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Kokousaika 16.01.2019 18:00 - 22:38

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

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

johtaja
Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Vapaavuori, Jan pormestari

poistui 20:37, poissa: 12 - 23 §
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Alametsä, Alviina
Apter, Ted
Arhinmäki, Paavo
Aro, Katju poistui 20:39, poissa: 15 - 23 §
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Diarra, Fatim
Donner, Jörn
Ebeling, Mika
Haatainen, Tuula
Harjanne, Atte
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eero
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hussein, Abdirahim saapui 18:10, poissa: 1 - 2 §
Jalovaara, Ville
Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
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Kivelä, Mai
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Kopra, Pia
Korkkula, Vesa
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Laaksonen, Heimo
Malin, Petra
Meri, Otto
Modig, Silvia
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Niinistö, Jussi poistui 20:48, poissa: 15 - 23 §
Niskanen, Dani
Nygård, Mia
Ohisalo, Maria
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana poistui 19:21, poissa: 12 - 23 §
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Said Ahmed, Suldaan
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel
Silvo, Satu
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Taipale, Ilkka
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Väyrynen, Paavo poistui 19:21, poissa: 11 - 23 §
Yanar, Ozan
Hyttinen, Nuutti varajäsen
Klemetti, Tapio varajäsen
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Laisaari, Johanna varajäsen
Nuorteva, Johanna varajäsen
Oskala, Hannu varajäsen
Pajula, Matias varajäsen

saapui 20:37, poissa: 1 - 11 §
Pasanen, Amanda varajäsen
Rantanen, Tuomas varajäsen
Rissanen, Laura varajäsen

saapui 19:21, poissa: 1 - 11 §
Strandén, Juhani varajäsen

saapui 21:34, poissa: 1 - 15 §
Turkkila, Matias varajäsen
Venemies, Mauri varajäsen

saapui 19:21, poissa: 1 - 10 §

Muut

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

lajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
saapui 19:00

Haavisto, Tuula va. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-
johtaja
poistui 19:00

Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja

Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Rope, Jenni kaupunginlakimies
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Hyttinen, Hannu johtava kaupunginsihteeri
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Isbom, Hanna erityisavustaja
Laine, Hanna asiantuntija
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Rimpilä, Katja kaupunginsihteeri
Sairanen, Heikki erityisavustaja
Seppänen, Pirre erityisavustaja
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna kaupunginsihteeri
Hopeakunnas, Maisa tiedottaja
Katajamäki, Paula tiedottaja
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Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Schroderus, Jenny kielenkääntäjä

Puheenjohtaja

Tuuli Kousa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
1 - 2 §

Otso Kivekäs kaupunginhallituksen puheenjohtaja
3 - 12 §, 16 - 23 §

Harry Bogomoloff kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
13 - 15 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna johtava asiantuntija
1 - 9 §, 11 - 13 §, 18 - 23 §

Anna Villeneuve kaupunginsihteeri
10 §

Antti Peltonen hallintopäällikkö
14 - 17 §
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Tid 16.01.2019 18:00 - 22:38

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Kousa, Tuuli stadsfullmäktiges ordförande
Kivekäs, Otso stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Arajärvi, Pentti stadsfullmäktiges II vice ordförande
Vapaavuori, Jan borgmästare

avlägsnade sig 20:37, frånvarande: 
12 - 23 §

Pakarinen, Pia biträdande borgmästare
Sinnemäki, Anni biträdande borgmästare
Vesikansa, Sanna biträdande borgmästare
Alametsä, Alviina
Apter, Ted
Arhinmäki, Paavo
Aro, Katju avlägsnade sig 20:39, frånvarande: 

15 - 23 §
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Diarra, Fatim
Donner, Jörn
Ebeling, Mika
Haatainen, Tuula
Harjanne, Atte
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eero
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hussein, Abdirahim anlände 18:10, frånvarande: 1 - 2 §
Jalovaara, Ville
Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
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Kivelä, Mai
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Kopra, Pia
Korkkula, Vesa
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Laaksonen, Heimo
Malin, Petra
Meri, Otto
Modig, Silvia
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Niinistö, Jussi avlägsnade sig 20:48, frånvarande: 

15 - 23 §
Niskanen, Dani
Nygård, Mia
Ohisalo, Maria
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana avlägsnade sig 19:21, frånvarande: 

12 - 23 §
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Said Ahmed, Suldaan
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel
Silvo, Satu
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Taipale, Ilkka
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Väyrynen, Paavo avlägsnade sig 19:21, frånvarande: 

11 - 23 §
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Yanar, Ozan
Hyttinen, Nuutti ersättare
Klemetti, Tapio ersättare
Laisaari, Johanna ersättare
Nuorteva, Johanna ersättare
Oskala, Hannu ersättare
Pajula, Matias ersättare

anlände 20:37, frånvarande: 1 - 11 §
Pasanen, Amanda ersättare
Rantanen, Tuomas ersättare
Rissanen, Laura ersättare

anlände 19:21, frånvarande: 1 - 11 §
Strandén, Juhani ersättare

anlände 21:34, frånvarande: 1 - 15 §
Turkkila, Matias ersättare
Venemies, Mauri ersättare

anlände 19:21, frånvarande: 1 - 111 
§

Övriga

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

sektorn
Laitio, Tommi sektorchef i kultur- och fritidssektorn

anlände 19:00
Haavisto, Tuula stf. sektorchef i kultur- och fritids-

sektorn
avlägsnade sig 19:00

Pohjolainen, Liisa sektorchef i fostrans- och utbild-
ningssektorn

Saxholm, Tuula finansdirektör
Summanen, Juha förvaltningsdirektör
Rope, Jenni stadsjurist
Peltonen, Antti förvaltningschef
Hyttinen, Hannu ledande stadssekreterare
Menna, Lauri ledande sakkunnig
Andersson, Victor stadssekreterare
Isbom, Hanna specialmedarbetare
Laine, Hanna sakkunnig
Mickwitz, Leena stadssekreterare
Rimpilä, Katja stadssekreterare
Sairanen, Heikki specialmedarbetare
Seppänen, Pirre specialmedarbetare
Vallittu, Anja stadssekreterare
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Villeneuve, Anna stadssekreterare
Hopeakunnas, Maisa informatör
Katajamäki, Paula informatör
Djupsjö, Stefan övertranslator
Schroderus, Jenny translator

Ordförande

Tuuli Kousa stadsfullmäktiges ordförande
1 - 2 §

Otso Kivekäs 3 - 12 §, 16 - 23 §
Harry Bogomoloff stadsfullmäktiges I vice ordförande

13 - 15 §

Protokollförare

Lauri Menna ledande sakkunnig
1 - 9 §, 11 - 13 §, 18 - 23 §

Anna Villeneuve stadssekreterare
10 §

Antti Peltonen förvaltningschef
14 - 17 §
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§ Asia

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

2 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

3 Asia/3 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta
Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige

4 Asia/4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta
Val av ledamot i social- och hälsovårdsnämnden

5 Asia/5 Hallintosäännön muuttaminen valtuuston toiminnan sekä kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialajohtajan ja kaupunkiympäristön toimialan asiak-
kuusjohtajan toimivallan osalta
Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om befogenheterna för sektorc-
hefen i kultur- och fritidssektorn och för kundrelationsdirektören i 
stadsmiljösektorn

6 Asia/6 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Pasila)
Arrendeprinciper för vissa tomter i Böle

7 Asia/7 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Länsisatama, 
Jätkäsaari)
Arrendeprinciper för vissa tomter i Västra hamnen (Busholmen)

8 Asia/8 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotonteille (Koske-
la, tontit 26962/3-5)
Arrendeprinciper för flervåningshustomter i Forsby (tomterna 26962/3–
5)

9 Asia/9 Kruununhaan Liisankatu 14 asemakaavan muutos (nro 12457)
Detaljplaneändring för Elisabetsgatan 14 i Kronohagen (nr 12457)

10 Asia/10 Jätkäsaaren Melkinlaiturin asemakaava ja asemakaavan muuttaminen 
(nro 12500)
Detaljplan och detaljplaneändring för Melkökajen på Busholmen (nr 
12500)

11 Asia/11 Malmin lentoaseman rakennusten asemakaavan muuttaminen (nro 
12450)
Detaljplaneändring för byggnaderna på Malms flygplats (nr 12450)

12 Asia/12 Fallkullan tilan asemakaavan muutos (nro 12479)
Detaljplaneändring för Fallkulla gård (nr 12479)
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13 Asia/13 Kulosaaren Wäinö Aaltosen tie 7:n asemakaavan muuttaminen (nro 
12459)
Detaljplaneändring för Wäinö Aaltonens väg 7 på Brändö (nr 12459)

14 Asia/14 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite korttelikohtaisista parkkipaikoista 
kotihoidon ja -palvelun työntekijöille
Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om kvartersbes-
tämda bilplatser för anställda inom hemvården och hemtjänsten

15 Asia/15 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite lahjoitettujen marjapensaiden ja 
hedelmäpuiden istuttamiseksi koulujen, päiväkotien ja hoivapaikkojen 
pihoille
Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om plantering av 
donerade bärbuskar och fruktträd på daghemmens, skolornas och vår-
dinstitutionernas gårdar

16 Asia/16 Valtuutettu Mia Nygårdin aloite kiertotalouden ja ilmastotietouden nos-
tamisesta Helsingissä
Den av ledamoten Mia Nygård väckta motionen om ökning av känne-
domen om cirkulär ekonomi och klimatet i Helsingfors

17 Asia/17 Valtuutettu Sameli Sivosen aloite pistorasioista kaupunkitilaan
Den av ledamoten Sameli Sivonen väckta motionen om eluttag till 
stadsrummet

18 Asia/18 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Puotilan ala-asteen väliaikaistiloista
Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om tillfälliga lo-
kaler för Puotilan ala-asteen koulu

19 Asia/19 Valtuutettu Otto Meren aloite Tehtaanpuiston tekojääkentästä
Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om en konstisbana till 
Fabriksparkens idrottsplan

20 Asia/20 Valtuutettu Mia Nygårdin aloite kunto- ja harjoitteluportaista Lauttasaa-
reen
Den av ledamoten Mia Nygård väckta motionen om motions- och trä-
ningstrappor till Drumsö

21 Asia/21 Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite saamelaisten kansallispäivän 
viettämisestä kouluissa ja päiväkodeissa
Den av ledamoten Eveliina Heinäluoma väckta motionen om firande 
av samernas nationaldag i skolorna och daghemmen

22 Asia/22 Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite huumeiden tunnistuksesta osana 
ennaltaehkäisevää päihdetyötä
Den av ledamoten Mirita Saxberg väckta motionen om narkotikaidenti-
fiering som en del av förebyggande rusmedelsarbete
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23 Asia/23 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 1
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 kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. 
Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuu-
tetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että 
kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Liitteet

1 Läsnäololista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto 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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§ 2
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Marcus Rantala ja Sinikka 
Vepsä sekä varalle valtuutetut Mika Ebeling ja Seija Muurinen.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimieli-
sesti valtuutetut Marcus Rantala ja Sinikka Vepsä sekä varalle valtuute-
tut Mika Ebeling ja Seija Muurinen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 3 (402)
Kaupunginvaltuusto

Asia/3
16.01.2019

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

§ 3
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valin-
ta

HEL 2018-010796 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto valitsi puheenjohtajakseen valtuutettu Otso Kivek-
kään sekä ensimmäiseksi varapuheenjohtajakseen valtuutettu Harry 
Bogomoloffin ja toiseksi varapuheenjohtajakseen valtuutettu Pentti Ara-
järven.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Käsittely

Valtuutettu Daniel Sazonov ehdotti valtuutettu Anni Sinnemäen kannat-
tamana kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi Otso Kivekästä, ensim-
mäiseksi varapuheenjohtajaksi Harry Bogomoloffia ja toiseksi varapu-
heenjohtajaksi Pentti Arajärveä.

Kaupunginvaltuusto valitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat yksi-
mielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä
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

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toi-
sen varapuheenjohtajan.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan osalta 
heti.

Esittelijän perustelut
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Kuntalain (410/2015) 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudek-
seen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on val-
tuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat vali-
taan samassa vaalitoimituksessa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 5 §:n 1 momentin mu-
kaan kaupunginvaltuusto valitsee kunkin vuoden ensimmäisessä ko-
kouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toi-
sen varapuheenjohtajan. 

Hallintosäännön 29 luvun 5 §:n 1 momenttia esitetään muutettaviksi 
1.6.2019 alkaen siten, että kaupunginvaltuusto valitsee kunkin vuoden 
kesäkuun ensimmäisessä kokouksessaan vuoden mittaiseksi toimikau-
deksi keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen vara-
puheenjohtajan. Samalla hallintosääntöön esitetään lisättäväksi mainin-
ta puheenjohtajiston toimikauden pituudesta.

Kaupunginvaltuuston päättäessä hallintosääntömuutoksesta 16.1.2019 
kokouksessaan, vuoden 2019 alussa valittavan kaupunginvaltuuston 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi päättyy uuden pu-
heenjohtajiston valintaan kesäkuussa 2019.

Esittelijä
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

Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 4
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta

HEL 2018-013149 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Saku Etholénille eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäse-
nen luottamustoimesta ja

 valitsi Antti Vainionpään jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan 
vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto valitsi valtuutettu Anna Vuorjoen ehdotuksesta yk-
simielisesti Antti Vainionpään uudeksi jäseneksi sosiaali- ja terveyslau-
takuntaan.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö, 17.12.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Saku Etholénille eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäse-
nen luottamustoimesta ja
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 valitsee ____________ jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan 
vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Saku Etholénin (Vas.) 7.6.2017 (§ 276) jäse-
neksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikau-
deksi. Saku Etholén pyytää 17.12.2018 eroa sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan jäsenen 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, 17.12.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Taloushallintopalveluliikelaitos
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2019 § 4

HEL 2018-013149 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Saku Etholénille eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäse-
nen luottamustoimesta ja

 valitsee ____________ jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan 
vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 5
Hallintosäännön muuttaminen valtuuston toiminnan sekä kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialajohtajan ja kaupunkiympäristön toimialan 
asiakkuusjohtajan toimivallan osalta

HEL 2018-011482 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen 1 mukaisesti siten, että 

 hallintosääntö tulee 29 luvun 5 §:n 1 momenttia koskevan muutok-
sen osalta voimaan 1.6.2019

 muiden muutosten osalta hallintosääntö tulee voimaan 1.2.2019.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että vuoden 2019 alussa valittavan 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi 
päättyy hallintosäännön muutoksen seurauksena hallintosäännön tul-
lessa voimaan 29 luvun 5 §:n 1 momentin osalta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Samuli Vartiainen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö
2 Helsingin kaupungin hallintosääntö (muutokset näkyvissä)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosääntöön esitettävät muutokset

Hallintosääntöön esitetään kahta muutosta liittyen valtuuston toimin-
taan. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston toimikausi ehdotetaan al-
kavan tammikuun sijasta kunkin vuoden kesäkuusta. Samalla selkey-
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tettäisiin valtuuston puheenjohtajuuden luovuttamisesta kesken ko-
kouksen koskevaa määräystä.

Hallintosääntöön esitetään samalla lisättäväksi kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialajohtajan erityistä toimivaltaa koskeva määräys sekä lainsäädän-
nön muuttumisesta johtuva täsmennys kaupunkiympäristön toimialan 
asiakkuusjohtajan toimivaltaan. Lisäksi ehdotetaan, että hallintosään-
nöstä korjataan useampi havaittu kirjoitusvirhe tai sen luonteinen puu-
te.

Hallintosäännön muutokset on kuvattu liitteessä 2. Ehdotetut muutok-
set on käsitelty sääntötyöryhmässä.

Valtuuston puheenjohtajiston toimikausi

Hallintosäännön 29 luvun 5 §:n 1 momenttia esitetään muutettavaksi 
1.6.2019 alkaen siten, että kaupunginvaltuusto valitsee kunkin vuoden 
kesäkuun ensimmäisessä kokouksessaan vuoden mittaiseksi toimikau-
deksi keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen vara-
puheenjohtajan. Samalla hallintosääntöön lisättäisiin maininta puheen-
johtajiston toimikauden pituudesta.

Voimassa olevan hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto valitsee 
kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan pu-
heenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Kunta-
lain mukaan valtuuston toimikausi alkaa vaalivuoden kesäkuun alusta. 
Puheenjohtajiston toimikausi poikkeaa valtuuston toimikauden lisäksi 
myös kaupunginhallituksen kesäkuussa alkavasta toimikaudesta.

Valtuuston puheenjohtajan toimikausi katkeaa nykyään valtuuston toi-
mikauden päättyessä siten, että valtuuston puheenjohtaja valitaan val-
tuuston toimikauden alussa ja lopussa käytännössä puolen vuoden 
kaudeksi. Kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajien toimikau-
sien eroaminen toisistaan saattaa aiheuttaa käytännön ongelmia myös 
kaupunginhallituksen asettamisen yhteydessä.

Muutosten voimaantulo on tarkoitus ajoittaa siten, että valtuuston pu-
heenjohtajat valitaan vuoden 2019 alussa, jonka jälkeen puheenjohta-
jisto valitaan uudelleen kesäkuun ensimmäisessä kokouksessa vuoden 
mittaiseksi toimikaudeksi. Tammikuussa valittavan valtuuston puheen-
johtajiston toimikausi jatkuu kuitenkin käytännössä uuden puheenjohta-
jiston valintaan saakka.

Puheenjohtajuuden luovuttaminen kokouksessa

Hallintosäännön 29 luvun 6 §:n 2 momentin määräystä valtuuston pu-
heenjohtajuuden luovuttamisesta kesken kokouksen selkeytettäisiin si-
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ten, että puheenjohto luovutettaisiin aina puheenjohtajan tai ensimmäi-
sen varapuheenjohtajan määrittelemäksi ajaksi. Puheenjohtaja tai en-
simmäinen varapuheenjohtaja voisi näin ollen ottaa puheenjohdon ta-
kaisin riippumatta asian käsittelyn vaiheesta. Kyseessä on nykyistä me-
nettelyä selkeyttävä teknisluonteinen muutos.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan erityinen toimivalta

Hallintosäännössä ei ole kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan osalta mää-
rätty siitä, mikä taho päättää toimintayksiköiden kuten kirjastojen aukio-
loajoista. Tilanteen selventämiseksi toimivallasta aukioloaikojen suh-
teen esitetään määrättävän hallintosäännössä siten, että hallintosään-
töön lisätään uusi 17 luvun 5 §. 

Toimivalta toimintayksiköiden aukioloajoista päättämiseen kuuluisi uu-
den 17 luvun 5 §:n mukaan toimialajohtajalle, jonka toimivaltaan muu-
toinkin kuuluu antaa toimialan vastuuhenkilöille menettelytapaohjeita ja 
määräyksiä. Päätöksenteon joustavuuden turvaamiseksi toimialajohta-
jalla olisi kohdan mukaan oikeus delegoida toimivalta.

Kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusjohtajan toimivalta

Voimassaolevan hallintosäännön 16 luvun 8 §:n 2 momentin 6 kohdan 
mukaan kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusjohtaja on toimivaltai-
nen päättämään erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista an-
netun asetuksen mukaisen suostumuksen antamisesta. Kyseinen ase-
tus on kumottu ja erikoiskuljetusten luvallisuudesta säädetään nykyisin 
tieliikennelaissa. 

Lakimuutoksen takia esitetään hallintosääntöä muutettavaksi asiak-
kuusjohtajan toimivallan osalta siten, että hallintosäännön 16 luvun 8 
§:n 2 momentin 6 kohdan lakiviittaus poistetaan kokonaan ja kohdan 
sanamuoto muutetaan muutoinkin vastaamaan nykytilannetta. Toimi-
valta tienpitäjän suostumuksen antamiseen erikoiskuljetukselle säilyisi 
asiakkuusjohtajalla siten, että tällä on oikeus delegoida toimivalta.

Kirjoitusvirheet

Hallintosäännössä on etenkin käännöstyön yhteydessä havaittu useita 
kirjoitusvirheitä tai sen luonteisia puutteita. Havaitut virheet ja puutteet 
esitetään korjattavaksi. Virheiden ja puutteiden korjaamisen edellyttä-
mät muutokset eivät vaikuta hallintosäännön varsinaiseen sisältöön.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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Samuli Vartiainen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64011
samuli.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö
2 Helsingin kaupungin hallintosääntö (muutokset näkyvissä)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2019 § 3

HEL 2018-011482 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen 1 mukaisesti siten, että 

 hallintosääntö tulee 29 luvun 5 §:n 1 momenttia koskevan muutok-
sen osalta voimaan 1.6.2019

 muiden muutosten osalta hallintosääntö tulee voimaan 1.2.2019.

Kaupunginvaltuusto päättää, että vuoden 2019 alussa valittavan kau-
punginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi 
päättyy hallintosäännön muutoksen seurauksena hallintosäännön tul-
lessa voimaan 29 luvun 5 §:n 1 momentin osalta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Samuli Vartiainen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi
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§ 6
Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Pasila)

HEL 2018-008124 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti Helsingin kaupungin kaupunginosan
17. (Pasila) liitteessä 2 mainittujen asuinkerrostalotonttien (AK)  ja auto-
paikkatontin (LPA) tai niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaat-
teet myöhemmin päätettävästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saak-
ka liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Tonttiluettelo
3 Sijaintikartta
4 Asemakaavan muutos nro 12475

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Pohjois-Pasilaan Postipuiston alueelle on laadittu alueen kehittämistä 
ja rakentamista varten tarvittava asemakaavan muutos nro 12475. Alu-
eelle tulee asuinalue noin 5 700 uudelle asukkaalle. Alueen rakentami-
sen on tarkoitus alkaa vuoden 2019 aikana ja sen arvioidaan kestävän 
aina 2020-luvun loppupuolelle saakka. Tonttien vuokra-aika on noin 60 
vuotta.

Postipuiston asuntotonteille (AK), jotka toteutetaan valtion korkotuke-
mana vuokra-asuntotuotantona ja asumisoikeusasuntotuotantona esi-
tettävät vuokrausperiaatteet vastaavat rakennusoikeuden nykyarvoa 
(ind. 1951) noin 605 euroa/k-m² (ns. ARA-alennuksen aikana noin 484 
euroa). Esitettävien vuokrausperiaatteiden mukaan maanvuokran teo-
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reettinen vaikutus asumiskustannuksiin on noin 2,42 e/kk/m² (ns. ARA-
alennuksen aikana noin 1,94 e/kk/m²). 

Asuntotonteille (AK), jotka toteutetaan Hitas-asuntotuotantona, esitettä-
vät vuokrausperiaatteet vastaavat rakennusoikeuden nykyarvoa (ind. 
1951) noin 722 euroa/k-m². Esitettävien vuokrausperiaatteiden mukaan 
maanvuokran vaikutus asumiskustannuksiin on noin 2,89 e/kk/m².

Myymälä- ja monikäyttötilojen, kuten liike-, toimisto-, kahvila-, ravintola 
ja työtilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin 
asuintiloilta. Autopaikkatontin (LPA) kerrosneliömetri- tai neliömetrihin-
nan rakennusoikeuden nykyarvon esitetään olevan noin 20 euroa edel-
lä mainitussa hintatasossa.

Edellä esitetyissä hinnoissa ei ole huomioitu tonteille esitettävää ns. al-
kuvuosialennusta, joka olisi voimassa 31.12.2023 saakka. Alkuvuosia-
lennus alentaa ensi vaiheessa edellä mainittuja hintoja valtion tukemien 
tonttien osalta 30 % ja vapaarahoitteisten tonttien osalta 20 % 
31.12.2023 saakka.

Esittelijän perustelut

Asemakaava ja voimassa olevat tonttitiedot

Postipuiston asemakaavan muutos nro 12475 on hyväksytty kaupun-
ginvaltuustossa 25.4.2018 § 90 ja se on tullut voimaan 6.7.2018. Ase-
makaava-alueelle tulee uusia asuntoja yhteensä noin 5 700 asukkaalle. 
Asemakaavan muutos sisältää kerrosalaa kaikkiaan 251 095 k-m², jos-
ta asumista on 237 400 k-m², liike- ja toimitilaa 4 310 k-m², julkisia pal-
veluja 8 200 k-m² ja yhteiskäyttötilaa 1 185 k-m². 

Asemakaava-alueella on 14 asuinkerrostalokorttelia (AK), joista osalle 
saa sijoittaa asuin-, vapaa-ajan ja yhteistilojen lisäksi myymälä-, moni-
käyttö- ja päiväkotitiloja. Lisäksi alueella on kaksi yleisten rakennusten 
korttelia (Y), joille saa rakentaa koulun ja/tai päiväkodin sekä yksi asu-
mista palveleva yhteiskäyttöinen kortteli (AH), johon saa sijoittaa asuk-
kaiden käyttöön vapaa-ajan tilaa ja pienimuotoista liiketoimintaa, kuten 
kahvilan. Lisäksi asemakaavaan on merkitty kolme autopaikkojen kort-
telia (LPA), joille saa rakentaa pysäköintitalon ja yhteistiloja maataso-
kerrokseen.

Sijaintikartta on liitteenä 3 ja asemakaavakartta on liitteenä 4.

Tonttien pinta-alat, osoitteet, rakennusoikeudet ja asemakaavatiedot il-
menevät liitteestä 2. Tontteja ei ole vielä lohkottu ja merkitty kiinteistö-
rekisteriin. 

Maaperä
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Käytettävissä olevien tietojen perusteella asemakaavan muutoksen nro 
12475 ja esityksen kohteena olevien tonttien alueella on toiminut maa-
liikennekeskus ja polttonesteiden jakeluasema. Lisäksi alueella on har-
joitettu ajoneuvojen pesua. Alue on merkitty valtakunnalliseen maape-
rän tilan tietojärjestelmään, jonka mukaan siihen kohdistuu maa-aines-
ten käyttörajoite.

Tehdyissä tutkimuksissa maaperässä on todettu muun muassa öljyhiili-
vetyjä, PAH-yhdisteitä ja metalleja. Alueella on tehty pilaantuneen maa-
perän puhdistustoimenpiteitä, joista on laadittu loppuraportit. Ympäris-
töviranomaisten antamien lausuntojen mukaan alueen suunnitellun mu-
kaiselle käytölle ei ole estettä. Kunnostustoimenpiteiden jälkeen alueel-
le on jäänyt kynnysarvon ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, jotka rakenta-
jan on otettava huomioon kaikessa maarakentamisessa. Vuokralaisen 
tulee liittää vuokra-aluettaan koskevat kunnostuksen loppuraportit ja 
ympäristöviranomaisen tarkastuskirjeet alueelle rakennettavien raken-
nusten huoltokirjoihin.

Postipuiston kaava-alueella on todettu vedessä kloorattuja hiilivetyjä. 
Kaupunki teettää alueella pohjaveden tarkkailua, jonka tulosten perus-
teella arvioidaan haitta-aineista mahdollisesti aiheutuvat riskit ja toi-
menpidetarve.

Mikäli alueella ilmenee tarvetta lisäkunnostustoimenpiteisiin, toteute-
taan ne rakentamisen yhteydessä. Kaupunki korvaa tästä mahdollisesti 
aiheutuvat ylimääräiset kustannukset vuokralaiselle. Korvaamisen eh-
dot tullaan määrittelemään tarkemmin vuokrasopimuksessa.

Varauspäätökset

Kaupunginhallitus päätti 25.8.2014 § 836 varata Postipuiston alueen 
suunnitellusta asuinrakennusoikeudesta (noin 150 000 k-m²) luovutet-
tavaksi kumppanuuskaavoituksen ja asuntohankkeiden suunnittelua ja 
toteuttamista varten 31.12.2016 saakka muun muassa seuraavin eh-
doin:

 Alueelle kaavoitettavasta asuinrakennusoikeudesta noin 20 % to-
teutetaan valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona, 40 % väli-
muodon asuntotuotantona ja 40 % vapaarahoitteisena sääntelemät-
tömänä omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotantona. Sääntelemättö-
mästä asuntotuotannosta enintään noin 30 % voi olla vuokra-asun-
totuotantoa.

 Valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona toteutettava asuinraken-
nusoikeus varataan Helsingin kaupungin Asuntotuotantotoimistolle.

 Sääntelemättömän asuntotuotannon toteuttajat valitaan idea-/kon-
septikilpailulla.
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 Sääntelemätön asuntotuotanto varataan kilpailun voittajien toteutet-
tavaksi. Voittajien toteutettavaksi voidaan aiemman kiinteistölauta-
kunnan harkinnan mukaan varata myös enintään noin 50 % väli-
muodon asuntotuotantoon tarkoitetusta asuinrakennusoikeudesta. 

 Sääntelemättömään asuntotuotantoon tarkoitetut tontit luovutetaan 
myymällä käyvästä arvosta edellyttäen, että kaupunginvaltuusto 
vahvistaa tonttien myyntiperusteet.

Kaupunginhallitus päätti 23.11.2015 § 1141 varata muun muassa Pasi-
lan, Maaliikennekeskuksen alueen asuinkerrostalokorttelit 17126, 
17127 ja 17128 Asuntotuotantotoimistolle kumppanuuskaavoitusta ja 
asuntohankkeiden suunnittelua varten 31.12.2017 saakka muun muas-
sa seuraavin ehdoin:

 Kortteleiden asuinrakennusoikeudesta noin 50 % tulee toteuttaa 
valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona ja vähintään 50 % väli-
muodon asuntotuotantona.

 Kaupunginhallitus on 25.8.2014 § 836 varannut Asuntotuotantotoi-
mistolle valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona toteutettavan 
asuinrakennusoikeuden (noin 30 000 k-m²). Nyt tehtävällä varauk-
sella varataan Asuntotuotantotoimistolle lisää 36 500 k-m² toteutet-
tavaksi välimuodon asuntotuotantona.

Kortteli 17128 varattiin valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon ja 
korttelit 17126 sekä 17127 välimuodon asuntotuotantoon.

Kaupunkiympäristön toimialan tonttipäällikkö päätti 6.4.2018 § 14 jat-
kaa tonttien 17126/1-2, 17127/1-2 ja 17128/1-2 varauksia 31.12.2019 
saakka entisin ehdoin.

Asuntotonttitiimin tiimipäällikkö päätti 28.8.2018 § 243 muuttaa tonttien 
17126/1 ja 17128/2 varausehtoja siten, että:

 Tontin 17126/1 rahoitus- ja hallintamuoto muutetaan välimuodon 
asuntotuotannosta valtion tukemaksi vuokra-asuntotuotannoksi. 
Muilta osin noudatetaan entisiä varausehtoja.

 Tontin 17128/2 rahoitus- ja hallintamuoto muutetaan valtion tuke-
masta vuokra-asuntotuotannosta asumisoikeusasuntotuotannoksi. 
Muilta osin noudatetaan entisiä varausehtoja.

Asuntotuotannon ilmoituksen mukaan tontti 17126/1 toteutetaan valtion 
tukemana (pitkä korkotuki) vuokra-asuntotuotantona, tontit 17126/2, 
17127/2 ja 17128/1-2 välimuodon (asumisoikeus) asuntotuotantona ja 
tontti 17127/1 välimuodon (Hitas) asuntotuotantona.

Aiempi kiinteistölautakunta on 18.5.2017 § 276 päättänyt Pasilan Posti-
puiston pohjoisosan asuinkortteleita ym. koskevan ilmoittautumis- ja 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 16 (402)
Kaupunginvaltuusto

Asia/6
16.01.2019

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

neuvottelumenettelyn perusteella valita muun muassa suunniteltujen 
tonttien 17115/1 ja 8, 17120/2, 17121/1 sekä 17122/1 ja 4 tai niistä 
muodostettavien tonttien varauksensaajaksi ja toteuttajaksi seuraavat 
toimijat ehdolla, että kaupungin toimivaltainen elin hyväksyy tontin osal-
ta toteutussopimuksen ja että varauksensaaja/toteuttaja sitoutuu nou-
dattamaan mainitun tontin varausehtoina kyseisessä sopimuksessa so-
vittuja ehtoja:

 Y-Säätiö sr:n tulee toteuttaa tontti 17115/1 valtion tukemana (pitkä 
korkotuki) vuokra-asuntotuotantona. Tontti on tarkoitus luovuttaa 
vuokraamalla pitkäaikaisesti.

 TA-Rakennuttaja Oy:n tulee toteuttaa tontti 17115/8 välimuodon 
(asumisoikeus) asuntotuotantona. Tontti on tarkoitus luovuttaa 
vuokraamalla pitkäaikaisesti.

 Bonava Suomi Oy:n tulee toteuttaa tontti 17120/2 välimuodon (Hitas 
I) asuntotuotantona ja tontille 17121/1 pysäköintilaitos, johon sijoite-
taan kortteleiden 17116, 17117, 17120 ja 17122 autopaikat. Tontit 
17120/2 ja 17121/1 on tarkoitus luovuttaa vuokraamalla pitkäaikai-
sesti.

  Fira Oy:n tulee toteuttaa tontti 17122/1 valtion tukemana (pitkä kor-
kotuki) vuokra-asuntotuotantona ja tontti 17122/4 välimuodon (Hitas 
II, ryhmärakennuttamishanke) asuntotuotantona. Tontit 17122/1 ja 4 
on tarkoitus luovuttaa vuokraamalla pitkäaikaisesti.

Kaupunginvaltuusto on 30.8.2017 § 301 päättänyt oikeuttaa kaupun-
kiympäristölautakunnan tekemään muun muassa suunniteltujen tont-
tien 17115/1 ja 8, 17120/2, 17121/1 ja 17122/1 ja 4 toteutussopimukset 
sekä tarvittaessa tekemään niihin muutoksia ja tarkistuksia.

Tonttien yhteenlaskettu asuinrakennusoikeus on 65 150 k-m², josta vä-
limuodon (Hitas, asumisoikeus) asuntotuotannon osuus on yhteensä 
41 270 k-m² ja valtion korkotukeman vuokra-asuntotuotannon osuus 
yhteensä 23 880 k-m². Lisäksi tonttien yhteenlaskettu myymälä- ja mo-
nikäyttötilojen rakennusoikeus on 850 k-m².

Ehdotetut vuokrausperiaatteet

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu samalle tai vastaa-
valle alueelle aiemmin vahvistetut vuokrausperusteet, tonttien sijainti ja 
alueen maanarvon kehittyminen sekä ulkopuolisen asiantuntijan arvio 
tonttien rakennusoikeuksien markkina-arvosta pyrkien yhdenmukai-
seen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun. Tonttien hallinta- ja rahoitus-
muoto on tavanomaiseen tapaan otettu vuokrausperiaatteita määritet-
täessä huomioon, samoin tonttien autopaikoituksesta ja rakennusten 
perustamisesta syntyvät kustannukset.
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Vertailutiedot

Kaupunginvaltuusto on 4.11.2015 § 282 päättänyt oikeuttaa aiemman 
kiinteistölautakunnan vuokraamaan 28. kaupunginosan (Oulunkylä) 
asuinkerrostalotontit (AK) 28131/4 ja 5 pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana ker-
rosneliömetrihintana valtion korkotukemien asumisoikeus- ja vuokra-
asuntojen osalta 29 euroa.

Kaupunginvaltuusto on 9.12.2015 § 340 päättänyt oikeuttaa aiemman 
kiinteistölautakunnan vuokraamaan 23. kaupunginosan (Toukola) 
asuinkerrostalotontit (AK) 23126/11 - 13 tai niistä muodostettavat tontit 
pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana sääntelemättömien 
omistusasuntojen osalta 40 euroa ja sääntelemättömien vuokra-asun-
tojen osalta 38 euroa. Purettavat rakennukset ovat vaikuttaneet vuok-
raushintaan alentavasti.

Kaupunginvaltuusto on 11.5.2016 § 129 päättänyt oikeuttaa aiemman 
kiinteistölautakunnan vuokraamaan 10. kaupunginosan (Sörnäinen) 
asuinkerrostalotontit (AK) 10631/1, 10633/1 ja 3 sekä 10635/1 ja 3 tai 
niistä muodostettavat tontit pitäen perusteena virallisen elinkustannu-
sindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliö-
metrihintana Hitas-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen sekä Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tukemien asuntojen osalta 37 euroa.

Kaupunginvaltuusto on 15.6.2016 § 181 päättänyt oikeuttaa aiemman 
kiinteistölautakunnan vuokraamaan 10. kaupunginosan (Sörnäinen) 
asuinkerrostalotontit (AK) 10630/1 ja 3, 10632/1 ja 3, 10634/1 ja 4, 
10636/3 ja 6 sekä 10637/1 ja 3 tai niistä muodostettavat tontit pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” piste-
lukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitas-asuntojen ja/tai 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tukemien asuntojen osalta 
42 euroa.

Kaupunginvaltuusto on 15.2.2017 § 96 päättänyt oikeuttaa aiemman 
kiinteistölautakunnan vuokraamaan 28. kaupunginosan (Oulunkylä) 
asuinrakennustontin (A) 28327/1 pitäen perusteena virallisen elinkus-
tannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana kerros-
neliömetrihintana 33 euroa. Tontille on rakennettu vapaarahoitteisia 
omistusasuntoja Hitas II -ehdoin.

Kaupunginvaltuusto on 30.8.2017 § 303 päättänyt oikeuttaa kaupun-
kiympäristölautakunnan vuokraamaan 10. kaupunginosan (Sörnäinen) 
asuinkerrostalotontit (AK) 10627/3 ja 4, 10628/1 - 5 sekä 10629/4 - 7 
tai niistä muodostettavat tontit pitäen perusteena virallisen elinkustan-
nusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana kerrosne-
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liömetrihintana Hitas-asuntojen ja/tai Asumisen rahoitus- ja kehittämis-
keskuksen tukemien asuntojen osalta 37 euroa.

Kaupunginvaltuusto on 17.1.2018 § 9 päättänyt oikeuttaa kaupunkiym-
päristölautakunnan vuokraamaan 10. kaupunginosan (Sörnäinen) ase-
makaavan muutoksen nro 12358 mukaisen asuinkerrostalotontin (AK) 
10250/2 lisärakennusoikeuden pitäen perusteena virallisen elinkustan-
nusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana kerrosne-
liömetrihintana sääntelemättömän vapaarahoitteisen vuokra-asuntotuo-
tannon osalta 49 euroa.

Kaupunginvaltuusto 16.5.2018 § 103 päättänyt oikeuttaa kaupunkiym-
päristölautakunnan vuokraamaan 22. kaupunginosan (Vallila) suunni-
tellun tontin (AKS) 22585/17 pitäen perusteena virallisen elinkustannu-
sindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliö-
metrihintana valtion korkotukeman opiskelija-asuntotuotannon osalta 
34 euroa.

Vuokrausperiaatteet

Ottaen huomioon edellä mainitut vertailutiedot, tonttien sijainti, talotyyp-
pi ja alueen maanarvon kehittyminen esitetään, että asuinkerrostalo-
tonttien (AK) 17115/1 ja 8, 17120/2, 17122/1 ja 4, 17126/1-2, 17127/1-
2 ja 17128/1-2 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana valtion korkotukemana vuokra-asuntotuotanto-
na ja asumisoikeusasuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta vähin-
tään 31 euroa, joka vastaa nykyarvoltaan (8/2018, ind. 1951) noin 605 
euron kerrosneliömetrihintaa (ns. ARA-alennuksen aikana noin 484 eu-
roa), ja Hitas-asuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta vähintään 
37 euroa, joka vastaa nykyarvoltaan (8/2018, ind. 1951) noin 722 euron 
kerrosneliömetrihintaa.

Valtion korkotukemana vuokra-asuntotuotantona ja asumisoikeusasun-
totuotantona toteuttavien tonttien (AK) osalta maanvuokran teoreetti-
nen vaikutus asumiskustannuksiin on noin 2,42 e/kk/m² (ns. ARA-alen-
nuksen aikana noin 1,94 e/kk/m²) ja Hitas-asuntotuotantona toteutetta-
vien tonttien osalta noin 2,89 e/kk/m².

Edellä mainituissa hinta-arvioissa ei ole huomioitu tonteille jäljempänä 
esitettyä ns. alkuvuosialennusta.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta maanvuokraa ei perit-
täisi.
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Asuntoihin rakennettavien pääkäyttötarkoituksen mukaisen tilan vaati-
mukset täyttävien parvien osalta esitetään perittäväksi asuntokerrosa-
laa vastaavaa maanvuokraa. Parvien vaikutus tontin maanvuokraan 
tarkistettaisiin vuosittain joulukuun viimeiseen päivään (31.12.) men-
nessä haettujen rakennuslupien perusteella. Asuinkerrosneliömetrihin-
tana tultaisiin 31.12.2029 saakka käyttämään jälkikäteen toteutettavien 
parvien osalta edellä mainittua asuinkerrosneliömetrihintaa. 1.1.2030 
jälkeen toteutettavien parvien osalta vuokranantajalla olisi oikeus tar-
kistaa asuinkerrosneliömetrihintaa 1.1.2031 lähtien.

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien myymälä- ja monikäyttötilo-
jen, kuten liike-, toimisto-, kahvila-, ravintola-, työ- tai muiden vastaa-
vien tilojen osalta esitetään perittäväksi asuntokerrosalaa vastaavaa 
maanvuokraa. 

Autopaikkatontin (LPA) 17121/1 autopaikoitusta palvelevien tilojen ja 
mahdollisesti toteutettavien yhteistilojen vuosivuokra esitetään määrät-
täväksi pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetri- tai neliömetri-
hintana yhtä (1) euroa.

Ensi vaiheessa valtion tukemaan tuotantoon toteutettaville asuntoton-
teille tai mainittua tuotantoa vastaavalle tontin asuntorakennusoikeuden 
osuudelle esitetään myönnettäväksi alkuperäisestä vuokrasta 30 % al-
kuvuosialennus ja vapaarahoitteisille tonteille 20 % alkuvuosialennus 
31.12.2023 saakka. Alkuvuosialennus esitetään myönnettäväksi alueen 
rakentamisesta johtuvan keskeneräisyyden perusteella. Tämän johdos-
ta maanvuokrasta perittäisiin valtion tukemilta tonteilta 70 % ja vapaa-
rahoitteisilta tonteilta 80 % 31.12.2023 saakka.

Tämän jälkeen valtion tukeman asuntotuotannon osalta tonttien vuosi-
vuokrista peritään 80 % siltä ajalta, jona tonteille rakennettavien asuin-
talojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta 
tai jona valtio maksaa tonteille rakennettavien asuntojen rakentamiseen 
myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

Valtion tukemaan asuntotuotantoon toteutettavien tonttien hinnasta on 
neuvoteltu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) kanssa. 
ARA pitää esitettyjä hintoja sen ohjeistusten mukaisina ja hyväksyttävi-
nä. 

Tonttien rahoitus- ja/tai hallintamuodon muuttuessa esimerkiksi varaus-
päätöksen tai asemakaavan muuttamisen johdosta tonttien osalta käy-
tetään vuokran määräytymisen perusteena uutta rahoitus- ja/tai hallin-
tamuotoa vastaavaa, siihen soveltuvaa edellä tässä esityksessä maini-
tuille tonteille esitettyä hintaa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 20 (402)
Kaupunginvaltuusto

Asia/6
16.01.2019

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

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia 18) mukaan asunto-
tontin vuosivuokra on 4 % ja muiden tonttien 5 % tontin laskennallises-
ta hinnasta, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mu-
kaisesti.

Vuokra-ajaksi ehdotetaan noin 60 vuotta siten, että maanvuokrasopi-
mus on voimassa 31.12.2080 saakka.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Tonttiluettelo
3 Sijaintikartta
4 Asemakaavan muutos nro 12475

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.12.2018 § 798

HEL 2018-008124 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin kaupungin kaupunginosan 17. 
(Pasila) liitteessä 2 mainittujen asuinkerrostalotonttien (AK)  ja auto-
paikkatontin (LPA) tai niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaat-
teet myöhemmin päätettävästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saak-
ka liitteen 1 mukaisesti.

Käsittely

10.12.2018 Ehdotuksen mukaan
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Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 23.10.2018 § 499

HEL 2018-008124 T 10 01 01 02

Postipuisto

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 että Helsingin Pasilassa sijaitsevien liitteessä 1 mainittujen asuin-
kerrostalotonttien (AK)  ja autopaikkatontin (LPA) tai niistä muodos-
tettavien tonttien vuokrausperiaatteet vahvistetaan 31.12.2080 
saakka liitteestä 2 ilmenevin periaattein.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anne Björn, tonttiasiamies, puhelin: 310 32870

anne.bjorn(a)hel.fi
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§ 7
Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Länsisatama, 
Jätkäsaari)

HEL 2018-008933 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti Helsingin Länsisataman Jätkäsaaressa si-
jaitsevien asuinkerrostalotonttien 20075/1-3, 20829/1 ja 2 sekä 20830/2 
vuokrausperiaatteet myöhemmin päätettävästä ajankohdasta alkaen 
31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Kartta
3 Tonttitietoja

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Länsisataman Jätkäsaaren aluerakentamisprojektialueen rakentamisen 
arvioidaan kestävän aina 2020-luvun loppupuolelle saakka. Nyt esite-
tään vahvistettavaksi vuokrausperiaatteet yleisillä tontinvarauskierrok-
silla varatuille tonteille 20075/1-3, 20829/1 ja 2 sekä 20830/2. Rakenta-
misen on tarkoitus alkaa alkuvuonna 2019. Vuokra-ajaksi esitetään Jät-
käsaaren alueella yleisesti käytettyä noin 60 vuoden vuokra-aikaa, jol-
loin vuokra-aika päättyisi vuonna 2080.

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu Jätkäsaaren alueelle 
aiemmin vahvistetut vuokrausperusteet sekä tonttien sijainti. Tällä ta-
voin on pyritty yhdenmukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun.

Asuntotonttien laskennallinen k-m²-hinta hintatasossa (08/2018, ind. 
19,51) olisi esitetyn mukaisesti Hitas-tonteilla noin 780 – 819 euroa, 
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valtion korkotukemien kohteiden osalta vastaava hinta olisi 20 % korko-
tukialennus huomioon ottaen, eli noin 624 euroa. Asuntotonttien maan-
vuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi mainitussa hin-
tatasossa Hitas-tonteilla noin 3,12 – 3,28 euroa/as-m²/kk, valtion korko-
tukemissa noin 2,50 euroa/as-m²/kk.

Mainituissa hinta-arvioissa ei ole huomioitu asuntotonteille esitettävää 
alkuvuosialennusta, joka esitetään olevan voimassa 31.12.2023 saak-
ka. Alkuvuosialennus annetaan alueen keskeneräisyyden johdosta ja 
se alentaa ensi vaiheessa edellä mainittua hintaa Hitas-kohteiden osal-
ta 20 %:lla ja valtion korkotukemien kohteiden osalta edelleen noin 10 
%:lla 31.12.2023 saakka.

Esittelijän perustelut

Asemakaava ja voimassa olevat tonttitiedot

Länsisataman Jätkäsaaren asemakaavan muutos nro 12270 (Saukon-
laituri, Länsi) on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.11.2014 § 371 ja 
se on tullut voimaan 16.1.2015. Asemakaava alueelle rakennetaan 
asuntoja yhteensä noin 132 000 k-m² sekä viisi autopaikkatonttia. Li-
säksi kaava-alueelle rakennetaan toimitila- ja palvelutoimintaa palvele-
via rakennuksia yhteensä 910 k-m².

Kaupunkiympäristölautakunta on päätöksellään 6.2.2018 § 70 hyväksy-
nyt korttelin 20075 tontteja 1, 2 ja 3 koskevat poikkeamishakemukset. 
Asemakaavapoikkeamista koskevan päätöksen perusteella asemakaa-
van nro 12270 osoittama kerrosala voidaan ylittää jokaisella edellä mai-
nitulla tontilla.

Asuinkerrostalotontin (AK) 20075/1 poikkeamispäätöksen mukainen ra-
kennusoikeus on 4 740 k-m², pinta-ala 1 490 m² ja osoite Kanariankatu 
7. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 1.6.2017.

Asuinkerrostalotontin (AK) 20075/2 poikkeamispäätöksen mukainen ra-
kennusoikeus on 5 220 k-m², pinta-ala 1 993 m² ja osoite Kanariankatu 
5. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 1.6.2017.

Asuinkerrostalotontin (AK) 20075/3 poikkeamispäätöksen mukainen ra-
kennusoikeus on 4 720 k-m², pinta-ala 1 489 m² ja osoite Kanariankatu 
3. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 1.6.2017.

Länsisataman Jätkäsaaren asemakaavan muutos nro 12331 (Jätkä-
saari, Atlantinkaari) on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.12.2015 § 
347 ja se on tullut voimaan 22.1.2016. Asemakaava alueelle rakenne-
taan asuntoja yhteensä noin 118 000 k-m² sekä 1 autopaikkatontti.
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Asuinkerrostalotontin (AK) 20829/1 asuinrakennusoikeus on 6 140 k-m² 
ja liiketilan rakennusoikeus 260 k-m², pinta-ala 2 196 m² ja osoite Atlan-
tinkatu. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 4.9.2018.

Asuinkerrostalotontin (AK) 20829/2 rakennusoikeus on 4 500 k-m², pin-
ta-ala 2 252 m² ja osoite Azorienkuja 3. Tontti on merkitty kiinteistöre-
kisteriin 22.4.2017.

Asuinkerrostalotontin (AK) 20830/2 asuinrakennusoikeus on 18 295 k-
m² ja liiketilan rakennusoikeus 55 k-m², pinta-ala 5 113 m² ja osoite 
Länsisatamankatu. Tontti on 20.8.2018 hyväksytyn tonttijaon nro 13169 
mukainen suunniteltu tontti, eikä sitä ole vielä merkitty kiinteistörekiste-
riin.

Kartta on liitteenä 2. Tonttitiedot ovat liitteenä 3.

Varaus- ja vuokrauspäätökset

Tontit korttelissa 20075

Kaupunginhallitus päätti 23.11.2015 § 1141 muun muassa varata asun-
totontit (AK) 20075/1-3 aiemmalle Helsingin kaupungin asuntotuotanto-
toimistolle (nyk. Helsingin kaupunki asuntotuotanto, ATT) valtion korko-
tukemaa vuokra-asuntotuotantoa ja välimuodon asuntotuotantoa varten 
31.12.2017 saakka.

Kaikki korttelin 20075 tontit on vuokrattu lyhytaikaisesti ATT:lle raken-
nusluvan hakemista varten seuraavasti 15.3.2019 saakka: 

 Tontille  20075/1 on tarkoitus toteuttaa valtion tukemia  asumisoi-
keusasuntoja ja vuokralaiseksi pitkäaikaiseen maanvuokrasopimuk-
seen tulee Helsingin Asumisoikeus Oy.

 Tontille 20075/2 on tarkoitus toteuttaa vapaarahoitteisia Hitas I-
omistusasuntoja ja vuokralaiseksi pitkäaikaiseen maanvuokrasopi-
mukseen tulee ATT:n perustama asunto-osakeyhtiö Asunto Oy Hel-
singin Havanna.

 Tontille 20075/3 on tarkoitus toteuttaa valtion tukemia vuokra-asun-
toja ja vuokralaiseksi pitkäaikaiseen maanvuokrasopimukseen tulee 
Helsingin kaupungin asunnot Oy.

Tontit korttelissa 20829

Kaupunginhallitus päätti 28.11.2016 § 1081 muun muassa varata asun-
totontit (AK) 20829/1 ja 2 seuraavasti 31.12.2018 saakka:

 Tontti 20829/1 vartaan Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:lle va-
paarahoitteisten Hitas I -omistusasuntojen toteuttamista varten.
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 Tontti 20829/2 varataan ATT:lle välimuodon asuntotuotannon suun-
nittelua varten. Tontti on sittemmin vuokrattu ATT:lle ajalle 
16.5.2018 – 15.5.2019 rakennusluvan hakemista varten ehdolla, et-
tä tontille toteutetaan vapaarahoitteisia omistusasuntoja Hitas I -eh-
doin. Pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen vuokralaiseksi on tulossa 
perustettava yhtiö nimeltään Asunto Oy Helsingin Azorienkuja.

Tontti 20830/2

Kaupunginhallitus päätti 28.1.2013 § 139 muun muassa varata Atlan-
tinkaaren itäosan alueen (myöhemmän asemakaavan muutoksen nro 
12331 mukaisen tontin 20830/2) ATT:lle 31.12.2014 saakka välimuo-
don asuntotuotantoa varten siten, että alueelle myöhemmin asemakaa-
valla osoitettavasta asuinrakennusoikeudesta vähintään noin 60 % tu-
lee toteuttaa vapaarahoitteisena Hitas-omistusasuntotuotantona Hitas I 
-ehdoin ja/tai muuna välimuodon asuntotuotantona ja enintään noin 40 
% valtion korkotukemana vuokra-asuntotuotantona.

Varausaikaa on jatkettu usealla päätöksellä. Viimeisimmän kerran kau-
punkiympäristön toimialan tonttipäällikön päätöksellä 7.7.2017 § 23 
31.12.2018 saakka.

ATT:n ilmoituksen mukaan tontti 20830/2 on tarkoitus toteuttaa valtion 
korkotukemana vuokra-asuntotuotantona.

Ehdotetut vuokrausperiaatteet

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu Jätkäsaaren alueelle 
aiemmin vahvistetut vuokrausperusteet ja tonttien sijainti. Tällä tavoin 
on pyritty yhdenmukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun. 

Vertailutiedot

Kaupunginvaltuusto on 25.4.2018 § 88 päättänyt  oikeuttaa kaupun-
kiympäristölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 20. kau-
punginosan (Länsisatama) asemakaavan muutoksen nro 12331 alueel-
le sijoittuvat asuntotontit (AK) 20828/4-6 tai niistä vastaisuudessa muo-
dostettavat tontit seuraavin ehdoin:

Asuinkerrostalotonttien (AK) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-asuntotuotannon osalta 
vähintään 38 euroa. 

Tonteille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- tai 
muista vastaavista tiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista vas-
taavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.
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Tonttien vuosivuokrista peritään 80 % siltä ajalta, jona tonteille raken-
nettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa 
on maksamatta tai jona valtio maksaa tonteille rakennettavien asunto-
jen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korko-
tukea).

Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrista peritään 
valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin 
asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta tonteilta 
vastaavin periaattein 80 % 31.12.2021 saakka.

Kaupunginvaltuusto on 17.1.2018 § 10 päättänyt oikeuttaa kaupun-
kiympäristölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 20. kau-
punginosan (Länsisatama) asemakaavan muutoksen nro 12270 alueel-
le sijoittuvat asuntotontit (AK) 20076/1-3 tai niistä vastaisuudessa muo-
dostettavat tontit muun ohella seuraavasti: 

Tonttien (AK) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-asuntotuotannon, valtion korkotuke-
man vuokra-asuntotuotannon ja asumisoikeusasuntotuotannon osalta 
38 euroa.

Tonteille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- tai 
muista vastaavista tiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista vas-
taavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

Tonttien vuosivuokrista peritään 80 % siltä ajalta, jona tonteille raken-
nettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa 
on maksamatta tai jona valtio maksaa tonteille rakennettavien asunto-
jen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korko-
tukea).

Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrista peritään 
valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin 
asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta tonteilta 
vastaavin periaattein 80 % 31.12.2021 saakka.

Esityksen kohteena olevat korttelin 20075 tontit 1-3 sijoittuvat asema-
kaavan muutoksen nro 12270 alueelle vertailun kohteena olevien tont-
tien 20076/1-3 välittömään läheisyyteen niiden länsipuolelle. Esityksen 
kohteena olevien tonttien sijainti ei siten olennaisesti eroa vertailun 
kohteena olevien tonttien sijainnista lukuun ottamatta sitä, ettei kortteli 
20075 rajoitu paikalliseen kokoojakatuun. 
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Suunniteltu tontti 20830/2 rajoittuu Hyväntoivonpuistoon, mutta on 
muuten ominaisuuksiltaan verrattavissa niihin tontteihin, joille on jo ai-
emmin vahvistettu vuokrausperiaatteet.

Korttelin 20829 tontit sijoittuvat aivan merenrannan tuntumaan ja osa 
tonteista rajoittuu Hyväntoivonpuistoon. Sijainniltaan yhtä arvokasta 
korttelia ei ole aiemmin ollut vuokrattavana Jätkäsaaressa. 

Alueen yleistä hintatasoa koskevan päivitystarpeen huomioimisen li-
säksi Jätkäsaaren yleisessä kehittymisessä ja alueen rakentumisessa 
ei ole vajaassa vuodessa tapahtunut mitään sellaista erityistä, jonka 
perusteella olisi aiheellista esitettyä enempää tarkistaa kaupungin val-
tuuston päätösten 25.4.2018 (88 §) ja 17.1.2018 (10 §) mukaisia vuok-
rausperiaatehintoja. Näin ollen esityksen kohteena olevien tonttien 
asuinrakennusoikeuden vuokraushintaa voitaneen hieman nostaa ver-
rattuna edellä mainittujen valtuuston päätösten tarkoittamien tonttien 
hintoihin. Merenrantakorttelin 20829 tonttien osalta on aiheellista tarkis-
taa vuokrausperiaatehintaa vieläkin ylöspäin.

Alueelle aiemmin vahvistetuista vuokrausperiaatteista poiketen alueen 
rakentumisen keskeneräisyyden vuoksi myönnettävä alkuvuosialennus 
esitetään päättymään vuoden 2023 lopussa. 

Vuokrausperiaatteet

Ottaen huomioon edellä mainitut vertailutiedot, tonttien sijainti ja talo-
tyypit esitetään, että asuinkerrostalotonttien (AK) 20075/1-3 ja 20830/2 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosne-
liömetrihintana Hitas-asuntotuotannon ja valtion tukeman asumisoikeu-
sasuntotuotannon sekä vuokra-asuntotuotannon osalta 40 euroa. 

Asuinkerrostalotonttien (AK) 20829/1 ja 2 vuosivuokra määrätä pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pis-
telukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-asuntotuo-
tannon osalta 42 euroa.

Ensi vaiheessa Hitas-tonteille esitetään myönnettäväksi alkuperäisestä 
vuokrasta 20 % alkuvuosialennus 31.12.2023 saakka. Alkuvuosialen-
nus esitetään myönnettäväksi alueen rakentamisesta johtuvan keske-
neräisyyden perusteella. Näin ollen Hitas-tonttien maanvuokrasta perit-
täisiin 80 % 31.12.2023 saakka. 

Valtion tukemien kohteiden osalta esitetään myönnettäväksi 30 % alku-
vuosialennus vastaavin perustein. Tämän johdosta valtion tukemien 
kohteiden maanvuokrasta perittäisiin 70 % 31.12.2023 saakka. Kun al-
kuvuosialennus päättyy, vuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontil-
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le rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asun-
tolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien 
asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä 
(korkotukea).

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien liike-, myymälä-, näyttely- 
tai muiden vastaavien tilojen osalta (nk. kivijalkaliiketilat) sekä mahdolli-
sesti toteutettavien toimisto- ja muiden vastaavien tilojen osalta esite-
tään perittäväksi asuntokerrosalaa vastaavaa maanvuokraa.

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien julkisten palvelutilojen 
(esim. päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mu-
kaisten tilojen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 20 euroa. Ehdotettu vuokra vastaa yleisten ra-
kennusten tonteilta keskimäärin perittyä vuokratasoa, joka on noin puo-
let vastaavasta asuntotontista peritystä vuokrasta.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta maanvuokraa ei perit-
täisi.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia 18) mukaan asunto-
tontin vuosivuokra on 4 % ja muiden tonttien 5 % tontin laskennallises-
ta hinnasta, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mu-
kaisesti. 

Vapaarahoitteisten Hitas I -ehdoin vuokrattavien tonttien laskennallinen 
k-m2 -hinta hintatasossa (08/2018, ind. 19,51) olisi esitetyn mukaisesti 
noin 780 – 819 euroa. Asuntotonttien maanvuokran teoreettinen vaiku-
tus asumiskustannuksiin olisi mainitussa hintatasossa noin 3,12 – 3,28 
euroa/as-m²/kk. Mainituissa hinta-arvioissa ei ole huomioitu asuntoton-
teille edellä esitettyä alkuvuosialennusta.    

Valtion korkotukemaan asuntotuotantoon vuokrattavien tonttien lasken-
nallinen k-m2 -hinta hintatasossa (08/2018, ind. 19,51) olisi esitetyn 
mukaisesti noin 624 euroa. Asuntotonttien maanvuokran teoreettinen 
vaikutus asumiskustannuksiin olisi mainitussa hintatasossa noin 2,50 
euroa/as-m²/kk ARA-alennus huomioon ottaen. Mainituissa hinta-ar-
vioissa ei ole huomioitu asuntotonteille edellä esitettyä alkuvuosialen-
nusta.    

Vuokra-ajaksi esitetään noin 60 vuotta, siten että maanvuokrasopimuk-
set ovat voimassa 31.12.2080 saakka.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Kartta
3 Tonttitietoja

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2019 § 7

HEL 2018-008933 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin Länsisataman Jätkäsaaressa 
sijaitsevien asuinkerrostalotonttien 20075/1-3, 20829/1 ja 2 sekä 
20830/2 vuokrausperiaatteet myöhemmin päätettävästä ajankohdasta 
alkaen 31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.

Käsittely

07.01.2019 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 23.10.2018 § 498

HEL 2018-008933 T 10 01 01 02
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Kanariankatu 3, 5, 7, Atlantinkatu, Madeiranaukio, Azorienkuja 3, Länsisatamankatu

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 että Helsingin Länsisataman Jätkäsaaressa sijaitsevien asemakaa-
van muutoksiin nro 12270 ja 12331 sisältyvien asuinkerrostalotont-
tien (AK) 20075/1-3, 20829/1 ja 2 sekä 20830/2 vuokrausperiaatteet 
vahvistetaan 31.12.2080 saakka liitteestä 1 ilmenevin periaattein.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Minja Mäkelä, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 76012

minja.makela(a)hel.fi
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi
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§ 8
Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotonteille (Kos-
kela, tontit 26962/3-5)

HEL 2018-008109 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti Helsingin kaupungin kaupunginosan 26. 
(Koskela) asemakaavan ja asemakaavan muutokseen nro 12389 sisäl-
tyvien korttelin 26962 tonttien 3-5 vuokrausperiaatteet myöhemmin 
päätettävästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka liitteen 1 mukai-
sesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12389

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Koskelan sairaala-alueelle on laadittu alueen kehittämistä ja rakenta-
mista varten tarvittava ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan 
muutos nro 12389. Asuntotontit 26962/3-5 on vuokrattu lyhytaikaisesti 
perustettavien yhtiöiden lukuun rakennusluvan hakemista varten. Tont-
tien rakentaminen on tarkoitus aloittaa alkuvuodesta 2019. Tontin vuok-
ra-aika on noin 55 vuotta.

Asuinkerrostalotontit (AK) toteutetaan valtion korkotukemana vuokra-
asuntotuotantona ja asumisoikeusasuntotuotantona. Maanvuokra vas-
taa rakennusoikeuden nykyarvoa (ind. 1950) noin 585 euroa/k-m2 (ns. 
ARA-alennuksen aikana noin 468 euroa). Maanvuokran teoreettinen 
vaikutus asumiskustannuksiin on noin 2,34 e/kk/m² (ns. ARA-alennuk-
sen aikana noin 1,87 e/kk/m²). Asuntotonteilla (AK), jotka toteutetaan 
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Hitas-asuntotuotantona, maanvuokra vastaa rakennusoikeuden nykyar-
voa (ind. 1950) noin 702 euroa/k-m². Maanvuokran teoreettinen vaiku-
tus asumiskustannuksiin on noin 2,81 e/kk/m².

Esittelijän perustelut

Asemakaava- ja voimassa olevat tonttitiedot

Koskelan sairaala-alueen ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan 
muutos nro 12389 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.12.2016 § 
349 ja se on tullut voimaan 27.1.2017. Asemakaava-alueelle rakenne-
taan uusia asuntoja yhteensä noin 107 847 k-m², josta 14 377 k-m² tu-
lee käyttötarkoitusten muutoksista. Alueella on ennestään asuinkerro-
salaa 8 595 k-m². Lisäksi asemakaavassa on osoitettu rakennusoikeut-
ta erityisasumiseen ja siihen liittyviin palveluihin 20 000 k-m², liike- ja 
päivittäistavarakaupan tiloihin 2 630 k-m², lähipalveluihin 4 700 k-m² ja 
yhteistiloihin 830 k- m². Yhteensä kerrosalaa asemakaava-alueella on 
143 772 k-m².

Asuinkerrostalotontin (AK) 26962/3 rakennusoikeus on 7 500 k-m². 
Tontin pinta-ala on 3 261 m² ja ensisijainen osoite Kunnalliskodintie. 
Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 1.3.2018.

Asuinkerrostalotontin (AK) 26962/4 rakennusoikeus on 9 650 k-m². 
Tontin pinta-ala on 3 464 m² ja ensisijainen osoite Koskelantie. Tontti 
on merkitty kiinteistörekisteriin 1.3.2018.

Asuinkerrostalotontin (AK) 26962/5 rakennusoikeus on 9 250 k-m2. 
Tontin pinta-ala on 3 567 m² ja ensisijainen osoite Koskelantie. Tontti 
on merkitty kiinteistörekisteriin 1.3.2018.

Asemakaavakartta on liitteenä 2.

Maaperä

Käytettävissä olevien tietojen perusteella ensimmäisen asemakaavan 
ja asemakaavan muutoksen nro 12389 alueelle sijoittuvilla asuinkerros-
talotonteilla 26962/3-5) ei ole aiemmin harjoitettu toimintaa, joka saat-
taisi aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

Varauspäätös

Kaupunginhallitus on 28.11.2016 § 1081 päättänyt varata Koskelan sai-
raala-alueen asuinkerrostalotontit (AK) 26962/3-5 (entiset kaavatontit 
26962/1 ja 3) Asuntotuotantotoimistolle valtion tukemien vuokra-asun-
tojen ja välimuodon asuntotuotannon suunnittelua varten 31.12.2018 
saakka muun muassa seuraavin ehdoin. Tonteille kaavoitettavasta 
asuinrakennusoikeudesta noin 1/3 tulee toteuttaa valtion tukemina 
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vuokra-asuntoina ja noin 2/3 välimuodon asuntoina. Mahdollisessa Hi-
tas-tuotannossa noudatetaan Hitas I -ehtoja.

Asuntotuotannon ilmoituksen mukaan tontille 26962/3 toteutetaan va-
paarahoitteisia omistusasuntoja Hitas I -ehdoin, tontille 26962/4 valtion 
korkotukemia (pitkä korkotuki) asumisoikeusasuntoja ja tontille 26962/5 
valtion korkotukemia (pitkä korkotuki) vuokra-asuntoja. 

Tonttien yhteenlaskettu asuinrakennusoikeus on 26 400 k-m², josta vä-
limuodon (Hitas, asumisoikeus) asuntotuotannon osuus on yhteensä 
17 150 k-m² ja valtion korkotukeman vuokra-asuntotuotannon osuus 
yhteensä 9 250 k-m².

Tonttien lyhytaikainen vuokraus

Kaupunkiympäristön toimialan tontit -yksikön asuntotonttitiimin tiimi-
päällikkö on 13.6.2018 § 183 päättänyt vuokrata tontin 26962/3 lyhytai-
kaisesti Asuntotuotannolle Asunto Oy Helsingin Koskelanpiha -nimisen 
perustettavan yhtiön lukuun rakennusluvan hakemista varten ajalle 
1.6.2018 - 31.5.2019.

Asuntotonttitiimin tiimipäällikkö päätti 7.6.2018 § 179 § vuokrata tontin 
26962/4 lyhytaikaisesti Asuntotuotannolle Helsingin Asumisoikeus Oy, 
Koskelantie -nimisen yhtiön lukuun rakennusluvan hakemista varten 
ajalle 1.6.2018 - 31.5.2019.

Edelleen asuntotonttitiimin tiimipäällikkö päätti 7.6.2018 § 176 § vuok-
rata tontin 26962/5 lyhytaikaisesti Asuntotuotannolle Helsingin kaupun-
gin asunnot Oy, Heka Koskela Koskelantie 66 -nimisen yhtiön lukuun 
rakennusluvan hakemista varten ajalle 1.6.2018 - 31.5.2019.

Ehdotetut vuokrausperiaatteet

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu samalle tai vastaa-
valle alueelle aiemmin vahvistetut vuokrausperusteet, tonttien sijainti ja 
alueen maanarvon kehittyminen pyrkien yhdenmukaiseen ja johdonmu-
kaiseen hinnoitteluun. Tonttien hallinta- ja rahoitusmuoto on tavanomai-
seen tapaan otettu vuokrausperiaatteita määritettäessä huomioon.

Vertailutiedot

Kaupunginvaltuusto päätti 14.6.1995 (asia 24) oikeuttaa aiemman kiin-
teistölautakunnan vuokraamaan 6. kaupunginosan (Koskela) Koskelan 
kylän tilasta Koskela-Forsby RN:o 1 noin 3 910 m² ja noin 2 790 m² 
suuruiset määräalat asuntotarkoituksiin pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin
”lokakuu 1951 =100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihinta-
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na
20,18 euroa.

Kaupunginvaltuusto on 2.3.2005 (asia 14) päättänyt oikeuttaa aiemman 
kiinteistölautakunnan vuokraamaan 26. kaupunginosan (Koskela) Kos-
kelan kylän tilasta Koskela-Forsby RN:o 1 noin 8 332 m² suuruisen 
määräalan tai siitä muodostettavan tontin asuntotarkoituksiin pitäen pe-
rusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 =100” pistelu-
kua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana asuintilojen (palveluasun-
tojen) osalta 23 euroa ja ryhmäkoti- ja palvelutilojen osalta 15 euroa.

Kaupunginvaltuusto on 29.8.2012 § 234 § päättänyt oikeuttaa aiemman 
kiinteistölautakunnan vuokraamaan 28. kaupunginosan (Oulunkylä) 
asuinkerrostalotontin (AK) 28171/13 pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana ker-
rosneliömetrihintana 30 euroa Hitas-ehdoin ja 33 euroa ilman Hitas-eh-
toja. 

Kaupunginvaltuusto on 29.8.2012 § 233 päättänyt oikeuttaa aiemman 
kiinteistölautakunnan vuokraamaan 25. kaupunginosan (Käpylä) asuin-
kerrostalotontit (AK) 25878/6 ja 8 tai niistä muodostettavat tontit pitäen 
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” piste-
lukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitas-asuntojen ja/tai 
valtion korkotukemien asuntojen osalta 28 euroa. 

Kaupunginvaltuusto on 29.8.2012 (233 §) / 28.8.2013 (14 §) oikeuttaa 
kiinteistölautakunnan vuokraamaan 25. kaupunginosan (Käpylä) asuin-
kerrostalotontin (AK) 25878/7 tai siitä muodostettavat tontit pitäen pe-
rusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelu-
kua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana vapaarahoitteisten vuok-
ra-asuntojen osalta 34 euroa.

Kaupunginvaltuusto on 4.11.2015 § 282 päättänyt oikeuttaa aiemman 
kiinteistölautakunnan vuokraamaan 28. kaupunginosan (Oulunkylä) 
asuinkerrostalotontit (AK) 28131/4 ja 5 pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana ker-
rosneliömetrihintana valtion korkotukemien asumisoikeus- ja vuokra-
asuntojen osalta 29 euroa.

Kaupunginvaltuusto on 9.12.2015 § 340 päättänyt oikeuttaa aiemman 
kiinteistölautakunnan vuokraamaan 23. kaupunginosan (Toukola) 
asuinkerrostalotontit (AK) 23126/11-13 tai niistä muodostettavat tontit 
pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” 
pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana sääntelemättömien 
omistusasuntojen osalta 40 euroa ja sääntelemättömien vuokra-asun-
tojen osalta 38 euroa. Purettavat rakennukset ovat vaikuttaneet vuok-
raushintaan alentavasti.
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Kaupunginvaltuusto on 15.2.2017 § 96 päättänyt oikeuttaa kiinteistö-
lautakunnan vuokraamaan 28. kaupunginosan (Oulunkylä) asuinraken-
nustontin (A) 28327/1 pitäen perusteena virallisen elinkustannusindek-
sin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihin-
tana 33 euroa. Tontille on rakennettu vapaarahoitteisia omistusasunto-
ja Hitas II -ehdoin.

Vuokrausperiaatteet

Ottaen huomioon edellä mainitut vertailutiedot, tonttien sijainti, talotyyp-
pi
ja alueen maanarvon kehittyminen esitetään, että asuinkerrostalotont-
tien (AK) 26962/3-5 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena viralli-
sen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vas-
taavana kerrosneliömetrihintana valtion korkotukemana vuokra-asunto-
tuotantona ja asumisoikeusasuntotuotantona toteuttavien tonttien osal-
ta vähintään 30 euroa, joka vastaa nykyarvoltaan (6/2018, ind. 1950) 
noin 585 euron kerrosneliömetrihintaa (ns. ARA-alennuksen aikana 
noin 468 euroa), ja Hitas-asuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta 
vähintään 36 euroa, joka vastaa nykyarvoltaan (6/2018, ind. 1950) noin 
702 euron kerrosneliömetrihintaa.

Valtion korkotukemana vuokra-asuntotuotantona ja asumisoikeusasun-
totuotantona toteuttavien tonttien (AK) osalta maanvuokran teoreetti-
nen vaikutus asumiskustannuksiin on noin 2,34 e/kk/m² (ns. ARA-alen-
nuksen aikana noin 1,87 e/kk/m²). Hitas-asuntotuotantona toteutetta-
vien tonttien (AK) osalta maanvuokran teoreettinen vaikutus asumis-
kustannuksiin on noin 2,81 e/kk/m². 

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

Valtion tukemaan asuntotuotantoon toteutettavien tonttien hinnasta on 
neuvoteltu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) kanssa. 
ARA pitää esitettyjä hintoja sen ohjeistusten mukaisina ja hyväksyttävi-
nä. Tonttien vuosivuokrista peritään 80 % siltä ajalta, jona tonteille ra-
kennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolai-
naa on maksamatta tai jona valtio maksaa tonteille rakennettavien 
asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä 
(korkotukea).

Tonttien rahoitus- ja/tai hallintamuodon muuttuessa esimerkiksi varaus-
päätöksen tai asemakaavan muuttamisen johdosta tonttien osalta käy-
tetään vuokran määräytymisen perusteena uutta rahoitus- ja/tai hallin-
tamuotoa vastaavaa, siihen soveltuvaa edellä tässä esityksessä maini-
tuille tonteille esitettyä hintaa.
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Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asun-
totontin vuosivuokra on 4 % tontin laskennallisesta hinnasta, mikä mää-
räytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Vuokra-ajaksi ehdotetaan noin 55 vuotta siten, että maanvuokrasopi-
mus on voimassa 31.12.2075 saakka.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12389

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.12.2018 § 797

HEL 2018-008109 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa Helsingin kaupungin kaupungi-
nosan 26. (Koskela) asemakaavan ja asemakaavan muutokseen nro 
12389 sisältyvien korttelin 26962 tonttien 3-5 vuokrausperiaatteet myö-
hemmin päätettävästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka liitteen 
1 mukaisesti.

Käsittely

10.12.2018 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.10.2018 § 480

HEL 2018-008109 T 10 01 01 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ki vuokraa Helsingin kaupungin kaupunginosan 26. (Koskela) ensim-
mäiseen asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 12389 sisäl-
tyvät asuinkerrostalotontit (AK) 26962/3-5 kaupunkiympäristön toimia-
lan toimivaltaisen viranhaltijan määräämästä ajankohdasta alkaen 
31.12.2075 saakka liitteestä nro 1 ilmenevin periaattein.

Esittelijä
kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Anne Björn, tonttiasiamies, puhelin: 310 32870

anne.bjorn(a)hel.fi
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§ 9
Kruununhaan Liisankatu 14 asemakaavan muutos (nro 12457)

HEL 2015-014306 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 1. kaupunginosan (Kruununhaka) kortte-
lin 17 tontin 7 asemakaavan muutoksen 9.5.2017 päivätyn ja 
21.11.2017 muutetun piirustuksen numero 12457 mukaisena ja asema-
kaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12457 kartta, päivätty 9.5.2017, 
muutettu 21.11.2017

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12457 selostus, päivätty 
9.5.2017, muutettu 21.11.2017, päivitetty Kylk:n 21.11.2017 päätöksen 
mukaiseksi

3 Tehdyt muutokset
4 Vuorovaikutusraportti 9.5.2017, täydennetty 21.11.2017 ja tilaisuuksien 

(17.8.2016 ja 15.2.2017) muistiot
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
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
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Kaupunginmuseo
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee Kruununhaassa Liisankadun varrella si-
jaitsevaa tonttia. Kaavaratkaisu mahdollistaa asuinrakentamisen tontin 
sisäosaan purettavan liikuntahalli- ja työpajarakennuksen tilalle. Liisan-
kadun varressa sijaitseva asuinrakennus säilyy ja sen arvokkaat omi-
naispiirteet suojellaan sr-2 suojelumerkinnällä. Myös pieni nelikerroksi-
nen asuinrakennus tontin kaakkoiskulmassa säilytetään ja suojellaan 
asemakaavassa sr-3 suojelumerkinnällä.

Tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentaminen tontin sisäpihan puo-
lelle siten, että uudisrakentaminen jatkaa luontevasti korttelin sisäpihan 
polveilevaa ja monimuotoista tilarakennetta sekä materiaaleja. Alueelle 
on suunniteltu kaksi uutta asuinrakennusta, joiden autopaikat sijoittuvat 
pihakannen alle. Ajoyhteys pysäköintitiloihin on Liisankadun suunnasta. 
Kannen päälle rakennetaan oleskelupiha. Liisankadun varressa sijait-
sevan asuinrakennuksen ja tontin kaakkoiskulmassa sijaitsevan pienen 
asuinkerrostalon suojelutavoite ja -määräykset on tarkistettu.

Uutta asuntokerrosalaa on noin 1 600 k-m² ja uusia asuntoja noin 45. 
Kaavaratkaisu mahdollistaa Kruununhakaan uusien vuokra-asuntojen 
tuottamisen.

Esittelijän perustelut

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

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Liisankadun varressa sijaitsee 6-kerroksinen arkkitehti Kaarlo Borgin 
suunnittelema asuin- ja liiketalo (1928–1929). Sisäpihan puolella sijait-
sevat Arkkitehtuuritoimisto Frosterus ja Gripenbergin suunnittelema lii-
kuntahalli-työpajarakennus (1922–1923) sekä sen laajennuksena ne-
li-kerroksinen työtila- ja asuinrakennus. Tontin kokonaisrakenne vastaa 
varsin hyvin alun perin 1920-luvulla rakennettua tilannetta. Rakennus-
ten sisäosassa on säilynyt perusrakenne. Oleellisia osia on purettu, ti-
loja ja julkisivuja muutettu ja käyttötarkoitukset ovat muuttuneet useaan 
kertaan vuosien kuluessa.
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Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1984. Kaavan mukaan 
tontti on asuinkerrostalojen korttelialuetta. Tontille sallittu kerrosala on 
6 500 k-m². Urheiluhallin osuus sisäpihan puoleisista rakennuksista on 
osoitettu rakennusalaksi, jolle saa sijoittaa urheilu- ja vapaa-ajan toi-
mintaa palvelevia tiloja.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kans-
sa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja vuorovai-
kutussuunnitelman mukaisesti.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 9.6. - 10.7.2017. 

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin kaksi muistutusta. Nähtävilläoloajan ulko-
puolella saapui yksi kirje. Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat ajoyhteyteen tontin 1/17/8 kautta, karttapalvelun hankekorttiin 
jääneeseen vanhentuneeseen tietoon ajoyhteyden osalta, historiallisen 
ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen turmelemiseen, yleis-
kaavan vastaisuuteen, laadittuihin selvityksiin, asukkaiden viihtyvyy-
teen, terveellisyyteen ja elinympäristöön, suunnitelman asukkaille ai-
heuttamaan kohtuuttomaan haittaan ja negatiivisiin vaikutuksiin lähipal-
veluihin ja työtilan määrään sekä uudisrakennuksen korkeuteen. Kir-
jeessä esitetyt huomautukset kohdistuivat ajoyhteyteen tontin 1/17/8 
kautta, rakennusmassojen korkeuteen sekä rakentamisen aikaisiin hait-
toihin.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Oy:n, Helen Sähköverkko Oy:n, Hel-
singin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), Helsingin kau-
punginmuseon ja ympäristöpalveluiden lausunnot. 

Helen Oy:n lausunto koski tontin kautta kulkevien kaukolämpöputkien 
aiheuttamia toimenpiteitä. Helen Sähköverkko Oy:llä ei ollut huomau-
tettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta. HSY totesi lausunnos-
saan, että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu 
valmiiksi eikä muutosehdotus edellytä niiden siirtämistä. Kaupunginmu-
seolla ei ollut huomautettavaa muutosehdotuksesta. Ympäristöpalvelui-
den lausunto koski maaperän pilaantuneisuuden selvittämistä ja Liisan-
kadun puoleisen julkisivuun kohdistuvaa liikennemelua.
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Kaavaselostukseen on ympäristöpalveluiden lausunnon johdosta lisätty 
kappale ympäristöhäiriöistä ja maaperän pilaantuneisuuden selvittämi-
nen ja kunnostaminen on tuotu esiin kaavaselostuksessa ja annettu tie-
doksi hankkeeseen ryhtyvälle.

Kustannukset

Asemakaavamuutoksen toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia. Hanke vastaa hankkeen edellyttämien johtosiirtojen kustannuk-
sista.

Kaavamuutos nostaa tontin arvoa merkittävästi. Kaupungille kertyy tu-
loja maankäyttökorvauksina. Maankäyttökorvauksista on sovittu maa-
nomistajan kanssa. Maankäyttösopimus on allekirjoitettu 22.10.2018. 

Asemakaavaan tehdyt muutokset

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtai-
sesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu Tehdyt 
muutokset -liitteeseen. Tehdyistä muutoksista on neuvoteltu asiano-
saisten tahojen kanssa. Niitä, joiden etua muutokset koskevat on kuultu 
erikseen.

Lopuksi

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan tarkistetun esityksen 
mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12457 kartta, päivätty 9.5.2017, 
muutettu 21.11.2017

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12457 selostus, päivätty 
9.5.2017, muutettu 21.11.2017, päivitetty Kylk:n 21.11.2017 päätöksen 
mukaiseksi

3 Tehdyt muutokset
4 Vuorovaikutusraportti 9.5.2017, täydennetty 21.11.2017 ja tilaisuuksien 

(17.8.2016 ja 15.2.2017) muistiot
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
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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
Helen Sähköverkko Oy
Kaupunginmuseo
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Tiedoksi

Asemakaavoitus
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.12.2018 § 796

HEL 2015-014306 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 1. kaupunginosan (Kruununhaka) kortte-
lin 17 tontin 7 asemakaavan muutoksen 9.5.2017 päivätyn ja 
21.11.2017 muutetun piirustuksen numero 12457 mukaisena ja asema-
kaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit Tonttipäällikkö 26.09.2018 § 54

HEL 2015-014306 T 10 03 03

Liisankatu 14

Päätös

Tonttipäällikkö päätti tehdä tontin 91-1-17-7 (Kruununhaka) omistajan 
Kiinteistö Oy Helsingin Liisankatu 14 (Y-tunnus 1445265-7) kanssa liit-
teen 1 mukaisen maankäyttösopimuksen. 

Samalla tonttipäällikkö päätti oikeuttaa hallinto- ja tukipalveluiden kiin-
teistölakimiehen allekirjoittamaan edellä mainitun sopimuksen sekä te-
kemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia.

(MA11-1)

Päätöksen perustelut

Sopimuksen kohde

Sopimus koskee Kruununhaan kaupunginosassa osoitteessa Liisanka-
tu 14 sijaitsevaa rakennettua asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) 
tonttia 1017/7. Tontin pinta-ala on 3 494 m², ja kaavan mukainen ra-
kennusoikeus 6 500 k-m². Tontilla sijaitsee Liisankadun varrella sijait-
seva vuonna 1928 valmistunut asuin- ja liiketalo ja sisäpihalla sijaitseva 
liikuntahalli-työpajarakennus sekä vuonna 1929 valmistunut 4- kerroksi-
nen työtila-asuinrakennus tontin kaakkoiskulmassa.

Vireillä oleva asemakaavan muutos

Tontilla on vireillä asemakaavan muutosehdotus nro 12457, joka mah-
dollistaa asuinrakentamisen tontin sisäosaan purettavan liikuntahalli- ja 
työpajarakennuksen tilalle. Liisankadun varressa ja tontin kaakkoiskul-
massa sijaitsevat asuinrakennukset säilyvät. Kaavamuutoksessa on 
osoitettu uutta asuinrakennusoikeutta 1 600 k-m² (määrään sisältyy 
myös muutosehdotuksessa suojeltu asuinrakennus 350 k-m²).

Maankäyttösopimus ja -korvaus

Kaavamuutos korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten maanomistajan 
kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen 
päätöksen mukaiset neuvottelut.
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Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 1 oleva sopimus.

Maanomistaja sitoutuu suorittamaan kaupungille 670 000 euron kor-
vauksen osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Kor-
vaus on maksettava neljän kuukauden kuluessa siitä, kun asemakaa-
van muutos on saanut lainvoiman. Korvausta korotetaan sen nykyar-
von säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamishetkestä maksupäivään 
saakka kahdella prosentilla vuodessa.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan 26.9.2017 (115§) tekemän päätöksen 
mukaan tonttipäällikkö päättää maankäyttösopimuksen hyväksymisestä 
ja siihen liittyvistä aluejärjestelyistä 1 500 000 euron kokonaisarvoon 
saakka.

Lisätiedot
Kirsi Federley, vs. tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi
Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 21.11.2017 § 236

HEL 2015-014306 T 10 03 03

Hankenumero 5318_1

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 9.5.2017 päivätyn ja 21.11.2017 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12457 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 1. kaupunginosan (Kruununhaka) korttelin 17 tonttia 7.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyyn mielipiteeseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila 
Laiturilla, Narinkka 2, sekä Internet-sivuilla Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi. 

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

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Marjaana Yläjääski, arkkitehti, puhelin: 310 37045

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

raila.hoivanen(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 12.10.2017 § 40

HEL 2015-014306 T 10 03 03

Hankenumero 5318_1

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12457 pohjakartan 
kaupunginosassa 1 Kruunuhaka. 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: 12457
Kaupunginosa: 1 Kruunuhaka
Kartoituksen työnumero: 6/2017
Pohjakartta valmistunut: 28.2.2017
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 -
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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

Kaupunginmuseo 15.6.2017

HEL 2015-014306 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Asunto-osakeyhtiö Helsingin Liisankatu 14 asemakaavan muutosehdo-
tuksesta. Kaupunginmuseo tarkastelee asemakaavan muutosta kult-
tuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja antaa seuraavan lausun-
non.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusi asuinrakentaminen 
tontin sisäpihalle. Liisankadun varressa sijaitsevan rakennuksen suoje-
lumääräykset tarkistetaan. Sisäpihalla sijaitseva vajaakäytölle jäänyt lii-
kuntahalli- ja työpajarakennus puretaan. Tontin kaakkoiskulmassa si-
jaitseva pieni nelikerroksinen asuinkerrostalo säilytetään ja sen suoje-
luarvot otetaan kaavoituksessa huomioon.

Liisankatu kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen Helsingin empire-
keskusta ja kivikaupunki–alueeseen. Yleiskaava 2002:ssa alue on mer-
kitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi, asuminen/toimitila. Voimassa ole-
vassa asemakaavassa (1984) alue on merkitty asuinkerrostalojen kort-
telialueeksi. 

Tontilla sijaitsevat kadun varren suojeltu asuinrakennus (K. Borg 1928–
1929) ja liikuntahalli- ja työpajarakennus (Frosterus & Gripenberg 
1922–1923). Pihan perällä on lisäksi pieni nelikerroksinen asuinraken-
nus. Sisäpihan rakennuksista on laadittu rakennushistoriaselvitys 
(Groop & Tiensuu Arkkitehdit 2013). Liikuntahalli- ja työpajarakennus 
liittyy suomalaiseen elokuvahistoriaan, sillä se muutettiin Suomen Fil-
miteollisuus Oy:n studioiksi vuonna 1945. Studiot olivat Pohjoismaiden 
suurimmat, ne sijoitetiin tennishallien paikalle ja parvikerroksiin tuli tark-
kaamo ja pukuhuonetiloja. Studioissa kuvattiin yli sata suomalaista elo-
kuvaa. Suomen Filmiteollisuus Oy:n toiminta päättyi yhtiön konkurssiin 
vuonna 1965. Yleisradion Liisankadun studiot toimivat tiloissa 1970-lu-
vun lopulle asti, jonka jälkeen tilat muutettiin takaisin alkuperäiseen 
käyttöönsä eli liikuntatiloiksi.
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Tontin historiaa:

Tontin nykyisten rakennusten rakentamisen aikainen asemakaava oli 
vuodelta 1826 ja se oli voimassa vuoteen 1984. 1800-luvulla korttelin 
rakennukset olivat matalia puutaloja, jotka sijoittuivat pääosin ympäröi-
vien katujen varsille. Korttelin keskiosa oli puistomainen ja siellä oli lä-
hinnä piharakennuksia. Voimakas rakentaminen alkoi 1900-luvun tait-
teessa ja ensimmäisillä vuosikymmenillä. Puutalot korvautuivat 5–6-
kerroksisilla kivirakennuksilla ja korttelin sisäosien puistomainen luonne 
alkoi hävitä rakentamisen tieltä. Liikuntahalli- ja työpajarakennus raken-
nettiin Arkitekturbyrå Frosterus & Gripenbergin 1922–1923 laatimien 
suunnitelmien mukaisesti tontin sisäosaan. Rakennus koostui kahdesta 
osasta; Liisankadun suuntaisesta ja tähän nähden poikittaisesti sijoite-
tusta eteläisestä siivestä. Molempien osien mitoitus perustui tennisken-
tän mittoihin. Kuusikerroksinen kahden portaan asuin-liikerakennus ra-
kennettiin Liisankadun varrelle arkkitehti K. Borgin vuonna 1928 laati-
mien suunnitelmien mukaisesti. Liikuntahalli- ja työpajarakennuksessa 
on tehty monia muutoksia. Ensimmäinen muutosvaihe oli 1930-luvulla, 
jolloin autojen määrä lisääntyi, ja sen myötä tarvittiin korjaamo- ja säily-
tystiloja. 

1945 liikunta- ja työpajarakennus koki suuren käyttötarkoituksen muu-
toksen, kun se muutettiin elokuvastudioksi. Myöhemmin samoissa ti-
loissa toimi Yleisradio aina 1970-luvun lopulle asti. Kun studiot puret-
tiin, palautettiin liikuntahallit alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa. Vuo-
sikymmenten kuluessa myös autoistuminen tuotti monia muutoksia 
kiinteistössä, kuten porttikäytävien laajentamisen ja kellarin uuden si-
säänajon rakentamisen läntiseltä yläpihalta.

Kaavamuutos:

Asemakaavan muutoksella muodostetaan Asuinrakennusten korttelia-
lue (AK), jossa tontti osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Lii-
kuntahalli ja työtilarakennus puretaan ja sen tilalle rakennetaan kaksi 
uutta asuinkerrostaloa (yht. 3 000 k-m2). Toinen taloista on kolme- ja 
toinen neljä ja puolikerroksinen. Asuntoja uusiin rakennuksiin tulee noin 
45 kappaletta. Liisankadunvarren asuinkerrostalo (4 750 k-m2) suojel-
laan sr-2 merkinnällä. Myös pihan kaakkoiskulman nelikerroksinen 
asuinrakennus (350 k-m2) säilytetään ja sen vaalittavat arvot suojel-
laan sr-3 merkinnällä. Kadunvarsirakennuksen kivijalkamyymälät ja toi-
mistotilat kahdessa ensimmäisessä kerroksessa osoitetaan liike- ja 
myymälätiloiksi.

Rakennussuojelu:

Liisankadun varren asuin- ja liikerakennus suojellaan sr-2 merkinnällä. 
Suojelumääräyksen mukaan rakennus on kulttuurihistoriallisesti ja ra-
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kennustaiteellisesti arvokas, eikä sitä saa purkaa. Rakennuksessa ei 
saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- ja lisärakentamistöitä, jotka hei-
kentävät rakennuksen rakennustaiteellisia arvoja tai muuttavat arkki-
tehtuurin ominaispiirteitä. Korjaamisen lähtökohtana tulee olla raken-
nuksen alkuperäisten tai niihin verrattavien rakenteiden, rakennusosien 
ja niiden yksityiskohtien ja materiaalien säilyttäminen. Mikäli alkuperäi-
siä rakennusosia joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee teh-
dä alkuperäistoteutuksen mukaisesti. Rakennuksen kulttuurihistorialli-
sesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaita tiloja ja yksityiskohtia tulee 
vaalia. Näihin kuuluvat porrasaula ja siihen liittyvät ovet ja katon koris-
temaalaukset sekä porrashuoneen alkuperäiset materiaalit ja rakennu-
sosat. Tuulikaapin ja tuuletusparvekkeiden alkuperäiset ovet tulee säi-
lyttää, samoin porrastasanteiden alakattojen koristeaiheet.

Tontin kaakkoiskulmassa sijaitseva asuinlaajennusosa vuodelta 1929 
säilytetään ja sen kulttuurihistorialliset arvot suojellaan sr-3 merkinnäl-
lä. Suojelumääräyksen mukaan rakennus on kulttuurihistoriallisesti ar-
vokas. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksen ulkoasun korjaus-, 
muutos- ja lisärakentamistyöt ja rakennusosien uusiminen on toteutet-
tava rakennuksen alkuperäisiin ominaispiirteisiin hyvin soveltuvalla ta-
valla. Porrashuoneen kaide, tuuletusparvekkeen ovet ja parvekkeen 
ovien molemmin puolin sijaitsevat paneloidut komerot tulee säilyttää 
kunnostamalla tai jos uusiminen on välttämätöntä, tulee se tehdä ra-
kennuksen alkuperäisiin ominaispiirteisiin hyvin soveltuvalla tavalla.

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdo-
tuksesta.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 9.8.2016

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.05.2017 § 231

HEL 2015-014306 T 10 03 03

Ksv 5318_1, karttaruutu 673497

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 

 asettaa 9.5.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12457 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
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tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 1. kaupun-
ginosan (Kruununhaka) korttelin 17 tonttia 7.

 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 muutosehdotuksen nro 12457 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Marja Piimies

Lisätiedot
Marjaana Yläjääski, arkkitehti, puhelin: 310 37045

marjaana.ylajaaski(a)hel.fi

Rakennusvirasto 16.8.2016

HEL 2015-014306 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1258-00/16 Asunto-osakeyhtiö Hel-
singin Liisankatu 14 (asemakaavan muutoshakemus Kruununhaan ton-
tille 17/7), 26.8.2016 mennessä.

http://www.hel.fi/ksv
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Kaavamuutos koskee tonttia. Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 1.7.2016

HEL 2015-014306 T 10 03 03

Geoteknisellä osastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaan asemakaavan muutoksesta Kruunuhaan tontille 17/7.

Lisätiedot
Ilkka Satola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37817

ilkka.satola(a)hel.fi
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§ 10
Jätkäsaaren Melkinlaiturin asemakaava ja asemakaavan muuttami-
nen (nro 12500)

HEL 2015-011323 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkä-
saari) kortteleiden 20086–20089, kortteleiden 20084 ja 20085 osien se-
kä katu- puisto- ja vesialueen asemakaavan ja 20. kaupunginosan 
(Länsisatama, Jätkäsaari) korttelin 20263 ja katu-, vesi-, satama-, 
alueiden sekä venesataman asemakaavan muutoksen 5.6.2018 päivä-
tyn ja 22.11.2018 muutetun piirustuksen numero 12500 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Kaavamuutoksen myö-
tä muodostuvat uudet korttelit 20077–20079 ja 20082–20089.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12500 kartta, 
päivätty 5.6.2018, muutettu 22.11.2018

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12500 selostus, 
päivätty 5.6.2018, muutettu 22.11.2018

3 Liikennesuunnitelma (piir. nro 6847)
4 Vuorovaikutusraportti 5.6.2018, täydennetty 22.11.2018
5 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Liikennevirasto
Helsingin Satama Oy
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- Esitysteksti
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ja ympäristökeskus Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskevat Jätkäsaaren lounaiso-
sassa sijaitsevaa Melkinlaiturin aluetta. Kaavaratkaisu mahdollistaa 
meren äärelle sijoittuvien asuinkortteleiden, puistojen sekä koulun ja 
päiväkodin rakentamisen satamatoiminnoilta vapautuneelle alueelle.

Tavoitteena on rakentaa sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti 
kestävän kehityksen mukainen asuinalue, joka liittyy luontevasti Jätkä-
saaren jo suunniteltuihin osa-alueisiin ja täydentää urbaania kaupunki-
rakennetta. Alue tukeutuu julkiseen raideliikenteeseen.

Melkinlaiturin alue on suunniteltu mittakaavaltaan muuta Jätkäsaarta 
pienemmäksi, merikylä-henkiseksi ja tiiviiksi asuinalueeksi. Alueelle 
suunnitellaan erilaisia asuintalotyyppejä toimintoja sekoittavasta hybri-
distä kaupunkipientaloihin. Rakennukset ovat kerrosluvuiltaan 3–7 -ker-
roksisia ja madaltuvat kohti rantaa. Rakennusten korkeudet perustuvat 
tuulisuusselvityksiin. Alueen keskeiset julkiset ulkotilat koostuvat kortte-
leiden suojaan jäävästä jalankulun ja pyöräilyn reitistä Samoankujasta 
taskupuistoineen sekä aluetta kehystävistä rantapuistoista.

Uutta asuntokerrosalaa on 94 355 k-m², toimisto- ja liiketilojen kerrosa-
laa 3 720 k-m² ja julkisten palveluiden kerrosalaa 11 000 k-m². Tonttien 
keskimääräinen tehokkuusluku on e=2,0. Asukasmäärän lisäys on noin 
2 300.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja Jätkä-
saaren osayleiskaavan mukainen. Kaava edesauttaa kaupungin strate-
gisten tavoitteiden toteutumista.

Alueella on voimassa asemakaavat vuosilta 1979, 1984 sekä 2014. 
Asemakaavojen mukaan alue on satama-aluetta, satama-aluetta palve-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 53 (402)
Kaupunginvaltuusto

Asia/10
16.01.2019

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

levien varastorakennusten korttelialuetta, katualuetta sekä venesata-
ma-aluetta.

Alue on meritäyttöjen aluetta ja osa Länsisatamaa. Pääosa Länsisata-
man rahtiliikennetoiminnoista siirrettiin Jätkäsaaresta Vuosaaren sata-
maan vuonna 2008. Siihen saakka alue oli ulkopuolisilta suljettua as-
falttipintaista merikonttien säilytyskenttää. Alueen pohjois- ja itäpuolella 
rakentuvat Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren, Saukonlaiturin ja Atlan-
tinkaaren asemakaava-alueet. Melkinlaituri toimi risteilijälaiturina loka-
kuuhun 2018, jonka jälkeen risteilijäliikenne siirtyi Hernesaareen. Alue 
liittyy etelässä Ahdinaltaan välityksellä avomereen. Ahdinaltaan etelä-
puolella toimii Tallinnaan suuntautuvaa matkustajaliikennettä palveleva 
Länsiterminaali 2.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa alueet. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta.

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

Kaavaehdotus on pidetty julkisesti nähtävillä 19.6.–18.7.2018. Kaa-
vaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin Sata-
man ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunnot.

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat sähkölaitteiden sijoit-
tumiseen liittyvään sopimustekniikkaan, yöaikaisen laivamelun torjunta-
vaihtoehtoihin, vesihuoltoon liittyvien väliaikaisjärjestelyiden rahoituk-
seen sekä käsitteiden tarkennukseen.

Helen Oy ja liikennevirasto ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa tai huo-
mautettavaa.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (lii-
te 4).

Liikennesuunnitelma

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir. nro 
6847, liite 3), jonka mukaan alueen kadut ovat tonttikatuja. Melkinlaitu-
rin keskellä kulkee jalankululle ja pyöräilylle varattu katualue Samoan-
kuja.
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Kustannukset

Kaava-alueen maaperän esirakentaminen ja pilaantuneen maaperän 
puhdistaminen, meritäytöt sekä alueen yleistasauksen korottaminen, 
uudet rantarakenteet sekä rantarakenteiden kunnostaminen, puistojen, 
katujen, julkisten palvelurakennusten ja teknisen huollon verkostojen 
rakentaminen edellyttävät kaupungilta merkittävää yhdyskuntataloudel-
lista investointia.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti:

Esirakentaminen 16 milj. euroa
Kadut ja aukiot 9 milj. euroa
Puistot 3 milj. euroa
Melkinlaiturin rantarakenteet 6 milj. euroa
Julkiset palvelurakennukset 35 milj. euroa
Yhteensä 69 milj. euroa

Kustannusarvio ei sisällä raitiotien ja tarvittavien väliaikaisjärjestelyjen 
kustannuksia.

Kaupungille uudesta kaavoitettavasta kerrosalasta kertyvät tulot on las-
kettu käyttäen AM-ohjelman mukaista hallinta- ja rahoitusmuotojakau-
maa. Uuden kaavoitettavan rakennusoikeuden myynnistä ja vuokraa-
misesta kaupungille kertyvä arvo on kokonaisuudessaan noin 85 mil-
joonaa euroa.

Asemakaavaan ja asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen toiseksi viimeisessä luvussa.

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

Päätösehdotus on kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspal-
velun tarkistetun esityksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 55 (402)
Kaupunginvaltuusto

Asia/10
16.01.2019

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

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12500 kartta, 
päivätty 5.6.2018, muutettu 22.11.2018

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12500 selostus, 
päivätty 5.6.2018, muutettu 22.11.2018

3 Liikennesuunnitelma (piir. nro 6847)
4 Vuorovaikutusraportti 5.6.2018, täydennetty 22.11.2018
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva 5.6.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Liikennevirasto
Helsingin Satama Oy
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunkiympäristölautakunta
Liikenneliikelaitos

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 07.01.2019 § 6

HEL 2015-011323 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkä-
saari) kortteleiden 20086–20089, kortteleiden 20084 ja 20085 osien se-
kä katu- puisto- ja vesialueen asemakaavan ja 20. kaupunginosan 
(Länsisatama, Jätkäsaari) korttelin 20263 ja katu-, vesi-, satama-, 
alueiden sekä venesataman asemakaavan muutoksen 5.6.2018 päivä-
tyn ja 22.11.2018 muutetun piirustuksen numero 12500 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Kaavamuutoksen myö-
tä muodostuvat uudet korttelit 20077–20079 ja 20082–20089.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Asemakaavoitus 22.11.2018

HEL 2015-011323 T 10 03 03

Hankenumero 4865_1, 4865_2

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 5.6.2018 päivättyä 20. kaupungi-
nosan (Länsisatama, Jätkäsaari) kortteleiden 20086–20089, korttelei-
den 20084 ja 20085 osien sekä katu- puisto- ja vesialueen asemakaa-
vaehdotusta ja 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) korttelin 
20263 ja katu-, vesi-, satama-, alueiden sekä venesataman (muodostu-
vat uudet korttelit 20077-20079 ja 20082-20089) asemakaavan muuto-
sehdotusta nro 12500. Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja 
muuhun aineistoon tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti liit-
teestä ja kaavaselostuksesta.

Asemakaavoituspalvelun mielestä julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyt 
muutokset kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineis-
toon eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudel-
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leen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kans-
sa.

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Melkin-
laiturin aluetta, joka sijaitsee Jätkäsaaren lounaisosassa. Kaavaratkai-
su mahdollistaa meren äärelle sijoittuvien asuinkortteleiden, puistojen 
sekä koulun ja päiväkodin rakentamisen satamatoiminnoilta vapautu-
neelle alueelle.

Tavoitteena on rakentaa sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti 
kestävän kehityksen mukainen asuinalue, joka liittyy luontevasti Jätkä-
saaren jo suunniteltuihin osa-alueisiin ja täydentää urbaania kaupunki-
rakennetta. Alue tukeutuu julkiseen raideliikenteeseen.

Jätkäsaaren osa-alueet rakentuvat omaleimaisiksi. Melkinlaiturin alue 
on suunniteltu mittakaavaltaan muuta Jätkäsaarta pienemmäksi, meri-
kylä-henkiseksi ja tiiviiksi asuinalueeksi. Alueelle suunnitellaan erilaisia 
asuintalotyyppejä toimintoja sekoittavasta hybridistä kaupunkipientaloi-
hin. Rakennukset ovat kerrosluvuiltaan 3–7-kerroksisia ja madaltuvat 
kohti rantaa. Rakennusten korkeudet perustuvat tehtyihin tuulisuussel-
vityksiin. Alueen keskeiset julkiset ulkotilat koostuvat kortteleiden suo-
jaan jäävästä jalankulun ja pyöräilyn reitistä Samoankujasta taskupuis-
toineen sekä aluetta kehystävistä rantapuistoista.

Uutta asuntokerrosalaa on 94 355 k-m², toimisto- ja liiketilojen kerrosa-
laa 3 720 km² ja julkisten palveluiden kerrosalaa 11 000 k-m². Tonttien 
keskimääräinen tehokkuusluku on e=2,0. Asukasmäärän lisäys on noin 
2 300.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir. nro 
6847), jonka mukaan alueen kadut ovat tonttikatuja. Melkinlaiturin kes-
kellä kulkee jalankululle ja pyöräilylle varattu katualue Samoankuja.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että yhdyskun-
tarakennetta Helsingin ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä tiivis-
tetään. Rakentamaton satama-alue meren äärellä muuttuu kaikille yh-
teiseksi julkiseksi kaupunkitilaksi sekä asuin- ja julkisten palveluiden 
kortteleiksi. Kantakaupunkimainen asuminen ja merellinen Helsinki 
ovat uuden alueen ominaispiirteet. 

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja voi-
massa olevan Helsingin uuden yleiskaavan sekä Jätkäsaaren osayleis-
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kaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue on meritäyttöjen aluetta ja osa Länsisatamaa. Pääosa Länsisata-
man rahtiliikennetoiminnoista siirrettiin Jätkäsaaresta Vuosaaren sata-
maan vuonna 2008. Siihen saakka alue oli ulkopuolisilta suljettua as-
falttipintaista merikonttien säilytyskenttää. Alueen pohjois- ja itäpuolella 
rakentuvat Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren, Saukonlaiturin ja Atlan-
tinkaaren asemakaava-alueet. Melkinlaituri toimi risteilijälaiturina loka-
kuuhun 2018, jonka jälkeen risteilijäliikenne siirtyi Hernesaareen. Alue 
liittyy etelässä Ahdinaltaan välityksellä avomereen. Ahdinaltaan etelä-
puolella toimii Tallinnaan suuntautuvaa matkustajaliikennettä palveleva 
Länsiterminaali 2.

Alueella on voimassa asemakaavat vuosilta 1979, 1984 sekä 2014. 
Asemakaavojen mukaan alue on satama-aluetta, satama-aluetta palve-
levien varastorakennusten korttelialuetta, katualuetta sekä venesata-
ma-aluetta.

Helsingin kaupunki omistaa alueet. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaava-alueen maaperän esirakentaminen ja pilaantuneen maaperän 
puhdistaminen, meritäytöt sekä alueen yleistasauksen korottaminen, 
uudet rantarakenteet sekä rantarakenteiden kunnostaminen, puistojen, 
katujen, julkisten palvelurakennusten ja teknisen huollon verkostojen 
rakentaminen edellyttävät kaupungilta merkittävää yhdyskuntataloudel-
lista investointia.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti:

Esirakentaminen     16 milj. euroa
Kadut ja aukiot      9 milj. euroa
Puistot      3 milj. euroa
Melkinlaiturin rantarakenteet      6 milj. euroa
Julkiset palvelurakennukset     35 milj. euroa
Yhteensä n. 70 milj. euroa

Kustannusarvio ei sisällä raitiotien sekä tarvittavien väliaikaisjärjestely-
jen kustannuksia.
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Kaupungille uudesta kaavoitettavasta kerrosalasta kertyvät tulot on las-
kettu käyttäen AM-ohjelman mukaista hallinta- ja rahoitusmuotojakau-
maa. Uuden kaavoitettavan rakennusoikeuden myynnistä ja vuokraa-
misesta kaupungille kertyvä arvo on kokonaisuudessaan noin 85 mil-
joonaa euroa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 19.6.–18.7.2018

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 5.6.2018 ja 
lautakunta päätti 5.6.2018 asettaa asemakaavan muutosehdotuksen 
nähtäville. 

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat säh-
kölaitteiden sijoittumiseen liittyvään sopimustekniikkaan, yöaikaisen lai-
vamelun torjuntavaihtoehtoihin, vesihuoltoon liittyvien väliaikaisjärjeste-
lyiden rahoitukseen sekä käsitteiden tarkennukseen.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin Satama
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy, Liikennevi-
rasto.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin 
huomautuksiin.

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituk-
senmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen 
huomautusten johdosta. 

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu 
Tehdyt muutokset -liitteeseen. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa.

Tarkemmat perustelut
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Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Lisätiedot
Teo Tammivuori, arkkitehti, puhelin: 310 21192

teo.tammivuori(a)hel.fi
Kirsi Rantama, vs. tiimipäällikkö, puhelin: 310 37207

kirsi.rantama(a)hel.fi
Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, , liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37490

teemu.vuohtoniemi(a)hel.fi
Mari Soini, maisema-arkkitehti, maisemasuunnittelu, puhelin: 310 37479

mari.soini(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu/korkotasot, yhdyskuntatek-
niikka, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu/ympäristömelu, pu-
helin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Helena Färkkilä-Korjus, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu/maaperän 
rakennettavuus, puhelin: 310 37325

helena.farkkila-korjus(a)hel.fi
Mikko Juvonen, projektipäällikkö, teknistaloudellinen suunnittelu/kaavatalous, puhelin: 
310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.06.2018 § 303

HEL 2015-011323 T 10 03 03

Hankenumero 4865_1, 4865_2

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 asettaa 5.6.2018 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12500 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- 
ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaava koskee 20. 
kaupunginosan (Länsisatama) kortteleita 20086-20089 ja osaa kort-
teleista 20084 ja 20085 sekä katu-, puisto- ja vesialueita ja asema-
kaavan muutos koskee 20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelia 
20263 ja katu-, vesi-, satama-alueita sekä venesatamaa (muodostu-
vat uudet korttelit 20077-20079 ja 20082-20089).

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila 
Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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 että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausun-
not

 valtuuttaa asemakaavoituspalvelun tekemään ehdotukseen vähäi-
siä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdo-
tuksen sisältöä

 merkitä tiedoksi laaditut korttelikortit, jotka ovat kaavaselostuksen 
liitteenä.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12500 hy-
väksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennus-
lain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lau-
sunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiym-
päristölautakunnassa. 

Käsittely

05.06.2018 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Kirsi Rantama ja liikenneinsi-
nööri Teemu Vuohtoniemi. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jäl-
keen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kirsi Rantama, arkkitehti, puhelin: 310 37207

kirsi.rantama(a)hel.fi
Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37490

teemu.vuohtoniemi(a)hel.fi
Mari Soini, maisema-arkkitehti, maisemasuunnittelu, puhelin: 310 37479

mari.soini(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu/korkotasot, yhdyskuntatek-
niikka, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu/ympäristömelu, pu-
helin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Helena Färkkilä-Korjus, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu/maaperän 
rakennettavuus, puhelin: 310 37325

helena.farkkila-korjus(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu/kaavatalous, puhe-
lin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 03.05.2018 § 19
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HEL 2015-011323 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12500 pohjakartan 
kaupunginosassa 20 Länsisatama. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspal-
velut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12500
Kaupunginosa: 20 Länsisatama
Kartoituksen työnumero: 11/2018
Pohjakartta valmistunut: 15.2.2018
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 31967

merja.kyyro(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 05.04.2017 § 26

HEL 2015-011323 T 10 03 03

Nimistötoimikunta käsitteli Länsisataman kaupunginosassa Jätkäsaa-
ren osa-alueella sijaitsevan Melkinlaiturin alueen nimistöä arkkitehti Kir-
si Rantaman esittelyn pohjalta.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:
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Barbadoksenkuja–Barbadosgränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (Karibianmeren saaret ja saarivaltiot); liitynnäi-
nen, Barbadoksenkadun mukaan;

Kiribatinkatu–Kiribatigatan
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (Tyynenmeren saaret ja saarivaltiot); Kiribatin ta-
savallan eli Kiribatin mukaan, joka on Mikronesiassa Tyynellämerellä 
sijaitseva saarivaltio. Vuoden 1995 alusta lähtien kansainvälinen päivä-
määränraja on kulkenut Kiribatin aluevesien itärajaa pitkin;

Melkinlaituri–Melkökajen
(katu)
Perustelu: Liitynnäinen, liittynee Ulkosaarten kaupunginosassa sijaitse-
vaan Melkin saareen. Melkinlaiturin nimi on ollut epävirallisessa käytös-
sä vuodesta 1982 lähtien ja on vahvistunut vuonna 2016 asemakaa-
vassa 12331;

Naurunkatu–Naurugatan
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (Tyynenmeren saaret ja saarivaltiot); Naurun ta-
savallan eli Naurun mukaan, joka on Tyynessämeressä sijaitseva saa-
rivaltio;

Naurunkuja–Naurugränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (Tyynenmeren saaret ja saarivaltiot); liitynnäi-
nen, Naurunkadun mukaan;

Neptunuksenkatu–Neptunusgatan
(katu)
Perustelu: Liitynnäinen, Neptunuksenpuiston mukaan;

Neptunuksenkuja–Neptunusgränden
(katu)
Perustelu: Liitynnäinen, Neptunuksenpuiston mukaan;

Neptunuksenpuisto–Neptunusparken
(katu)
Perustelu: Roomalaisen mytologian veden jumalan Neptunuksen mu-
kaan, joka on vastine kreikkalaisen mytologian veden jumala Poseido-
nille;

Samoankuja–Samoagränden
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(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (Tyynenmeren saaret ja saarivaltiot); Samoan it-
senäisen tasavallan eli Samoan mukaan, joka on Polynesiassa Tyynel-
lämerellä sijaitseva saarivaltio;

Tahitinkatu–Tahitigatan
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (Tyynenmeren saaret ja saarivaltiot); Tahitin mu-
kaan, joka on Tyynellämerellä sijaitsevan Ranskan Polynesian suurin 
saari;

Tongankuja–Tongagränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (Tyynenmeren saaret ja saarivaltiot); Tongan ku-
ningaskunnan eli Tongan mukaan, joka on Polynesiassa Tyynelläme-
rellä sijaitseva saarivaltio;

Tulimaankatu–Eldslandsgatan
(katu)
Perustelu: Etelä-Amerikan eteläisimmässä kärjessä Tyynenmeren ja 
Atlantin valtameren kohtaamispaikassa sijaitsevan saariston (esp. Tier-
ra del Fuego) mukaan. Tulimaan saaristo on jaettu Argentiinan ja Chi-
len kesken;

Tulimaanpuisto–Eldslandsparken 
(katu)
Perustelu: Liitynnäinen, Tulimaankadun mukaan;

Tuvalunkuja–Tuvalugränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (Tyynenmeren saaret ja saarivaltiot); Tuvalun 
mukaan, joka on Polynesiassa Tyynellämerellä sijaitseva saarivaltio;

ja

Vanuatunkatu–Vanuatugatan
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (Tyynenmeren saaret ja saarivaltiot); Vanuatun 
tasavallan eli Vanuatun (aik. Uudet-Hebridit) mukaan, joka on Melane-
siassa Tyynellämerellä sijaitseva saarivaltio.

08.03.2017 Pöydälle

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 65 (402)
Kaupunginvaltuusto

Asia/10
16.01.2019

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

Kiinteistövirasto Tonttiosasto 3.12.2015

HEL 2015-011323 T 10 03 03

Lausunto

Kiinteistöviraston tonttiosasto antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle Jät-
käsaaren Melkinlaiturin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta ja suunnitteluperiaatteista nro 1224-00/15 seuraavan lausunnon:

Yleistä

Kiinteistövirasto puoltaa Jätkäsaaren Melkinlaiturin asemakaavan muu-
toksen valmistelun käynnistämistä. Kiinteistövirasto pitää tärkeänä, että 
Melkinlaiturin alueesta tulee mahdollisimman tehokkaasti ja monipuoli-
sesti rakennettu Jätkäsaaren osa-alue, joka liittyy toiminnallisesti jo ra-
kennettuun Jätkäsaareen ja koko eteläisen Helsingin kantakaupunkiin. 
Asemakaavan muutoksen valmistelu tulee toteuttaa yhteistyössä kau-
pungin eri hallintokuntien kanssa mahdollisimman tarkoituksenmukai-
sen ja toteutuskelpoisen lopputuloksen saavuttamiseksi. 

Suurin osa kaava-alueelle muodostettavista asuntotonteista tultaneen 
myymään. Mahdolliset pitkäaikaisesti vuokrattavat tontit sijaitsevat At-
lantinkadun varrella, johon suunnitellaan 6-kerroksisia asuinkerrostalo-
kortteleita. Tonttien tuleva hallinto- ja rahoitusmuotojakauma vahviste-
taan erikseen kaupungin vahvistamien periaatepäätösten mukaisesti.

Huomioita suunnitteluperiaatteista

Suunnittelussa tulee pyrkiä siihen, että alueesta muodostuu toiminnalli-
sesti ja kaupunkikuvallisesti mahdollisimman monipuolinen kokonai-
suus. Suunnitteluperiaatteissa on esitetty tulevien rakennusten madal-
tuvan Atlantinkadulta rantaan päin mentäessä, mitä voidaan pitää var-
sin tarkoituksenmukaisena lähtökohtana. Suunnittelualueella voisi li-
säksi tutkia rakennusten korkeusvaihtelujen korostamista, jopa kortteli-
rakenteiden sisällä. Näin saataisiin tavanomaisten tasakattokortteleiden 
rinnalle monipuolista ja mielenkiintoista kaupunkitilaa. Edelleen suun-
nittelualueella tulisi kiinnittää huomiota rakennusten visuaaliseen ilmee-
seen esimerkiksi erilaisia väri- ja materiaalivalintoja korostamalla.

Suunnitteluperiaatteiden mukaan Melkinlaiturin lounaiskärkeen meren 
rannalle suunnitellaan tiivis pienkerrostaloalue. Po. alueella rakennuk-
set suunnitellaan 3-4 -kerroksisiksi ja alueella tutkitaan myös townhou-
se -tyyppistä rakentamista. Kiinteistövirasto katsoo, että mahdollisten 
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townhouse -tyyppisten rakennusten sijoittuminen alueelle tulisi tutkia 
huolellisesti ja lähtökohtaisesti kaavamerkintöjen (esim. ”A”) tulisi sallia 
myös pienkerrostalomainen rakentaminen. Pienkerrostalomaisen ra-
kentamisen tulisi joka tapauksessa olla alueella vahva lähtökohta, sillä 
tonttien toteutuskustannukset noussevat perustamis- ym. kulujen vuok-
si korkeiksi ja vallitsevassa asuntojen kysyntään liittyvässä ja yleisessä 
markkinatilanteessa puhtaasti townhouse -tyyppisille asunnoille on vai-
kea löytää ostajia. Näin ollen puhtaasti townhouse -tyyppisten hanke-
kokonaisuuksien toteuttaminen on varsin hankalaa.

Kiinteistövirasto pitää tärkeänä, että korttelirakenteet suunnitellaan esi-
merkiksi pysäköinnin järjestämisen osalta niin, ettei suuria toiminnallisia 
kokonaisuuksia pääsisi syntymään. Edelleen kiinteistövirasto katsoo, 
että kaavamääräyksien tulisi olla sellaisia, että ne mahdollistavat raken-
nushankkeiden toteuttamisen kuitenkaan lisäämättä tarpeettomasti nii-
den toteutuskustannuksia. Kaavamääräyksin ei tulisi tarpeettomasti ra-
joittaa erilaisten mahdollisten toteutusvaihtoehtojen sallittavuutta.

Suunnitteluperiaatteissa kaava-alueelle on esitetty toteutettavan purje-
venesatama. Kiinteistövirasto katsoo, että sataman talvisäilytyspaikat ja 
mahdolliset pysäköintipaikat tulisi ratkaista kaupungin kannalta mahdol-
lisimman kustannustehokkaasti. Edelleen satama tulisi suunnitella niin, 
että sen voi toteuttaa puhtaasti operaattorivoimin ilman lisäkustannuk-
sia viereisten yleisten alueiden toteuttamiskustannuksiin.

Lopuksi kiinteistövirasto toteaa, että suunnittelualueelle kaavaillut pe-
ruskoulu ja päiväkoti tulisi suunnitella niin, että ne erotetaan toiminnalli-
sesti ja rajoiltaan ulkopuolisille vuokrattavista tai myytävistä tonteista eli 
toteutetaan kaupungin omina hankkeina kaupungin (kiinteistöviraston 
tilakeskus) toimesta. Tämä lienee myös suunnittelun lähtökohta. Suun-
nittelualueelle kohdistuvat mahdolliset tilapäiset vuokraukset tullaan 
päättämään ennen kaava-alueen toteuttamisen käynnistymistä.

Lisätiedot
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi

Rakennusvirasto Arkkitehtuuriosasto 1.12.2015

HEL 2015-011323 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
4.12.2015 mennessä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1224-
00/15 (Länsisataman, Jätkäsaaren (20.ko) asemakaava, Melkinlaituri).
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Rakennusvirasto osallistuu kaava-alueen katu- ja puistoalueiden suun-
nitteluun. Suunnittelussa on huomioitava rakennusviraston tavoitteet 
viihtyisä, toimiva ja turvallinen ympäristö sekä tutkittava ratkaisuiden 
kustannustehokkuutta koko suunnitteluprosessin ajan.

Kaavaprosessissa rakennusviraston yhteyshenkilöinä toimivat alue-
suunnittelija Anu Kiiskinen ja suunnitteluinsinööri Olli Haanperä.

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 18.11.2015

HEL 2015-011323 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt liikennelaitos -liikelaitokselta 
(HKL) kannanottoa Melkinlaiturin osallistumis- ja arviointisuunnitelmas-
ta.

Melkinlaituri sijaitsee Länsisataman kaupunginosassa Jätkäsaaren lou-
naisosassa. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Saukonlaiturin ase-
makaavan mukaisiin kortteleihin, Kanariankatuun ja Panamankatuun. 
Idässä alue rajautuu Atlantinkaaren asemakaavan mukaiseen Atlantin-
katuun ja etelässä valmisteilla olevaan Matkustajasatama etelän ase-
makaava-alueeseen. Lännessä aluetta rajaa meri. Melkinlaiturille suun-
nitellaan asumista, koulu ja päiväkoti sekä purjevenesatama.

Suunnittelualuetta rajaavalla Atlantinkadulla sijaitsee tulevaisuudessa 
raitiotie. HKLn kantana on, että raitiotieliikenne aiheuttaa lähiympäris-
töön melu- ja tärinähaittoja, jotka tulee huomioida kiinteistöjen sijoitte-
lussa ja rakennusmääräyksissä.

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

jaakko.laurila(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 17.11.2015

HEL 2015-011323 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 6.11.2015
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Melkinlaiturin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 
Kaupunginmuseo on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Melkinlaituri sijaitsee Jätkäsaaren lounaisosassa. Alueelle suunnitel-
laan asumista, koulu ja päiväkoti sekä purjevenesatama. 

Suunnittelualue on vapautunut tavarasatamatoiminnoilta asuin- ja työ-
paikkarakentamista varten. Alueen eteläpuolella toimii matkustajasata-
ma.

Melkinlaiturista on tavoitteena rakentaa tiivis, merellinen kerros- ja 
pienkerrostalovaltainen alue. Alueen rantoja kiertämään suunnitellaan 
tuulelta ja merenkäynniltä suojaavat rantapuistot. 

Alueelle on laadittu alustavat suunnitteluperiaatteet. 

Asemakaava-alue on rakentamaton. Meren rantaan rajautuvana uudel-
la alueella tulee olemaan maisemallisesti merkittävä asema, koska se 
tulee olemaan uusi osa Helsingin merellistä julkisivua. Tämä maisemal-
linen arvo tulee ottaa huomioon myös lopullisia suunnitteluperiaatteita 
laadittaessa. Joten laadullisten tavoitteiden tulee olla erityisen korkealla 
ja rakentamisen arkkitehtonisesti kiinnostavaa ja aikaa kestävää. 

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmasta.

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

sari.saresto(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 10.11.2015

HEL 2015-011323 T 10 03 03

Suunnittelualue on mereen ruoppaamalla ja täyttämällä rakennettua 
löyhää ja lohkareista maata, joka on geologisesti ajateltuna erittäin 
nuorta. Jyrkät maakerrosrajat yhdessä meriveden pinnan vaihtelun ai-
kaansaamien pohjavedenvirtausten kanssa aiheuttavat rakennusten ja 
alueiden pohjarakenteiden toteutukselle ja pitkäaikaistoimivuudelle 
poikkeuksellisia teknisiä haasteita ja kustannusriskejä. Geoteknisesti 
edullisinta on minimoida painumaeroille herkkien päällysteiden ja ra-
kennusten pohjakerrosten pinta-aloja ja suosia esim. laajoissa viherra-
kenteissa vahvaa juurimattoa kasvattavia kasveja.

Lisätiedot
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Kalle Rantala, projektinjohtaja, puhelin: 310 37819
kalle.rantala(a)hel.fi
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§ 11
Malmin lentoaseman rakennusten asemakaavan muuttaminen (nro 
12450)

HEL 2016-010897 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 38. kaupunginosan (Malmi, Malmin len-
tokenttä) lentokenttäaluetta koskevan asemakaavan muutoksen 
21.11.2017 päivätyn ja 5.6.2018 muutetun piirustuksen numero 12450 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asema-
kaavan muutoksen myötä muodostuvat uudet korttelit 38340 ja 38341.

Käsittely

Valtuutettu Björn Månsson ehdotti valtuutettu Mika Ebelingin kannatta-
mana, että kaupunginvaltuusto päättää palauttaa asian kaupunginhalli-
tukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että nykyisten lentoasemara-
kennusten tulevaisuuden käyttö ratkaistaan Malmin lentokenttäalueen 
kokonaissuunnittelun yhteydessä eikä erillisenä asiana. Kokonaissuun-
nittelua odotettaessa rakennukset ovat lentoaseman vuokralaisten käy-
tettävissä.

Keskustelun kuluessa tehtiin toinen palautusehdotus.

Valtuutettu Nuutti Hyttinen ehdotti valtuutettu Mika Raatikaisen kannat-
tamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi siten, että päätösehdotuksessa mainitut ra-
kennukset suojellaan esitetyin suojelumerkinnöin, mutta lentokonehallia 
voidaan käyttää ja tulee vuokrata alkuperäiseen ja varsinaiseen käyttö-
tarkoitukseensa niin kauan, kun lentotoiminta Malmin lentokentällä jat-
kuu, jotta kaupunkistrategian mukaista päästövähennystavoitetta nou-
datetaan eikä ilma-aluksia tarvitse säilyttää ulkona tai tilapäisissä suo-
jissa, joiden eristys on vakituisia rakennuksia puutteellisempaa ja joita 
lämmitetään fossiilisin polttoainein.

1 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää palauttaa asian kaupunginhal-
litukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että nykyisten lentoasemara-
kennusten tulevaisuuden käyttö ratkaistaan Malmin lentokenttäalueen 
kokonaissuunnittelun yhteydessä eikä erillisenä asiana. Kokonaissuun-
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nittelua odotettaessa rakennukset ovat lentoaseman vuokralaisten käy-
tettävissä.

Jaa-äänet: 57
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Fatim Diarra, Tuula Haatainen, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero 
Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja 
Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, 
Vesa Korkkula, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Petra 
Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Seija Muurinen, 
Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jen-
ni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Tuomas 
Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan 
Said Ahmed, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soi-
ninvaara, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, 
Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, 
Ozan Yanar

Ei-äänet: 26
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jörn Donner, 
Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Laura Kol-
be, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Jussi Niinistö, Mia Nygård, Terhi Peltokorpi, Petrus 
Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Mirita 
Saxberg, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Mauri Venemies, Sinikka 
Vepsä

Tyhjä: 1
Silja Borgarsdottir Sandelin

Poissa: 1
Juhana Vartiainen

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

2 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto palauttaa asian valmisteluun siten, et-
tä päätösehdotuksessa mainitut rakennukset suojellaan esitetyin suoje-
lumerkinnöin, mutta lentokonehallia voidaan käyttää ja tulee vuokrata 
alkuperäiseen ja varsinaiseen käyttötarkoitukseensa niin kauan, kun 
lentotoiminta Malmin lentokentällä jatkuu, jotta kaupunkistrategian mu-
kaista päästövähennystavoitetta noudatetaan eikä ilma-aluksia tarvitse 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 72 (402)
Kaupunginvaltuusto

Asia/11
16.01.2019

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

säilyttää ulkona tai tilapäisissä suojissa, joiden eristys on vakituisia ra-
kennuksia puutteellisempaa ja joita lämmitetään fossiilisin polttoainein.

Jaa-äänet: 59
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Jörn Donner, Tuula 
Haatainen, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina 
Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Ka-
ri, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Sil-
via Modig, Abdirahim Mohamed, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Jo-
hanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pa-
karinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Daniel 
Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stra-
nius, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, 
Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 25
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, 
Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, 
Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Jussi Niinistö, Mia Nygård, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Mirita Saxberg, Matias 
Turkkila, Ulla-Marja Urho, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä

Poissa: 1
Juhana Vartiainen

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Valtuutettu Mirita Saxberg ehdotti valtuutettu Petrus Pennasen kannat-
tamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi siten, että selvitetään mahdollisuudet raken-
nuksia ympäröivien alueiden kansallisesti merkittävien kulttuuriarvojen 
säilyttämiseksi asemakaavan avulla mm. museoviraston tarkoittamalla 
tavalla.

Valtuutettu Mirita Saxberg jätti ehdotuksensa vastaehdotuksena, mutta 
puheenjohtajan päätöksellä ehdotus käsiteltiin palautusehdotuksena.

3 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI
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JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi siten, että selvitetään mahdollisuudet raken-
nuksia ympäröivien alueiden kansallisesti merkittävien kulttuuriarvojen 
säilyttämiseksi asemakaavan avulla mm. museoviraston tarkoittamalla 
tavalla.

Jaa-äänet: 60
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Jörn Donner, Tuula 
Haatainen, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina 
Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Ka-
ri, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Petra Ma-
lin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Seija Muurinen, Dani 
Niskanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pa-
junen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Tuomas Ranta-
nen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ah-
med, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas 
Wallgren, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan 
Yanar

Ei-äänet: 18
Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Laura Kolbe, Pia Kopra, Sa-
mi Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Mia Nygård, Terhi Pelto-
korpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Ran-
tanen, Mirita Saxberg, Matias Turkkila, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Tapio Klemetti, Heimo Laaksonen

Poissa: 3
Harry Bogomoloff, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Valtuutettu Mia Nygård ehdotti valtuutettu Atte Kalevan kannattamana, 
että kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuu-
det sisällyttää käyttötarkoituksiin ilmailutoimintoihin liittyvän käytön.

4 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI
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JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Nygård Mia 
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuudet 
sisällyttää käyttötarkoituksiin ilmailutoimintoihin liittyvän käytön.

Jaa-äänet: 51
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Fatim Diarra, Jörn Donner, Tuula Haatainen, Atte Harjanne, Joel 
Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Ve-
ronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli 
Kousa, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdira-
him Mohamed, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Han-
nu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pa-
sanen, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, Da-
niel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo St-
ranius, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 26
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Mika Ebeling, Eero Heinäluoma, 
Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, 
Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Jussi Niinistö, Mia Nygård, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Wille Rydman, Mirita 
Saxberg, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Mauri Venemies, Sinikka 
Vepsä

Tyhjä: 5
Silja Borgarsdottir Sandelin, Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Seija 
Muurinen, Risto Rautava

Poissa: 3
Harry Bogomoloff, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12450 kartta, päivätty 21.11.2017, muu-
tettu 5.6.2018

2 Asemakaavan muutoksen nro 12450 selostus, päivätty 21.11.2017, 
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muutettu 5.6.2018 (päivitetty Kylk:n 5.6.2018 päätöksen mukaiseksi)
3 Vuorovaikutusraportti 21.11.2017, täydennetty 29.5.2018 ja muistiot
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Museovirasto, kulttuuriympäris-
tön suojelu
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee Malmin lentoaseman rakennuksia. Len-
toasemarakennus, lentokonehalli ja autohalli suojellaan kaupunkikuval-
lisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokkaina rakennuksina 
sr-1 ja sr-2 -merkinnöin.

Rakennukset osoitetaan toimitilakäyttöön. Tavoitteena on mahdollistaa 
rakennusten mahdollisimman monipuolinen käyttö. Rakennuksiin saa 
sijoittaa julkisia palvelutiloja, liike-, toimisto-, opetus-, varasto- ja näytte-
lytiloja, kokoontumistiloja, kahvila- ja ravintolatiloja sekä liikunta- ja va-
paa-ajan toimintaa palvelevia tiloja.

Suojeltavien rakennusten yhteenlaskettu rakennusala on 7 500 k-m².

Esittelijän perustelut
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Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukai-
nen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. 
Kaava on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Malmin lentokentän alueen 
kaavarungon 13.12.2016 (439 §) jatkossa laadittavien asemakaavojen, 
asemakaavamuutosten ja poikkeamispäätösten pohjaksi. 

Alueella on Malmin lentoaseman keskeisimmät rakennukset. Raken-
nukset toimivat nykyisin enää osittain alkuperäisessä käyttötarkoituk-
sessaan. Lentokonehallin määräaikaiset vuokrasopimukset ovat päätty-
neet 31.8.2017 ja tilat ovat osittain tyhjillään. Halli ja sitä ympäröivä 
alue on suunnattu monipuoliseen kaupunkilaisten virkistys- ja tapahtu-
makäyttöön. 

Kaava-alue on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua ympäris-
töä (RKY 2009, Malmin lentoasema).

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta.

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

Kaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä 15.12.2017–22.1.2018, ja 
siitä saatiin 20 muistutusta.

Muistutukset

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat rakennusten säilymi-
seen lentokäytössä, vaikutusten selvittämiseen, RKY-alueen sekä kan-
sainvälisen merkityksen huomioimiseen, vuorovaikutukseen, tarkoituk-
senmukaisuuteen, yleiskaavan 1992 vastaisuuteen, elinkeinoelämän 
toimintaedellytysten huomioimiseen sekä asuntopulan ratkaisemiseen.

Muistutusten referaatit ja niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusra-
portissa (liite 3).

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), museoviraston, Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja kaupunginmu-
seon lausunnot.

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat suojelun ulottami-
seen koko lentokenttäalueelle sekä rakennusten sisätiloihin, lentome-

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/arkisto/asiakirja?year=2018&ls=11&doc=Ksv_2016-12-13_Kslk_39_Pk
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lun huomioimiseen rakennuksissa sekä sähkönjakelumuuntamovarauk-
sen lisäämiseen asemakaava-alueelle.

Helen Oy ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa.

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

Kustannukset

Asemakaavan toteuttamisen yhteydessä tulee varautua maaperän pi-
laantuneisuuden kunnostuskustannuksiin, joiden arvo on noin kaksi 
miljoonaa euroa.

Lentoasemarakennusten kunnostus- ja muutostöiden kustannukset 
ovat riippuvaisia niiden laajuudesta ja laatutasosta sekä rakennusten 
lopullisista käyttötarkoituksista. Mahdollisista haitta-ainekunnostuksista 
aiheutuvat kustannukset tulee myös arvioida erikseen.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Muistutuksissa ja lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaa-
van tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaeh-
dotukseen on tehty muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaa-
vaselostuksen toiseksi viimeisessä luvussa.

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

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan tarkistetun esityksen 
mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12450 kartta, päivätty 21.11.2017, muu-
tettu 5.6.2018

2 Asemakaavan muutoksen nro 12450 selostus, päivätty 21.11.2017, 
muutettu 5.6.2018 (päivitetty Kylk:n 5.6.2018 päätöksen mukaiseksi)

3 Vuorovaikutusraportti 21.11.2017, täydennetty 29.5.2018 ja muistiot
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali
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1 Ilmakuva
2 Kuvaliite suojelukohteista

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Museovirasto, kulttuuriympäris-
tön suojelu
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Tiedoksi

Kaupunginmuseo
Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.12.2018 § 800

HEL 2016-010897 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 38. kaupunginosan (Malmi, Malmin len-
tokenttä) lentokenttäaluetta koskevan asemakaavan muutoksen 
21.11.2017 päivätyn ja 5.6.2018 muutetun piirustuksen numero 12450 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asema-
kaavan muutoksen myötä muodostuvat uudet korttelit 38340 ja 38341.
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Käsittely

10.12.2018 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Mika Raatikainen: Uusi kolmas kappale päätösehdotukseen:

"Asemakaavan muutos astuu voimaan siinä vaiheessa kun lentotoimin-
ta alueella päättyy."

Kannattaja: Marcus Rantala

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mika Raatikaisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 12
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Terhi Koulumies, 
Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov, Anni Sinnemäki, Thomas Wallgren, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 2
Mika Raatikainen, Marcus Rantala

Poissa: 1
Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 12 - 2.

03.12.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.06.2018 § 296

HEL 2016-010897 T 10 03 03

Hankenumero 4844_5

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 80 (402)
Kaupunginvaltuusto

Asia/11
16.01.2019

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

21.11.2017 päivätyn ja 5.6.2018 muutetun asemakaavan muutosehdo-
tuksen nro 12450 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 38. 
kaupunginosan (Malmi, Malmin lentokenttä) lentokenttäaluetta (muo-
dostuvat uudet korttelit 38340 ja 38341). 

Lisäksi lautakunta 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

05.06.2018 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Muutetaan kohdan 2 ensimmäiseksi virkkeeksi: 
"21.11.2017 päivätyn ja 5.6.2018 muutetun asemakaavan muutoseh-
dotuksen nro 12450 hyväksymistä siten, että asemakaavan muutos as-
tuu voimaan siinä vaiheessa kun lentotoiminta alueella päättyy."

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan kohdan 2 ensimmäiseksi virkkeeksi: 
"21.11.2017 päivätyn ja 5.6.2018 muutetun asemakaavan muutoseh-
dotuksen nro 12450 hyväksymistä siten, että asemakaavan muutos as-
tuu voimaan siinä vaiheessa kun lentotoiminta alueella päättyy."

Jaa-äänet: 10
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mai Kivelä, Jape 
Lovén, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinne-
mäki, Mikko Särelä

Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Esittelijän ehdotus jäi voimaan äänin 10-3.

29.05.2018 Pöydälle

21.11.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pia Kilpinen, arkkitehti, puhelin: 310 37443

pia.kilpinen(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 18.12.2017

HEL 2016-010897 T 10 03 03

Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja on päättänyt antaa asemakaavoitukselle seuraavan 
lausunnon.

Malmin lentoaseman lentoterminaalia, lentokonehallia ja autotallin 
muodostamaa kokonaisuutta koskevassa asemakaavan muutoksessa 
rakennukset suojellaan kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
historiallisesti arvokkaina rakennuksina sr-1 ja sr-2 –merkinnöin ja ne 
osoitetaan toimitilakäyttöön. Tavoitteena on mahdollistaa rakennusten 
mahdollisimman monipuolinen julkinen käyttö. Rakennuksiin saa sijoit-
taa julkisia palvelutiloja, liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriötä aiheutta-
mattomia teollisuustiloja, opetus-, studio ja näyttelytiloja sekä liikunta- 
ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja. Rakennusten kerrosala ei 
muutu.

Tontilla sijaitsee nykyisin kolmikerroksinen lentoterminaalirakennus, 
jossa on lennonjohto-, toimisto- ja ravintolatiloja, lentokoneiden säily-
tystilana toimiva yksikerroksinen, kylmä hangaarihalli sekä autotalli. 
Alue on Helsingin kaupungin omistuksessa. 

Kaavatilanne:

Voimassa olevassa asemakaavassa (1964) alue on merkitty lentokent-
täalueeksi. Voimassa olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa (YM 
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8.11.2006) alue on liikennealuetta, jonka toissijainen käyttötarkoitus on 
taajamatoimintojen alue. Lentokenttärakennus on merkitty kulttuuriym-
päristön vaalimisen kannalta tärkeäksi kohteeksi. Voimassa olevassa 
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (YM 30.10.2014) kentän alue 
on kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeä alue (RKY 2009). 
Merkintään liittyvän suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympä-
ristön ominaispiirteiden vaaliminen, sen kokonaisuus ja identiteetti ja 
turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Uu-
denmaan 4.vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa Malmin kentän alue 
on ensisijaiselta maankäyttömuodoltaan taajamatoimintojen alue ja li-
säksi kaavakartalla on valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-
tuuriympäristön (RKY 2009) rajaus.  Kaupunkisuunnittelulautakunnan 
29.11.2016 hyväksymässä Malmin kaavarungossa alue on merkitty 
suojelumerkinnällä P/SR. Laadittu kaavaluonnos on kaavarungon mu-
kainen.

Alueesta on laadittu Malmin lentoasema, ympäristöhistoriaselvitys (Ark-
kitehtitoimisto Freese Oy, Arkkitehtitoimisto Schulman Oy, 2016) ja 
Malmin lentoasema, uusiokäytön ideasuunnitelma (Arkkitehtitoimisto 
Freese Oy, Arkkitehtitoimisto Schulman Oy, 2016)

Kaupunginmuseon lausunto:

Kaupunginmuseo toistaa luonnosvaiheessa antamiaan arvoperusteluja 
lentokenttärakennusten suojeluarvojen varmistamiseksi. Malmin lento-
kenttä on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu ympäristö (RKY 
2009). Lentokenttä on myös listattu kansainvälisen World Monument 
Fundin uhanalaisten kulttuuriympäristöjen joukkoon. Lisäksi se on Eu-
ropa Nostra Finlandin 2015 listaama Suomen uhanalaisin kulttuuripe-
rintökohde.

On valitettavana, että suunnittelualue käsittää suppeasti ainoastaan 
lentokenttärakennusten tontin. Rakennuksen jäävät irrallisiksi yhtey-
destään lentokenttään. Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan kent-
tää ja vähintään osaa kiitoteistä tulisi tarkastella yhtäaikaisesta lento-
kenttärakennusten kanssa. Malmin lentoaseman uusiokäytön idea-
suunnitelmassa lentokenttä on muutettu asuinalueen puistoksi ja van-
himmat kiitotiet ja asematasot säilytetty pintoineen ja yksityiskohtineen. 
Avotilan keskellä puiston maamerkkinä olisi restauroitu terminaalira-
kennus. Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan edellä mainitun kal-
tainen uusiokäyttö mahdollistaisi alueen kulttuurihistoriallisten ja maise-
mallisten arvojen säilymisen ja säilyttäisi muuttuneenakin paikan erityi-
syyden.
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Lentoasemarakennuksen ovat suunnitelleet arkkitehdit Martti Välikan-
gas, Dag Englund, Onni Ermala ja Vera Rosendahl (valmistui vuonna 
1938). Sen keskiosa on kolmikerroksinen ja sivuille avautuvat siipira-
kennukset yksikerroksisia. Alun perin julkisivut olivat vaaleaksi terasti-
rapattua betonia. Myöhemmin kolmikerroksinen sylinterinmuotoinen 
osa on pinnoitettu maalatulla pellillä ja matalat siipirakennukset puh-
taaksimuuratulla kahitiilellä. Sisätilat ovat hyvin säilyttäneet arkkitehtuu-
rin alkuperäiset ominaispiirteet ja yksityiskohdat.

Lentokonehallin eli hangaarin ovat suunnitelleet arkkitehdit Dag Eng-
lund, Onni Ermala ja Yrjö Sadeniemi (valmistui vuonna 1937). Raken-
nus sisältää korkean yhtenäisen lentokonehallin, sekä lisäksi toimisto- 
ja koulutustiloja. Julkisivut ovat vaaleaksi slammattua betonia, kentän 
puoleista julkisivua hallitsevat kookkaat kerroksen korkuiset liukuovet. 
Hangaarirakennus on niin ikään säilyttänyt hyvin alkuperäiset ominais-
piirteensä niin ulko- kuin sisätiloissaan.

Puinen autotallirakennus on toiminut aikaisemmin myös paloasemana. 
Nykyään se sisältää ajoneuvojen suoja- ja huoltotiloja. Rakennuksen 
on suunnitellut arkkitehti Antero Pernaja 1940-luvulla. Rakennus on 
säilyttänyt ominaispiirteensä hyvin.

Lentoasemarakennus ja lentokonehalli suojellaan merkinnällä sr-1: 
”Kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti huomatta-
van arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä sii-
nä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka 
heikentävät rakennuksen rakennustaiteellisia, historiallisia tai kaupunki-
kuvallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Korjaami-
sen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten tai niihin verrat-
tavien rakenteiden säilyttäminen. Mikäli alkuperäisiä rakennusosia jou-
dutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteu-
tuksen mukaisesti. Rakennuksen alkuperäiset puuikkunat ja ovet tulee 
säilyttää eikä huonejakoa saa oleellisesti muuttaa. Lennonjohtotornin, 
sääaseman ja lennonvalmisteluhuoneen tilat tulee säilyttää nykyisessä 
asussaan nähtävyyskäytössä.”

Autotallirakennus suojellaan sr-2 määräyksellä: "Rakennusta tai sen 
osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai 
lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen historiallisia arvoja 
tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä." Lentoasemarakennuksen 
pääsisäänkäynnin edustalla sijaitsee kokonaisuuteen liittyvä pyöreä 
suihkulähde, joka on niin ikään merkitty suojeltavaksi.

Kaupunginmuseo pitää rakennuskohtaisia suojelumääräyksiä pääosin 
riittävinä. Täsmennyksenä suojelumääräyksiin kaupunginmuseo tuo 
esiin vielä seuraavaa: Terminaalirakennuksessa erityistä huomiota vaa-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 84 (402)
Kaupunginvaltuusto

Asia/11
16.01.2019

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

tii rakennuksen keskushallin säilyttäminen lattia, seinä- ja kattoratkai-
suineen, alkuperäisine pintoineen ja yksityiskohtineen. Toisen kerrok-
sen ravintolatila on säilytettävä. Porrashuoneet A ja B sekä ravintolan 
porras on säilytettävä.

Hangaarirakennuksen ulkoarkkitehtuuri yksityiskohtineen, sen osana 
erityisesti hallin liukuovet ja ikkunat teknisine ratkaisuineen ja yksityis-
kohtineen ovat säilytettäviä. Rakennusrunko eli kantavat seinät sekä 
katon teräsristikot niitä kannattavine rakenteineen ovat julkisivujen 
ohella keskeinen osa rakennuksen ominaisuuksia, mukaan lukien sisä-
katon levytyksen alkuperäinen ilme. Hallin betonilattia on säilytettävä 
alkuperäisen mukaisena. Hangaarin sisätiloissa olevat alkuperäiset te-
räs- ja puurakenteiset ovet yksityiskohtineen, huonetilojen säilyneet al-
kuperäiset lattia- ja seinälaatoitukset ovat nekin suojelutarpeen piirissä. 
Hallin vuonna 1943 suunniteltu tarkkailuhuone, samoin alkuperäisinä 
säilyneet varoituskyltit, monikieliset tekstimaalaukset ja muut yksityis-
kohdat ovat olennainen osa tilakokemusta. Hangaarin toimistosiivessä 
on suojeltava porrashuone ala-auloineen ja sisäänkäynteineen sekä si-
vukäytävä säilyneine ovineen.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muu-
tosehdotuksesta.

Lisätiedot
Sari Saresto, kulttuuriympäristöpäällikkö, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 04.10.2017 § 36

HEL 2016-010897 T 10 03 03

Hankenumero 4844_5

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12450 pohjakartan 
kaupunginosassa 38 Malmi Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on val-
mistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12450
Kaupunginosa: 38 Malmi
Kartoituksen työnumero: 8/2017
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Pohjakartta valmistunut: 21.3.2017
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

Nimistötoimikunta 05.04.2017 § 27

HEL 2016-010897 T 10 03 03

Nimistötoimikunta käsitteli Malmin lentokentän osa-alueella valmisteilla 
olevan ensimmäisen asemakaavan nimistöä arkkitehti Pia Kilpisen esit-
telyn pohjalta. Kaavoitettava alue on valtakunnallisesti merkittävää ra-
kennettua kulttuuriympäristöä eli RKY-aluetta.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle nimeä

Malmin lentoaseman aukio–Malms flygplats torg
(aukio)
Perustelu: Vuonna 1936 toimintansa aloittaneen ja vuoteen 1952 asti 
(vuosia 1944–1946 lukuun ottamatta) Helsingin päälentoasemana toi-
mineen Malmin lentoaseman ja sen vuonna 1938 valmistuneen termi-
naalirakennuksen mukaan. Nimen ruotsinkieliseen vastineeseen on va-
littu äänteellisistä syistä perusosa torg suomenkielistä aukiota yleensä 
vastaavan perusosan plats sijaan.

Nimistötoimikunta suosittaa käyttämään Malmin lentoasemasta (ase-
marakennuksesta ja sen ympäristöstä sekä suunnittelualueesta koko-
naisuutena) johdonmukaisesti ruotsinkielistä vastinetta Malms flygplats 
(ei: *Malms flygstation). 
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Malmin lentokentän hallinnollisen ja tilastollisen osa-alueen (385) ruot-
sinkielisen nimen vastineena on käytössä vuonna 1959 vahvistettu nimi 
Malms flygfält.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Tonttiosasto 8.2.2017

HEL 2016-010897 T 10 03 03

Kiinteistöviraston tonttiosasto antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle Mal-
min lentoaseman koskevan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta 1270-16 seuraavat kommentit:

Tonttiosaston näkemyksen mukaan olisi tarkoituksenmukaista osoittaa 
VP/s-alue katuaukioiksi ja osittain pysäköimisalueeksi, jollaisena se toi-
minut koko lentokentän toiminnan aikana. Ottaen huomioon lentoase-
marakennuksen laajuus autopaikoille on tarvetta asemakaavamuutosa-
lueella jotta toiminnan tarvitsemien autopaikkojen määrä täyttyisi. Li-
säksi kulku entiselle lentokenttäalueelle tapahtuu osittain tässä kohtaa 
olevan portin kautta. Tonttiosasto pyytää kaupunkisuunnitteluvirastoa 
harkitsemaan onko tähän kohtaa myös tarvetta osoittaa kulkuyhteys. 
Lentokonehallin edustalla entisellä asematasolla on tarkoitus järjestää 
erilaisia tapahtumia ja tämä vaatii pääsyn alueelle. Tässä kohtaa oleva 
lipputankorivistö voidaan merkitä kaavan säilytettäväksi vaikka alue oli-
si osaa laajempaa katuaukiota.

Asemakaavamerkinnät ja –määräykset tulisi selventää tulkinnanvarais-
ta KTY/s merkintää joko siten että liiketiloiksi ei lueta kahvila- ja ravinto-
latiloja tai siten, että merkittävästi nostetaan liiketilan osuutta kerrosa-
lasta. Muuten rakennuksen nykyinen kahvila/ravintolatoiminta joudu-
taan lopettamaan. 

Tonttiosasto pyytää kaupunkisuunnitteluvirastoa korjaamaan selostuso-
sassa kohdassa ”Maanomistus” oleva virheellinen tieto rakennusten 
omistusoikeudesta. Asemakaavamuutosalueen rakennukset ovat olleet 
kaupungin omistuksessa 16.12.2014 lähtien. 

Lisätiedot
Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 17.1.2017
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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 8.12.2016

Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja on päättänyt antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seu-
raavan lausunnon.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatimassa Malmin lentoaseman lento-
terminaalille, lentokonehallille sekä autotallille asemakaavan muutosta, 
jossa rakennukset suojellaan kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellises-
ti ja historiallisesti arvokkaina rakennuksina sr-1 ja sr-2 –merkinnöin ja 
ne osoitetaan toimitilakäyttöön. Tavoitteena on mahdollistaa rakennus-
ten mahdollisimman monipuolinen julkinen käyttö. Rakennuksiin saa si-
joittaa julkisia palvelutiloja, liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriötä aiheutta-
mattomia teollisuustiloja, opetus-, studio ja näyttelytiloja sekä liikunta- 
ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja. Rakennusten kerrosala ei 
muutu.

Tontilla sijaitsee nykyisin kolmikerroksinen lentoterminaalirakennus, 
jossa on lennonjohto-, toimisto- ja ravintolatiloja, lentokoneiden säily-
tystilana toimiva yksikerroksinen, kylmä hangaarihalli sekä autotalli. 
Alue on Helsingin kaupungin omistuksessa. Rakennukset siirtyivät Fi-
navialta Helsingin kaupungin omistukseen 1.1.2017. 

Kaavatilanne:

Voimassa olevassa asemakaavassa (1964) alue on merkitty lentokent-
täalueeksi. Lentokenttäalueella on voimassa oikeusvaikutukseton Hel-
singin yleiskaava 1992. Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupungin-
valtuusto 26.10.2016) alue on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi (A2), 
jota kehitetään pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapal-
velujen sekä lähipalvelujen käyttöön ja jolla korttelitehokkuus on pää-
asiassa 1,0 - 2,0. Voimassa olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa 
(YM 8.11.2006) alue on liikennealuetta, jonka toissijainen käyttötarkoi-
tus on taajamatoimintojen alue. Lentokenttärakennus on merkitty kult-
tuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeäksi kohteeksi. Voimassa ole-
vassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (YM 30.10.2014) ken-
tän alue on kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeä alue (RKY 
2009). Merkintään liittyvän suunnittelumääräyksen mukaan alueen yk-
sityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuu-
riympäristön ominaispiirteiden vaaliminen, sen kokonaisuus ja identi-
teetti ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. 
Uudenmaan 4.vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa Malmin kentän 
alue on ensisijaiselta maankäyttömuodoltaan taajamatoimintojen alue 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 88 (402)
Kaupunginvaltuusto

Asia/11
16.01.2019

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

ja lisäksi kaavakartalla on valtakunnallisesti merkittävän rakennetun 
kulttuuriympäristön (RKY 2009) rajaus.  Kaupunkisuunnittelulautakun-
nan 29.11.2016 hyväksymässä Malmin kaavarungossa alue on merkit-
ty suojelumerkinnällä P/SR. Laadittu kaavaluonnos on kaavarungon 
mukainen.

Alueesta on laadittu Malmin lentoasema, ympäristöhistoriaselvitys (Ark-
kitehtitoimisto Freese Oy, Arkkitehtitoimisto Schulman Oy, 2016) ja 
Malmin lentoasema, uusiokäytön ideasuunnitelma (Arkkitehtitoimisto 
Freese Oy, Arkkitehtitoimisto Schulman Oy, 2016)

Kaupunginmuseon kannanotto:

Malmin lentokenttä on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu ympäris-
tö (RKY 2009). Lentokenttä on myös listattu kansainvälisen World Mo-
nument Fundin uhanalaisten kulttuuriympäristöjen joukkoon. Lisäksi se 
on Europa Nostra Finlandin 2015 listaama Suomen uhanalaisin kulttuu-
riperintökohde.

Kaupunginmuseo pitää valitettavana, että suunnittelualue käsittää sup-
peasti ainoastaan lentokenttärakennusten tontin. Rakennuksen jäävät 
irrallisiksi yhteydestään lentokenttään. Kaupunginmuseon näkemyksen 
mukaan kenttää ja kiitoteitä tulee tarkastella yhtäaikaisesta lentokenttä-
rakennusten kanssa. 

Kaupunginmuseo korosti kaavarunkolausunnossaan, että uuden raken-
tamisen ja kentän ja sen rakennusten säilyttäminen tulee sovittaa yh-
teen siten, että rakennettu kulttuuriympäristö säilyy historiallisesti ym-
märrettävänä. Kulttuuriympäristön; rakennetun ympäristön ja maise-
man vaalimisen näkökulmasta pyrkimyksenä tulisi olla lentokenttäalu-
een rakennuksien ja kiitoratojen säilyttäminen kokonaisuutena esimer-
kiksi virkistys- ja viheralueena. Alueen laajemmassa suunnittelussa on 
erittäin valitettavaa ja ympäristöä köyhdyttävää, jos sen olennaiset kult-
tuurihistorialliset ja maisemalliset arvot unohdetaan. Säilyttämisen ra-
joittuessa ainoastaan rakennuksiin käsitys kokonaisuudesta hämärtyy.

Kaupunginmuseo pitää rakennuskohtaisia suojelumääräyksiä pääosin 
riittävinä. Kuitenkin ilmailuun liittyvien alkuperäisessä käytössään näi-
hin päiviin asti olleiden tilojen osalta tulee vielä tutkia, olisiko niitä mah-
dollista säilyttää autenttisina muistumina lentoaseman toiminnasta ja 
pitkästä historiasta. Näitä tiloja ovat lennonjohtotorni, sääasema ja len-
nonvalmisteluhuone. 

Malmin lentoaseman uusiokäytön ideasuunnitelmassa lentokenttä on 
muutettu asuinalueen puistoksi ja vanhimmat kiitotiet ja asematasot 
säilytetty pintoineen ja yksityiskohtineen. Avotilan keskellä puiston 
maamerkkinä olisi restauroitu terminaalirakennus. Kaupunginmuseon 
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näkemyksen mukaan edellä mainitun kaltainen uusiokäyttö mahdollis-
taisi alueen kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilymisen 
ja tekisi paikasta erityisen.

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi

Rakennusvirasto 11.1.2017

HEL 2016-010897 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1270-00/16. Määräaika on 
23.1.2017.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suojella kaupunkikuvallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokkaat lentokenttärakennuk-
set. Lentokenttäalue kuuluu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti mer-
kittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY-alue). Lentoasema-
rakennus on valittu suomalaisen modernismin merkkiteosten valikoi-
maan (DoCoMoMo).

Nykyinen kaavaluonnoksessa ehdotettu korttelien ja yleisten alueiden 
rajaus ei tue alueen kokonaisvaltaista käyttöä ja sen kehittämistä. Ase-
makaavan muutoksessa katuaukioksi osoitettu, nykyisin pääosin pysä-
köintialueena toimiva rakennusten välinen aukio tulee liittää osaksi 
korttelialueita. Myös kaava-alueen pohjoisreunassa sijaitseva, suojelta-
vaksi ehdotettu puistoalue on nykyisin pääosin pysäköintikäytössä eikä 
alueella ole nykytilanteessa puistohistoriallisia arvoja, jotka edellyttävät 
suojelua. Puistoalue tulee osoittaa osaksi lentokenttärakennusten välis-
tä aukiota. Aukioalueen rajausta voidaan tarkentaa, kun lentokenttära-
kennusten pohjoispuolelle sijoittuvan alueen asemakaavoitus etenee. 

Korttelialueiden ja yleisten katu- ja viheralueiden rajaukset tulisi määri-
tellä osana laajempaa ympäristöä. Rajauksissa tulee ottaa huomioon 
rakennusten mahdollinen tuleva käyttö ja kehittäminen, pysäköinti sekä 
alueen kunnossapito. Asemakaavamuutosalueen eteläreunassa sijait-
seva puistoalue liittyy laajempaan puistoaluekokonaisuuteen ja on 
luontevasti osa yleistä viheraluetta. Puurivien paikat on hyvä määritellä 
ohjeellisiksi, vaikka tavoitteena onkin edistää miljöön säilymistä ja hyö-
dyntää nykyisiä sijainteja.

Lisätiedot
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
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Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977
heikki.takainen(a)hel.fi
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§ 12
Fallkullan tilan asemakaavan muutos (nro 12479)

HEL 2016-013170 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 38. kaupunginosan (Malmi, Malmin lento-
kenttä) kortteleita 38140 ja 38338, yleiseen ulkoilukäyttöön varattua ret-
keilyaluetta, yleistä pysäköintialuetta, sekä puisto-, lähivirkistys-, lento-
kenttä- ja katualuetta, 39. kaupunginosan (Tapaninkylä, Tapanila) kort-
telin 39313 tonttia 1, istutettavaa puistoaluetta sekä puisto- ja katua-
luetta (muodostuvat uudet korttelit 38343-38344) asemakaavan muu-
toksen 21.11.2017 päivätyn ja 28.8.2018 muutetun piirustuksen nume-
ro 12479 mukaisesti ja asemakaava selostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12479 kartta, päivätty 
21.11.2017, muutettu 28.8.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12479 selostus, päivätty 
21.11.2017, muutettu 28.8.2018, päivitetty Kylk:n 28.8.2018 päätöksen 
mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma nro 6773, päivätty 21.11.2017, muutettu 28.8.2018
4 Vuorovaikutusraportti 21.11.2017, täydennetty 28.8.2018 ja asukastilai-

suuden muistio 18.1.2017
5 Osa päätöshistoriaa
6 Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee Fallkullan tilan aluetta ja sen lähiympä-
ristöä. Alue sijaitsee Malminkaaren, Longinojan ja Tasankotien rajaa-
malla alueella.

Kaavaratkaisussa varaudutaan Malmin lentokentän alueen rakentami-
seen ja uuden rakenteen vaatiman palveluverkon toteuttamiseen sekä 
nykyisten toimintojen jatkumiseen alueella.

Tavoitteena on säilyttää tilakokonaisuuden luonto ja kulttuuriarvot, tu-
kea sen nykyistä käyttöä ja mahdollistaa alueen kehittyminen ympäröi-
vien alueiden maankäytön muuttuessa. Aluetta kehitetään virkistyksen, 
opetuksen, urheilun ja kulttuurin monipuoliseen käyttöön kulttuuriympä-
ristön suojelutavoitteet huomioiden.

Alueelle on suunniteltu nykyisten toimintojen lisäksi uusi koulu ja päivä-
koti sekä nykyisen päiväkodin laajennus, liikuntapuisto ja leikkikenttä. 
Lisäksi kaava-alueelle on suunniteltu yksi asuinkerrostalo ja yksi palve-
lurakennus sekä kaksi pientä huoltorakennusta. Malminkaaren linjausta 
on muutettu vastaamaan alueen kaavarungon suunnittelutavoitteita. 
Puistoalueella varaudutaan hulevesiratkaisuun, joka huomioi lentoken-
tän alueen uuden rakenteen sekä Longinojan suojelun aiheuttamat reu-
naehdot. Alueen kerrosala kasvaa yhteensä 19 200 k-m², josta asuin-
kerrosalaa on 2 800 k-m².

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piirustus 
numero 6773).

Kaavaratkaisun toteuttaminen monipuolistaa alueen palvelutarjointaa.

Esittelijän perustelut
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Kaavamuutos on oikeusvaikutteisen kaupunkikaavan (kaupunginval-
tuuston 26.10.2016 § 272 hyväksymä yleiskaava) mukainen. Kaavarat-
kaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Fallkullan tila on osa Malmin lentokentän ympäristöä. Vanha tilakeskus 
on maatilakokonaisuus, joka muodostuu maatalousrakennusten ja 
asuinrakennusten pihapiireistä, aidatuista laitumista, lähipelloista sekä 
näitä ympäröivistä laajemmista peltoaukeista. Fallkullan tila on osa 
Longinojan jokilaakson maisemakokonaisuutta.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1964–2000.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavamuutos on tehty kaupungin 
aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja vuorovai-
kutussuunnitelman mukaisesti.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 15.12.2017 - 22.1.2018.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin 21 muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuo-
lella saapui yksi kirje.

Muistutuksissa ja kirjeessä esitetyt huomautukset kohdistuivat asuin-
kerrostalojen kortteliin 38342, Fallkullan ja lentokenttärakennusten väli-
seen puistoakseliin, Fallkullan pysäköintialueeseen, Malminkaaren uu-
teen linjaukseen, Maaperän rakennettavuuteen, suojelukysymyksiin, 
päiväkodin sijoitukseen, lentokentän alueeseen, RKY-alueen rajauk-
seen, asemakaavan sisältövaatimuksiin ja vuorovaikutukseen.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymän (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymä (HSY), Helsingin kaupunginmuseon ja pelastuslautakun-
nan lausunnot. 

Helen Sähköverkko Oy totesi lausunnossaan, että Malminkaaren uu-
den katulinjauksen myötä nykyinen alueellinen jakelumuuntamo jää 
osittain ajoradalle. Muuntamo on siirrettävä nykyisestä paikastaan en-
nen rakennustöiden aloittamista. Asemakaavassa tulee ottaa kantaa 
muuntamon uuteen sijoituspaikkaan. Muuntamon siirrosta aiheutuu 
kustannuksia. Malminkaaren varteen muodostetulla AK-korttelialuella 
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on ulkovalaistuksen jakokaappi. Valaistuksen uudelleen järjestelyn yh-
teydessä Helen Sähköverkko Oy:n tontilla olevat kaapelirakenteet pois-
tetaan käytöstä. Koulun rakentaminen vaatii uuden jakelumuuntamon 
rakentamisen. Helen Sähköverkko Oy esittää, että kaavakartassa ton-
tilla oleva et-merkintä kirjataan asemakaavamerkintänä muuntamon 
määräalaksi.

HSL totesi lausunnossaan, että Fallkullan tilan ympäristön muutokset 
tukevat hyvin Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 
2015 kärkitavoitteiden toteutumista. Liikennesuunnitelmassa esitetyt 
Malminkaaren pyöräkaistat sujuvoittavat pyöräilyä ja parantavat pyörä-
baanojen saavutettavuutta.

HSY totesi lausunnossaan, että kaavaselostuksen mukaan kaavamuu-
tos ei aiheuta vesihuollon uudisrakentamista eikä edellytä johtosiirtoja. 

Kaupunginmuseo korostaa, että Fallkullan merkitys virkistysalueena ja 
kulttuurimaisemana tulee entisestään korostumaan, kun Malmin lento-
kentän alue muutetaan asuinalueeksi. Rakennukset, niityt, pellot, met-
säkumpareet ja avoimena säilyneet maisematilat ovat vaalittavia ja säi-
lytettäviä, alueen ominaisluonteen kannalta keskeisiä tekijöitä. Nämä 
arvot ja niiden säilyminen tulee asemakaavan muutoksessa varmistaa. 

Pelastuslautakunta totesi lausunnossaan, että jatkosuunnittelussa on 
huolehdittava alueella riittävän sammutusveden saannista voimassa 
olevien suunnitteluohjeiden mukaisesti. Jatkosuunnittelussa tulee huo-
mioita pelastusteiden ajoreittien ja nostopaikkojen tarkemmat järjestelyt 
rakennuksia ympäröivillä ajo- ja kevyen liikenteen väylillä sekä piha-
alueilla.

Helen Oy ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa asiassa.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä niistä annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (lii-
te 4). 

Kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti:

Esirakentaminen  n. 14 milj. euroa
Kadut ja liikennealueet  n. 2 milj. euroa
Puistot ja virkistysalueet  n. 3 milj. euroa
Julkiset palvelurakennukset  n. 50 milj. euroa
Yhteensä  n. 69 milj. euroa
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Huomattava osa esirakentamisen kustannuksista aiheutuu urheilu- ja 
virkistyspalvelujen alueen pohjanvahvistuksista. Toinen merkittävä esi-
rakentamiskustannusten osuus muodostuu korttelialueiden pihojen 
pohjanvahvistuksesta. Ojanvarsipuiston hulevesiuomaan on esiraken-
tamiskustannuksissa varauduttu uoman vahvistamiseen massastabi-
loinnilla. Esirakentamisen kustannusarvio sisältää myös katualueille 
tehtävät pohjanvahvistukset.

Julkisten palvelurakennusten kustannus on suuntaa antava ja täsmen-
tyy kohteiden suunnittelun myötä.

Lisäksi aiheutuu kustannuksia uuden yhdyskuntateknisen huollon osis-
ta, joiden kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin 0,5 miljoonaa euroa. 
Näistä kustannuksista vastaa lähtökohtaisesti verkonhaltija.

Kaupungille kohdistuu tuloja kaavoitetun rakennusoikeuden myymises-
tä tai vuokraamisesta. Asuinrakennusoikeuden arvona voidaan pitää 
noin 1,1–1,7 miljoonaa euroa.

Asemakaava-alueen investoinnit palvelevat pitkällä tähtäimellä huomat-
tavaa osaa rakentuvan Malmin lentokenttäaluetta sekä aluetta ympäröi-
vää nykyistä kaupunkirakennetta. Alueen toteuttaminen on mahdollista 
vaiheittain, jolloin myös kustannukset syntyvät pitkällä aikavälillä.

Asemakaavaan tehdyt muutokset

Lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaa-
van tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaeh-
dotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaava-
selostuksen toiseksi viimeisessä luvussa (liite 2).

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

Lopuksi

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piirustus 
nro 6773, liite 3), jonka mukaan Malminkaaren linjausta muutetaan 
Malmin lentokentän alueen kaavarungon periaatteiden mukaisesti ja 
Helluntairaitti muutetaan osittain päättyväksi tonttikaduksi.

Kaavaehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan tarkistetun esityksen 
mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
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timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12479 kartta, päivätty 
21.11.2017, muutettu 28.8.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12479 selostus, päivätty 
21.11.2017, muutettu 28.8.2018, päivitetty Kylk:n 28.8.2018 päätöksen 
mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma nro 6773, päivätty 21.11.2017, muutettu 28.8.2018
4 Vuorovaikutusraportti 21.11.2017, täydennetty 28.8.2018 ja asukastilai-

suuden muistio 18.1.2017
5 Osa päätöshistoriaa
6 Tehdyt muutokset

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva
4 Kuvaliite suojelukohteista
5 Tilastotiedot

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Tiedoksi
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Asemakaavoitus
Kaupunginmuseo
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.12.2018 § 814

HEL 2016-013170 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 38. kaupunginosan (Malmi, Malmin len-
tokenttä) kortteleita 38140 ja 38338, yleiseen ulkoilukäyttöön varattua 
retkeilyaluetta, yleistä pysäköintialuetta, sekä puisto-, lähivirkistys-, len-
tokenttä- ja katualuetta, 39. kaupunginosan (Tapaninkylä, Tapanila) 
korttelin 39313 tonttia 1, istutettavaa puistoaluetta sekä puisto- ja ka-
tualuetta (muodostuvat uudet korttelit 38343-38344) asemakaavan 
muutoksen 21.11.2017 päivätyn ja 28.8.2018 muutetun piirustuksen 
numero 12479 mukaisesti ja asemakaava selostuksesta ilmenevin pe-
rustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 28.08.2018 § 404

HEL 2016-013170 T 10 03 03

Hankenumero 4844_4, 4844_12

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 21.11.2017 päivätyn ja 28.8.2018 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12479 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 38. kaupunginosan (Malmi, Malmin lentokenttä) kortteleita 
38140 ja 38338, yleiseen ulkoilukäyttöön varattua retkeilyaluetta, 
yleistä pysäköintialuetta, sekä puisto-, lähivirkistys-, lentokenttä- ja 
katualuetta, 39. kaupunginosan (Tapaninkylä, Tapanila) korttelin 
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39313 tonttia 1, istutettavaa puistoaluetta sekä puisto- ja katualuetta 
(muodostuvat uudet korttelit 38342-38344).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyyn mielipiteeseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila 
Laiturilla, 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.

21.11.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tuomas Hakala, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi
Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi
Topi Vuorio, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37193

topi.vuorio(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 21.12.2017

HEL 2016-013170 T 10 03 03

Kaupunginmuseo tarkastelee asemakaavanmuutosta kulttuuriympäris-
tön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausun-
non. 

Fallkullan maatilakokonaisuus muodostuu maatalousrakennusten ja 
asuinrakennusten pihapiireistä, aidatuista laitumista, lähipelloista sekä 
näitä ympäröivistä laajemmista peltoaukeista. Fallkullan tila on osa 

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Lon¬ginojan jokilaakson maisemakokonaisuutta. Tila ympäristöineen 
on arvokasta kulttuurimaisemaa ja rakennet¬tua kulttuuriympäristöä.

Fallkullan merkitys virkistysalueena ja kulttuurimaisemana tulee enti-
sestään korostumaan, kun Malmin lentokentän alue muutetaan asuina-
lueeksi. Rakennukset, niityt, pellot, metsäkumpareet, avoimena säily-
neet maisematilat ovat vaalittavia ja säilytettäviä, alueen ominaisluon-
teen kannalta keskeisiä tekijöitä. Nämä arvot ja säilyminen tulee ase-
makaavan muutoksessa varmistaa. Kotieläintilatoiminnan jatkamisen 
turvaaminen tukee myös suojelutavoitteita.

Asemakaavaehdotuksessa päärakennusta ympäröivä Fallkullanpuisto 
on merkitty / s suojelumerkinnällä, samoin kuin kotieläintilan välitön ym-
päristö. Falkullan peltoalue on merkitty MA/s merkinnällä, kulttuurimai-
seman kannalta arvokkaana ja avoimen säilytettävänä alueena. Kau-
punginmuseo pitää edellä mainittuja riittävinä kulttuurimaiseman vaali-
misen näkökulmasta.

Kaupunginmuseo esitti asemakaavan osallistumis- ja arviointivaihees-
sa, että suojelun piiriin tulee ottaa myös maatalouskeskukseen liittyvät 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset. Näin ei ole kaavaehdo-
tuksessa kuitenkaan tehty, ainoastaan Fallkullan kartanorakennus, 
puutarhurin talo ja tilakeskuksen voudin talo ovat merkitty suojeltaviksi 
rakennuksiksi. Kaupunginmuseo edellyttää, Fallkullan tilan historiaan 
kuuluvien työväen asuinrakennusten ja nykyisen kotieläintalon säilymi-
nen turvataan niin ikään suojelumääräyksin.

Kaupunginmuseo edellyttää, että suojelumääräyksiä täydennetään 
kaupunginmuseon esittämällä tavalla.

Lisätiedot
Sari Saresto, kulttuuriympäristöpäällikkö, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 12.12.2017 § 46

HEL 2016-013170 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon koskien Fallkullan tilan 
(Fallkullantie 1) asemakaavan muutosehdotusta nro 12479:

Jatkosuunnittelussa on huolehdittava alueella riittävän sammutusveden 
saannista voimassa olevien suunnitteluohjeiden mukaisesti. Jatkosuun-
nittelussa tulee myös huomioida pelastusteiden ajoreittien ja nostopaik-
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kojen tarkemmat järjestelyt rakennuksia ympäröivillä ajo- ja kevyenlii-
kenteen väylillä sekä piha-alueilla.

Ennestään rakentamattomalle kaava-alueelle on suunniteltu rakennet-
tavan useita uusia rakennuksia, kuten koulu, päiväkoti, palveluraken-
nus sekä asuinrakennus.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 23.10.2017 § 45

HEL 2016-013170 T 10 03 03

Hankenumero 4844_4

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12479 pohjakartan 
kaupunginosissa 34 Malmi ja 39 Tapaninkylä. Pohjakartta täyttää 
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimuk-
set.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspal-
velut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12479
Kaupunginosa: 38 Malmi, 39 Tapaninkylä
Kartoituksen työnumero: 34/2017
Pohjakartta valmistunut: 27.9.2017
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 -
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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

Nimistötoimikunta 23.08.2017 § 6

HEL 2016-013170 T 10 03 03

Nimistötoimikunta päätti esittää Fallkullassa Malmin lentokentän osa-
alueella sijaitsevalle, Fallkullan kotieläintilalle johtavalle ajoyhteydelle 
nimeä

Kotieläimentie–Husdjursvägen
(katu)
Perustelu: Vuonna 1989 toimintansa aloittaneen Fallkullan kotieläintilan 
mukaan. 

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Tonttiosasto 23.1.2017

HEL 2016-013170 T 10 03 03

Lausunto

Kiinteistöviraston tonttiosasto antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle Fall-
kullan tilaa koskevan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmasta 1271-66/16 seuraavan lausunnon:

Tonttiosasto pitää Fallkullan tilaa koskevia kehittämisperiaatteita pää-
osin hyvinä. Fallkullan tilaa reunustavan nykyisen Malminkaaren katu-
linjauksen muuttamista tulisi kuitenkin harkita. Olemassa olevan ajoyh-
teyden muuttaminen puistoalueeksi sekä uuden katulinjauksen toteut-
taminen aiheuttaa merkittäviä infrastruktuurikustannuksia, joiden katta-
minen kaavoitettavan rakennusoikeuden määrästä on epätodennäköis-
tä. Malminkaaren uusi katulinjaus tulisi myös vaikuttamaan Malmin len-
tokentän alueen katulinjauksiin, mikä osaltaan sitoisi liialti alueen myö-
hempää suunnittelua ja toteutusta.
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Tonttiosasto pyytää kaupunkisuunnitteluvirastoa tarkastelemaan ole-
massa olevan infrastruktuurin hyödyntämistä asemakaavan muutoksen 
suunnittelun lähtökohtana tarkoituksenmukaisella ja taloudellisella ta-
valla. Tonttiosaston näkemyksen mukaan nykyisen katulinjauksen säi-
lyttäminen olisi tarkoituksenmukaista myös Malmin lentokenttäalueen 
maankäytön suunnittelun, kehittämisen ja toteuttamisen kannalta. Tont-
tiosaston näkemyksen mukaan pienimuotoinen rakentaminen Malmin-
kaaren eteläpuolelle olisi mahdollista toteuttaa myös nykyisillä katulin-
jauksilla.

Lisätiedot
Tuukka Toropainen, vs. kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34244

tuukka.toropainen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 23.1.2017

HEL 2016-013170 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1271-00/16. Määräaika on 
23.1.2017.

Asemakaavan muutos koskee Fallkullan tilaa ja sen lähiympäristön ka-
tu-, puisto-, virkistys- ja tonttialueita. Kaavamuutoksessa varaudutaan 
virkistyskäytön lisääntymiseen. Alueelle suunnitellaan muun muassa 
koulua, kahta päiväkotia, liikuntapuistoa ja leikkipuistoa. Malminkaaren 
linjaus muuttuu.  Fallkullan tilan toimintojen ja nuorisotoiminnan jatku-
minen sekä tilakokonaisuuden kulttuurihistoriallisten- ja luontoarvojen 
säilyminen ovat kaavamuutoksen lähtökohtia. Sunnuntaipalstojen pien-
taloalueen pohjoispuolelle suunnitellaan uutta asumista noin 250 asuk-
kaalle.

Longinojan kaupunkipuro on yksi alueen tärkeimmistä luonto- ja virkis-
tysarvokohteista. Longinojan läheisyyteen sijoittuville palveluille tulee 
varata riittävät suojaetäisyydet. Malmin kohdalla on käytetty noin 10 
metrin suojaetäisyyttä. On hyvä, että alustavassa suunnitelmassa eri 
toiminnot, muun muassa viljelypalstat, on sijoitettu Longinojaa reunus-
tavien ulkoilureittien taakse.

Koulutontin eteläpuoleiselle pelto- ja niittyalueelle on hahmoteltu avou-
oma ja painanne hulevesien johtamiseen ja viivyttämiseen. Alue sovel-
tuu tarkoitukseen hyvin. Niittymäisessä ympäristössä on mahdollista to-
teuttaa tarvittavat tulva-aluevaraukset, jos niille jätetään kaavoitusvai-
heessa riittävästi tilaa. Kaavamuutosalueen hulevesien johtaminen, 
muutostarpeet nykyisiin uomiin ja vaikutukset Longinojaan tulee tarkas-
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tella laajempana kokonaisuutena Longinojan valuma-alueella. Nykyis-
ten peltoalueiden kehittäminen niittymäisiksi on mahdollista. 

Hulevesien hallinta tulee ottaa huomioon heti rakentamisvaiheen alus-
sa. Jo esirakentaminen lisää kiintoaineksen kulkeutumaa, mikä on Lon-
ginojan eliöstölle haitallista. Malmin lentokenttäalueen hule- ja pohjave-
siselvityksessä (kaupunkisuunnitteluvirasto, 2015) on ehdotettu toimen-
piteitä ja periaatteita rakentamisenaikaisten hulevesien hallintaan. Ra-
kentamisaikaiset toimenpiteet vaativat vielä lisäselvityksiä muun muas-
sa ajoituksesta asemakaavojen muun rakentamisen kanssa. Projektia-
lueella tulee varautua etupainotteisesti hulevesien laadukkaaseen hal-
lintaan ja niihin liittyviin kustannuksiin.

Kaikki yleisten alueiden toiminnot on hyvä hahmotella summittaisille 
paikoilleen jo asemakaavavaiheessa. Esimerkiksi asutuksesta riittävät 
etäisyydet täyttävän koira-aitauksen sijainnin löytäminen valmiissa kau-
punkirakenteessa on haastavaa. Kun toimitoja katsotaan kokonaisuuk-
sina, eri käyttötarkoituksia palvelevan reitistön ja toisaalta erilaisten 
ekologisten verkostojen säilyttäminen ja kehittäminen helpottuvat.

Leikkipuistotoimintojen sijoittaminen suunnittelualueen pohjoisosaan 
täydentää koillisen alueen olemassa olevaa leikkipalveluverkostoa. 
Leikkitoiminta voi tarvittaessa sijaita myös korttelialueella. Koulun ja 
päiväkodin piha-alueelle sijoittuville leikkitoiminnoille sekä liikuntapalve-
luille tulee varata riittävä tila tonttialueilta, jotta yleiset leikkipalvelut jää-
vät kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön myös päiväaikaan. Suunnitte-
lualueen eteläreunaan sijoittuvan Ojanvarsipuiston leikkivälineiden kun-
nostusta suunnitellaan lähivuosille. Suunnittelualueella on jo kaksi ra-
kennusviraston vastuulla olevaa kenttäaluetta, joista toista jäädytetään 
mahdollisuuksien mukaan talvikausina.

Fallkullan tilakokonaisuuden ja kartanoympäristön kehittäminen yleise-
nä alueena on hyvä lähtökohta. Fallkullan kartanoympäristön suunnitte-
lussa tulee hyödyntää vuoden 2016 lopussa valmistunutta Fallkullan 
kasvillisuusinventointityötä ja parhaillaan rakennusvirastossa käynnissä 
olevaa kartanopuistojen linjaustyötä. Alueen arvokkain kasvillisuus on 
kartanonmäellä. Vanhat puukujanteet ja -rivit ovat olennainen osa alu-
een historiaa. Malminkaaren varren maavalli puustoineen ja Longino-
janvarren kasvillisuus muodostavat Fallkullan tilan ympäristöön suojai-
sat rajat. Kaavamuutoksessa tulee huomioida toisaalta avoimen maise-
matilan säilyminen ja toisaalta vanhan tilakokonaisuuden rajautuminen 
uuteen rakennettavaan kaupunkiympäristöön.

Autoliikenne ja nopea pyöräily tulee ohjata pääsääntöisesti alueen reu-
noille ja jättää Longinojanvarren ja tilakokonaisuuden ympäristön reitis-
tö rauhallisen jalankulun, pyöräilyn ja ulkoilun reiteiksi. Hiihtolatu on 
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mahdollista toteuttaa omalla, erilisellä reitillään, joka voi lumettomaan 
aikaan toimi muussa ulkoilukäytössä. Alueelle suunniteltujen uusien ra-
kennusten sijoittelussa tulee kiinnittää huomiota huolto- ja saattoliiken-
teeseen sekä niiden risteämiseen ulkoilureittien ja muiden toimintojen 
kanssa.

Kaavamuutoksen yhteydessä kannattaa tutkia mahdollisuutta nostaa 
Malminkaari sillalle ja johtaa Longinoja ja ulkoilureitistö hiihtolatuineen 
Malminkaaren ali. Nykyinen Malminkaaren alittava rumpu kaipaa joka 
tapauksessa uusimista lähivuosina.

Fallkullan tilan ja nuorisotoiminnan kehittäminen ja säilyminen ovat hy-
viä lähtökohtia suunnittelulle. Alueen nykyinen pysäköintikapasiteetti on 
todettu riittämättömäksi erityisesti tapahtumien aikaan. Pysäköintimah-
dollisuuksiin ja eri toimintojen yhteispysäköintiin tulee kiinnittää suunnit-
telussa huomiota. Laitumien on hyvä sijoittua mahdollisimman lähelle 
tilatoimintoja, jotta laitumille on tilan pihapiiristä näköyhteys. Turvallinen 
ratsastusreitti tulee olla hieman erillään muista ulkoilureiteistä, erityi-
sesti pyöräilystä ja koira-aitauksesta. 

Alueen uusien toimintojen alle jää jonkun verran hyväkasvuista puustoa 
muun muassa Malminkaaren uuden linjauksen sekä suunnittelualueen 
eteläosaan suunnitellun uuden päiväkodin ja pysäköintialueen kohdilla.

Lisätiedot
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

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

heikki.takainen(a)hel.fi

Nuorisoasiainkeskus 20.1.2017

HEL 2016-013170 T 10 03 03

Fallkullan kotieläintila on Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen 
toimipaikka, jossa nuorisotyötä tehdään kotieläinten avulla. Fallkulla ja-
kaa maatalouteen liittyvää osaamista nuorille, tarjoaa ammatillista ko-
kemusta oppilaitosharjoittelijoille ja kesätyöntekijöille sekä tutustuttaa 
kävijöitä suomalaisiin kotieläimiin, perinteisiin ja nykypäivään. Tilalla on 
hevosia, lehmiä, vuohia, lampaita, kanoja, ankkoja, sikoja ja kaneja. 
Myös ympäristökasvatus liittyy keskeisesti kotieläintilan kasvatustee-
moihin. Kotieläintila palvelee nuorisotyön ohella koko pääkaupunkiseu-
tua tarjoamalla retkikohteen erityisesti perheille.  
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Fallkullan kotieläintila valmistui nykyiseen käyttöönsä toukokuussa 
1989. Tilan kokonaiskäyntimäärä vuonna 2016 oli noin 80 000. Luku on 
nuorisoasiainkeskuksen toimipaikkojen korkein. Näistä nuorten osuus 
oli 18 000 sekä lasten ja aikuisten 62 000 käyntikertaa. Fallkullan kotie-
läintilalla työskentelee seitsemän päätoimista nuoriso-ohjaajaa ja työn-
johtaja. Lisäksi kotieläintila tarjosi viime vuoden aikana 60 nuorelle työ-
elämäkokemuksen. Suomessa Fallkullan tyyppinen julkisen palvelun 
nuorten toimintakeskus tässä mittaluokassa on ainutlaatuinen.

Nuorisoasiainkeskus haluaa antaa palautetta ja esittää seuraavia vaih-
toehtoisia ratkaisuja asemakaavaluonnokseen:

 Uuden päiväkotirakennuksen sijoittaminen kotieläintilan tontille. 
Kaavaluonnoksessa määritelty sijainti vaikuttaa merkittävästi kotie-
läintilan keskeisiin toimintoihin. Päiväkotirakennus katkaisee piha-
alueen kahteen osaan ja peittää samalla keskeisen osan kesällä 
käytössä olevasta lehmien laidunalueesta. Lisäksi kesäaikaan oh-
jaajat yöpyvät nuorten kesäleirien kanssa juuri kyseisellä pellolla yh-
dessä lehmien kanssa. Lisäksi tällä pellolla voidaan nuorten leirien 
kanssa rakentaa majoja ja viettää leirielämää. Malminkaarelta täy-
tyy päästä suurilla kuorma-autoilla tilan päärakennukselle ja nave-
tan viereen. Kyse on pääosin jäte- ja loka-autoista ja teurastamon 
kuljetusautoista.

o Ehdotus: Jos kotieläintilan alueelle on tarpeen rakentaa 
uusi päiväkoti, on sen luonnollisempi sijoituspaikka ehdo-
tetun liikerakennuksen pohjoispuolella tai vaihtoehtoisesti 
liikerakennuksen paikalle osittain nykyisen palstaviljely-
alueen päällä. Samalla voitaneen tutkia lähellä sijaitsevan 
pk Saniaisen palvelukykyä ja mahdollista laajentamista.

 Malminkaaren uusi linjaus ja uusien asuinkortteleiden rakentami-
nen. Kadun nykyistä tiukempi linjaus pienentää kotieläintilan käytös-
sä olevaa laidunaluetta ja pysäköintialuetta, josta kohdassa 3 on 
tarkempaa kuvausta. Lisäksi ehdotuksen mukainen uusien asuinta-
lojen sijainti varsin lähellä lehmien laidunta saattaa tuottaa kaupun-
kialueella yllättäviä seurauksia. Millaista riskiä syntyy uuden asutuk-
sen ja tilan välisen etäisyyden merkittävästä kaventumisesta; tuot-
taako asuinkortteleiden läheisyys asukkaiden valituksia eläinten ja 
kotieläintilan aiheuttamista äänistä, hajuista ja kärpäsistä?

 Pysäköintialueen siirtäminen ja pienentäminen. Pysäköintialue on 
tälläkin hetkellä liian pieni erityisesti loma-aikoina ja sunnuntaisin, 
jolloin tilalla vierailee runsaasti perheitä. Jos päiväkoti rakennetaan 
kotieläintilan alueelle, tarvitaan sille mahdollisesti oma pysäköintia-
lue aamun ja iltapäivän saattoliikennettä varten. Liikenteen lisäänty-
misellä on myös vaikutusta lasten ja nuorten turvallisuuteen alueel-
la, joka nyt on varattu nuorten toimintaan.  
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 Eläinten laidunalueiden pienentäminen. Kotieläintilan suuret eläi-
met, hevoset ja lehmät, tarvitsevat laidunalueet läheltä tilan raken-
nuksia ja navettaa. Lehmien paras laidunalue on suunnitellun päivä-
kodin paikalla. Hevosten laidun on nyt tilan pohjoispuolella, missä 
sen toivotaan olevan jatkossakin jokseenkin nykyisessä laajuudes-
sa. Näille alueille eläinten kävelyttäminen sujuu muuta tilan toimin-
taa hankaloittamatta ja turvallisesti. Fallkulla tarvitsee tilan lähiym-
päristöstä riittävästi laidunmaita, jotta saadaan aikaiseksi laidunkier-
to siten, että laitumet ovat vuorollaan tyhjänä eläimistä sisäloisten 
ehkäisemiseksi.  Lisäksi laitumia täytyy muutamien vuosien välein 
kyntää ja kylvää, jolloin eläimet eivät voi laiduntaa niillä sillä kasvu-
kaudella. Samalla päiväkodille varattu tontin osa vaikuttaa kotieläin-
tilan huoltoliikenteeseen.

 Uuden huoltorakennuksen toteuttaminen. Kotieläintilalle tarvitaan 
uusi huolto- tai palvelurakennus tilan suuren asiakasmäärän tarkoi-
tuksenmukaisten palvelujen järjestämiseksi. Huoltorakennukseen 
voidaan sijoittaa asiakas-wc:t, asiakaspäätteet ja muut päivittäisen 
huollon toiminnot. Tämä palvelee erityisesti alueen asukkaiden vir-
kistystoimintaa ja lisää alueen toimivuutta kaiken ikäisten ihmisten 
kohtaamis- ja virkistyspaikkana.

 Nykyisten ulkorakennusten siirtäminen kotieläintilan käyttöön. Ulko-
rakennukset tarvitaan tilan käyttöön siten, että suurempi rakennus 
toimii vierailijaryhmien tauko- ja ruokailutilana. Tällaista sisätilaa ei 
nykyisissä rakennuksissa ole lainkaan. Pienempi pihan ulkoraken-
nuksista voidaan ottaa hevostoiminnan käyttöön muun muassa he-
vosten huoltamiseen ja satuloiden ja muiden tarvikkeiden varastoti-
laksi. Tämä lisäisi myös turvallisuutta, erityisesti silloin kun alueella 
on paljon kävijöitä.

 Fallkullan kartanorakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen. Ny-
kyisin asuinkäytössä olevan kartanon muuttaminen julkisen tai yksi-
tyisen palvelutoiminnan käyttöön lisäisi sekä alueella liikkuvien ih-
misten että autojen määrää merkittävästi. Tästä aiheutuu turvalli-
suusriskejä kotieläintilan alueella toimiville ja sen kautta kulkeville 
lapsille ja nuorille. Myös tilan eläimille lisääntyvä liikenne tuottaa 
rauhattomampaa elinympäristöä. Tällä hetkellä kaikki tilan ympäris-
tössä olevat asuinrakennukset ovat Staran hallinnoimia. Fallkullan 
kotieläintilan henkilökuntaa ei asu tilan läheisyydessä.

Nuorisoasiainkeskuksen näkemyksen mukaan nykyiset kotieläintilan 
olosuhteet antavat varsin turvallisen ympäristön eläimille ja nuorisotyöl-
le. Asemakaavaehdotukseen sisältyvät lukuisat muutokset kaventaisi-
vat merkittävästi kotieläintilan mahdollisuuksia toimia tarkoituksenmu-
kaisilla tavoilla ja rajaisivat tilan toiminnan kehittämisen mahdollisuuk-
sia. Nuorisoasiainkeskus pitää myönteisenä koko Fallkullan alueen ke-
hittämistä asemakaavaa muuttamalla vastaamaan tulevaisuuden tar-
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peita ja kasvavaa asukasmäärää. Nuorisoasiainkeskuksen ehdottamilla 
muutoksilla Fallkullan kotieläintilan ja kartanon alueesta voidaan tehdä 
nykyistä toimivampi ja tulevaan kaupunkiympäristöön luontevasti sovel-
tuva kokonaisuus. 

Alueen suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon se seikka, että Fallkul-
lan kotieläintila on lähtökohtaisesti oikea maatila ja tarvitsee toimiak-
seen riittävästi väljyyttä ja työtilaa ympärilleen. Maatilan arkeen kuulu-
vat työtehtävät, kuten eläinten vienti laitumelle tai erilaisten työkonei-
den käyttö, tuovat alueelle ääntä ja liikettä, hajuja ja liikennettä, jotka 
eivät kaikille tämän päivän ihmisille ole tuttuja. Pihapiirissä ja laitumien 
lähistöllä olevat, kenties käyttämättömiltä näyttävät alueet voivat olla 
hyvin tarpeellisia toiminnan kannalta, kuten aiemmin mainittu lehmien 
kesälaidun. Ne toimivat myös luonnollisina vihervyöhykkeinä Fallkullan 
kotieläintilan ja muun ympäristön välillä.

Fallkullan kotieläintila on tuonut lähes 30 vuoden ajan kaupunkilaisten 
arkeen elämän perustapahtumia ja palan luontoa. Ihmiset kokevat 
eläinten seuran jonkinlaisena paluuna perinteisten perustoimintojen ää-
relle. On arvokasta, että pääkaupunkiseudun asukkailla on tällainen 
keidas keskellä kaupunkia ja että sillä on tulevaisuudessakin hyvät 
edellytykset toimia kaupunkilaisten hyväksi tasapainoisessa maalais-
maisessa ympäristössä. Aluetta kehitettäessä olisi kaikille osallisille 
hyödyllistä toimia kiinteässä monitoimijaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot
Martti Poteri, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 71687

martti.poteri(a)hel.fi
Laura Paunonen, työnjohtaja, puhelin: 310 89096

laura.paunonen(a)hel.fi
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 17.1.2017

HEL 2016-013170 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 8.12.2016

Kaupunginmuseo tarkastelee asemakaavanmuutosta kulttuuriympäris-
tön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausun-
non. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta käy ilmi seuraavaa: Fallkullan 
tilan alueelle laaditaan asemakaavaa, jolla mahdollistetaan kotieläinti-
lan ja nuorisotoiminnan jatkuminen sekä virkistyskäytön lisääntyminen 
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alueella. Alueelle suunnitellaan koulua, 1–2 päiväkotia, leikkipuistoa ja 
liikuntapuistoa. Alueen eteläreunaan on tarkoitus rakentaa asumista.

Tavoitteena on säilyttää Fallkullan tilakokonaisuuden luonto- ja kulttuu-
riarvot, tukea sen nykyistä käyttöä ja mahdollistaa alueen kehittyminen 
ympäröivien alueiden maankäytön muuttuessa. Aluetta kehitetään vir-
kistyksen, opetuksen, urheilun ja kulttuurin monipuoliseen käyttöön 
kulttuuriympäristön suojelutavoitteet huomioiden. Alueen suojelumää-
räykset tarkistetaan asemakaavan laatimisen yhteydessä.

Malminkaaren pohjoispuolelle on tarkoitus varata tilaa palvelujen ja hal-
linnon aluetta varten. Suunnittelualueella tutkitaan mahdollisuuksia 
muuttaa nykyisin peltoviljelyssä olevaa alaa virkistys- tai laidunkäyt-
töön. Nykyiset laidun- ja viljelykäytössä olevat alueet on tarkoitus säilyt-
tää maisemallisesti avoimina. Tarkoituksena on myös selvittää mahdol-
lisuuksia laajentaa viljelypalsta-aluetta ja etsiä koira-aitaukselle uusi 
paikka kaava-alueelta. 

Kaupunginmuseon kannanotto:

Fallkullan maatilakokonaisuus muodostuu maatalousrakennusten ja 
asuinrakennusten pihapiireistä, aidatuista laitumista, lähipelloista sekä 
näitä ympäröivistä laajemmista peltoaukeista. Fallkullan tila on osa 
Lon¬ginojan jokilaakson maisemakokonaisuutta. Tila ympäristöineen 
on arvokasta kulttuurimaisemaa ja rakennet¬tua kulttuuriympäristöä.

Kaupunginmuseo korostaa, että Fallkullan merkitys virkistysalueena ja 
kulttuurimaisemana tulee entisestään korostumaan, kun Malmin lento-
kentän alue muutetaan asuinalueeksi. Rakennukset, niityt, pellot, met-
säkumpareet, avoimena säilyneet maisematilat ovat vaalittavia ja säily-
tettäviä, alueen ominaisluonteen kannalta keskeisiä tekijöitä. Nämä ar-
vot ja niiden säilyminen tulee asemakaavan muutoksessa varmistaa. 

Fallkullan tilan ympäristöhistoriallinen selvitys on valmistunut 2016. Sen 
avulla voi määritellä myös alueeseen ja siellä oleviin kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaisiin rakennuksiin liittyviä suojelutavoitteita. Suojelun piiriin 
tulee ottaa myös maatalouskeskukseen liittyvät kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaat rakennukset. Avoimena säilytettävä pelto-/laidun-/ niittyalu-
eet tulee merkitä / s merkinnällä, niin että ne jatkossakin säilyvät avoi-
mina. Uudet rakentamispaikat tulee valita siten, että niistä tulee uusi 
luonteva paikkaansa sopiva kerrostuma arvokkaassa kulttuuriympäris-
tössä.

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi
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Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 29.12.2016

HEL 2016-013170 T 10 03 03

Suunnittelualue sijoittuu pääosin viljelykäytössä olevalle savikolle, jos-
sa maanpinnan korkeus on noin +15,0…+16,0. Savikerroksen paksuus 
on suurimmillaan alueen pohjoisosissa noin 9…12 m ja kairaukset tällä 
alueella ovat ulottuneet noin 11…20 m syvyyteen maanpinnasta. Vas-
taavasti alueen keski- ja eteläosissa savikerroksen paksuus on noin 
0…9 m ja kairaukset ovat ulottuneet noin 3…11 m syvyyteen. Savikoi-
den lisäksi alueen keski- ja eteläosiin sijoittuvat paikalliset moreeni-
muodostumat, joissa maanpinta kohoaa noin tasolle +17…+26. 

Alueen pohjoisosissa sekä alueen eteläpuolella vuosina 2015 ja 2016 
tehtyjen mittausten mukaan pohjaveden painetaso sijoittuu noin 0…0,7 
m syvyydelle maanpinnasta.

Pohjaolosuhteiltaan ja rakennettavuudeltaan suunnittelualueen pohjoi-
sosa vastaa 2000-luvulla toteutetun Fallkullan alueen olosuhteita. Ra-
kennukset voidaan perustaa pääosin teräsbetonisin lyöntipaaluin. Piha- 
ja katualueiden pohjanvahvistusmenetelmäksi soveltuu esim. syvästa-
bilointi. Arvioidut paalupituudet vastaavat likimäärin kairaussyvyyksiä 
(n. 11…20 m) ja syvästabilointipilareiden pituus on likimäärin sama  
kuin saven paksuus (n. 9…12 m). Suunnittelualueen keski- ja etelä-
osissa paalu- ja stabilointipituudet ovat vastaavasti pienempiä. Nykyi-
nen rakennuskanta sijoittuu moreenivyöhykkeille.

Lisätiedot
Markku Savolainen, vs. geotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 71368

markku.savolainen(a)hel.fi
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§ 13
Kulosaaren Wäinö Aaltosen tie 7:n asemakaavan muuttaminen (nro 
12459)

HEL 2016-013448 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 42. kaupunginosan (Kulosaari) korttelin 
42036 tontin 5 asemakaavan muutoksen 11.4.2017 päivätyn piirustuk-
sen numero 12459 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin 
perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12459 kartta, päivätty 11.4.2017
2 Asemakaavan muutoksen nro 12459 selostus, päivätty 11.4.2017, täy-

dennetty 1.12.2017
3 Vuorovaikutusraportti 11.4.2017, täydennetty 1.12.2017
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee Itäväylän pohjoispuolen vanhalla huvila-
alueella sijaitsevaa tonttia.

Asemakaavan muutoksella muutetaan tontin käyttötarkoitus sosiaalitoi-
men käytöstä asumiseen, jolloin rakennuksessa sallitaan asuminen. 
Kaavaratkaisu mahdollistaa myös autotallin lisärakentamisen. Lisära-
kentamisella pyritään saamaan alue asuinkäyttöön sopivaksi ja pihapii-
riltään selkeäksi.

Uutta kerrosalaa tulee autotallirakennukseen 55 k-m².

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen sekä edesauttaa kaupungin st-
rategisten tavoitteiden toteutumista.

Alueella on lainvoimainen asemakaava numero 8620 vuodelta 1985, 
jonka mukaan alue on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien ra-
kennusten korttelialue.

Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-
tuuriympäristön viereen. Viereiset korttelit kuuluvat museoviraston RKY 
2009 -kohdeluetteloon Kulosaaren huvilakaupunki.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa tontin. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta.

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

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 5.5.–5.6.2017. Ehdotuksesta 
ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen (ELY) ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayh-
tymän (HSY) lausunnot.

ELY katsoi, että asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kulttuuri-
historiallisen rakennuksen säilyminen mahdollistamalla sen asuinkäyt-
tö. Asemakaavamuutos edistää rakennussuojelua ja kulttuuriympäris-
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tön vaalimista. Elinympäristön terveellisyys ja viihtyvyys on asemakaa-
vassa otettu huomioon.

HSY lausui, että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on ra-
kennettu valmiiksi eikä muutosehdotus edellytä niiden siirtämistä.

Kiinteistöviraston tilakeskuksen, tonttiosaston, rakennusvalvontaviras-
ton, rakennusviraston, sosiaali- ja terveysviraston sekä ympäristökes-
kuksen lisäksi Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, pelastuslaitos, mu-
seovirasto ja kaupunginmuseo ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa tai 
huomautettavaa.

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen 
asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus on kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspal-
velun tarkistetun esityksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12459 kartta, päivätty 11.4.2017
2 Asemakaavan muutoksen nro 12459 selostus, päivätty 11.4.2017, täy-

dennetty 1.12.2017
3 Vuorovaikutusraportti 11.4.2017, täydennetty 1.12.2017
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Ilmakuva
2 Havainnekuva, 11.4.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Tiedoksi

Kaupunginmuseo
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunkiympäristölautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2019 § 5

HEL 2016-013448 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 42. kaupunginosan (Kulosaari) korttelin 
42036 tontin 5 asemakaavan muutoksen 11.4.2017 päivätyn piirustuk-
sen numero 12459 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin 
perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Asemakaavoitus 1.12.2017

HEL 2016-013448 T 10 03 03
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Hankenumero 5344_2

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 11.4.2017 päivättyä 42. kaupun-
ginosan (Kulosaari) korttelin 42036 tontin 5 asemakaavan muutosehdo-
tusta nro 12459.  

Asemakaavoituspalvelu toteaa, ettei kaavaehdotukseen ole tehty muu-
toksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee tonttia, joka sijaitsee Kulosaaren kau-
punginosassa 42, saarta halkovan Itäväylän pohjoispuolella vanhalla 
huvila-alueella. Alueella on lainvoimainen asemakaava nro 8620.

Asemakaavan muutoksella (käyttötarkoituksen muutos sosiaalitoimen 
käytöstä asumiseen) pyritään mahdollistamaan rakennuksen säilymi-
nen sallimalla siinä asuminen. Rakennuksen käyttö, huolto ja myynti 
olisivat näin todennäköisempiä. Kaavaratkaisu mahdollistaa myös auto-
tallin lisärakentamisen. Lisärakentamisella pyritään saamaan alue 
asuinkäyttöön toimivaksi ja pihapiiriltään selkeäksi. Kaavan tavoitteena 
on ohjata autotallin rakentamista olevan rakennuksen tyyliin ja mitta-
kaavaan soveltuvaksi. Autotalli sijoittuu olevan pysäköinnin paikalle. 
Kaava sallii luonnonkivimuurin ja/tai pensasaidan rakentamisen tontille.

Uutta kerrosalaa tulee autotallirakennukseen 55 k-m2. 

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

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

Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden 
mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Voimassa olevassa asemakaavassa nro 8620 (v. 1985) alue on merkit-
ty sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelia-
lueeksi.  

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 2003, tullut kaava-
alueella voimaan 2004) alue on asumiseen tarkoitettua pientalovaltais-
ta aluetta sekä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maise-
makulttuurin kannalta merkittävää aluetta. 
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Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 2016) alue on 
kantakaupunkia C2. 

Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-
tuuriympäristön viereen. Viereiset korttelit kuuluvat Museoviraston RKY 
2009 -kohdeluetteloon Kulosaaren huvilakaupunki.

Helsingin kaupunki omistaa tontin. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 5.5.–5.6.2017

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 11.4.2017 ja 
lautakunta päätti 11.4.2017 asettaa asemakaavan muutosehdotuksen 
nähtäville. 

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) esitti lau-
sunnossaan seuraavaa: Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan 
kulttuurihistoriallisen rakennuksen säilyminen mahdollistamalla asuin-
käyttö. Asemakaavamuutos edistää rakennussuojelua ja kulttuuriympä-
ristön vaalimista hyvin. Elinympäristön terveellisyys ja viihtyvyys on 
asemakaavassa otettu huomioon.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto lausui, että aluet-
ta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi ja 
muutosehdotus ei edellytä niiden siirtämistä

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: 

 kiinteistöviraston tilakeskus
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 pelastuslaitos
 ympäristökeskus
 sosiaali- ja terveysvirasto
 Museovirasto
 kaupunginmuseo.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
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Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia. Kaavakarttaan on vaihdettu uu-
si nimiö.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Lisätiedot
Suvi Huttunen, arkkitehti, puhelin: 310 37335

suvi.huttunen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 13.10.2017 § 42

HEL 2016-013448 T 10 03 03

Hankenumero 5344_2

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12459 pohjakartan 
kaupunginosassa 42 Kulosaari. 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: 12459
Kaupunginosa: 42 Kulosaari
Kartoituksen työnumero: 54/2016
Pohjakartta valmistunut: 10.1.2017
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.
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Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

Kaupunginmuseo 3.7.2017

HEL 2016-013448 T 10 03 03

Kaupunginmuseota on pyydetty antamaan lausuntonsa Kulosaaressa 
osoitteessa Wäinö Aaltosen tie 7 sijaitsevaa tonttia koskevasta, 
11.4.2017 päivätystä asemakaavan muutosehdotuksesta. Kaupungin-
museo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennetun 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seu-
raavaa.

Kaupunginmuseo on 1.3.2017 antanut lausuntonsa Wäinö Aaltosen tie 
7:ää koskevan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta ja kaavaluonnoksesta. Kaupunginmuseo ei nähnyt estettä 
alun perin asuinkäyttöön rakennetun huvilan tontin käyttötarkoituksen 
muuttamiselle asuinpientalojen korttelialueeksi ja siten alkuperäisen 
käytön palauttamiselle huvilaan. Suojelumääräyksen ulottamista koske-
maan rakennuksen sisätiloja ei tiloissa vuosikymmenten kuluessa teh-
tyjen muutosten vuoksi nähty enää tarpeelliseksi ja perustelluksi. Kau-
punginmuseo esitti kaavaluonnoksen määräysteksteihin joitakin pieniä 
tarkennuksia ja lisäyksiä.

Nyt esillä olevassa asemakaavan muutosehdotuksessa huvilalle esitet-
ty suojelumerkintä sr-2 kuuluu seuraavasti: ”Suojeltava rakennus. Ra-
kennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa tehtävät korjaus- ja muutos-
työt eivät saa heikentää sen arkkitehtonista laatua ja kulttuurihistorialli-
sia arvoja. Rakennuksen alkuperäiset julkisivumateriaalit, tiilikatot, 
puuikkunat, ulko-ovet katoksineen ja parvekkeet tulee säilyttää ja nii-
den tulee olla korjaustöiden lähtökohtana.” Asemakaavaluonnoksen ta-
paan tontin käyttötarkoitukseksi on määritelty AO/s: ”Erillispientalojen 
korttelialue, jonka kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo tulee säi-
lyttää. Alueelle saa sijoittaa työtiloja ja lähipalveluita.” Tonttia ja piha-
aluetta koskeva määräys on muutettu seuraavaksi: ”Tontin vehreä ja 
puutarhamainen ominaisluonne on säilytettävä. Aitojen tulee olla luon-
nonkivimuuria ja / tai pensasaitaa.”

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo toteaa, että sen asemakaa-
vamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma- ja luonnosvaiheessa 
esittämät huomautukset on otettu hyvin huomioon ja lisäysehdotukset 
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liitetty asemakaavan määräysteksteihin. Asemakaavamuutoksen myötä 
tämä J. Nordbäckin vuonna 1915 suunnittelema kookas huvilaraken-
nus, joka viime vuosikymmenet on ollut kaupungin sosiaalitoimen käy-
tössä, saadaan takaisin alkuperäiseen asuinkäyttöönsä. Kaavamää-
räysten turvin voidaan varmistaa myös rakennuksen korjaaminen sen 
laadukasta 1910-luvun arkkitehtuuria ja kulttuurihistoriallista arvoa kun-
nioittaen ja vielä säilyneiden alkuperäisten rakennusosien säilyminen 
myös tulevaisuudessa. Samoin pyritään vahvistamaan huvilayhdyskun-
nan ominaisluonteeseen kuulunutta, rakennusten ja puutarhan muo-
dostamaa kokonaisuutta, samalla mahdollistaen uuden autotalliraken-
nuksen rakentaminen tontille.

Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan esillä oleva asemakaavaeh-
dotus turvaa riittävällä tavalla Wäinö Aaltosen tie 7:ssä sijaitsevan Ku-
losaaren huvilayhdyskuntaan kuuluneen rakennuksen kulttuurihistorial-
listen arvojen säilymisen. Kaupunginmuseolla ei näin ollen ole huomau-
tettavaa Wäinö Aaltosen tie 7:ää koskevaan asemakaavaehdotukseen.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 1.3.2017

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 10.5.2017

HEL 2016-013448 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston lausuntoa Kulo-
saaren (42.ko) asemakaavan muutoksesta nro 12459, Wäinö Aaltosen 
tie 7:stä. Määräaika on 25.5.2017 mennessä.

Rakennusvirastolla ei ole lausuttavaa otsikossa mainitusta asemakaa-
van muutoksesta. 

Rakennusvirasto 6.2.2017

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

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

silja.hurskainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.04.2017 § 180

HEL 2016-013448 T 10 03 03
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Ksv 5344_2

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 asettaa 11.4.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12459 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 42. kau-
punginosan (Kulosaari) korttelin 42036 tonttia 5

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteeseen ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusra-
portti ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelyti-
la Laiturilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-
sivuilla: 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.

Samalla lautakunta esittí kaupunginhallitukselle

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12459 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho

Lisätiedot
Suvi Huttunen, arkkitehti, maankäyttö, puhelin: 310 37335

suvi.huttunen(a)hel.fi
Pia Sjöroos, projektipäällikkö, maankäyttö, puhelin: 310 37281

pia.sjoroos(a)hel.fi
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, liikenne, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Jari Rantsi, liikenneinsinööri, melu, puhelin: 310 37215

jari.rantsi(a)hel.fi
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, vuorovaikutus, puhelin: 310 37403

juha-pekka.turunen(a)hel.fi

http://www.hel.fi/www/ksv/fi/paatoksenteko/
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Kiinteistövirasto Tonttiosasto 17.2.2017

HEL 2016-013448 T 10 03 03

Lausunto

Kiinteistöviraston tonttiosasto antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle Wäi-
nö Aaltosentie 7 koskevasta asemakaavan muutoksen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta 1275-00/17 seuraavan lausunnon:

Kiinteistövirasto pitää asemakaavamuutosluonnoksen ratkaisuja hyvinä 
ja sillä ei ole muuta lausuttavaa asemakaavamuutosluonnoksesta.

Asemakaavamuutosalue on kaupungin omistuksessa ja maankäyttö-
korvaussopimuksella ei ole täten tarvetta.

Lisätiedot
Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi
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§ 14
Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite korttelikohtaisista parkkipai-
koista kotihoidon ja -palvelun työntekijöille

HEL 2018-004921 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää kaupunginhallituk-
sen selvittävän yhdessä kaupunkiympäristön 
toimialan kanssa mahdollisuudet sote-lautakun-
nan ehdotuksen toteuttamiseksi kotihoitajien py-
säköinnin helpottamisesta. Se on kyltti auton ik-
kunaan, että on asiakaskäynnillä. (Sirpa Asko-
Seljavaara)

  
 Kaupunginvaltuusto edellyttää kaupunginhallituk-

sen selvittävän mahdollisuudet ennen kaupungin 
tasoisen selvityksen ja toimenpiteiden valmistu-
mista, että kotihoitajien määrättyjä pysäköintivir-
hemaksuja tulisi voida neuvotteluteitse estää 
esimerkiksi tuulilasiin asetettavalla kyltillä, joka 
ilmentää kyseessä olevan kotihoidon tai kotisai-
raalan ajoneuvon asiakaskäynnillä. Tällöin aina-
kin kaupungin pysäköinninvalvonta voisi jättää 
pysäköintivirhemaksun määräämättä, mikäli ajo-
neuvo ei ole liikennettä estävästi tai vaarallisesti 
pysäköity. (Mari Rantanen)

Käsittely

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara ehdotti valtuutettu Seija Muurisen 
kannattamana seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää kaupunginhallituk-
sen selvittävän yhdessä kaupunkiympäristön 
toimialan kanssa mahdollisuudet sote-lautakun-
nan ehdotuksen toteuttamiseksi kotihoitajien py-
säköinnin helpottamisesta. Se on kyltti auton ik-
kunaan, että on asiakaskäynnillä.
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Valtuutettu Mari Rantanen ehdotti valtuutettu Eveliina Heinäluoman 
kannattamana seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää kaupunginhallituk-
sen selvittävän mahdollisuudet ennen kaupungin 
tasoisen selvityksen ja toimenpiteiden valmistu-
mista, että kotihoitajien määrättyjä pysäköintivir-
hemaksuja tulisi voida neuvotteluteitse estää 
esimerkiksi tuulilasiin asetettavalla kyltillä, joka 
ilmentää kyseessä olevan kotihoidon tai kotisai-
raalan ajoneuvon asiakaskäynnillä. Tällöin aina-
kin kaupungin pysäköinninvalvonta voisi jättää 
pysäköintivirhemaksun määräämättä, mikäli ajo-
neuvo ei ole liikennettä estävästi tai vaarallisesti 
pysäköity. (Mari Rantanen)

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti valtuutettu Sirpa Asko-Sel-
javaaran ja valtuutettu Mari Rantasen ehdottamat toivomusponnet.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kotiasiakastyötä tekevien pysäköin-
tikokemusten selvittämisestä ja asioimispysäköinti mahdollisuudesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittäisi kotikäyntiasiakastyötä tekevien työnteki-
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jöiden kokemukset pysäköintipaikkatilanteesta ja, jos tarvetta ilmenee 
kehittäisi asiakkuuskortteleihin asioimispysäköintipaikkajärjestelmän. 

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan ja sosiaali- ja 
terveyslautakunnan lausuntoihin ja toteaa, että kotihoidon asiakaskäyn-
teihin liittyviä pysäköintiongelmia on aikaisemmin selvittänyt kaupungin 
toimialojen välinen kaupunginjohtajan asettama työryhmä. Työryhmän 
loppuraportti valmistui 31.1.2011. Pysäköintiongelmia on pyritty ratkai-
semaan, mutta selvittämis- ja kehittämistarvetta on edelleen.    

Kotihoidon työntekijät tekevät tällä hetkellä kotikäyntejä asiakkaiden 
luokse jalkaisin, polkupyörillä, julkisilla liikennevälineillä, Staran leasing-
autoilla tai heille on myönnetty oman auton käyttöoikeus. Liikkumistapa 
kotikäynnille valitaan asiakkaan osoitteen, asiakkaan käynnin syyn mu-
kaan tai työntekijän mukaan. Kaikilla kotihoidon työntekijöillä ei ole ajo-
korttia eikä omaa autoa käytettävänä. Eteläisen kantakaupungin alueel-
la autoja ei käytetä lainkaan, koska pysäköintipaikkoja tai avointa tilaa 
ei ole auton pysäköintiin. Kotihoidon työntekijöiden reittejä asiakkaalta 
toiselle on tarkoitus selkiyttää vuoden 2019 aikana.

Kotihoidon ohjaajille tehtiin alustava kartoitus kesäkuussa 2018 ja selvi-
tettiin päivittäisten asiakaskäyntien pysäköintikäytännön ongelmia.

Kotihoidon henkilökunnalle jokapäiväinen pysäköintipaikkojen etsimi-
nen asettaa aikatauluhaasteita, jossa työaikaa kuluu asiakastyön sijas-
ta. Kotihoidon työntekijät ovat saaneet pysäköintivirhemaksuja, koska 
käynti asiakkaan luona venyy asiakkaan tarpeiden takia. Lisäksi pysä-
köintivirhemaksuja on saatu mm. siksi, että taloyhtiöiden asukkaat voi-
vat kutsua pysäköinninvalvontayrityksen väärälle paikalle jätetyn auton 
vuoksi.

Pysäköintijärjestelyistä yksityisten tahojen ja kaupungin kiinteistöjen 
kanssa ei ole sovittu keskitetysti, vaan jotkut lähipalvelualueet ovat so-
pineet erikseen eräiden taloyhtiöiden ja asiakkaiden kanssa pysäköin-
nistä. Näitä sopimuksia on kuitenkin erittäin vähän ja niiden tekeminen 
vie paljon aikaa. Jokaisen asiakkaan kohdalla tulee sopia erikseen ja 
kiinteistöjen ratkaisut vaihtelevat. Jotkut asiakkaat ovat antaneet koti-
hoidolle luvan käyttää omia pysäköintipaikkojaan.

Yökotihoidon käynti tehdään usein yksin ja yöaikaan talojen pysäköinti-
paikat ovat täynnä. Paikka löytyy usein niin kaukaa, että yöhoitajat py-
säköivät usein jalkakäytävälle, mutta eivät pelastustielle. Lisäksi kau-
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pungissa on alueita, jotka ovat turvattomia kävellä kotihoidon repun 
kanssa yöaikaan.

Kotihoidon henkilökunta on maksanut itse pysäköintivirhemaksunsa. 
Maksun saanut työntekijä tekee reklamaation pysäköinninvalvontayri-
tykseen ja toisinaan maksu peruutetaan. Joissakin erityisen kohtuutto-
missa tapauksissa kaupunki on korvannut maksun. Henkilökunta pitää 
yleisesti nykyisiä pysäköintiongelmia ja pysäköintivirhemaksuja koh-
tuuttomina.

Henkilökunta toivoo ratkaisuvaihtoehdoksi auton käytön sijaan myös 
skoottereita, sähkömopoja ja sähköpolkupyöriä. Selvityksen mukaan 
kotihoidon ohjaajat painottavat, että hoitotyön kotikäyntien pysäköin-
tiongelmiin on saatava koko kaupunkia koskeva ratkaisu. Lisäksi selvi-
tyksessä on ratkaisuksi pohdittu erilaisia kuljetusmuotoja ja taksin käyt-
töä sekä ehdotetaan, että jokaisessa ao. tehtävään käytettävässä kau-
pungin leasing-ajoneuvossa olisi GPS-paikannin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että kokonaisratkaisua 
kotihoidon hoitajien pysäköintiongelmiin etsitään koko kaupungin laajui-
sesti. Hoitajien ja lääkärien kotikäyntejä tehdään myös kotisairaalassa. 
Ratkaisuja pysäköintiin tulee käsitellä kokonaisuutena sekä kotihoidon 
että kotisairaalan henkilökunnan osalta.

Tieliikennelain 48 §:n poikkeussäännöksen mukaan ajoneuvo, joka on 
tienpidossa, liikennevalvonnassa tai poliisin, rajavartiolaitoksen tai tullin 
virkatehtävissä, saa pysäköintisäännösten estämättä tilapäisesti py-
säyttää tai pysäköidä tehtävän vaatimalla tavalla edellyttäen, ettei lii-
kennettä ilmeisesti vaaranneta.

Kotihoidon ajoneuvojen pysäköintiä ei sallita jalkakäytävällä tieliikenne-
lain vastaisesti. Pysäköinninvalvonta voi tarkkailla jalkakäytävällä ole-
vaa kaupungin kotihoidon autoa normaalia pidempään ennen kuin an-
taa pysäköintivirhemaksun. Sosiaali- ja terveyslautakunnan esittämä 
kotihoidon ajoneuvojen kyltitys pysäköintivirhemaksujen varalta ei ole 
periaatteessa mahdollinen. Pysäköinninvalvonta ei voi antaa kaupungin 
autoille erityiskohtelua, koska kaikkia pitää lähtökohtaisesti kohdella 
tasapuolisesti. Erillisten pysäköintipaikkojen varaamista ja merkitsemis-
tä kotihoidon henkilökunnalle ei voida pitää perusteltuna, koska pysä-
köintipaikkojen määrä ei yleisesti vastaa kysyntää.    

Toimialojen yhteistyötä kaupungin kotihoidon ja kotisairaalan työnteki-
jöiden pysäköintiongelmien helpottamiseksi jatketaan. Sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalle ja kaupunkiympäristölautakunnalle raportoidaan vii-
meistään 31.5.2019 miten asiaa on tarkoitus ratkaista. Samanaikaisesti 
kotihoidon ajoneuvojen pysäköintijärjestely on myös valtakunnallisesti 
tarkastelun kohteena. Uusi tieliikennelaki (729/2018) tulee voimaan 
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1.6.2020. Lainsäädännön kehittämistarpeisiin liittyen Suomen Kuntaliit-
to on kartoittanut kuntien kotihoidon pysäköinnin järjestelyjä ja toimitta-
nut työn tulokset liikenne- ja viestintäministeriölle.                     

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kotiasiakastyötä tekevien pysäköin-
tikokemusten selvittämisestä ja asioimispysäköinti mahdollisuudesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 28.11.2018 § 395

HEL 2018-004921 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin pöydälle kaupunginvaltuus-
ton 16.1.2019 pidettävään kokoukseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 745

HEL 2018-004921 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 

Käsittely
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19.11.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: Perusteluosan viimeiseen kappaleen ensimmäisen 
virkkeen jälkeen lisätään seuraavaa:

"Sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja kaupunkiympäristölautakunnalle 
raportoidaan viimeistään 31.5.2019 miten asiaa on tarkoitus ratkaista."

Kannattaja: Terhi Koulumies

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Marcus Rantalan vas-
taehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

12.11.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2018 § 200

HEL 2018-004921 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan esittelijän ehdotuksesta 
poikkeavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhu-
vaaran ja 17 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta koskien korttelikoh-
taisia parkkipaikkoja kotihoidon ja -palvelun työntekijöille:

”Helsingin kotihoidon palvelu koostuu kotisairaanhoidon, kotipalvelun ja 
yökotihoidon käynneistä ja kotihoidon lääkäreiden käynneistä asiakkai-
den koteihin.

Kotihoidon asiakaskäynteihin liittyviä pysäköintiongelmia on selvittänyt 
kaupungin toimialojen välinen työryhmä, jonka kaupunginjohtaja asetti 
2010. Työryhmän puheenjohtajana toimi apulaiskaupunginjohtaja (ra-
kennus- ja ympäristötoimen) Pekka Sauri ja sen loppuraportti valmistui 
31.1.2011. Työryhmän tehtävänä oli selvittää mitä mahdollisuuksia tie-
liikennelainsäädäntö antaa kotihoidon henkilökunnalle pysäköinnin hel-
pottamiseksi ja tehdä ehdotus. Työryhmän raportin johtopäätöksenä to-
dettiin, että Staran leasing-autojen käyttö oli karkeiden kustannusarvioi-
den perusteella taloudellisesti tehokkain tapa hoitaa kotihoidon palve-
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lun toteuttamiseksi tarvittavat kuljetukset, ja sen arveltiin olevan myös 
joustavin liikkumistapa.

Nykytilanne

Kotihoidon työntekijät tekevät tällä hetkellä kotikäyntejä asiakkaiden 
luokse jalkaisin, polkupyörillä, julkisilla liikennevälineillä, Staran leasing-
autoilla tai heille on myönnetty oman auton käyttöoikeus. Liikkumistapa 
kotikäynnille valitaan asiakkaan osoitteen, asiakkaan käynnin syyn mu-
kaan tai työntekijän mukaan. Kaikilla kotihoidon työntekijöillä ei ole ajo-
korttia eikä omaa autoa käytettävänä. Eteläisen kantakaupungin alueel-
la autoja ei käytetä lainkaan, koska parkkipaikkoja tai avointa tilaa ei 
ole auton pysäköintiin. Kotihoidon optimointiohjelma osaltaan korjaa 
kotihoidon työntekijöiden reittejä asiakkaalta toiselle, kun se otetaan 
käyttöön vuoden 2019 aikana.

Kotihoidon ohjaajille tehty alustava kartoitus pysäköintitilanteesta

Kotihoidon ohjaajille tehtiin alustava kartoitus kesäkuussa 2018, mitä 
ongelmia nykyinen pysäköintikäytäntö aiheuttaa kotihoidon henkilökun-
nalle päivittäisessä asiakaskäyntien suorittamisessa.

Kotihoidon henkilökunnalle jokapäiväinen parkkipaikkojen etsiminen 
asettaa aikatauluhaasteita, työaikaa kuluu parkkipaikan etsimiseen 
asiakastyön sijasta. Kotihoidon työntekijöitä on sakotettu, koska asiak-
kaan luona käynti venyi asiakkaan tarpeiden takia. Lisäksi sakkoja on 
saatu mm. siksi, että taloyhtiöiden asukkaat voivat kutsua pysäköinnin-
valvontafirman sakottamaan asukkaiden mielestä väärälle paikalle jäte-
tystä autosta.

Pysäköintijärjestelyistä yksityisten tahojen ja kaupungin kiinteistöjen 
kesken ei ole sovittu keskitetysti, vaan jotkut lähipalvelualueet ovat so-
pineet erikseen eräiden taloyhtiöiden ja asiakkaiden kanssa pysäköin-
nistä. Näitä sopimuksia on kuitenkin erittäin vähän. Käytäntö vie paljon 
aikaa, ja on haavoittuva, jokaisen asiakkaan kohdalla tulee sopia erik-
seen ja kiinteistöjen ratkaisut vaihtelevat. Jotkut asiakkaat ovat anta-
neet kotihoidolle luvan käyttää omia parkkipaikkojaan. 

Erityisen hankalaa on yökotihoidon työntekijöillä. Yöaikainen käynti teh-
dään usein yksin ja yöaikaan talojen parkkipaikat ovat täynnä. Parkki-
paikka löytyy usein niin kaukaa, että yöhoitajat parkkeeraavat usein jal-
kakäytävälle, mutta eivät pelastustielle. Lisäksi kaupungissa on alueita, 
jotka ovat turvattomia kävellä kotihoidon repun kanssa yöaikaan.

Kotihoidon henkilökunta on maksanut itse pysäköintisakkonsa. Sakon 
saanut työntekijä tekee reklamaation pysäköinninvalvontafirmaan ja toi-
sinaan saa peruttua sakon, mutta ei aina. Joissakin erityisen kohtuutto-
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missa tapauksissa kaupunki on korvannut sakon. Yleisesti ottaen hen-
kilökunta pitää nykyisiä pysäköintiongelmia ja sakkomaksuja kohtuutto-
mina.

Selvityksessä ratkaisuvaihtoehdoiksi henkilökunta toivoo auton käytön 
sijaan myös skoottereita, sähkömopoja ja sähköpolkupyöriä. Selvityk-
sen mukaan kotihoidon ohjaajat painottavat, että hoitotyön kotikäyntien 
pysäköintiongelmiin on saatava koko kaupunkia koskeva ratkaisu. Li-
säksi selvityksessä on ratkaisuksi pohdittu erilaisia kuljetusmuotoja ja 
taksin käyttöä sekä ehdotetaan, että jokaisessa ao. tehtävään käytettä-
vässä kaupungin leasing-ajoneuvossa olisi GPS-paikannin.

Tieliikennelain kokonaisuudistus

Hallitus on tehnyt hallituksen esityksen HE180/2017 tieliikennelaiksi ja 
siihen liittyviksi laiksi. Eduskunta hyväksyi 26.6.2018 hallituksen esityk-
sen. Tieliikennepakettiin liittyvässä eduskunnan vastauksessa todetaan 
uudenlainen tulkinta kotihoidon pysäköintiin kaupungeissa. Tämä tulee 
huomioida etsittäessä ratkaisuja kotihoidon pysäköintiongelmiin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että kokonaisratkaisua 
kotihoidon hoitajien pysäköintiongelmiin etsitään koko kaupungin laajui-
sesti. Hoitajien ja lääkäreiden kotikäyntejä tehdään myös kotisairaalas-
sa. Ratkaisuja pysäköintiin tulee käsitellä kokonaisuutena sekä kotihoi-
don että kotisairaalan henkilökunnan osalta.

Kaupunkiympäristölautakunta on lausunnossaan 14.8.2018 esittänyt, 
että Helsinki selvittäisi hoitajien kotona tehtävän asiakastyön kokemuk-
set pysäköintipaikkatilanteesta ja että Helsinkiin kehitetään asiakkuus-
kortteleihin asioimispysäköintipaikkajärjestelmä. Sosiaali- ja terveyslau-
takunta on samaa mieltä selvityksen tekemisestä ja yhteisestä ratkaisu-
jen etsimisestä. Lautakunta katsoo, että selvitykseen ja toimenpiteisiin 
on ryhdyttävä viipymättä.

Lautakunta katsoo myös, että kunnes kaupungin tasoinen selvitys ja 
toimenpiteet on tehty, kotihoitajien sakottamista tulisi voida neuvottelu-
teitse estää esimerkiksi tuulilasiin asetettavalla kyltillä, joka ilmentää 
kyseessä olevan kotihoidon tai kotisairaalan auton. Tällöin ainakin kau-
pungin pysäköinninvalvonta voisi jättää sakottamatta, mikäli auto ei ole 
liikennettä estävästi tai vaarallisesti pysäköity.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Jokapäiväinen parkkipaikan hakeminen on ylimääräinen ja turha pai-
neen aihe kotihoidon kotikäynnillä. Sillä on negatiivisia työterveyteen ja 
-turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia hoitajille, jotka tekevät asiakastyötä 
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asiakkaiden kotona. Pysäköintipaikan etsimiseen kuluva aika on aina 
pois asiakkaiden luona käytetystä ajasta.”

Käsittely

21.08.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Mari Rantanen: Lisätään lausunnon viimeisen kappaleen ennen 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia loppuun: "Lautakunta kat-
soo, että selvitykseen ja toimenpiteisiin on ryhdyttävä viipymättä.

Lautakunta katsoo myös, että kunnes kaupungin tasoinen selvitys ja 
toimenpiteet on tehty, kotihoitajien sakottamista tulisi voida neuvottelu-
teitse estää esimerkiksi tuulilasiin asetettavalla kyltillä, joka ilmentää 
kyseessä olevan kotihoidon tai kotisairaalan auton. Tällöin ainakin kau-
pungin pysäköinninvalvonta voisi jättää sakottamatta, mikäli auto ei ole 
liikennettä estävästi tai vaarallisesti pysäköity."

Kannattaja: jäsen Matias Pajula

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti 
ilman äänestystä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 14.08.2018 § 364

HEL 2018-004921 T 00 00 03

Hankenumero 5264_65

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingissä on ollut kotisairaalan ja kotipalvelun pysäköintimahdolli-
suuksia selvittänyt työryhmä, jonka kaupunginjohtaja asetti syksyllä 
2010. Työryhmän puheenjohtajana toimi apulaiskaupunginjohtaja Pek-
ka Sauri ja sen loppuraportti valmistui 31.1.2011. 
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Työryhmän tehtävänä oli

 selvittää mitä mahdollisuuksia nykyinen tieliikennelainsäädäntö, lii-
kennemerkkien käyttö ja kaupungin käytäntöjen muuttaminen anta-
vat kotisairaalan ja kotipalvelun henkilökunnan pysäköinnin helpot-
tamiseksi.

 tehdä ehdotus tarvittavista toimenpiteistä.

Työryhmä teetti konsulttityön, jonka tavoitteena oli vertailla toiminnalli-
selta ja taloudelliselta kannalta, mitä mahdollisuuksia on luopua raken-
tamispalveluliikelaitos Staran leasing- ja omista autoista ja siirtyä käyt-
tämään kuljetusjärjestelmää, jossa kuljettaja vie ja hakee työntekijän 
asiakkaan luota. Vaihtoehtoisena kuljetusmuotona tutkittiin Staran lea-
sing-autojen korvaamista takseilla.

Johtopäätöksenä on, että Staran leasing-autojen käyttö kotihoidon kul-
jetuksissa on karkeiden kustannusarvioiden perusteella taloudellisesti 
tehokkain kotisairaanhoidon ja -palvelun kuljetusten hoitamisessa. Se 
on myös joustavin liikkumistapa. Taksien käyttö Staran leasing-autojen 
sijasta kasvattaa kustannuksia selvästi, kuten myös yhteiskyytien jär-
jestäminen Staran leasing-autolla ja kaupungin palkkaamalla kuljettajal-
la. 

Jatkotoimenpidesuosituksiksi esitettiin seuraavaa:

 selvitykset virka-autoille osoitettujen paikkojen lisäämisestä ja/tai 
niiden pysäköintioikeuksien laajentamisesta esim. nykyisillä aika- tai 
muuten rajoitetuilla paikoilla.

 tarkemmat selvitykset mahdollisuuksista viranomaisyhteistyön pa-
rantamiseksi ja hallinnollisista toimenpiteistä sakotuskäytännön 
muuttamiseksi.

 selvitys pysäköintiyhteistyöstä kaupungin eri toimijoiden (koulut, päi-
väkodit) ja yksityisten tahojen kanssa (taloyhtiöt, pysäköintilaitokset, 
kaupat).

 pienparannustoimenpiteet Töölön ja Kivelän sairaalan pysäköintijär-
jestelyissä.

Tieliikennelain 48 §:n poikkeussäännöksessä on esitetty, että ajoneu-
vo, joka on tienpidossa, liikennevalvonnassa tai poliisin, rajavartiolai-
toksen tai tullin virkatehtävissä, saa pysäköintisäännösten estämättä ti-
lapäisesti pysäyttää tai pysäköidä tehtävän vaatimalla tavalla edellyt-
täen, ettei liikennettä ilmeisesti vaaranneta. Kotisairaanhoidon ja koti-
palvelun lisäämistä kyseiseen lainkohtaan pidetään käytännössä mah-
dottomana, koska kysymyksessä olisi aiempiin poikkeusryhmiin verrat-
tuna täysin poikkeava ryhmä. Lisäksi on olemassa myös lukuisia muita 
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tärkeinä pidettyjä ammattiryhmiä, jotka tällöin tulisi tai haluttaisiin tasa-
puolisuuden nimissä ottaa säännökseen mukaan. 

Kaupunki ei voi myöskään sallia pysäköintiä jalkakäytävällä tieliikenne-
lain vastaisesti. Pysäköinninvalvonta voi tarkkailla jalkakäytävällä ole-
vaa kaupungin autoa normaalia pidempään ennen kuin antaa pysä-
köintivirhemaksun. Se ei voi kuitenkaan antaa kaupungin autoille eri-
tyiskohtelua, koska kaikkia pitäisi lähtökohtaisesti kohdella tasapuoli-
sesti.

Maksullisen pysäköinnin vyöhykkeitä muutettiin vuonna 2016 siten, että 
kallein I -vyöhyke laajeni. Viime vuosina myös asukaspysäköinnin hin-
taa on nostettu. Nämä toimenpiteet voivat osaltaan helpottaa vapaan 
pysäköintipaikan löytymistä. Tonteilla ja kiinteistöjen piha-alueilla voi 
päivisin olla vapaata pysäköintitilaa. Pysäköintipaikkojen tarvitsijoiden 
tulisi tällöin sopia erikseen asianomaisten tahojen kanssa mahdollisten 
vapaiden paikkojen käytöstä. 

Kotikäyntiasiakastyötä tekevien työntekijöiden kokemukset pysäköintipaikkatilan-
teesta

Kaupunkiympäristön toimiala selvitti lausuntoa varten kaupungin sosi-
aali- ja terveystoimelta sen kokemuksia nykyisestä pysäköintitilantees-
ta. Tämän lisäksi tiedusteltiin, onko kokeiltu tai otettu käyttöön kotipal-
velun pysäköintipaikkatilannetta selvittäneen työryhmän ehdotuksia. 

Kokemukset pysäköintipaikkatilanteesta vaihtelevat. Täysin ongelma-
tonta se ei ole missään ja esimerkiksi eteläisessä kotihoitoyksikössä 
autoja ei käytetä vaikeiden liikenneolosuhteiden vuoksi lainkaan. Pysä-
köintilupakaan ei välttämättä auttaisi, jos paikkoja ei ole tarjolla. Maksu-
tonta pysäköintiä on esitetty kotihoidon, yökotihoidon ja kotisairaalan 
autoille. Virka-autojen korvaamista kuljettajalla ja leasing-autolla ei ole 
kokeiltu Helsingissä. 

Pysäköintivirhemaksujen maksamisessa on jonkin verran eroja eri koti-
hoidon yksiköiden välillä. Jotkin yksiköt maksavat sakkoja, jos ne ai-
heutuvat hoitotilanteen pitkittymisestä. Osa yksiköistä ei maksa sakko-
ja, vaan jokainen maksaa sakkonsa itse, vaikka se koetaan monesti 
kohtuuttomaksi. Käyttöön toivottiin työajo-kylttiä, jonka käyttö huomioi-
taisiin pysäköinninvalvonnassa. 

Taloyhtiöt ovat antaneet vaihtelevasti pysäköintipaikkoja kotihoitotyön-
tekijöiden käyttöön. Tällä keinolla onkin joillain alueilla saatu helpotusta 
pysäköintiongelmaan. Sopimusten laadinta ja niiden hallinta on kuiten-
kin lisännyt työmäärää melkoisesti.
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Kyselyn vastauksissa ehdotettiin myös sähkömopojen ja skoottereiden 
käyttöä, koska ne ovat autoja helpompi pysäköidä.

Kotihoidon henkilökunnalle ei ole perusteltua merkitä erikseen pysä-
köintipaikkoja yleisillä alueilla, vaikka selvitys osoitti, että kotihoidon yh-
tenä ongelmana on pysäköintipaikkojen riittämättömyys. Kotihoidolle 
merkittyjä pysäköintipaikkoja tarvittaisiin paljon, koska asiakkaita on 
kaikkialla kaupungin alueella. Lisäksi asiakkaat vaihtuvat, jolloin uusien 
paikkojen merkitseminen ja vanhojen poistaminen olisi työlästä. Koska 
varsinkin kantakaupungissa pysäköintipaikoista on muutenkin pulaa, 
kotihoidolle merkityt paikat vaikeuttaisivat asukkaiden, heidän vierai-
densa, yritysten sekä yritysten asiakkaiden pysäköintiä. Merkittyjen-
kään paikkojen vapaana oloa ei voida taata. Erilaiset pysäköintikyltit 
ovat ongelmallisia, koska niiden oikeaa käyttöä on vaikeaa valvoa. 

Kotihoidon työntekijöiden pysäköintiongelman helpottamiseksi jatke-
taan kotisairaalan ja kotipalvelun pysäköintimahdollisuuksia selvittä-
neen työryhmän suositusten jatkokehittämistä ja soveltamista käytän-
töön yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Juha Hietanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37120

juha.hietanen(a)hel.fi
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§ 15
Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite lahjoitettujen marjapensaiden ja 
hedelmäpuiden istuttamiseksi koulujen, päiväkotien ja hoivapaikko-
jen pihoille

HEL 2018-004922 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite Karhuvaara

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsingin kaupunki tutkii mahdollisuuden sallia lahjoitusva-
roin hankittujen ja talkoilla istutettavien marjapensaiden ja hedelmäpui-
den istuttamisen päiväkotien, koulujen ja hoivalaitosten piha-alueille.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnalta, kasvatus- ja 
koulutuslautakunnalta sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalta saamiinsa 
lausuntoihin ja toteaa, että kaupunkioloissa kasvatettujen hedelmien ja 
marjojen osalta tulee varmistua siitä, ettei kasvatus ole tapahtunut liian 
lähellä liikenteen tai teollisuuden aiheuttamia terveydelle haitallisia 
päästöjä. Hankeen onnistuminen vaatii vapaaehtoiseen toimintaan pe-
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rustuvaa aktiivista istutusten hoitoa, jolla turvataan istutusten ylläpito 
sekä pitkä aikainen hyöty ja ilo käyttäjille.

Kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen tulee tarjota terveelliset
ja turvalliset puitteet päivähoidon ja koulutuksen, kulttuuri- ja vapaa-
aikatoimintojen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiselle. Kau-
punkiympäristön toimiala vastaa kiinteistöjen ulkoalueiden hoitamisesta
ja valvomisesta. 

Marjapensaiden ja hedelmäpuiden istuttamista suunniteltaessa tulee 
huomioida erilaiset käyttäjävaatimukset. Lisäksi tulee huomioida koulu-
jen ja päiväkotien aukioloajat kesäkaudella, istutusten satokausi ja hoi-
to sekä riittävä istutusten valvonta ilkivallan estämiseksi. Vapaaehtoi-
seen toimintaan perustuva aktiivinen hoito varmistaisi istutusten pitkä-
aikaisen hyödyn ja ilon käyttäjille.

Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten pihoja suunnittelussa on tärkeä 
huomioida lasten, oppilaiden, opiskelijoiden sekä alueen asukkaiden 
osallistaminen hankkeeseen. Tavoitteena on, että päiväkotien, koulujen 
ja oppilaitosten pihat ovat liikkumaan houkuttelevia, oppimaan innosta-
via, viihtyisiä, turvallisia ja terveellisiä sekä helposti valvottavia ja ylläpi-
dettäviä.

Marjapensaita ja hedelmäpuita on jo nykyisen suunnitteluprosessin mu-
kaan mahdollista sijoittaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallin-
noimien kiinteistöjen piha-alueille. Lahjoitusvaroin hankittuja pensaita ja 
puita varten kaupungilla on olemassa ohjeistus lahjoitusten vastaanot-
tamiseksi. Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten pihakasvillisuuden va-
linnassa suositaan kestäviä ja helppo hoitoisia puita, pensaita ja kasve-
ja. Osa päiväkodeista keskittää kesäkuukausina palvelutarjontaansa ja 
koulut ovat kesäkuukausina pääsääntöisesti suljettu. Tästä syystä päi-
väkotien, koulujen ja oppilaitosten pihoille on istuttu ensisijassa kasve-
ja, jotka kukkivat aikaisin keväällä taikka syksyllä. Marjapensaiden ja 
hedelmäpuiden osalta on kasvien loma-ajan hoito, sadonkorjuu ja ilki-
vallan ehkäisy huomioitava ja vastuutettava kasvun ja sadon onnistumi-
seksi sekä pitkäaikaisen ylläpidon varmistamiseksi. 

Esimerkiksi Käpylän peruskoulu idättää, istuttaa, kasvattaa, korjaa, säi-
löö ja käyttää kotitalouden opetuksen raaka-aineena itse Kumpulan 
koulukasvitarhassa kasvattamiaan vihanneksia ja hedelmiä. Hyviä ko-
kemuksia koulupihojen laatikkoviljelystä on saatu Vesalan peruskoulus-
sa ja Keinutien ala-asteella. Laatikkoviljelyn investointi on pieni ja se on 
helppo toteuttaa. Onnistuneissa hankkeissa on paitsi oppilaat, myös 
oppilaiden vanhemmat saatu osallistumaan kesäkauden kasteluun ja 
hoitoon. Hankkeet tukevat koulun opintosuunnitelmaa ja ilmiömäisen 
oppimisen pedagogiikkaa.
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Sosiaali- ja terveystoimen hoivapaikkojen asiakkaat ovat erityistarpeisia
vammaisia, ikääntyneitä, sairaaloiden potilaita sekä lastensuojelun
asiakkaita. Asiakkaiden ruokapalvelujen sisältö on määritelty kunkin yk-
sikön ruokapalvelun palvelukuvauksessa ja se noudattaa viimeisimpiä 
asiakasryhmää koskevia ravitsemussuosituksia. Tuoreet hedelmät ja 
marjat kuuluvat sosiaali- ja terveystoimen hankkimiin ruokapalveluihin 
asiakasryhmälle soveltuvassa muodossa. Ruokapalvelujen järjestämi-
sessä pyritään huomioimaan asiakkaiden tarpeet ja toiveet sekä ote-
taan huomioon muun muassa puremis- ja nielemiskyvyn mahdolliset 
rajoitukset. Usein tuoreita kasviksia, hedelmiä ja marjoja joudutaan ja-
lostamaan siten, että ne tulevat helpommin nautittaviksi esimerkiksi 
kypsennyksen tai raastamisen avulla. Kaikki hedelmä- ja marjalajit ei-
vät välttämättä sovi kaikkien asiakkaiden ruokavalioon. 

Tuoreiden marjojen ja hedelmien käyttöä suositellaan lisättävän sosiaa-
li- ja terveystoimialan asiakkaiden ruokavaliossa. Marjapensaiden ja 
hedelmäpuiden sijoittaminen hoivapaikkojen pihoille edistää asiakkai-
den terveyttä tuoreiden marjojen ja hedelmien saatavuuden parantues-
sa ja kulutuksen lisääntyessä. Kaupunkioloissa kasvatettujen hedel-
mien ja marjojen osalta tulee kuitenkin varmistua siitä, ettei kasvatus 
ole tapahtunut liian lähellä liikenteen tai teollisuuden aiheuttamia ter-
veydelle haitallisia päästöjä. Istutettavat marja- ja hedelmälajit on hyvä 
valita ympäristön käyttäjät huomioiden.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite Karhuvaara

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 28.11.2018 § 396

HEL 2018-004922 T 00 00 03

Päätös
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Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin pöydälle kaupunginvaltuus-
ton 16.1.2019 pidettävään kokoukseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 709

HEL 2018-004922 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 25.09.2018 § 450

HEL 2018-004922 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelun tehtäviin kuuluvat toimi-
tilojen ylläpidon ja kiinteistönhoidon järjestäminen, valvonta ja kunnos-
sapito. Kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen tulee tarjota terveel-
liset ja turvalliset puitteet päivähoidon ja koulutuksen, kulttuuri- ja va-
paa-aikatoimintojen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiselle. 

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa kiinteistöjen ulkoalueiden hoitami-
sesta ja valvomisesta. Marjapensaiden ja hedelmäpuiden istuttamista 
suunniteltaessa tulee huomioida erilaiset käyttäjävaatimukset: kaikki 
hedelmä- ja marjalajit eivät sovellu kaikkien syötäväksi. Samoin täytyy 
huomioida marjapensaiden satokausi sekä koulujen ja päiväkotien au-
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kioloajat kesäkaudella. Istutuksia tulee myös valvoa riittävästi ilkivallan 
estämiseksi. 

Marjapensaiden ja hedelmäpuiden istuttamista olisi mahdollista kokeilla 
esimerkiksi koulutontille sijoittuvassa pilottihankkeessa. Kohteeksi tulisi 
valita istutuksille sopiva tontti ja toimintaan tulisi sitouttaa vanhempai-
nyhdistyksen jäseniä. Hankkeessa olisi mahdollistaa osallistaa istutus-
ten hoitamiseen sekä vanhemmat että lapset. Vapaaehtoiseen toimin-
taan perustuva aktiivinen hoito varmistaisi istutusten pitkäaikaisen hyö-
dyn ja ilon käyttäjille. Onnistuessaan hanketta olisi mahdollista laajen-
taa useampiin eri kohteisiin. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Lotta Hakanpää, projektiasiantuntija, puhelin: 310 21397

lotta.hakanpaa(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.09.2018 § 195

HEL 2018-004922 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten pihoja suunniteltaessa kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimiala pitää tärkeänä lasten, oppilaiden, opiskeli-
joiden ja alueen asukkaiden osallistamista hankkeessa. Pihojen tulee 
olla liikkumaan houkuttelevia, oppimaan innostavia, viihtyisiä, turvallisia 
ja terveellisiä sekä helposti valvottavia ja ylläpidettäviä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kiinteistöjen piha-alueille on jo 
nykyisen suunnitteluprosessin mukaan  mahdollista sijoittaa marjapen-
saita ja hedelmäpuita, jos hankkeen suunnitteluryhmä näin valitsee. 
Lahjoitusvaroin hankittuja pensaita ja puita varten on kaupungilla oma 
ohjeistus lahjoitusten vastaanottoon.

Pihakasvillisuuden valinnassa suositaan kestäviä, helppohoitoisia pui-
ta, pensaita ja kasveja. Koska osalla päiväkodeista keskittää kesäkuu-
kausina palvelutarjontaansa  ja koulut ovat kesäkuukausina pääsään-
töisesti suljettu, etusijalla ovat kasvit, jotka kukkivat aikaisin keväällä tai 
syksyllä. Marjapensaiden ja hedelmäpuiden osalta on kasvien loma-ai-
kainen hoito, sadonkorjuu ja ilkivallan ehkäisy myös huomioitava ja 
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vastuutettava kasvun ja sadon onnistumiseksi sekä pitkäaikaisen ylläpi-
don kattamiseksi.

Käpylän peruskoulu idättää, istuttaa, kasvattaa, korjaa, säilöö ja käyt-
tää kotitalouden opetuksen raaka-aineena itse Kumpulan koulukasvi-
tarhassa kasvattamiaan vihanneksia ja hedelmiä. Hyviä kokemuksia 
koulupihojen laatikkoviljelystä on esimerkiksi Vesalan peruskoulussa ja 
Keinutien ala-asteella. Laatikkoviljelyn investointi on pieni ja se on help-
po toteuttaa. Onnistuneissa hankkeissa on paitsi oppilaat, myös oppi-
laiden vanhemmat saatu osallistumaan kesäkauden kasteluun ja hoi-
toon. Hankkeet tukevat myös koulun opintosuunnitelmaa ja ilmiömäi-
sen oppimisen pedagogiikkaa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.09.2018 § 225

HEL 2018-004922 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. valtuustoaloitteesta kos-
kien lahjoitettujen marjapensaiden ja hedelmäpuiden istuttamista koulu-
jen, päiväkotien ja hoivapaikkojen pihoille:

”Sosiaali- ja terveystoimen hoivapaikkojen asiakkaat ovat erityistarpei-
sia vammaisia, ikääntyneitä, sairaaloiden potilaita sekä lastensuojelun 
asiakkaita. Asiakkaiden ruokapalvelujen sisältö on määritelty kunkin yk-
sikön ruokapalvelun palvelukuvauksessa ja se noudattaa viimeisimpiä 
asiakasryhmää koskevia ravitsemussuosituksia.

Tuoreet hedelmät ja marjat kuuluvat sosiaali- ja terveystoimen hankki-
miin ruokapalveluihin asiakasryhmälle soveltuvassa muodossa. Ruoka-
palvelujen järjestämisessä pyritään huomioimaan asiakkaiden tarpeet 
ja toiveet sekä otetaan huomioon mm. puremis- ja nielemiskyvyn mah-
dolliset rajoitukset. Usein tuoreita kasviksia, hedelmiä ja marjoja joudu-
taan jalostamaan siten, että ne tulevat helpommin nautittaviksi esimer-
kiksi kypsennyksen tai raastamisen avulla. Kaikki hedelmä- ja marjalajit 
eivät välttämättä sovi kaikkien asiakkaiden ruokavalioon.
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Tuoreiden marjojen ja hedelmien käyttöä suositellaan lisättävän myös 
sosiaali- ja terveystoimialan asiakkaiden ruokavaliossa. Kaupunkiolois-
sa kasvatettujen hedelmien ja marjojen osalta tulee varmistua siitä, et-
tei kasvatus ole tapahtunut liian lähellä liikenteen tai teollisuuden ai-
heuttamia terveydelle haitallisia päästöjä. Istutettavat marja- ja hedel-
mälajit on hyvä valita ympäristön käyttäjät huomioiden.

Kiinteistöjen ulkoalueiden ylläpitoon liittyvistä kysymyksistä tulisi olla 
yhteydessä kiinteistöjen omistajiin. Istutusten hoito sekä talvikunnossa-
pidossa huomioitavat suojaukset aiheuttavat kustannuksia, joiden mak-
samisesta on hyvä sopia ennen päätöksentekoa. Mikäli hoitoa ei ole, 
aiheutuu istutusten tuhoutumisesta pettymys istuttajille ja niistä hyöty-
neille.

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että sosiaali- ja terveystoimiala 
kiinteistön vuokraajana ei voi istuttaa marjapensaita ja hedelmäpuita 
kiinteistön omistajan tontille.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Marjapensaiden ja hedelmäpuiden sijoittaminen hoivapaikkojen pihoille 
edistää asiakkaiden terveyttä tuoreiden marjojen ja hedelmien saata-
vuuden parantuessa ja kulutuksen lisääntyessä.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Kaija-Leena Kristola, ruokapalveluohjaaja, puhelin: 310 43030

kaijaleena.kristola(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 140 (402)
Kaupunginvaltuusto

Asia/16
16.01.2019

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

§ 16
Valtuutettu Mia Nygårdin aloite kiertotalouden ja ilmastotietouden 
nostamisesta Helsingissä

HEL 2018-004924 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Mia Nygårdin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Aloitevastauksen hyväksyessään kaupungin-
valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuut-
ta kokeilla valituissa kouluissa ja päiväkodeissa 
kompostointia, ja kompostoinnin lisäämisestä 
osaksi päiväkotien ja koulujen opetussuunnitel-
maa Helsingissä. (Mia Nygård)

Käsittely

Valtuutettu Mia Nygård ehdotti valtuutettu Ulla-Marja Urhon kannatta-
mana seuraavan toivomusponnen:

 Aloitevastauksen hyväksyessään kaupungin-
valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuut-
ta kokeilla valituissa kouluissa ja päiväkodeissa 
kompostointia, ja kompostoinnin lisäämisestä 
osaksi päiväkotien ja koulujen opetussuunnitel-
maa Helsingissä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

5 äänestys

Valtuutettu Mia Nygårdin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Aloitevastauksen hyväksyessään kaupunginvaltuusto 
edellyttää selvitettävän mahdollisuutta kokeilla valituissa kouluissa ja 
päiväkodeissa kompostointia, ja kompostoinnin lisäämisestä osaksi 
päiväkotien ja koulujen opetussuunnitelmaa Helsingissä. 
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 74
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir 
Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Atte Harjanne, 
Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, 
Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Juk-
ka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, 
Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo 
Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Abdirahim Mohamed, Sami 
Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Johanna 
Nuorteva, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, 
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Terhi 
Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Ris-
to Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Da-
niel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Juhani 
Strandén, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, 
Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, 
Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 3
Ville Jalovaara, Mika Raatikainen, Matias Turkkila

Poissa: 7
Katju Aro, Jörn Donner, Silvia Modig, Mari Rantanen, Mirita Saxberg, 
Ilkka Taipale, Juhana Vartiainen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Mia Nygårdin ehdottaman toi-
vomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mia Nygårdin aloite kiertotalouden ja ilmastotietouden nos-
tamisesta Helsingissä

2 Lausunto 17.8.2018, valtuustoaloite kiertotalouden ja ilmastotalouden 
nostamisesta, HSY

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mia Nygård ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 
kiertotalouden ja ilmastotietouden nostamista Helsingissä, erityisesti 
oppilaitoksissa ja päiväkodeissa sekä kaupungin työpaikoissa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekir-
joittanut vähintään 15 valtuutettua. 

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja 
lupajaoston, kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) lausuntoihin ja toteaa, että 
kaupunkistrategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Helsin-
gin kaupungin päästövähennysohjelmatyöryhmä on laatinut esityksen 
Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaksi (HNH 2035). Ohjel-
massa on esitetty niin kaupungin asukkaiden kuin työntekijöiden kierto-
talous- ja ilmastotietouden edistämiseksi muun muassa seuraavia toi-
menpiteitä: 

 Vahvistetaan ilmastonmuutoksen hillintätoimien ja kiertotalouden 
osaamista opetussuunnitelmissa ja yleensä koulutyössä. Kehitetään 
opettajien osaamista. 

 Lisätään ympäristökasvatusta varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. 
 Kaupunki järjestää kursseja ja koulutusta ilmastonmuutoksen hillin-

nästä ja siihen sopeutumisesta sekä kierto- ja jakamistaloudesta 
työntekijöilleen, luottamusmiehille ja kaupunkilaisille. 

 Pilotoidaan kirjastojen lainauspalvelujen laajentamista edelleen, 
esim. sähköpyörät, energiamittarit ja muut harvoin käytettävät väli-
neet sekä palvelut, esim. tulostaminen, ompelukoneen käyttö. 

 Kannustetaan kaupungin työntekijöitä ja kaupunkilaisia hankkimaan 
tuotteita Pakilan työkeskuksesta, Uusix-verstailta ja Pääkaupunki-
seudun Kierrätyskeskus Oy:n myymälöistä. 

HNH 2035:ssa on yhtenä toimenpiteenä myös esitetty kiertotalouden ja 
jakamistalouden tiekartan laatiminen. Laatimistyön aikana mahdollisesti 
tunnistettavat kaupunkiorganisaation kiertotalouteen liittyvät koulutus-
tarpeet saadaan kirjattua toimenpiteiksi tiekarttaan.
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HNH 2035:n elinkeinovaikutusten arviointia sekä viestintä- ja vuorovai-
kutussuunnitelmaa valmistellaan parhaillaan. Niiden valmistuttua toi-
menpideohjelma tulee poliittiseen päätöksentekoon.

Helsingin kaupunki haluaa edistää kiertotaloutta omassa toiminnas-
saan. Ympäristöpalvelut lähetti kaikille kaupungin toimialoille ja liikelai-
toksille syksyllä 2017 kyselyn, jossa kartoitettiin kiertotalouden tunte-
musta ja toteutumista kaupungin eri toiminnoissa. Kyselyn pohjalta on 
tarkoitus tehdä syventäviä haastatteluja, joiden tavoitteena on löytää jo 
käytössä olevia hyviä toimintatapoja tai mahdollisia yhteisiä kehittämis-
kohteita kiertotalouden kannalta.

Ympäristöpalvelut koordinoi ja kehittää kaupungin ekotukitoimintaa. 
Työntekijöiden keskuudessa toimivien ekotukihenkilöiden kaksipäiväi-
sissä peruskoulutuksissa paneudutaan tiiviisti ympäristöasioihin. Muun 
muassa ilmastonmuutokselle ja Helsingin ilmastotiekartalle on koulu-
tuksissa oma osuutensa. Lisäksi koulutuksiin sisältyy Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut –kuntayhtymän (HSY) edustajan esitys aiheesta 
”Ajankohtaista jätehuollosta ja lajittelu pääkaupunkiseudulla”. Ekotuki-
henkilöt toimivat oman työyhteisönsä ympäristöasioiden tuntijoina, levit-
tävät tietoa eteenpäin ja osallistavat muut työntekijät mukaan muutta-
maan toimintatapojaan ympäristön kannalta fiksummiksi. Ekotukihenki-
löt voivat lainata kaupungin ekotukitoiminnan koordinaattorilta HSY:n 
lajittelupeliä työpaikkansa henkilöstötempauksiin. Lisäksi HSY:n lajitte-
lupeli on toimitettu niihin päiväkoteihin ja leikkipuistoihin, joissa toimii 
koulutettu ekotukihenkilö. Syksyllä 2018 pääkaupunkiseudun ekotuki-
henkilöille on suunnitteilla kiertotalousaiheinen seminaari. Kaupungin 
emo-organisaatiossa toimii tällä hetkellä noin 750 koulutettua ekotuki-
henkilöä.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelukokonaisuuksien koulutusverkos-
to (KYMP Akatemia) kouluttaa kaupunkiympäristön toimialan henkilös-
töä ja yhtenä teemana on ilmasto- ja kiertotalousasiat laajasti. Lisäksi 
toimialan ympäristöohjelmaan liittyen on tarkoitus järjestää erilaisia 
koulutus- ja viestintätilaisuuksia.

Esimiesten JET-koulutukseen sisältyy jatkossa oppimistehtävä, joka liit-
tyy kaupunkistrategian ja toimintasuunnitelmien ympäristönäkökohtiin. 
Koulutukseen osallistuvat esimiehet tarkastelevat omia toimialojaan 
koskevia ympäristötavoitteita ja niiden suhdetta toimintasuunnitelmiin. 
Tehtävä toteutetaan yhteistyössä ympäristöpalvelujen kanssa.

Aloitteessa ehdotettu kiertotalous- ja ilmastotietouden sisällyttäminen 
kaupungin työntekijöiden perehdytysmateriaaliin on erinomainen ja tu-
kee osaltaan kaupungin strategian ja HNH 2035:n tavoitteiden saavut-
tamista. 
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Ympäristöpalvelujen ylläpitämä Harakan luontokeskus on hiilineutraali 
vierailukohde, jossa kävijät pääsevät tutustumaan mm. pientuulivoima-
laan ja erilaisiin aurinkoenergiaa hyödyntäviin laitteisiin. Ateriat voi läm-
mittää aurinkogrillillä tai –uunilla. Uusiutuvan energian teemaa käsitel-
lään elämyksellisesti ja toiminnallisesti myös lasten saariseikkailuilla 
sekä koululaisten luonnon- ja ympäristötutkimuspäivillä.

Mikromuovit sisältyvät yläkoululaisten ja lukiolaisten luontokouluopetuk-
seen. Näihin aiheisiin liittyen luontokoulun opettajille järjestetään jatku-
vasti koulutusta. Kaupungin omat resurssit ympäristötietoisuuden kas-
vattamisessa ovat kuitenkin pienet. HSY hoitaa pääkaupunkiseudulla 
kuntien puolesta jätehuoltoon ja lajitteluun liittyvän neuvonnan. 

Ympäristöpalvelut käy mm. Pakilan työkeskuksen ja Pääkaupunkiseu-
dun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa vuoropuhelua ja suunnittelee toimen-
piteitä niiden näkyvyyden edistämiseksi ja profiilin nostamiseksi. Kes-
kustakirjasto Oodiin suunnitellaan vuorovaikutustilaa, jossa kaupungin 
työntekijät voivat kohdata kaupungin asukkaita ja kannustaa näitä osal-
listumaan kaupungin kehittämiseen ja lisäämään ymmärrystä myös sii-
tä, miten asukkaat voivat omilla valinnoillaan ja toiminnallaan edistää 
kiertotaloutta ja torjua ilmastonmuutosta. Oodissa voidaan esim. yhdes-
sä ideoida kirjastojen roolin kehittämistä jakamistaloudessa kaupunki-
laisten tarpeiden pohjalta tai luoda näkyvyyttä Uusix-verstaille tai Kier-
rätyskeskukselle esimerkiksi erilaisten pop up –myymälöiden tai kierrä-
tyskalusteilla sisustettujen nurkkausten avulla.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimet

Kestävän kehityksen periaatteet sisältyvät eri koulutusasteiden opetus-
suunnitelmiin. Kasvatuksessa ja opetuksessa otetaan huomioon myös 
YK:n Agenda 2030 -tavoitteet. Opiskelijat, oppilaat sekä lapset ja hei-
dän perheensä ovat osallisia kestävän toimintakulttuurin kehittämises-
sä.

Varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa edistämään välineiden ja tilojen yh-
teiskäyttöä, kohtuullisuutta, säästäväisyyttä, korjaamista ja uusiokäyt-
töä. Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti oppilaat saavat 
ohjausta kuluttajana toimimiseen sekä omien oikeuksien ja vastuiden 
tuntemiseen ja eettiseen käyttöön. Opetuksessa edistetään ilmastotie-
toisuutta, tutkitaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti eri luonnon-
varojen riittävyyttä, ympäristön tilaa ja niiden vaikutusta ihmisten elin-
keinoihin ja kulttuureihin. Oppilaita ohjataan tarkastelemaan talouden 
toimintaa eettisestä, ekologisesta ja globaalista näkökulmasta ja heitä 
ohjataan arvioimaan omien valintojen ja toiminnan vaikutusta ympäris-
tölle. Ilmiöpohjainen oppiminen edesauttaa kiertotalouden ja ilmastotie-
touden käsittelyn yhdistämistä eri oppiaineiden kesken.
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Toisen asteen opinnot tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuksia kehitellä 
ideoita ympäristötietoisen toiminnan edistämiseksi ja tilaisuuksia uu-
denlaisten kestävän tulevaisuuden ratkaisujen luomiseksi tavoitteena 
ekososiaalinen sivistys sekä kannustetaan eettisesti vastuulliseen ja 
aktiiviseen toimijuuteen. Opiskelijoiden opintoihin sisältyy ekologisesti 
kestävä kehitys, kiertotalous ja ekososiaalinen sivistys.

Vapaassa sivistystyössä kestävän kehityksen laaja sisältö otetaan huo-
mioon kaikkien aineiden opetusmenetelmissä ja oppimisympäristöissä. 
Sosiaalis-kulttuurisessa kestävässä kehityksessä lisätään yhteisölli-
syyttä ja luodaan uusia oppimisympäristöjä, jossa ihmiset voivat opet-
taa toinen toisiaan ja jakaa tietoja ja osaamista, jopa ilman opettajan 
läsnäoloa.

Kouluissa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa on paljon erilaisia 
kiertotalouteen ja ilmastotietoisuuteen liittyvää toimintaa. Vihreän lipun 
päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia on yhteensä 27. Helsinkiläisiä nuo-
ria on osallistunut mm. valtakunnallisille Nuorten Akatemian ja WWF:n 
järjestämään nuorten ilmastohuippukokoukseen. Energiansäästö 50/50 
-hankkeessa eräät koulut ovat vuosina 2016–2017 mitanneet energian-
kulutustaan ja saaneet koulun omaan käyttöön 50 prosenttia synty-
neestä säästöstä. 6aika-hankkeessa on Helsinki asettanut haastesig-
naaleja myös liittyen kestävään kehitykseen, kutsuna yrityksille innovoi-
da yhdessä perusopetuksen ja lukiokoulujen kanssa uudenlaisia oppi-
misympäristöjä.

Päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa käytetään monipuolisesti eri 
tahojen tuottamia kestävän kehityksen materiaaleja (esim. HSY, WWF, 
kierrätyskeskus). Kierrätys, ilmastotietous ja energiatehokkuus otetaan 
huomioon oppilaitosten oppimisympäristöjä kehitettäessä ja uusia tiloja 
suunniteltaessa. Varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten ekotuki-
henkilöt, koulujen ekotiimit tai ympäristöraadit suunnittelevat, ohjaavat 
ja arvioivat yksikön toimintaa osana kestävän tulevaisuuden toiminta-
kulttuurin suunnittelua ja kehittämistä.   

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toimet

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) toimii aktiivi-
sena yhteistyön edistäjänä ilmasto- ja kiertotalousteemoissa. HSY tuot-
taa pääkaupunkiseudun kaupunkien käyttöön ilmastomuutokseen, sen 
hillintään ja sopeutumiseen sekä kiertotalouteen liittyvää seurantatie-
toa. Aineistot ovat saatavilla kaikkien kaupunkien käyttöön valmiina 
graafeina ja karttoina, ja kaupungit voivat niitä vapaasti käyttää sisäi-
sessä valistustyössään ja viestinnässään. 

HSY tarjoaa monipuolisesti oppitunteja kiertotaloudesta kouluille, oppi-
laitoksille ja päiväkodeille. Maksuttoman ympäristökasvatuksen aiheita 
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ovat mm. kierrätys, jätteen synnyn ehkäisy, ympäristövastuullinen kulu-
tus, juomavesi ja jätevedet. Vuosittain HSY:n maksuton ympäristökas-
vatus tavoittaa yli 30 000 lasta ja nuorta. 

Kummikouluohjelman kautta noin kymmenelle koululle tarjotaan vuosit-
tain kattava ympäristökasvatuskokonaisuus. Koulu voi valita ohjelman 
teemaksi kestävän kulutuksen tai elintärkeän veden. Kummikouluohjel-
massa on ollut yli 100 koulua, joista helsinkiläisiä yli puolet. 

HSY:n internet-sivuilla on oppimateriaalia vapaasti käytettävissä. Sivuil-
ta löytyy myös HSY:n tuottama lajittelupeli, jossa opetetaan lajittelun li-
säksi raaka-aineen kiertoa uusiotuotteeksi ja puuhakirja, jossa opete-
taan kierrätystä, lajittelua, kodin vesiasioita, energiansäästöä ja ilman-
suojelua.

HSY on avoin kehittämään tiedolla vaikuttamisen menetelmiä sekä 
neuvontaa ja oppimateriaaleja mahdollisissa yhteishankkeissa. 

Ekokompassi on ympäristöasioiden hallinnan työkalu, joka tarjoaa jär-
jestelmällisen tavan ympäristöjohtamiseen. Ekokompassi-sertifikaatti 
kertoo sitoutumisesta jatkuvaan parantamiseen ja Ekokompassin kym-
menen kriteerin noudattamiseen. HSY vastaa Ekokompassi-palvelun 
tuottamisesta Helsingin kaupungin tytäryhteisöille, yrityksille ja yleisöta-
pahtumille pääkaupunkiseudulla. Ekokompassin avulla kaupungin ym-
päristöstrategioita ja tavoitteita jalkautetaan osaksi toimintaa. Helsingis-
sä Ekokompassia käyttää lähes 60 organisaatiota 130 toimipaikassa. 

HSY kannustaa yrityksiä, yhteisöjä ja kaupunkilaisia ilmasto- ja kierto-
talousteemoissa myös ilmastoaiheisin ilmastopalkinnon ja ilmastojunio-
ripalkinnon jakamisella. 

HSY otti jätehuollon toimipaikoissa viime vuonna vastaan noin 900 vie-
railijaa kouluista ja oppilaitoksista sekä kuntien ekotukihenkilöitä. Äm-
mänsuon ekoteollisuuskeskus ja Sortti-asemat havainnollistavat käy-
tännön tasolla materiaalien kiertoa ja niiden ohjaamista uusiomateriaa-
leiksi. 

Vesiteema konkretisoituu koululaisten puhdistamovierailuilla. HSY tar-
joaa kaikille pääkaupunkiseudun kouluille mahdollisuuden vierailla kor-
vauksetta Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla. Myös asiantuntijaryhmil-
le ja yhdistyksille tarjotaan mahdollisuus maksuttomiin vierailuihin. Vuo-
sittain vieraita käy 4 000 - 5 000, joista valtaosa on koululaisia ja opis-
kelijoita. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
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Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mia Nygårdin aloite kiertotalouden ja ilmastotietouden nos-
tamisesta Helsingissä

2 Lausunto 17.8.2018, valtuustoaloite kiertotalouden ja ilmastotalouden 
nostamisesta, HSY

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 28.11.2018 § 397

HEL 2018-004924 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin pöydälle kaupunginvaltuus-
ton 16.1.2019 pidettävään kokoukseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 710

HEL 2018-004924 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mia Nygårdin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 17.08.2018 § 148

HEL 2018-004924 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto antoi Mia 
Nygårdin ja 24 allekirjoittaneen laatiman valtuustoaloitteen johdosta 
seuraavan lausunnon:

Mia Nygård ym. esittävät aloitteessaan kiertotalous- ja ilmastotietouden 
nostamista Helsingissä. Ilmastonmuutoksen torjuminen ja kiertotalou-
den toteuttaminen ovat toisiaan tukevia tärkeitä tavoitteita, joita huo-
mioidaan kasvavassa määrin kuntien strategioissa ja linjauksissa. 
Myös Helsingin kaupunki on asettanut strategiassaan 60 prosentin 
päästövähennystavoitteen vuodelle 2030 ja aikaistanut hiilineutraali-
suustavoitteen vuodesta 2050 vuoteen 2035. Päästövähennyksiä ja 
kiertotalouden hankkeita on tarkoitus toteuttaa Helsingissä yhteistyössä 
yritysmaailman ja kaupunkilaisten kanssa. 

Kaupunkistrategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Helsin-
gin kaupungin päästövähennysohjelmatyöryhmä on laatinut esityksen 
Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaksi (HNH 2035). Ohjel-
massa on esitetty niin kaupungin asukkaiden kuin työntekijöidenkin 
kiertotalous- ja ilmastotietouden edistämiseksi mm. alla olevia toimen-
piteitä:

 Vahvistetaan ilmastonmuutoksen hillintätoimien ja kiertotalouden 
osaamista opetussuunnitelmissa ja yleensä koulutyössä. Kehitetään 
opettajien osaamista. 

 Lisätään ympäristökasvatusta varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. 
 Kaupunki järjestää kursseja ja koulutusta ilmastonmuutoksen hillin-

nästä ja siihen sopeutumisesta sekä kierto- ja jakamistaloudesta 
työntekijöilleen, luottamusmiehille ja kaupunkilaisille. 

 Pilotoidaan kirjastojen lainauspalvelujen laajentamista edelleen, 
esim. sähköpyörät, energiamittarit ja muut harvoin käytettävät väli-
neet sekä palvelut, esim. tulostaminen, ompelukoneen käyttö. 

 Kannustetaan kaupungin työntekijöitä ja kaupunkilaisia hankkimaan 
tuotteita Pakilan työkeskuksesta, Uusix-verstailta ja Pääkaupunki-
seudun Kierrätyskeskus Oy:n myymälöistä.

HNH 2035:ssa on yhtenä toimenpiteenä myös esitetty kiertotalouden ja 
jakamistalouden tiekartan laatiminen. Laatimistyön aikana mahdollisesti 
tunnistettavat kaupunkiorganisaation kiertotalouteen liittyvät koulutus-
tarpeet saadaan kirjattua toimenpiteiksi tiekarttaan.
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HNH 2035:n elinkeinovaikutusten arviointia sekä viestintä- ja vuorovai-
kutussuunnitelmaa valmistellaan tällä hetkellä. Niiden valmistuttua oh-
jelma tulee poliittiseen päätöksentekoon.

Helsingin kaupunki haluaa edistää kiertotaloutta omassa toiminnas-
saan. Ympäristöpalvelut lähetti kaikille kaupungin toimialoille ja liikelai-
toksille syksyllä 2017 kyselyn, jossa kartoitettiin kiertotalouden tunte-
musta ja toteutumista kaupungin eri toiminnoissa. Kyselyn pohjalta on 
tarkoitus tehdä syventäviä haastatteluja, joiden tavoitteena on löytää jo 
käytössä olevia hyviä toimintatapoja tai mahdollisia yhteisiä kehittämis-
kohteita kiertotalouden kannalta.

Ympäristöpalvelut koordinoi ja kehittää kaupungin ekotukitoimintaa. 
Työntekijöiden keskuudessa toimivien ekotukihenkilöiden kaksipäiväi-
sissä peruskoulutuksissa paneudutaan tiiviisti ympäristöasioihin. Muun 
muassa ilmastonmuutokselle ja Helsingin ilmastotiekartalle on koulu-
tuksissa oma osuutensa. Lisäksi koulutuksiin sisältyy Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut –kuntayhtymän (HSY) edustajan esitys aiheesta 
”Ajankohtaista jätehuollosta ja lajittelu pääkaupunkiseudulla”. Ekotuki-
henkilöt toimivat oman työyhteisönsä ympäristöasioiden tuntijoina, levit-
tävät tietoa eteenpäin ja osallistavat muut työntekijät mukaan muutta-
maan toimintatapojaan ympäristön kannalta fiksummiksi. Ekotukihenki-
löt voivat lainata kaupungin ekotukitoiminnan koordinaattorilta HSY:n 
lajittelupeliä työpaikkansa henkilöstötempauksiin. Lisäksi HSY:n lajitte-
lupeli on toimitettu niihin päiväkoteihin ja leikkipuistoihin, joissa toimii 
koulutettu ekotukihenkilö. Syksyllä 2018 pääkaupunkiseudun ekotuki-
henkilöille on suunnitteilla järjestää kiertotalousaiheinen seminaari. 
Kaupungin emo-organisaatiossa toimii tällä hetkellä noin 750 koulutet-
tua ekotukihenkilöä.

KYMP Akatemia kouluttaa kaupunkiympäristön toimialan henkilöstöä ja 
yhtenä teemana tulee olemaan ilmasto- ja kiertotalousasiat laajasti. Li-
säksi toimialan ympäristöohjelmaan liittyen tullaan järjestämään erilai-
sia koulutus-/viestintätilaisuuksia.

Esimiesten JET-koulutukseen tulee sisältymään jatkossa oppimistehtä-
vä, joka liittyy kaupunkistrategian ja toimintasuunnitelmien ympäristö-
näkökohtiin. Koulutukseen osallistuvat esimiehet tarkastelevat omia toi-
mialojaan koskevia ympäristötavoitteita ja niiden suhdetta toiminta-
suunnitelmiin. Tehtävä toteutetaan yhteistyössä ympäristöpalveluiden 
kanssa.

Mia Nygårdin ym. aloitteessa esitetty ajatus kiertotalous- ja ilmastotie-
touden sisällyttämisestä kaupungin työntekijöiden perehdytysmateriaa-
liin on erinomainen ja tukee osaltaan kaupungin strategian ja HNH 
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2035:n tavoitteiden saavuttamista. Kaupungin toimialojen tulee ryhtyä 
töihin asian edistämiseksi. 

Ympäristöpalveluiden ylläpitämä Harakan luontokeskus on hiilineutraali 
vierailukohde, jossa kävijät pääsevät tutustumaan mm. pientuulivoima-
laan ja erilaisiin aurinkoenergiaa hyödyntäviin laitteisiin. Ruuat voi läm-
mittää aurinkogrillillä tai –uunilla. Uusiutuvan energian teemaa käsitel-
lään elämyksellisesti ja toiminnallisesti myös lasten saariseikkailuilla 
sekä koululaisten luonnon- ja ympäristötutkimuspäivillä.

Mikromuovit sisältyvät yläkoululaisten ja lukiolaisten luontokouluopetuk-
seen. Näihin aiheisiin liittyen luontokoulun opettajille järjestetään jatku-
vasti koulutusta. Kaupungin omat resurssit ympäristötietoisuuden kas-
vattamisessa ovat kuitenkin pienet. HSY hoitaa pääkaupunkiseudulla 
kuntien puolesta jätehuoltoon ja lajitteluun liittyvän neuvonnan. HSY 
antaa Mia Nygårdin ym. aloitteen johdosta oman lausuntonsa. 

Ympäristöpalvelut käy mm. Pakilan työkeskuksen ja Pääkaupunkiseu-
dun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa vuoropuhelua ja suunnittelee toimen-
piteitä niiden näkyvyyden edistämiseksi ja profiilin nostamiseksi. Eräs 
keino tähän voi olla kaupungin keskustaan avattava uusi keskustakir-
jasto Oodi. Oodiin suunnitellaan vuorovaikutustilaa, jossa kaupungin 
työntekijät voivat kohdata kaupungin asukkaita ja kannustaa näitä osal-
listumaan kaupungin kehittämiseen. Tämä on loistava tilaisuus lisätä 
asukkaiden ymmärrystä myös siitä, miten he voivat omilla valinnoillaan 
ja toiminnallaan edistää kiertotaloutta ja torjua ilmastonmuutosta. Oo-
dissa voidaan esim. yhdessä ideoida kirjastojen roolin kehittämistä ja-
kamistaloudessa kaupunkilaisten tarpeiden pohjalta tai luoda näkyvyyt-
tä Uusix-verstaille tai Kierrätyskeskukselle vaikkapa erilaisten pop up –
myymälöiden tai kierrätyskalusteilla sisustettujen nurkkausten avulla.   

Esittelijä
yksikön päällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Leona Silberstein, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 36883

leona.silberstein(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.08.2018 § 158

HEL 2018-004924 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä kiertotalouden ja ilmas-
totietoisuuden vahvistamista. Kestävän kehityksen periaatteet sisälty-
vät eri koulutusasteiden opetussuunnitelmiin. Kasvatuksessa ja opetuk-
sessa otetaan huomioon myös YK:n Agenda 2030 -tavoitteet. Opiskeli-
jat, oppilaat sekä lapset ja heidän perheensä ovat osallisia kestävän 
toimintakulttuurin kehittämisessä.

Varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa edistämään välineiden ja tilojen yh-
teiskäyttöä, kohtuullisuutta, säästäväisyyttä, korjaamista ja uusiokäyt-
töä. Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti oppilaat saavat 
ohjausta kuluttajana toimimiseen sekä omien oikeuksien ja vastuiden 
tuntemiseen ja eettiseen käyttöön. Opetuksessa edistetään ilmastotie-
toisuutta, tutkitaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti eri luonnon-
varojen riittävyyttä, ympäristön tilaa ja niiden vaikutusta ihmisten elin-
keinoihin ja kulttuureihin. Oppilaita ohjataan tarkastelemaan talouden 
toimintaa eettisestä, ekologisesta ja globaalista näkökulmasta ja heitä 
ohjataan arvioimaan omien valintojen ja toiminnan vaikutusta ympäris-
tölle. Ilmiöpohjainen oppiminen edesauttaa kiertotalouden ja ilmastotie-
touden käsittelyn yhdistämistä eri oppiaineiden kesken. 

Toisen asteen opinnot tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuksia kehitellä 
ideoita ympäristötietoisen toiminnan edistämiseksi ja tilaisuuksia uu-
denlaisten kestävän tulevaisuuden ratkaisujen luomiseksi tavoitteena 
ekososiaalinen sivistys sekä kannustetaan eettisesti vastuulliseen ja 
aktiiviseen toimijuuteen. Opiskelijoiden opintoihin sisältyy ekologisesti 
kestävä kehitys, kiertotalous ja ekososiaalinen sivistys. 

Varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten ekotukihenkilöt, koulujen 
ekotiimit tai ympäristöraadit suunnittelevat, ohjaavat ja arvioivat yksikön 
toimintaa osana kestävän tulevaisuuden toimintakulttuurin suunnittelua 
ja kehittämistä.

Vapaassa sivistystyössä kestävän kehityksen laaja sisältö otetaan huo-
mioon kaikkien aineiden opetusmenetelmissä ja oppimisympäristöissä. 
Sosiaalis-kulttuurisessa kestävässä kehityksessä lisätään yhteisölli-
syyttä ja luodaan uusia oppimisympäristöjä, jossa ihmiset voivat opet-
taa toinen toisiaan ja jakaa tietoja ja osaamista, jopa ilman opettajan 
läsnäoloa. 

Kouluissa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa on paljon erilaisia 
kiertotalouteen ja ilmastotietoisuuteen liittyvää toimintaa. Vihreän lipun 
päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia on yhteensä 27. Helsinkiläisiä nuo-
ria on osallistunut mm. valtakunnallisille Nuorten Akatemian ja WWF:n 
järjestämään nuorten ilmastohuippukokoukseen. Energiansäästö 50/50 
-hankkeessa eräät koulut ovat vuosina 2016–2017 mitanneet energian-
kulutustaan ja saaneet koulun omaan käyttöön 50 prosenttia synty-
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neestä säästöstä. 6aika-hankkeessa on Helsinki asettanut haastesig-
naaleja myös liittyen kestävään kehitykseen, kutsuna yrityksille innovoi-
da yhdessä perusopetuksen ja lukiokoulujen kanssa uudenlaisia oppi-
misympäristöjä.  

Päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa käytetään monipuolisesti eri 
tahojen tuottamia kestävän kehityksen materiaaleja, esim. HSY, WWF, 
kierrätyskeskus. Kierrätys, ilmastotietous ja energiatehokkuus otetaan 
huomioon oppilaitosten oppimisympäristöjä kehitettäessä ja uusia tiloja 
suunniteltaessa. 

Kasvatuksen ja koulutuksen henkilöstön perehdyttämisessä edistetään 
ilmastotietoutta ja kierrätystaloutta. Kestävän kehityksen näkökulma si-
sältyy Helsingin kaupungin henkilöstön toimintaa ohjaaviin eettisiin pe-
riaatteisiin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Risto Keskinen, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 050 597 8748

risto.keskinen(a)hel.fi
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§ 17
Valtuutettu Sameli Sivosen aloite pistorasioista kaupunkitilaan

HEL 2018-006252 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Sameli Sivosen aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Amanda Pasanen ehdotti valtuutettu Fatima Diarran kan-
nattamana, että asia palautetaan valmisteluun siten, että kaupunki sel-
vittää mahdollisuutta pistorasioiden lisäämiseen julkisessa tilassa kau-
punkiympäristölautakunnan lausunnon pohjalta.

Kuten lautakunta toteaa:
”Aloitteessa esitetään myös aurinkosähkön käyttöä lataustoimintaan. 
Myös lautakunta näkee tämän varteenotettavana vaihtoehtona. Markki-
noilla on tähän tarkoitukseen suunniteltuja tuotteita ja niitä käyttämällä 
vältyttäisiin hankalilta ja kalliilta kaapelien asennuksilta sekä sähköliitty-
mien hankkimisilta.”

Helen Oy on kesällä 2018 sijoittanut Helsinkiin ulkotiloihin viisi aurinko-
paneelipenkkiä, joissa voi ladata sähköpyörän tai mobiililaitteen. Kau-
punkipyöräjärjestelmä käyttää energianlähteenään tolpan avulla ylös-
nostettua aurinkopaneelia. Vastaavien ratkaisujen lisäämistä kaupunki-
tilassa ihmisten latauspisteiksi selvitetään.

Aloitteella pyrittiin selvittämään mahdollisuutta ladata pistorasioita julki-
sessa tilassa kaupungin elävöittämiseksi ja ihmisten sähköntarpeen 
tyydyttämiseksi siellä, missä ihmiset viettävät aikaa, esimerkiksi puis-
toissa. Kaupunginhallituksen vastaus keskittyy kuitenkin lataustarpeen 
tyydyttämiseen yksityisten palveluntarjoajien tiloissa, ei julkisessa tilas-
sa. Jos haluamme elävää kaupunkia, tulee kaupungin tukea myös julki-
sessa tilassa ajan viettämistä.

Paikkaan sitomattoman työn määrä kasvaa nyky-yhteiskunnassa. Sa-
maan aikaan Helsingissä on valtavasti kauniita puistoja, joissa näin au-
rinkoisella kesällä on mitä mahtavinta viettää aikaa. Maailman parhaas-
sa kaupungissa kaupunkitilaa käytetään luovasti: puistoissa voi tehdä 
töitä tai pelata vaikkapa Pokemon Go:ta. Monet nykypäivän aktiviteetit 
vaativat kuitenkin sähköä, ja kannettavista laitteistamme on nopeasti 
akku loppu.

6 äänestys
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Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Asia palautetaan valmisteluun siten, että kaupunki selvittää 
mahdollisuutta pistorasioiden lisäämiseen julkisessa tilassa kaupun-
kiympäristölautakunnan lausunnon pohjalta. 

Jaa-äänet: 40
Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry 
Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Tuula Haatai-
nen, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyt-
tinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, 
Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Johanna Laisaari, Otto Meri, Abdirahim Mohamed, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Mia Nygård, Matias Pajula, 
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Marcus 
Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazo-
nov, Anni Sinnemäki, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 33
Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Fatim Diarra, Atte Harjanne, Kaisa 
Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Emma Ka-
ri, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli 
Kousa, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, 
Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Petrus Pennanen, 
Tuomas Rantanen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Satu Silvo, 
Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Matias Turkkila, Reetta Vanhanen, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Tyhjä: 4
Laura Kolbe, Mika Raatikainen, Juhani Strandén, Mauri Venemies

Poissa: 8
Katju Aro, Jörn Donner, Mari Rantanen, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Tho-
mas Wallgren, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sameli Sivosen aloite
2 Helen Oy:n lausunto 7.9.2018
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sameli Sivonen ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittää pistorasioiden tuomista puistoihin ja kau-
punkitilaan.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vä-
hintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupun-
gissa on paljon mahdollisuuksia ladata mobiililaitteita niin yksityisten 
yritysten kuin kaupunginkin tiloissa mm. kauppakeskuksissa, kahvilois-
sa ja liikennevälineissä. HKL on tänä vuonna koeasentanut pistokkeen 
Rautatieaseman metroasemalle asiakkaidensa käyttöön. Saatujen ko-
kemusten perusteella HKL asentaa ensi vuonna kantametron metroa-
semille 1-2 latauspistorasiaa/asema. Lisäksi Helen Oy on kesällä 2018 
sijoittanut Helsinkiin ulkotiloihin viisi aurinkopaneelipenkkiä, joissa voi 
ladata sähköpyörän tai mobiililaitteen. Penkit ovat Kalasatamassa, 
Kauppatorilla ja Teurastamolla. 

Aloitteessa mainittua puistovalaisinten sähkövirran käyttöä ei ole käy-
tännössä mahdollista toteuttaa, ja muutenkin ulkotilojen latausmahdolli-
suuksiin liittyy monenlaisia kaupunkiympäristölautakunnan esiintuomia 
ongelmia. 

Kaupunginhallitus katsoo, että tässä vaiheessa ei ole syytä tehdä selvi-
tyksiä taikka kaupungin puolesta ryhtyä muutoin toteuttamaan lataus-
paikkoja ulkotilaan.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sameli Sivosen aloite
2 Helen Oy:n lausunto 7.9.2018



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 156 (402)
Kaupunginvaltuusto

Asia/17
16.01.2019

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 28.11.2018 § 398

HEL 2018-006252 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin pöydälle kaupunginvaltuus-
ton 16.1.2019 pidettävään kokoukseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 746

HEL 2018-006252 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sameli Sivosen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Käsittely

19.11.2018 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Otso Kivekäs: Palautetaan valmisteluun niin, että kaupunkiympäristö-
lautakunnan esittämä selvitys toteutetaan.

Kannattaja: Maria Ohisalo

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatka-
mista.

Äänestys
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JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Otso Kivekkään palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 8
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, 
Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 6
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Anni Sinnemäki, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Mika Raatikainen

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 8 - 6 (1 tyhjä).

12.11.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 25.10.2018 § 145

HEL 2018-006252 T 00 00 03

Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon 
kaupunginhallitukselle koskien valtuutettu Sivosen aloitetta mahdolli-
suuksista sijoittaa matkustajille tarkoitettuja pistorasioita kaupunkitilaan.

HKL:n tavoiteohjelmassa on kirjattu tavoitteeksi HKL:n pyrkimys edis-
tää hyvää matkustuskokemusta. Näin HKL pyrkii kasvattamaan kestä-
vien liikkumistapojen osuutta kaupunkilaisten liikkumisessa ja toteutta-
maan oman osansa sujuvassa matkaketjussa. HKL:llä tämä tarkoittaa 
muun muassa hyvää asiakaspalvelua, pysäkkejä ja asemia sekä kehit-
tyviä palveluita matkustajille. Joukkoliikenteeseen kytkeytyvien arjen 
sujuvuutta tukevien palveluiden, kuten sähköpistokkeiden saatavuus ja 
tarjoaminen on osa joukkoliikenteen hyvää asiakaspalvelua ja houkut-
televuutta. 

HKL:n on jo vuoden 2018 aikana koeasentanut pistokkeen Rautatiea-
seman metroasemalle asiakkaidensa käyttöön. Saatujen kokemusten 
perusteella HKL tulee asentamaan vuoden 2019 aikana Helsingin kau-
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pungin kantametron metroasemille 1-2 latauspistorasiaa per asema 
palvelemaan joukkoliikenteen käyttäjiä sekä muita asemilla liikkujia.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Reino Aittomäki, palveluasiantuntija, puhelin: 310 35550

reino.aittomaki(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 04.09.2018 § 420

HEL 2018-006252 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta näkee mobiililaitteiden julkisten lataus-
mahdollisuuksien selvittämisen puistoissa ja muussa julkisessa kau-
punkitilassa tärkeänä. Toimintamallin kehittäminen ei ole kuitenkaan 
yksinomaan kaupungin tehtävä, vaan siinä tarvitaan laajasti myös alalla 
toimivien yritysten panosta. Keskeisenä kysymyksenä on ratkaista on-
ko kyseessä verovaroin toteutettava kunnallinen palvelu vai yritysten 
tarjoama palvelu. Muita selvitettäviä asioita ovat toteutettavuuteen ja 
kustannuksiin liittyvät kysymykset sekä eri tekniikoiden soveltuvuus 
Suomen melko hankaliin sääolosuhteisiin, ilkivallankestävyys, toiminta-
varmuus sekä sähköturvallisuus.

Aloitteessa esitetään, että sähkövirta latauspisteisiin voitaisiin ottaa 
puistovalaisimista, jolloin vältyttäisiin suuremmilta investoinneilta. Hel-
singissä puistovalaistusta ohjataan valaisinkeskuksilta, jolloin valaisi-
mille tulee sähkövirtaa vain valojen palaessa. Päiväsaikaan valaisinpyl-
väistä ei ole saatavissa sähkövirtaa. Lisäksi sähkön luovuttamiseen 
vastikkeetta saattaa liittyä lainsäädännöllisiä rajoituksia.

Aloitteessa esitetään myös aurinkosähkön käyttöä lataustoimintaan. 
Myös lautakunta näkee tämän varteenotettavana vaihtoehtona. Markki-
noilla on tähän tarkoitukseen suunniteltuja tuotteita ja niitä käyttämällä 
vältyttäisiin hankalilta ja kalliilta kaapelien asennuksilta sekä sähköliitty-
mien hankkimisilta. Laitteiden käytöstä on kuitenkin hyvin vähän koke-
muksia.

Sähköturvallisuuskysymykset korostuvat rakennettaessa julkiseen ulko-
tilaan yleiseen käyttöön tarkoitettuja sähköpisteitä. Tämä nostaa laittei-
den hintaa, mikä voi tehdä palvelusta käyttöön nähden hyvinkin kallista. 
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Kokeilujen avulla myös toiminnan todelliset kustannukset tulisivat selvi-
tetyksi.

Sähköpisteiden tarve on suurin vilkkaissa, paljon käytetyissä puistoissa 
ja kaupunkitiloissa. Nämä paikat ovat usein kaupungin keskeisimpiä ja 
arvokkaimpia kaupunkitiloja mistä syystä on tärkeää, että kaupunkiku-
vaan kiinnitetään riittävästi huomiota pisteitä toteutettaessa. On tärke-
ää, että kalusteet ja laitteet, samoin kuin niihin mahdollisesti asennetta-
vat mainokset, ovat kaupunkikuvallisesti korkealuokkaisia ja noudatta-
vat kaupunkitilaohjetta sekä muita kaupungin ohjeita ja määräyksiä.

Kaupunkiympäristötoimiala voi tarvittaessa osallistua selvityksen teke-
miseen mobiililaitteiden yleisillä alueilla tapahtuvan lataustarpeen sel-
vittämiseksi ja yleisen toimintamallin kehittämiseksi yhdessä alan mui-
den toimijoiden kanssa. Kaupungin talousarviossa ei kuitenkaan ole täl-
lä hetkellä osoitettu toimintaan varoja eikä henkilöresursseja.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Juhani Sandström, valaistuspäällikkö, puhelin: 310 38521

juhani.sandstrom(a)hel.fi
Olli Markkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39559

olli.markkanen(a)hel.fi
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§ 18
Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Puotilan ala-asteen väliaikaisti-
loista

HEL 2018-003836 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 26 muuta valtuutettua esittävät keväällä 
2018 tekemässään aloitteessa, että kaupunki ryhtyy välittömästi toimiin 
väliaikaistilojen saamiseksi sisäilmaongelmista kärsivälle Puotilan ala-
asteelle niin, että tilat saadaan käyttöön viimeistään syyslukukauden 
2018 alkaessa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus on saanut aloitteen johdosta kaupunkiympäristölau-
takunnan sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunnot. Kaupungin 
tilanhankintaohjeen roolijaon mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toi-
miala määrittää ja ilmoittaa tarvitsemiensa tilojen määrän sekä niiden 
toiminnalliset tarpeet ja kaupunkiympäristön toimiala vastaa tarvittavien 
tilojen hankinnasta, toteutuksesta sekä yllä- ja kunnossapidosta.
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Nykyisessä kaupungin talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmas-
sa (2018−2027) Puotilan ala-asteelle on suunnitteilla perusparannus, 
joka ajoittuu vuosille 2020−2021. Perusparannusta varten tehtyjen kun-
totutkimusten ja uudisrakentamisen myötä saatavien toimivampien op-
pimisympäristöjen vuoksi hanke esitetään uudessa rakentamisohjelma-
luonnoksessa toteutettavaksi perusparannuksen sijaan korvaavana uu-
disrakennuksena. Uudisrakennuksen rakentaminen tulisi ajoittumaan 
samoille vuosille kuin aiemmin suunniteltu perusparannus. Hanke to-
teutetaan ns. elinkaarimallina, mikä mahdollistaa nopeamman aikatau-
lun. Uuteen koulukiinteistöön sijoitetaan ala-asteen lisäksi uutena toi-
mintona esikouluopetusta.

Uudisrakennuksen rakentaminen nykyiselle tontille tarkoittaa nykyisen 
kiinteistön purkamista ja koulun sijoittamista väistötiloihin rakentamisen 
ajaksi. Väistötilojen sijainti ei ole vielä selvillä. Kaupunki on tehnyt ja te-
kee tutkimustulosten perusteella tarvittavat korjaustoimenpiteet, jotta 
nykyisten tilojen turvallisuus ja terveellisyys varmistetaan ja rakennuk-
sen käyttöä voidaan jatkaa sen purkamiseen asti.

Kaupunkiympäristön toimiala on teettänyt koulurakennuksessa ne kor-
jaukset, jotka ulkopuolinen tutkimuskonsultti (Ramboll Finland Oy) on 
sisäilman laadun parantamiseksi ja varmistamiseksi suositellut tehtä-
viksi. Sisäilmakorjaukset on tehty kevään ja kesän 2018 aikana. Ne on 
suunnitellut ja niiden toteutuksen on katselmoinut Ramboll Valviran oh-
jeen mukaisesti. Tehdyt korjaukset ja muut toimet ovat seuraavat:

Joululoman 2017 aikana on pinnoitettu ilmanvaihtokanavia, tarkastettu 
kokonaisilmamäärät, rakennettu putkitunnelin alipaineistuskanavisto 
sekä asennettu kanavisto ja poistoilmapuhallin.

Kevään ja kesän 2018 aikana on tehty seuraavat työt:

 ilmanvaihtokanavien puhdistus, iv-koneiden suodattimien vaihto, il-
mamäärien mittaus sekä opetus-, hallinto- ja henkilökunnan tilojen 
ylipaineistus

 rakenteiden ilmatiiviyttä parantavat korjaukset luokkatiloissa
 kellarin osastointi sisäilman laadun varmistamiseksi, jotta kellariti-

loista ei kulkeudu ilmaa yläkerroksiin
 yläpölyjen puhdistaminen ja lämpötilan laskeminen noin viidellä as-

teella 21 asteeseen
 linoleumista valmistettujen ilmoitustaulujen materiaalien vaihto
 ilmanvaihtoa parantavat toimet yksittäisissä luokissa. Musiikkiluok-

kaan on asennettu ilmanvaihtokone ja muissa luokissa tuloilmaka-
navien sijaintia on muutettu siten, että tilat huuhtoutuvat paremmin.

 noin 20 ilmanpuhdistimen toimittaminen koulun tiloihin
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 liikuntasalin paljeoven poistaminen ja takaseinän sauman tiivistys. 
Katsomon tausta ja sivukäytävien seinäliittymät on tiivistetty, jotta 
rakenteista ei kulkeutuisi sisäilmaan epäpuhtauksia.

 muovimaton asentaminen kirjaston lattiaan alapohjan tiiviyden pa-
rantamiseksi

 liikuntasalin ja ruokalan alapuolella sijaitsevan ryömintätilan alipai-
neistaminen ja sen luukun sulkeminen siten, että sieltä ei pääse kul-
keutumaan epäpuhtauksia sisäilmaan.

Loppukesästä 2018 on tehty tiivistyskorjausten laadunvarmistusmit-
tauksia merkkiainekokein, joiden avulla on varmistettu tiivistystöiden 
onnistuminen. Sitowise Oy:n tarkastusraportin mukaan tehdyt korjauk-
set ovat parantaneet olosuhteita korjatuissa tiloissa huomattavasti.

Koulurakennuksessa on neljä mittalaitetta, jotka mittaavat tilojen ylipai-
neisuutta, kaksi mittalaitetta, jotka mittaavat putkitunnelin ja käytöstä 
pois otettujen kahden kieliluokan alipaineisuutta, sekä kaksi mittalaitet-
ta, jotka mittaavat hiilidioksidia, lämpötilaa ja paine-eroa ulkovaipan yli. 
Mikäli rakennuksessa tapahtuu painesuhteiden muutoksia, ilmanvaihto-
töistä vastaava yritys saa asiasta hälytyksen.

Rakennuksen ilmanvaihto on päällä koko ajan ja irtaimisto on puhdis-
tettu.

Rakennusterveysasiantuntija (Ramboll Finland Oy) seuraa kiinteistön 
kuntoa kuukausittain rakennuksen toiminnan päättymiseen asti.

Tilojen käyttäjien oireilua seurataan aktiivisesti yhteistyössä Työterveys 
Helsingin ja kouluterveyshuollon kanssa. Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta on lausunnossaan todennut, että koulun henkilökunta ei ole otta-
nut sisäilmaoireilusta yhteyttä työterveyshuoltoon syksyn 2018 aikana, 
ja että neljän oppilaan vanhemmalla on ollut epäily siitä, että lapsi oirei-
lee koulun sisäilman takia. Tiedot on saatu syyskuun alussa kun luku-
kausi on ollut vasta aluillaan.

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut on 25.9.2018 tehnyt 
koulun tiloissa tarkastuksen, jonka mukaan kouluterveydenhoitajalle on 
kuluvan syksyn aikana ilmoitettu 15 oppilaan kokevan oireilua koulun 
sisäilmasta johtuen. Ympäristöpalvelut toteaa tarkastuksen johtopää-
töksissä, että osassa koulun tiloja on viemärien tukkeutumisesta johtu-
vaa haju- ja hygieniariskiä, joista voi aiheutua terveyshaittaa tiloissa 
oleskeleville. Ympäristöpalvelut on kehottanut kiinteistön ylläpidosta 
vastaavaa selvittämään keinot ennaltaehkäistä viemäreiden tukkeutu-
mista.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on kaupunginhallitukselle antamas-
saan lausunnossa korostanut, että kaikki oppimisen tilat tulee olla toi-
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mintaan soveltuvia, terveellisiä ja turvallisia. Sekä kaupunkiympäristö-
lautakunta että kasvatus- ja koulutuslautakunta ovat lausunnoissaan 
arvioineet, ettei Puotilan ala-asteella ole edellä kerrottujen tietojen pe-
rusteella tarvetta siirtyä väistötiloihin merkittävästi ennen rakennuksen 
purkamisen alkamista.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 28.11.2018 § 399

HEL 2018-003836 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin pöydälle kaupunginvaltuus-
ton 16.1.2019 pidettävään kokoukseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 747

HEL 2018-003836 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.
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12.11.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 25.09.2018 § 449

HEL 2018-003836 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Puotilan ala-asteen perusparannus on kaupungin talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2018-2027 ohjelmoitu vuosille 
2020-2021. Palvelutilaverkosta tehtyjen selvitysten ja perusparannusta 
varten tehtyjen kuntotutkimusten sekä uusien oppimisen ympäristöjen 
vaatimusten perusteella rakentamisohjelman luonnoksessa vuosiksi 
2019-2028 hanketta esitetään perusparannuksen sijaan toteutettavaksi 
korvaavana uudisrakennuksena vuosille 2020-2021. Hanke suunnitel-
laan toteutettavaksi ns. elinkaarimallina, mikä mahdollistaa perinteistä 
toteutusmallia nopeamman toteutusaikataulun. 

Kaupunkiympäristön toimiala on teettänyt Puotilan ala-asteen koulura-
kennuksessa ne korjaukset, jotka ulkopuolinen tutkimuskonsultti (Ram-
boll Finland Oy) on sisäilman laadun parantamiseksi ja varmistamiseksi 
suositellut tehtäviksi. Sisäilmakorjaukset on tehty kevään ja kesän 2018 
aikana. Ne on suunnitellut ja niiden toteutuksen on katselmoinut Ram-
boll Valviran ohjeen mukaisesti. Tehdyt korjaukset ja muut toimet ovat 
seuraavat:

Joululoman 2017 aikana on pinnoitettu ilmanvaihtokanavia, tarkastettu 
kokonaisilmamäärät, rakennettu putkitunnelin alipaineistuskanavisto 
sekä asennettu kanavisto ja poistoilmapuhallin.

Kevään ja kesän 2018 aikana on tehty seuraavat työt:

 ilmanvaihtokanavien puhdistus, iv-koneiden suodattimien vaihto, il-
mamäärien mittaus sekä opetus-, hallinto- ja henkilökunnan tilojen 
ylipaineistus

 rakenteiden ilmatiiviyttä parantavat korjaukset luokkatiloissa
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 kellarin osastointi sisäilman laadun varmistamiseksi, jotta kellariti-
loista ei kulkeudu ilmaa yläkerroksiin

 yläpölyjen puhdistaminen ja lämpötilan laskeminen noin viidellä as-
teella 21 asteeseen

 linoleumista valmistettujen ilmoitustaulujen materiaalien vaihto
 ilmanvaihtoa parantavat toimet yksittäisissä luokissa. (Musiikkiluok-

kaan on asennettu ilmanvaihtokone, ja muissa luokissa tuloilmapää-
te-elinten sijaintia on muutettu siten, että tilat huuhtoutuvat parem-
min.)

 noin 20 ilmanpuhdistimen toimittaminen koulun tiloihin
 liikuntasalin paljeoven poistaminen ja takaseinän sauman tiivistys. 

Katsomon tausta ja sivukäytävien seinäliittymät on tiivistetty, jotta 
rakenteista ei kulkeutuisi sisäilmaan epäpuhtauksia.

 muovimaton asentaminen kirjaston lattiaan alapohjan tiiviyden pa-
rantamiseksi

 liikuntasalin ja ruokalan alapuolella sijaitsevan ryömintätilan alipai-
neistaminen ja ryömintätilaan johtavan luukun sulkeminen siten, et-
tä sieltä ei pääse kulkeutumaan epäpuhtauksia sisäilmaan

Korjausten onnistumisen varmistamiseksi on loppukesästä 2018 tehty 
tiivistyskorjausten laadunvarmistusmittauksia merkkiainekokein, joiden 
avulla on varmistettu tiivistystöiden onnistuminen. Sitowise Oy:n tarkas-
tusraportin mukaan tehdyt korjaukset ovat parantaneet korjatuissa ti-
loissa olosuhteita huomattavasti. Koulurakennuksessa on neljä mittalai-
tetta, jotka mittaavat tilojen ylipaineisuutta ja kaksi mittalaitetta jotka 
mittaavat putkitunnelin ja käytöstä pois otettujen kahden kieliluokan ali-
paineisuutta sekä kaksi mittalaitetta, jotka mittaavat hiilidioksidia, läm-
pötilaa ja paine-eroa ulkovaipan yli. Mikäli rakennuksessa tapahtuu pai-
nesuhteiden muutoksia, ilmanvaihtotöistä kohteessa vastaava yritys 
saa asiasta hälytyksen. Lisäksi rakennuksen ilmanvaihto on päällä ko-
ko ajan ja irtaimisto on puhdistettu.

Rakennusterveysasiantuntija (Ramboll Finland Oy) seuraa kiinteistön 
kuntoa kuukausittain rakennuksen toiminnan päättymiseen asti. Kau-
punkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut tekee koulun tiloissa tar-
kastuksen syyskuun lopussa. Tilojen käyttäjien oireilua seurataan aktii-
visesti yhteistyössä Työterveys Helsingin ja kouluterveyshuollon kans-
sa. 

Edellä kerrottujen tietojen perusteella kaupunkiympäristölautakunnan 
näkemys on, että Puotilan ala-asteella ei ole tarvetta siirtyä väistötiloi-
hin merkittävästi ennen rakennuksen purkamisen alkamista.  

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Sari Hilden, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 40315

sari.hilden(a)hel.fi
Jari Pere, projektinjohtaja, puhelin: 310 31803

jari.pere(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.09.2018 § 192

HEL 2018-003836 T 00 00 03

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Puotilan ala-asteen perusparannus on kaupungin talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2018-2027 ohjelmoitu vuosille 
2020-2021. Perusparannusta varten tehtyjen kuntotutkimusten, uudis-
rakentamisen myötä saatavien toimivampien oppimisen ympäristöjen ja 
koulukiinteistöön sijoitettavan esiopetuksen vuoksi rakentamisohjelman 
luonnoksessa vuosiksi 2019-2028 hanketta esitetään perusparannuk-
sen sijaan toteutettavaksi korvaavana uudisrakennuksena vuosille 
2020-2021. Hanke suunnitellaan toteutettavaksi ns. elinkaarimallina, 
mikä mahdollistaa perinteistä toteutusmallia nopeamman toteutusaika-
taulun. Uuteen koulukiinteistöön sijoitetaan ala-asteen lisäksi uutena 
toimintona esikouluopetusta. 

Hankeen toteuttaminen nykyiselle tontille tarkoittaa nykyisen kiinteistön 
purkamista ja koulun sijoittamista väistötiloihin rakentamisen ajaksi. 
Kaupunkiympäristön toimiala tekee tutkimustulosten perusteella tarvit-
tavat korjaustoimenpiteet, jotta nykyisten tilojen turvallisuus ja terveelli-
syys varmistetaan ja rakennuksen käyttöä voidaan jatkaa sen purkami-
seen asti. Hankkeen väistötilojen sijainti ei ole vielä selvillä. 

Kaupungin tilanhankintaohjeen roolijaon mukaan kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimiala määrittää ja ilmoittaa tarvitsemiensa tilojen määrän se-
kä niiden toiminnalliset tarpeet ja kaupunkiympäristön toimiala vastaa 
tarvittavien tilojen hankinnasta, toteutuksesta sekä yllä- ja kunnossapi-
dosta. Käyttäjä puolestaan vastaa tilojen siivouksesta ja siivottavuudes-
ta.

Lautakunta korostaa, että kaikki oppimisen tilat tulee olla toimintaan so-
veltuvia, terveellisiä ja turvallisia. Lautakunta pitää erityisen tärkeänä 
rakentamisen laadun varmistamista sekä rakennusten riittävää kunnos-
sa- ja ylläpitoa. Nämä tehtävät ovat kaupunkiympäristön vastuualuetta.
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Kaupunkiympäristön toimiala on teettänyt Puotilan ala-asteen koulura-
kennuksessa ne korjaukset, jotka ulkopuolinen tutkimuskonsultti (Ram-
boll Finland Oy) on sisäilman laadun parantamiseksi ja varmistamiseksi 
suositellut tehtäviksi. Sisäilmakorjaukset on tehty kevään ja kesän 2018 
aikana. Ne on suunnitellut ja niiden toteutuksen on katselmoinut Ram-
boll Valviran ohjeen mukaisesti. Tehdyt korjaukset ja muut toimet ovat 
seuraavat:

Joululoman 2017 aikana on pinnoitettu ilmanvaihtokanavia, tarkastettu 
kokonaisilmamäärät, rakennettu putkitunnelin alipaineistuskanavisto 
sekä asennettu kanavisto ja poistoilmapuhallin.

Kevään ja kesän 2018 aikana on tehty seuraavat työt:

 ilmanvaihtokanavien puhdistus, iv-koneiden suodattimien vaihto, il-
mamäärien mittaus sekä opetus-, hallinto- ja henkilökunnan tilojen 
ylipaineistus

 rakenteiden ilmatiiviyttä parantavat korjaukset luokkatiloissa
 kellarin osastointi sisäilman laadun varmistamiseksi, jotta kellariti-

loista ei kulkeudu ilmaa yläkerroksiin
 yläpölyjen puhdistaminen ja lämpötilan laskeminen noin viidellä as-

teella 21 asteeseen
 linoleumista valmistettujen ilmoitustaulujen materiaalien vaihto
 ilmanvaihtoa parantavat toimet yksittäisissä luokissa. (Musiikkiluok-

kaan on asennettu ilmanvaihtokone, ja muissa luokissa tuloilmaka-
navien sijaintia on muutettu siten, että tilat huuhtoutuvat paremmin.)

 noin 20 ilmanpuhdistimen toimittaminen koulun tiloihin
 liikuntasalin paljeoven poistaminen ja takaseinän sauman tiivistys. 

Katsomon tausta ja sivukäytävien seinäliittymät on tiivistetty, jotta 
rakenteista ei kulkeutuisi sisäilmaan epäpuhtauksia.

 muovimaton asentaminen kirjaston lattiaan alapohjan tiiviyden pa-
rantamiseksi

 liikuntasalin ja ruokalan alapuolella sijaitsevan ryömintätilan alipai-
neistaminen ja sen luukun sulkeminen siten, että sieltä ei pääse kul-
keutumaan epäpuhtauksia sisäilmaan. 

Loppukesästä 2018 on tehty tiivistyskorjausten laadunvarmistusmit-
tauksia merkkiainekokein, joiden avulla on varmistettu tiivistystöiden 
onnistuminen. Sitowise Oy:n tarkastusraportin mukaan tehdyt korjauk-
set ovat parantaneet korjatuissa tiloissa olosuhteita huomattavasti.

Koulurakennuksessa on neljä mittalaitetta, jotka mittaavat tilojen ylipai-
neisuutta ja kaksi mittalaitetta jotka mittaavat putkitunnelin ja käytöstä 
pois otettujen kahden kieliluokan alipaineisuutta. Mikäli rakennuksessa 
tapahtuu painesuhteiden muutoksia, ilmanvaihtotöistä kohteessa vas-
taava yritys saa asiasta hälytyksen.
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Rakennuksen ilmanvaihto on päällä koko ajan ja irtaimisto on puhdis-
tettu.

Rakennusterveysasiantuntija (Ramboll Finland Oy) seuraa kiinteistön 
kuntoa kuukausittain rakennuksen toiminnan päättymiseen asti. Kau-
pungin ympäristöpalvelut tekee koulun tiloissa tarkastuksen syyskuun 
lopussa. Tilojen käyttäjien oireilua seurataan. Työterveys Helsingistä 
4.9.2018 saadun tiedon mukaan Puotilan ala-asteen henkilökunta ei 
ole ottanut sisäilmaoireilusta yhteyttä työterveyshuoltoon syksyn 2018 
aikana. Kouluterveydenhuollosta 3.9.2018 saadun tiedon mukaan nel-
jän eri oppilaan vanhemmalla on ollut epäily siitä, että lapsi oireilee 
koulun sisäilman takia. Edellä kerrottujen tietojen perusteella ja tarkkaa 
tilojen kunnon seurantaa noudattamalla kaupungin tämän hetkinen nä-
kemys on, että Puotilan ala-asteella ei ole tarvetta siirtyä väistötiloihin 
merkittävästi ennen rakennuksen purkamisen alkamista. 

Käsittely

18.09.2018 Ehdotuksen mukaan

Muutoksenhakuohje vaihdettu oikeaksi pöytäkirjanpitäjän toimesta 
19.9.2018.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi
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§ 19
Valtuutettu Otto Meren aloite Tehtaanpuiston tekojääkentästä

HEL 2018-004198 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Otto Meren aloitteen loppuun kä-
sitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Otto Meren aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Otto Meri ja 27 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki selvittää Tehtaanpuiston tekojääkentän rakentamisen 
edellytykset ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin tekojääkentän saami-
seksi eteläisimpään kantakaupunkiin.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on lausunnossaan todennut, että 
aloite on perusteltu, koska eteläisen suurpiirin alueella on vain Rauta-
tientorin tekojäärata vaikka suurpiirissä on yli 112 000 asukasta. Kanta-
kaupunki on maan suurin päiväkotien, koulujen ja ylempien oppilaitos-
ten keskittymä. Suurpiirin asukasmäärä kasvaa ennusteiden mukaan 
vielä kymmenellä tuhannella Jätkäsaaren asuinalueen valmistuessa.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa alueellisten liikuntamah-
dollisuuksien lisäämistä. Liikuntaolosuhteiden parantaminen lisää lii-
kunnan määrää ja sillä on myönteisiä kansanterveydellisiä vaikutuksia 
lähialueilla laajemminkin. Tekojääradat pidentävät luistelukautta useim-
pina talvina huomattavasti, ja parantavat muutenkin mahdollisuuksia 
jääliikuntaan.

Eteläisen kantakaupungin tekojääkentän tarve on tunnistettu jo 1990-
luvulla, jolloin liikuntavirasto teetti Johanneksen puistoon ensimmäisen 
tekojääratasuunnitelman asukasyhdistysten ja koulujen toiveiden mu-
kaisesti. Huoltorakennuksen sijoittamisesta ei kuitenkaan päästy so-
puun ja hankkeen suunnittelu keskeytyi. Uusi yritys tehtiin 2000-luvun 
alussa, jolloin liikuntatoimen investointien taloussuunnitelmaan hyväk-
syttiin 1,2 miljoonaa euroa vuodelle 2011 Johanneksen puiston teko-
jääkentän ja sen huoltorakennuksen toteuttamiseksi. Johanneksen 
puisto kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennetun kulttuuriympä-
ristön alueeseen, jonka ympäristö on haluttu säilyttää nykyisellään, jo-
ten tekojääkenttähankkeen suunnittelu siirrettiin Tehtaanpuistoon.

Helsingissä on tällä hetkellä seitsemän tekojäärataa: Kallio, Kontula, 
Käpylä, Lassila, Oulunkylä, Pukinmäki ja Rautatientori. Laajasalon lii-
kuntapuistoon valmistuu loppuvuodesta 2018 uusi kaukalon kokoinen 
tekojäärata. Kantakaupungin tekojäätilanne helpottuu syksyllä 2019, 
kun Jätkäsaareen rakennettavaan liikuntapuistoon valmistuu iso, jalka-
pallokentän kokoinen tekojäärata.

Liikuntavirasto teetti vuonna 2017 selvityksen liikuntapaikkojen saavu-
tettavuudesta ja tulevien liikuntapaikkojen optimaalisista sijainneista pit-
kän aikavälin tarkastelussa. Saavutettavuus- ja sijaintioptimointitarkas-
telut toteutettiin tekojääkentille ja neljälle muulle eri liikuntapaikkatyypil-
le. Selvityksen mukaan Jätkäsaaren liikuntapuistoon suunniteltu teko-
jääkenttä parantaa saavutettavuutta etenkin tulevaisuuden väestöen-
nuste huomioiden. Selvityksessä optimaalisimmat sijainnit uusille teko-
jääkentille ovat Herttoniemessä, Östersundomissa, Vuosaaressa ja 
Haagan/Ruskeasuon alueella. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on otta-
nut selvityksen tulokset huomioon ja ryhtynyt edistämään liikuntapaik-
kojen rakentamisohjelman yhteydessä tekojääkenttää Laajasalo−Hert-
toniemi-alueelle ja Vuosaaren alueelle.

Tehtaanpuiston nykyinen kumirouhepintainen tekonurmikenttä raken-
nettiin vuonna 2017. Liikuntavirasto ehdotti talousarvioesityksessään 
vuodelle 2016, että kentän alle asennettaisiin samassa yhteydessä jää-
dytysputket, vaikkei tekojäärataa vielä toteutettaisi. Tekonurmikenttä 
päädyttiin kuitenkin kustannussyistä rakentamaan ilman jäädytysputkis-
toa. Jotta jäädytysputkisto voitaisiin jälkikäteen asentaa, tekonurmimat-
to pitäisi leikata liikuteltavan kokoisiksi paloiksi ja liimata uudelleen pai-
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kalleen jäädytysputkiston asentamisen jälkeen. Liikuntapaikkapalvelulla 
on huonoja kokemuksia uudelleen asennetuista tekonurmimatoista 
(esim. Tapulikaupungin liikuntapuistosta), koska niiden saumoja ei ole 
saatu tasaisiksi, jolloin kenttien laatu ja käyttäjäturvallisuus ovat heiken-
tyneet.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on lausunnossaan arvioinut, että 
Tehtaanpuistoa edullisempi vaihtoehto kantakaupungin tekojääkentälle 
olisi palata alkuperäiseen, Johanneksen puiston suunnitelmaan. Johan-
neksen puistoon tekojääkenttä voitaisiin toteuttaa nykyisen puistosuun-
nitelman mukaisesti. Ratkaisu olisi Tehtaanpuistoa edullisempi sekä ra-
kennus- että käyttökustannuksiltaan. Hiekkakenttä on tekonurmikenttää 
helpompi jäädyttää, koska siinä ei ole kumirouheen ja tekonurmen tuo-
maa ylimääräistä eristekerrosta. Tekojääkentän rakentaminen Johan-
neksen puistoon jättäisi Tehtaanpuiston jalkapallotekonurmen hyvään 
kuntoon ja lisäisi merkittävästi liikuntamahdollisuuksia kantakaupungis-
sa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on kuitenkin lausunnossaan toden-
nut, ettei Tehtaanpuistoon tai Johanneksen puistoon ehdotetun teko-
jään kustannuksia ole huomioitu liikuntapalvelujen vuoden 2019 käyttö-
talouden talousarviossa eikä liikuntapuistojen rakentamiseen varatussa 
investointiohjelmassa. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on toteuttamassa laajempaa, koko toi-
mialan palveluverkkoa koskevaa selvitystä, "Kulttuurin ja vapaa-ajan 
olosuhteiden suunnitteluperiaatteet". Kaupunginhallitus katsoo kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon mukaisesti, että uusien tekojäära-
tojen kiireellisyysjärjestyksessä tulisi tukeutua toimialan kaupunkitasoi-
seen arvioon palvelutarjonnasta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Otto Meren aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 28.11.2018 § 400

HEL 2018-004198 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin pöydälle kaupunginvaltuus-
ton 16.1.2019 pidettävään kokoukseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 713

HEL 2018-004198 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Otto Meren aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11.09.2018 § 180

HEL 2018-004198 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää alueellisten liikuntamahdolli-
suuksien lisäämistä kannatettavana. Liikuntainvestointeihin varatut 
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määrärahat eivät tällä hetkellä riitä asukasluvun kasvun ja kasvavan 
palvelutarpeen edellyttämiin liikuntahankkeisiin. Jotta uusia tekojäära-
tahankkeita voitaisiin toteuttaa riittävästi, tulisi sekä investointi- että 
käyttömäärärahoja nostaa. Uusien tekojääratojen kiireellisyysjärjestyk-
sessä tulisi tukeutua kulttuurin ja vapaa-ajan tulevaan kaupunkitasoi-
seen arvioon palvelutarjonnasta.

Aloite on sinänsä hyvin perusteltu, sillä eteläisen suurpiirin alueella ei 
ole kuin Rautatientorin tekojäärata vaikka suurpiirissä on yli 112 000 
asukasta. Asukasmäärä kasvaa ennusteiden mukaan vielä kymmenellä 
tuhannella Jätkäsaaren asuinalueen valmistuessa. Lisäksi tekojään 
käyttäjäkuntaa arvioitaessa on muistettava Helsingin kantakaupungin 
olevan maan suurin päiväkotien, koulujen ja ylempien oppilaitosten 
keskittymä.

Entinen liikuntavirasto ja liikuntalautakunta tunnistivat tämän tarpeen jo 
1990-luvulla, jolloin Johanneksen puistoon teetettiin ensimmäinen teko-
jääratasuunnitelma asukasyhdistysten ja koulujen toiveiden mukaisesti. 
Silloin ei kuitenkaan päästy sopuun huoltorakennuksen sijoittamisesta 
ja hanke pantiin jäihin. Uusi yritys tehtiin 2000-luvun alussa, jolloin lii-
kuntatoimen investointien taloussuunnitelmaan hyväksyttiin 1,2 miljoo-
naa euroa vuodelle 2011 Johanneksen kentän tekojääkentän ja sen 
huoltorakennuksen toteuttamiseksi.

Vuosina 1888–1891 rakennetun ruotsalaisen arkkitehti Adolf Emil Me-
landerin suunnittelema Johanneksenkirkko vihittiin käyttöön 
13.12.1891. Kirkkoa ympäröivän puiston suunnitteli silloinen kaupun-
ginpuutarhuri Svante Olsson. Johanneksen kenttä valmistui vuonna 
1909 ja muu puisto vuonna 1914. Johanneksen puisto ja sillä sijaitseva 
kenttä kuuluvat RKY-alueeseen (valtakunnallisesti merkittävä rakennet-
tu kulttuuriympäristö), joka sitten johti hankkeen siirtämiseen Tehtaan-
puistoon. Kaupunkisuunnittelu ja kaupunginmuseo halusivat säilyttää 
Johanneksenkirkon miljöön nykyisellään, joten kentän laajennusta tai 
tekonurmea ei hyväksytty.

Tehtaanpuistoa hallitseva, sen länsipäässä sijaitseva Lars Sonckin 
suunnittelema Mikael Agricolan kirkko ja siihen liittyvä seurakuntatalo 
valmistuivat vuonna 1935. Kiinteistölautakunta teetti vuonna 1933 Teh-
taanpuiston järjestelyehdotuksen, jonka laati arkkitehti Birger Brunila. 
Hän suunnitteli puiston itäpäähän 49 x 90 metrin pesäpallokentän joka 
sitten toteutettiin 1930-luvun loppupuolella. Kenttä säilyi lähes alkupe-
räisessä tilassaan aina vuoteen 2017, jolloin nykyinen kumirouhepintai-
nen tekonurmi jalkapallokenttä rakennettiin.

Liikuntaviraston talousarvioesityksessä vuodelle 2016 mainittiin, että 
Tehtaanpuiston kentän alle asennettaisiin jäädytysputket, vaikka kau-
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pungin taloustilanteen vuoksi tekojäärataa ei vielä toteutettaisi. Kun 
kenttä rakennettiin, niin putkia ei kuitenkaan kustannussyistä asennet-
tu. Näin ollen tekojään toteuttaminen Tehtaanpuiston kentälle tulisi kal-
liiksi. Tekonurmimaton katteena toimiva kumirouhe pitäisi imuroida 
pois, matto leikata liikuteltavan kokoisiksi paloiksi ja poistaa se, asen-
taa putket hiekan alle, liimata matto uudelleen paikalleen sekä kattaa 
se kumirouheella. Liikuntapaikkapalvelulla on huonoja kokemuksia uu-
delleen asennetuista tekonurmimatoista, esimerkiksi Tapulikaupungin 
liikuntapuistosta, sillä niiden saumoja ei ole saatu tasaisiksi, joten kent-
tien laatu ja käyttäjäturvallisuus ovat heikentyneet. Kumirouhepintainen 
tekonurmi on vielä melkoinen ylimääräinen eriste hiekalla peitettyjen 
jäädytysputkien päällä, joten kumirouhetekonurmien jäädytys on han-
kalaa.

Paljon edullisempi vaihtoehto tekojääkentän toteuttamiseksi kantakau-
pungin alueelle olisi palata alkuperäiseen suunnitelmaan ja tehdä se 
Johanneksen puistoon, jonne se voitaisiin nyt toteuttaa nykyisen puis-
tosuunnitelman mukaisesti hiekkapintaisena ja halutun muotoisena. 
Jäädytysputkisto voitaisiin peittää hiekan alle ja kenttä voitaisiin jäädyt-
tää talvisin tuomalla kentälle kaksi konttia kolmeksi kuukaudeksi, toinen 
jäädytyslaitteistoa ja toinen jäänhoitokonetta varten. Ratkaisu olisi Teh-
taanpuistoa edullisempi sekä rakennus- että käyttökustannuksiltaan 
kun ylimääräistä eristekerrosta ei olisi jäädytystä haittaamassa, lisäksi 
kenttä sijaitsee vanhassa Punanotkon painaumassa Punavuorten kal-
liolla olevan kirkon varjossa. Tekojään toteuttaminen Johanneksen ken-
tälle jättäisi Tehtaanpuiston jalkapallotekonurmen hyvään kuntoon sekä 
lisäisi merkittävästi liikuntamahdollisuuksia kantakaupungissa. 

Tekojääradan rakentaminen pidentää useimpina talvina huomattavasti 
luistelukautta Helsingin ilmasto-olosuhteissa ja parantaa muutenkin 
jääliikunnan olosuhteita. Liikuntaolosuhteiden parantaminen lisää lii-
kunnan määrää ja sillä on sitä kautta myönteisiä kansanterveydellisiä 
vaikutuksia lähialueilla laajemminkin.

Jotta hanke olisi mahdollinen, sille tulisi olla varattuna riittävät määrära-
hat suunnittelun aloittamista varten. Suunnittelun yhteydessä selvite-
tään myös tarkemmin Johanneksen ja vaihtoehtoisesti Tehtaanpuiston 
tekojääradan rakentamisen kustannukset.

Tehtaanpuistoon ehdotetun tekojään kustannuksia ei ole huomioitu lii-
kuntapalvelujen vuoden 2019 käyttötalouden talousarviossa eikä liikun-
tapuistojen rakentamiseen varatussa investointiohjelmassa. Aloitetta 
perustellaan tekojään kovalla kysynnällä kantakaupungin alueella. Te-
kojääratojen määrän kasvu edellyttää myös jäähoitokoneiden hankinto-
jen lisäystä.
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Helsingissä on tällä hetkellä 7 tekojäärataa: Kallio, Kontula, Käpylä, 
Lassila, Oulunkylä, Pukinmäki ja Rautatientori. Laajasalon liikuntapuis-
toon valmistuu loppuvuodesta 2018 uusi kaukalon kokoinen tekojäära-
ta. Kantakaupungin tekojäätilanne helpottuu osittain syksyllä 2019, kun 
Jätkäsaareen rakennettavaan liikuntapuistoon valmistuu iso, jalkapallo-
kentän (64 x 100 m) kokoinen tekojäärata, jonka käyttökustannukset on 
huomioitu liikuntapalvelujen taloussuunnitelmassa.

Liikuntavirasto teetti vuonna 2017 selvityksen liikuntapaikkojen saavu-
tettavuudesta ja tulevien liikuntapaikkojen optimaalisista sijainneista pit-
kän aikavälin tarkastelussa. Saavutettavuus- ja sijaintioptimointitarkas-
telut toteutettiin tekojääkentille ja neljälle muulle eri liikuntapaikkatyypil-
le. Selvityksestä kävi ilmi, että Jätkäsaaren liikuntapuistoon suunniteltu 
tekojääkenttä parantaa saavutettavuutta etenkin tulevaisuuden väestö-
ennuste huomioiden. Selvityksessä tekojääkenttäverkoston optimaali-
simmat sijainnit uusille tekojääkentille sijaitsevat Herttoniemessä, Ös-
tersundomissa, Vuosaaressa ja Haagan/Ruskeasuon alueilla. Kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimiala on ottanut selvityksen tulokset huomioon ja 
ryhtynyt edistämään liikuntapaikkojen rakentamisohjelman yhteydessä 
tekojääkenttää Laajasalo-Herttoniemi alueelle ja Vuosaaren alueelle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toteuttaa laajemman koko toimialan 
palveluverkkoa koskevan selvityksen, Kulttuurin ja vapaa-ajan olosuh-
teiden suunnitteluperiaatteet.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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§ 20
Valtuutettu Mia Nygårdin aloite kunto- ja harjoitteluportaista Lautta-
saareen

HEL 2018-004925 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Mia Nygårdin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mia Nygårdin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mia Nygård ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 
kunto- ja harjoitteluportaiden rakentamista Lauttasaareen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä kau-
punkiympäristölautakunnan lausuntoihin ja toteaa, että kuntoiluportaita 
on tällä hetkellä kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimalla alueella 
Malminkartanossa sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimal-
la alueella Paloheinässä. Paloheinän portaiden saaman julkisuuden 
myötä kaupungille on tullut useita ehdotuksia kuntoportaiden rakenta-
miseksi eri kaupunginosiin.

Paloheinän kuntoiluportaat valmistuivat lokakuussa 2017 ja saavuttivat 
heti suuren suosion. Portaisiin asetetut laskurit mittasivat 6.10.–
6.12.2017 välisenä aikana yhteensä 186 862 nousua. Paloheinän por-
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taiden suuri käyttäjämäärä on osoittanut, että oikein sijoitettuna ne 
muodostavat oivan liikuntapaikan. Paloheinän portaat (254 askelmaa) 
ovat matalammat kuin Malminkartanon (426 askelmaa), mutta ne suun-
niteltiin leveämmiksi, jotta niissä mahtuu helposti liikkumaan samanai-
kaisesti ylös- ja alaspäin. Paloheinän portaiden toteutus maksoi noin 
180 000 euroa. 

Lauttasaaren kuntoiluportaita on ehdotettu rakennettavaksi nykyisen 
urheilupuiston yhteyteen urheilukenttäalueen länsipuolella sijaitsevaan 
rinteeseen. Paikalla kasvaa luonnontilaisen kaltaista kaupunkimetsää. 
27 metriä merenpinnan yläpuolella sijaitsevalta mäen korkeimmalta 
kohdalta aukeaa näkymä merelle ja Helsingin keskustaan. Portaille 
saavutettava korkeusero on noin 20 metriä, joten Paloheinän tai Mal-
minkartanon kokoisten portaiden rakentaminen ehdotettuun paikkaan 
ei ole mahdollista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan kuntoilupor-
taiden suunnittelussa tulisi huomioida laajempi kokonaisuus, johon por-
taat sijoittuvat. Paloheinän portaat ovat osa ulkoilureittiverkostoa, jolloin 
portaiden kiipeämisen jälkeen voi jatkaa kuntoilua eteenpäin ulkoilurei-
tillä tai palata takaisin alas, joko portaita pitkin tai vieressä kulkevaa ul-
koilureittiä pitkin. Mikäli portaita ei rakenneta valmiina olevan ulkoilurei-
tin viereen, portaista tulee rakentaa tarpeeksi leveät, jotta niitä ylös 
nouseva ulkoilija voi turvallisesti kohdata alas laskeutuvan ulkoilijan.

Kaupunkiympäristön toimiala on tänä vuonna käynnistänyt yhteistyössä 
liikuntapalvelujen kanssa koko kaupungin kattavan kuntoiluporrasselvi-
tyksen. Selvityksessä tarkastellaan kuntoiluportaiden sijoittumista koko 
kaupungin alueella, jotta palveluverkko olisi mahdollisimman tasapuoli-
nen ja kattava. Samassa yhteydessä selvitetään kohteiden toteutuse-
dellytyksiä. Selvityksessä esitetään kuntoiluportaiden verkostosuunni-
telma, periaatteelliset rakenne- ja materiaalivaihtoehdot sekä alustavat 
toteutuksen, ylläpidon ja valaistuksen kustannukset.

Kartoituksessa huomioidaan kaupungin tietoon tulleet asukastoiveet, ja 
niiden toteuttamismahdollisuuksia tarkastellaan selvityksen yhteydes-
sä. Myös Lauttasaaren urheilupuisto on mukana tässä kartoituksessa. 
Selvityksen on määrä valmistua vuoden 2018 aikana.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
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1 Valtuutettu Mia Nygårdin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 28.11.2018 § 402

HEL 2018-004925 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin pöydälle kaupunginvaltuus-
ton 16.1.2019 pidettävään kokoukseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 715

HEL 2018-004925 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mia Nygårdin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.10.2018 § 482

HEL 2018-004925 T 00 00 03

Lausunto
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Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Tällä hetkellä juoksuportaita on kaupunkiympäristön toimialan hallinnoi-
malla alueella Malminkartanossa sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan hallinnoimalla alueella Paloheinässä.

Kuntoportaita on ehdotettu rakennettavaksi Lauttasaaren urheilupuis-
ton yhteyteen urheilukenttäalueen länsipuolella sijaitsevaan rinteeseen. 
Ehdotetulla rakentamispaikalla kasvaa luonnontilaisen kaltaista kau-
punkimetsää. 27 metriä merenpinnan yläpuolella sijaitsevalta mäen 
korkeimmalta kohdalta aukeaa näkymä merelle ja Helsingin keskus-
taan.

Lauttasaaren kuntoportaille ehdotettua paikkaa on tarkasteltu alusta-
vasti. Portaille saavutettava korkeusero on noin 20 metriä, joten esi-
merkiksi Paloheinässä sijaitsevien, kokoluokaltaan isojen portaiden ra-
kentaminen ehdotettuun paikkaan ei ole mahdollista.

Kaupunkiympäristön toimiala on käynnistänyt koko kaupungin kattavan 
porrasselvityksen vuonna 2018 yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-ajan toi-
mialan liikuntapalveluiden kanssa. Selvityksessä tarkastellaan kuntoilu-
portaiden sijoittumista koko kaupungin alueella, jotta palveluverkko olisi 
mahdollisimman tasapuolinen ja kattava. Samassa yhteydessä selvite-
tään kohteiden toteutusedellytyksiä. Selvityksessä esitetään juoksupor-
taiden verkostosuunnitelma, periaatteelliset rakenne- ja materiaalivaih-
toehdot sekä alustavat toteutuksen, ylläpidon ja valaistuksen kustan-
nukset. Tarkastelussa on huomioitu kaupungin tietoon tulleet asukas-
toiveet; niiden toteuttamismahdollisuuksia tarkastellaan selvityksen yh-
teydessä. Myös Lauttasaaren urheilupuisto on mukana tässä kartoituk-
sessa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.06.2018 § 146

HEL 2018-004925 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 
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Kaupunkiympäristön toimiala toteuttaa yhdessä liikunnan ulkoilupalve-
luiden kanssa selvityksen paikoista, jonne voisi rakentaa kuntoportaat. 
Selvityksen on määrä valmistua vuoden 2018 aikana. Kaupunkiympä-
ristön toimialalla on vetovastuu selvitystyöstä.

Selvitystyössä on tarkoitus arvioida kokonaisvaltaisesti mahdolliset si-
joituspaikat, huomioiden tavoitettavuus, ympäristö, kasvillisuus, kun-
nossapito jne. Selvityksessä sovitaan myös, mikä taho huolehtii portai-
den kunnossapidosta. Vanhan virasto-organisaation aikaan kyseisen 
virasto jonka hallinnoimalle maa-alueelle rakennettiin, huolehti myös 
lähtökohtaisesti kunnossapidosta. Näin on toimittu Malminkartanon ja 
Paloheinän portaiden suhteen. Malminkartanon täyttömäki ja mäen hui-
pulle johtavat portaat ovat kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimia ja 
ylläpitämiä. Paloheinän ulkoilualue ja kuntoportaat ovat kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan hallinnoimalla alueella ja liikuntapalveluiden ylläpitä-
miä.

Helsingissä on rakennettu kuntoportaat Malminkartanon ja Paloheinän 
täyttömäille. Paloheinän portaiden saaman julkisuuden myötä  kaupun-
gille on tullut useita ehdotuksia kuntoportaiden rakentamiseksi eri kau-
punginosiin.

Malminkartanon portaissa on 426 askelmaa ja ne ovat pidemmät kuin 
Paloheinän portaat, Paloheinän portaissa on 254 askelmaa. Portaat 
Paloheinässä valmistuivat lokakuussa 2017 ja ne saavuttivat heti suu-
ren suosion. Portaihin on asetettu laskurit joiden mukaan, portaissa mi-
tattiin yhteensä 186 862 kpl nousua 6.10.–6.12.2017 välisenä aikana. 
Paloheinän portaiden asiakasmäärä on osoittanut, että oikein sijoitettu-
na ne muodostavat oivan liikuntapaikan. Portaat suunniteltiin leveäm-
miksi kuin Malminkartanon portaat, jotta portaissa mahtuu hyvin liikku-
maan samanaikaisesti, niin ylös- kuin alaspäin. Kuntoportaiden toteu-
tus maksoi lähes 180 000 euroa. Portaiden valaistus on suunniteltu to-
teutettavaksi vuoden 2018 aikana.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan portaiden 
suunnittelussa ja sijoituspaikan valinnassa tulisi huomioida laajempi ko-
konaisuus kuin vain portaiden rakentaminen. Liikunnan ylläpitämien 
Paloheinän portaat ovat osa ulkoilureittiverkostoa, jolloin portaiden kii-
peämisen jälkeen voi jatkaa kuntoilua eteenpäin ulkoilureitillä tai palata 
takaisin alas, joko portaita pitkin tai vieressä olevaa ulkoilureittiä pitkin, 
jolloin portaista voi käyttää suurempi ihmismäärä samanaikaisesti.

Mikäli portaita ei rakenneta valmiina olevan ulkoilureitin viereen, tulee 
portaista rakentaa tarpeeksi leveät, jotta portaita ylös nouseva ulkoilija 
voi turvallisesti kohdata niitä alas laskeutuvan ulkoilijan.
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Portaiden kunnossapito tulee myös huomioida suunnittelussa ja niiden 
kunnossapitoon tulee varata riittävä määräraha. Kunnossapidon mää-
rittely määräytyy jo osittain portaiden materiaalivalinnalla. Paloheinän 
portaiden pääsääntöinen rakennusmateriaali on puu. Portaiden runko 
on metallia mutta itse porrasaskelmat ovat puuta, valinta tehtiin mm. 
esteettisistä syistä, puu soveltuu Paloheinän ulkoilualueen kokonaisuu-
teen. Puupinnan liukkauden torjunta on todella haastavaa, joten liikun-
tapalvelut linjasi jo portaiden materiaalivalinnan yhteydessä että portai-
ta ei oteta talvikunnossapidon piiriin.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 21
Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite saamelaisten kansallispäi-
vän viettämisestä kouluissa ja päiväkodeissa

HEL 2018-005563 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Eveliina Heinäluoma ja 38 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki aloittaa valmistelut, jotta saamelaisten kansal-
lispäivää vietetään kaikissa kaupungin kouluissa 6.2.2019 kansallispäi-
västä alkaen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon 
ja toteaa, että saamelaisten kansallispäivän vietto on yksi tapa noudat-
taa opetussuunnitelman perusteita ja tuoda esiin saamelaiskulttuurin 
merkitys Suomessa. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on lausunnos-
saan todennut miten tärkeää on, että saamelaisten kulttuuria ja ase-
maa alkuperäiskansana tuodaan päiväkodeissa ja kouluissa esiin. 
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Helsingissä toimii suomi−saame-kaksikielinen esi- ja perusopetuksen 
yhdysluokka, jonka toiminta sisältää kielenopetuksen lisäksi monipuo-
lista saamelaiskulttuuriin perehtymistä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kannustaa kouluja ja päiväkoteja 
tutustumaan saamelaiskulttuuriin monialaisesti perinteisen kulttuurin, 
nykykulttuurin, historian, yhteiskuntatieteiden ja kielen näkökulmasta. 
Materiaalia ja tietoutta on hyvin saatavilla. Toimialalla panostetaan sii-
hen, että saamelaisten kansallispäivänä ja muussa yhteydessä esille 
tuotu saamelaistietous on ajantasaista.

Helsingissä koulut ja päiväkodit määrittelevät itse vuosittain juhlat ja 
teemat, joihin painottavat toimintansa. Liputuspäivät huomioidaan luon-
tevana osana opetusta, myös saamelaisten kansallispäivä. Kasvatus- 
ja koulutuslautakunta on katsonut tärkeäksi, ettei saamelaiskulttuuriin 
tutustuminen rajoittuisi vain yhteen juhlapäivään, vaan että koulut ja 
päiväkodit voisivat yhdessä lasten kanssa paneutua teemaan ikäkau-
delle ja opetusryhmälle sopivana ajankohtana.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on lausunnossaan samalla muistutta-
nut siitä, että ruotsinkielistä kulttuuria, maamme kaksikielisyyttä ja sen 
historiaa on samalla tavalla ja samoin perusteluin syytä tuoda esiin ja 
käsitellä eri koulutusasteilla. Ruotsalaisuuden päivä 6.11. voi antaa täl-
le luonnolliset puitteet, mutta tässäkään tapauksessa toimintaa ei kan-
nata rajata vain yhteen juhlapäivään.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 28.11.2018 § 403

HEL 2018-005563 T 00 00 03

Päätös
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Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin pöydälle kaupunginvaltuus-
ton 16.1.2019 pidettävään kokoukseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 716

HEL 2018-005563 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 09.10.2018 § 210

HEL 2018-005563 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla pidetään tärkeänä, että saame-
laisten kulttuuria ja asemaa alkuperäiskansana tuodaan päiväkodeissa 
ja kouluissa esiin. Saamelaisten kansallispäivän vietto 6.2. on yksi tapa 
noudattaa opetussuunnitelman perusteita ja tuoda esiin saamelaiskult-
tuurin merkitys Suomessa.  

Helsingissä koulut ja päiväkodit määrittelevät itse vuosittain juhlat ja 
teemat joihin painottavat toimintansa. Liputuspäivät huomioidaan luon-
tevana osana opetusta, myös Saamelaisten kansallispäivä. 

Olisi tärkeää, ettei saamelaiskulttuuriin tutustuminen rajoittuisi yhteen 
juhlapäivään, vaan koulut ja päiväkodit voisivat yhdessä lasten kanssa 
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paneutua teemaan ikäkaudelle ja opetusryhmälle sopivana ajankohta-
na. 

Helsingissä toimii suomi-saame kaksikielinen esi- ja perusopetuksen 
yhdysluokka, jonka toiminta sisältää kielenopetuksen lisäksi monipuo-
lista saamelaiskulttuuriin perehtymistä. 

Yksiköitä kannustetaan tutustumaan saamelaiskulttuuriin monialaisesti 
perinteisen kulttuurin, nykykulttuurin, historian, yhteiskuntatieteiden ja 
kielen näkökulmasta. Materiaalia ja tietoutta on hyvin saatavilla. Panos-
tetaan siihen, että saamelaisten kansallispäivänä ja muussa yhteydes-
sä esille tuotu saamelaistietous on ajantasaista.

Samalla kun päätetään, että saamelaisten kansallispäivää huomioi-
daan kouluissa ja päiväkodeissa, muistutetaan siitä, että ruotsinkielistä 
kulttuuria, maamme kaksikielisyyttä ja sen historiaa samalla tavalla sa-
moin perusteluin on syytä tuoda esiin ja käsitellä eri asteilla. Ruotsalai-
suuden päivä 6.11. voi antaa luonnolliset puitteet tälle, mutta tässäkään 
tapauksessa ei kannata rajata toimintaa yhteen juhlapäivään.

Käsittely

09.10.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Martina Harms-Aalto: Samalla kun päätetään, että saamelaisten kan-
sallispäivää huomioidaan kouluissa ja päiväkodeissa, muistutetaan sii-
tä, että ruotsinkielistä kulttuuria, maamme kaksikielisyyttä ja sen histori-
aa samalla tavalla samoin perusteluin on syytä tuoda esiin ja käsitellä 
eri asteilla. Ruotsalaisuuden päivä 6.11 voi antaa luonnolliset puitteet 
tälle, mutta tässäkään tapauksessa ei kannata rajata toimintaa yhteen 
juhlapäivään.

Kannattaja: Ted Apter

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Samalla kun päätetään, että saamelaisten kansallispäivää 
huomioidaan kouluissa ja päiväkodeissa, muistutetaan siitä, että ruot-
sinkielistä kulttuuria, maamme kaksikielisyyttä ja sen historiaa samalla 
tavalla samoin perusteluin on syytä tuoda esiin ja käsitellä eri asteilla. 
Ruotsalaisuuden päivä 6.11 voi antaa luonnolliset puitteet tälle, mutta 
tässäkään tapauksessa ei kannata rajata toimintaa yhteen juhlapäi-
vään.

Jaa-äänet: 1
Pia Pakarinen
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Ei-äänet: 3
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Dani Niskanen

Tyhjä: 7
Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Pia Kopra, Vesa Korkkula, 
Petra Malin, Abdirahim Mohamed

Poissa: 2
Fatim Diarra, Mirita Saxberg

Suoritetussa äänestyksessä Martina Harms-Aallon vastaehdotus voitti 
esittelijän ehdotuksen äänin 3– 1. Tyhjää äänesti 7. Poissa 2.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi
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§ 22
Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite huumeiden tunnistuksesta osana 
ennaltaehkäisevää päihdetyötä

HEL 2018-006841 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Mirita Saxbergin aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 

Käsittely

Valtuutettu Mari Rantanen ehdotti valtuutettu Pia Kopran kannattamana 
asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi siten, että esityksestä 
poistetaan viimeinen lause:

"Huumeiden tunnistamispalvelun toteutukseen liittyvien kysymysten kä-
sittelyä jatketaan eri toimijoiden kanssa tehtävän käyttöhuoneselvityk-
sen yhteydessä."

Nykyinen lainsäädäntö ei anna mahdollisuutta järjestää huumausainei-
den tunnistustyötä eikä se ole yhteisten varojen vastuullisen käytön 
mukaista toimintaa. Kaupungin tulee noudattaa toiminnassaan tarkoin 
Suomen lakia ja sen vuoksi on mahdoton hyväksyä valtuuston kirjausta 
siitä, että huumausaineiden tunnistamispalvelun toteutukseen liittyvien 
kysymysten selvittämistä jatkettaisiin edelleen.

7 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Poistetaan esityksen viimeinen lause: "Huumeiden tunnis-
tamispalvelun toteutukseen liittyvien kysymysten käsittelyä jatketaan eri 
toimijoiden kanssa tehtävän käyttöhuoneselvityksen yhteydessä." Ny-
kyinen lainsäädäntö ei anna mahdollisuutta järjestää huumausaineiden
tunnistustyötä eikä se ole yhteisten varojen vastuullisen käytön
mukaista toimintaa. Kaupungin tulee noudattaa toiminnassaan tarkoin
Suomen lakia ja sen vuoksi on mahdoton hyväksyä valtuuston kirjausta
siitä, että huumausaineiden tunnistamispalvelun toteutukseen
liittyvien kysymysten selvittämistä jatkettaisiin edelleen.

Jaa-äänet: 59
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eva Bi-
audet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Tuula Haatainen, Atte 
Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari 
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Holopainen, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Kar-
huvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan 
Koivulaakso, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Petra Ma-
lin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, 
Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Amanda 
Pasanen, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita 
Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soinin-
vaara, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, 
Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 8
Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Mika Raatikainen, Mari Ran-
tanen, Juhani Strandén, Matias Turkkila, Mauri Venemies

Tyhjä: 8
Atte Kaleva, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Seija 
Muurinen, Mia Nygård, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi

Poissa: 10
Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Eero 
Heinäluoma, Ville Jalovaara, Johanna Laisaari, Ilkka Taipale, Ulla-Mar-
ja Urho, Juhana Vartiainen

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Valtuutettu Mirita Saxberg ehdotti valtuutettu Alviina Alametsän kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään esityksen valtuusto edellyttää, 
että huumeiden tunnistamispalvelun ja siihen 
liittyvän päihdetyön toteutukseen liittyvien kysy-
mysten käsittelyn jatkamista selvitetään tehtä-
väksi yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, 
sekä oikeusministeriön kanssa lainsäädännön 
selkiyttämiseksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

8 äänestys

Valtuutettu Mirita Saxbergin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI
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JAA-ehdotus: Hyväksyessään esityksen valtuusto edellyttää, että huu-
meiden tunnistamispalvelun ja siihen liittyvän päihdetyön toteutukseen 
liittyvien kysymysten käsittelyn jatkamista selvitetään tehtäväksi yhteis-
työssä sosiaali- ja terveysministeriön, sekä oikeusministeriön kanssa 
lainsäädännön selkiyttämiseksi.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 38
Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Tuula Haatainen, Eveliina Heinä-
luoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville 
Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan 
Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Johanna Lai-
saari, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilai-
nen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Petrus Penna-
nen, Tuomas Rantanen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Satu 
Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Pilvi Torsti, 
Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikan-
sa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 12
Eva Biaudet, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Pia Kopra, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Otto Meri, Dani Niskanen, Pia Pakarinen, Mari 
Rantanen, Daniel Sazonov, Matias Turkkila

Tyhjä: 22
Ted Apter, Pentti Arajärvi, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, 
Mika Ebeling, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Tapio Kle-
metti, Seija Muurinen, Mia Nygård, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni 
Pajunen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus 
Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juhani Strandén, Mauri Ve-
nemies

Poissa: 13
Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Eero 
Heinäluoma, Mai Kivelä, Heimo Laaksonen, Mika Raatikainen, Wille 
Rydman, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Juhana Vartiainen, Anna 
Vuorjoki

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Mirita Saxbergin ehdotta-
maa toivomuspontta.

Valtuutettu Mari Rantanen jätti valtuutettujen Jussi Niinistön, Matias 
Turkkilan, Nuutti Hyttisen, Mika Raatikaisen ja Pia Kopran kannattama-
na seuraavan eriävän mielipiteen:

Perussuomalainen valtuustoryhmä katsoo, että nykyinen lainsäädäntö 
ei anna mahdollisuutta järjestää huumausaineiden tunnistustyötä eikä 
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se ole yhteisten varojen vastuullisen käytön mukaista toimintaa. Kau-
pungin tulee noudattaa toiminnassaan tarkoin Suomen lakia ja sen 
vuoksi on mahdoton hyväksyä valtuuston kirjausta siitä, että huumau-
saineiden tunnistamispalvelun toteutukseen liittyvien kysymysten selvit-
tämistä jatkettaisiin edelleen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Saxberg Mirita Aloite Kvsto 13062018 1
2 Lausunto,  Helsingin poliisilaitos, aloite huumeiden tunnistuksesta osa-

na ehkäisevää päihdetyötä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mirita Saxberg ja 27 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että selvitetään mahdollisuudet toteuttaa huumeiden tunnistusta 
osana muuta päihdetyötä.       

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua. 

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että huumausainelain mukaan huumausaineen hallussapito on 
kielletty. Käsittelylupa voidaan myöntää tieteelliseen tutkimukseen sekä 
lääkinnällisissä tarkoituksissa tapahtuvaan tutkimukseen, laadunval-
vontatutkimukseen ja tuotekehittelyyn. Aloitteessa ehdotettuun päihde-
työhön liittyvään tunnistamispalveluun osallistuva henkilökunta tarvitsisi 
huumausainelain mukaisen käsittelyluvan. Ehdotettu toiminta ei täytä 
käsittelyluvan saamisen edellytyksiä.        

Kaupunki ei voi nykyisen lainsäädännön puitteissa itsenäisesti aloittaa 
huumeiden tunnistusta osana päihdetyötä. Toiminnan aloittaminen 
edellyttäisi Suomessa toteutettua tutkimusta, toiminnallista yhteistyötä 
poliisin kanssa sekä lainsäädännön selkeyttämistä. Huumeiden tunnis-
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tamispalvelun toteutukseen liittyvien kysymysten käsittelyä jatketaan eri 
toimijoiden kanssa tehtävän käyttöhuoneselvityksen yhteydessä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Saxberg Mirita Aloite Kvsto 13062018 1
2 Lausunto,  Helsingin poliisilaitos, aloite huumeiden tunnistuksesta osa-

na ehkäisevää päihdetyötä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 28.11.2018 § 404

HEL 2018-006841 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin pöydälle kaupunginvaltuus-
ton 16.1.2019 pidettävään kokoukseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 717

HEL 2018-006841 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mirita Saxbergin aloitteen lop-
puun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2018 § 239

HEL 2018-006841 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Mirita Saxbergin ym. valtuustoaloitteesta koskien 
huumausaineiden kemiallisia tunnistamispalveluja:

”Huumeiden tunnistamisen suurimpana haasteena lainsäädännön nä-
kökulmasta on, että palvelun henkilökunta käsittelisi huumausaineita ja 
siihen pitäisi olla huumausainelain mukainen käsittelylupa. Tällä hetkel-
lä käsittelyluvan kriteerit ja niiden tulkinta on sellainen, ettei käsittelylu-
paa vaikuta olevan mahdollista saada tähän tarkoitukseen edes tieteel-
lisen tutkimuksen tekemisen kannalta.

Esimerkiksi Isossa-Britanniassa on tehty ainetunnistuksella täydennet-
tyä terveysneuvontaa ilman huumausaineiden käsittelylupaa ja asia on 
ratkaistu niin, että poliisi on jollain tavalla toiminnassa mukana. Myös 
Suomessa on pohdittu keinoja soveltaa nykyistä lainsäädäntöä siten, 
että kerätyt anonyymit huumausainenäytteet takavarikoitaisiin poliisin 
toimesta ja poliisi toimittaisi ne laboratorioon. 

Helsinki ei voi nykyisen lainsäädännön puitteissa itsenäisesti aloittaa 
huumeiden tunnistusta osana päihdetyötä. Toiminnan aloittaminen 
edellyttäisi Suomessa toteutettua tutkimusta, toiminnallista yhteistyötä 
poliisin kanssa sekä lainsäädännön selkeyttämistä. Huumeiden tunnis-
tamispalvelun toteutukseen liittyvien kysymysten käsittelyä jatketaan eri 
toimijoiden kanssa syksyllä 2018 mahdollisesti tehtävän käyttöhuone-
selvityksen yhteydessä.”

Käsittely

25.09.2018 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystä siten, että lausunnon viimeisen 
kappaleen viimeinen virke muutetaan muotoon: "Huumeiden tunnista-
mispalvelun toteutukseen liittyvien kysymysten käsittelyä jatketaan eri 
toimijoiden kanssa syksyllä 2018 mahdollisesti tehtävän käyttöhuone-
selvityksen yhteydessä."
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Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Mari Rantanen: Poistetaan lausuntoesityksen viimeinen lause: 
"Huumeiden tunnistamispalvelun toteutukseen liittyvien kysymysten kä-
sittelyä jatketaan eri toimijoiden kanssa syksyllä 2018 tehtävän käyttö-
huoneselvityksen yhteydessä."

Jäsen Mari Rantasen vastaehdotus 1 raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Ahto Apajalahti: Muutetaan lausunnon viimeisen kappaleen en-
simmäinen lause muotoon: "Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää aloit-
teen tavoitteita kannatettavina, mutta toteaa käsityksenään, että Helsin-
ki ei voi nykyisen lainsäädännön puitteissa itsenäisesti aloittaa huumei-
den tunnistusta osana päihdetyötä."

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Ahto Apajalahti)

Jaa-äänet: 9
Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, 
Matias Pajula, Karita Toijonen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, San-
na Vesikansa

Ei-äänet: 3
Heidi Ahola, Ahto Apajalahti, Sandra Hagman

Tyhjä: 1
Mari Rantanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 
3 (tyhjää 1).

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi esittelijän muutetun ehdotuksen 
mukaisen lausunnon.

Jäsen Mari Rantanen jätti lausunnosta seuraavan eriävän mielipiteen: 
"Nykyinen lainsäädäntö ei anna mahdollisuutta järjestää huumausainei-
den tunnistustyötä eikä se ole yhteisten varojen vastuullisen käytön 
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mukaista toimintaa. Kaupungin tulee noudattaa toiminnassaan tarkoin 
Suomen lakia ja sen vuoksi on mahdoton hyväksyä lautakunnan kir-
jausta siitä, että huumausaineiden tunnistamispalvelun toteutukseen 
liittyvien kysymysten selvittämistä jatkettaisiin edelleen."

11.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi
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§ 23
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2019-000643, 2019-000644, 2019-000646, 2019-000647, 2019-000648, 2019-000649

Päätös

Talousarvioaloitteet

 valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloite osapäivähoidon hen-
kilöstömitoituksesta.

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Pentti Arajärven ym. aloite Lapinlahden sairaala-alueen 
säilyttämisestä yleishyödyllisessä käytössä

 valtuutettu Abdirahim Husseinin ym. aloite syrjäytymisen ja yksinäi-
syyden purkupalveluista

 valtuutettu Jukka Järvisen ym. aloite kaljakellunnan lopettamisesta

 valtuutettu Leo Straniuksen ym. aloite kaupungin matkaohjeistuksen 
päivittämiseksi

 valtuutettu Alviina Alametsän ym. aloite esteettömyyden lisäämises-
tä kaupungin kokoustiloissa induktiosilmukan avulla. 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 1
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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§ 2
Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Marcus Rantala och Sinikka Vepsä valdes till protokollju-
sterare med ledamöterna Mika Ebeling och Seija Muurinen som ersät-
tare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Marcus Ranta-
la och Sinikka Vepsä till protokolljusterare med ledamöterna Mika Ebe-
ling och Seija Muurinen 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
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§ 3
Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige

HEL 2018-010796 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige valde ledamoten Otso Kivekäs till ordförande, ledamo-
ten Harry Bogomoloff till första vice ordförande och ledamoten Pentti 
Arajärvi till andra vice ordförande.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Behandling

Ledamoten Daniel Sazonov understödd av ledamoten Anni Sinnemäki 
föreslog Otso Kivekäs till stadsfullmäktiges ordförande, Harry Bogomo-
loff till första vice ordförande och Pentti Arajärvi till andra vice ordföran-
de.

Stadsfullmäktige valde ordföranden och vice ordförandena enhälligt i 
enlighet med ledamoten Daniel Sazonovs förslag.

Föredragande
Stadsfullmäktiges ordförande

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

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige väljer ordförande samt första och andra vice ordföran-
de.

Stadsfullmäktige justerar samtidigt protokollet omedelbart på denna 
punkt.

Föredragandens motiveringar

Enligt 18 § i kommunallagen (410/2015) ska fullmäktige bland sina le-
damöter välja en ordförande och ett behövligt antal vice ordförande för 
fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har beslutat att de ska ha 



Helsingfors stad Protokoll 1/2019 199 (402)
Stadsfullmäktige

Ärende/3
16.01.2019

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

en kortare mandattid än fullmäktiges mandattid. Ordföranden och vice 
ordförandena väljs vid samma valförrättning.

Enligt 29 kap. 5 § 1 mom. i förvaltningsstadgan för Helsingfors stad väl-
jer stadsfullmäktige bland sina ledamöter vid årets första sammanträde 
en ordförande och en första och en andra vice ordförande.

Det föreslås att 29 kap. 5 § 1 mom. i förvaltningsstadgan från och med 
1.6.2019 ändras på så sätt att stadsfullmäktige vid det första samman-
trädet i juni varje år bland sina ledamöter väljer en ordförande och en 
första och en andra vice ordförande för en mandattid på ett år. Samti-
digt föreslås det att längden för presidiets mandattid ska nämnas i för-
valtningsstadgan.

Om stadsfullmäktige på sitt sammanträde 16.1.2019 beslutar om en 
ändring av förvaltningsstadgan, innebär detta att stadsfullmäktiges ny-
valda ordförandes och vice ordförandes mandattid upphör i juni 2019, 
genom val av nytt presidium.

Föredragande
Stadsfullmäktiges ordförande

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

Kommunalbesvär, fullmäktige
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§ 4
Val av ledamot i social- och hälsovårdsnämnden

HEL 2018-013149 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Saku Etholén avsked från förtroendeuppdraget som leda-
mot i social- och hälsovårdsnämnden

 valde Antti Vainionpää till ny ledamot i social- och hälsovårdsnämn-
den för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Behandling

Stadsfullmäktige valde Antti Vainionpää till ny ledamot i social- och häl-
sovårdsnämnden enhälligt på förslag av ledamoten Anna Vuorjoki.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö, 17.12.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige

 beviljar Saku Etholén avsked från förtroendeuppdraget som leda-
mot i social- och hälsovårdsnämnden

 väljer _____________ till ny ledamot i social- och hälsovårdsnämn-
den för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.
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Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 276) Saku Etholén (VF) till ledamot i 
social- och hälsovårdsnämnden för den mandattid som börjar år 2017. 
Saku Etholén anhåller 17.12.2018 om avsked från förtroendeuppdraget 
som ledamot i social- och hälsovårdsnämnden.

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, 17.12.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Social- och hälsovårdsnämnden
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2019 § 4

HEL 2018-013149 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Saku Etholénille eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäse-
nen luottamustoimesta ja

 valitsee ____________ jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan 
vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 5
Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om befogenheterna för sek-
torchefen i kultur- och fritidssektorn och för kundrelationsdirektö-
ren i stadsmiljösektorn

HEL 2018-011482 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände förvaltningsstadga för Helsingfors stad i en-
lighet med bilaga 1 så att 

 ändringen i 29 kap. 5 § 1 mom. i förvaltningsstadgan träder i kraft 
1.6.2019

 de övriga ändringarna i förvaltningsstadgan träder i kraft 1.2.2019.

Stadsfullmäktige beslutade att mandattiden för den ordförande och de 
vice ordförande som väljs för stadsfullmäktige i början av år 2019 utgår 
när den ändrade förvaltningsstadgan träder i kraft i fråga om 29 kap. 
5 § 1 mom.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Samuli Vartiainen, stadsombudsman, telefon: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Förvaltningsstadga för Helsingfors stad
2 Helsingin kaupungin hallintosääntö (muutokset näkyvissä)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Förslag till ändringar i förvaltningsstadgan

I förvaltningsstadgan föreslås två ändringar som hänför sig till fullmäkti-
ges verksamhet. Mandattiden för stadsfullmäktiges presidium föreslås i 
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stället för i januari börja i juni varje år. Samtidigt förtydligas bestämmel-
sen om överlåtelse av ordförandeskapet under ett sammanträde.

Förvaltningsstadgan föreslås samtidigt bli kompletterad med en be-
stämmelse om särskilda befogenheter för sektorchefen i kultur- och fri-
tidssektorn och med en precisering av kundrelationsdirektörens befo-
genheter i stadsmiljösektorn till följd av reviderad lagstiftning. Dess-
utom föreslås det att ett flertal upptäckta skrivfel och brister av motsva-
rande karaktär korrigeras i förvaltningsstadgan.

Ändringarna i förvaltningsstadgan beskrivs i bilaga 2. De föreslagna 
ändringarna har behandlats i stadgearbetsgruppen.

Mandattid för fullmäktiges presidium

Det föreslås att 29 kap. 5 § 1 mom. i förvaltningsstadgan räknat från 
1.6.2019 ändras så att stadsfullmäktige vid det första sammanträdet i 
juni varje år bland sina ledamöter väljer en ordförande och en första 
och en andra vice ordförande för en mandattid på ett år. Samtidigt 
tilläggs en passus om längden på presidiets mandattid i förvaltnings-
stadgan.

Enligt den gällande förvaltningsstadgan väljer stadsfullmäktige bland si-
na ledamöter vid årets första sammanträde en ordförande och en första 
och en andra vice ordförande. Fullmäktiges mandattid börjar enligt 
kommunallagen vid ingången av juni månad valåret. Presidiets man-
dattid avviker utom från fullmäktiges mandattid också från stadsstyrel-
sens mandattid, som börjar i juni.

I nuläget avbryts mandattiden för fullmäktiges ordförande när fullmäkti-
ges mandattid utgår så att fullmäktiges ordförande i praktiken väljs för 
en halvårsperiod i början och slutet av fullmäktiges mandattid. Att man-
dattiderna för stadsstyrelsen och fullmäktiges ordförande avviker från 
varandra kan också leda till praktiska problem i samband med att 
stadsstyrelsen tillsätts.

Det är meningen att ändringarna ska träda i kraft så att fullmäktiges 
ordförande väljs i början av år 2019 och att ett nytt presidium därefter 
väljs vid det första sammanträdet i juni för en mandattid på ett år. Man-
dattiden för det fullmäktigepresidium som väljs i januari fortsätter dock i 
praktiken tills ett nytt presidium har blivit valt.

Överlåtelse av ordförandeskapet vid sammanträdena

Det är tänkt att bestämmelsen i 29 kap. 6 § 2 mom. i förvaltningsstad-
gan om överlåtelse av ordförandeskapet i fullmäktige ska förtydligas så 
att ordförandeskapet alltid överlåts för en tid bestämd av ordföranden 
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eller första vice ordföranden. Ordföranden eller första vice ordföranden 
kan således återta ordförandeskapet oberoende av behandlingsläget 
för ärendet. Det är fråga om en ändring av teknisk natur som förtydligar 
det nuvarande förfarandet.

Särskilda befogenheter för sektorchefen i kultur- och fritidssektorn

Förvaltningsstadgan har för kultur- och fritidssektorns del ingen be-
stämmelse om vem som beslutar om öppettider för verksamhetsenhe-
terna, såsom biblioteken. För att läget ska bli klargjort föreslås en ny 
5 § i 17 kap. i förvaltningsstadgan med en bestämmelse om befogen-
heterna när det gäller öppettiderna. 

Befogenheterna att besluta om öppettiderna för verksamhetsenheterna 
hör enligt den nya 5 § i 17 kap. i förvaltningsstadgan till sektorchefen, 
till vars befogenheter det också i övrigt hör att ge riktlinjer och föreskrif-
ter för de ansvariga inom sektorn. I syfte att säkerställa ett smidigt be-
slutsfattande föreslås det att sektorchefen på denna punkt ska ha rätt 
att delegera befogenheterna.

Befogenheterna för kundrelationsdirektören i stadsmiljösektorn

Enligt 16 kap. 8 § 2 mom. 6 punkten i den gällande förvaltningsstadgan 
har kundrelationsdirektören i stadsmiljösektorn befogenheter att beslu-
ta om givande av samtycke enligt förordningen om specialtransporter 
och specialtransportfordon. Förordningen har blivit upphävd och be-
stämmelser om tillstånd för specialtransport ingår numera i vägtrafikla-
gen. 

Till följd av lagändringen föreslås förvaltningsstadgan bli ändrad i fråga 
om kundrelationsdirektörens befogenheter så att hänvisningen till lagen 
i 16 kap. 8 § 2 mom. 6 punkten i förvaltningsstadgan helt och hållet 
stryks och att ordalydelsen i punkten också i övrigt ändras så att den 
motsvarar nuläget. Befogenheten att ge väghållarens samtycke till spe-
cialtransporter blir kvar hos kundrelationsdirektören, som dock får rätt 
att delegera befogenheten.

Skrivfel

Det har upptäckts ett flertal skrivfel och brister av motsvarande karaktär 
i den finska versionen av förvaltningsstadgan. De upptäckta felen och 
bristerna föreslås bli avhjälpta. De ändringar som krävs för att felen och 
bristerna ska bli avhjälpta påverkar inte det egentliga innehållet i för-
valtningsstadgan.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Samuli Vartiainen, stadsombudsman, telefon: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Förvaltningsstadga för Helsingfors stad
2 Helsingin kaupungin hallintosääntö (muutokset näkyvissä)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljösektorn
Kultur- och fritidssektorn

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2019 § 3

HEL 2018-011482 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen 1 mukaisesti siten, että 

 hallintosääntö tulee 29 luvun 5 §:n 1 momenttia koskevan muutok-
sen osalta voimaan 1.6.2019

 muiden muutosten osalta hallintosääntö tulee voimaan 1.2.2019.

Kaupunginvaltuusto päättää, että vuoden 2019 alussa valittavan kau-
punginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi 
päättyy hallintosäännön muutoksen seurauksena hallintosäännön tul-
lessa voimaan 29 luvun 5 §:n 1 momentin osalta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Samuli Vartiainen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi
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§ 6
Arrendeprinciper för vissa tomter i Böle

HEL 2018-008124 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för de i bilaga 2 angivna 
tomterna för flervåningshus (AK) och bilplatstomten (LPA), eller de 
tomter som bildas av dessa, i 17 stadsdelen (Böle) från en senare be-
stämd tidpunkt till 31.12.2080 i enlighet med bilaga 1.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokrausperiaatteet
2 Tonttiluettelo
3 Sijaintikartta
4 Asemakaavan muutos nro 12475

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

För Postparkens område i Norra Böle har det utarbetats en detaljpla-
neändring nr 12475 för att kunna utveckla området och bygga där. Om-
rådet blir ett bostadsområde för ca 5 700 nya invånare. Avsikten är att 
inleda byggandet år 2019 och byggarbetena beräknas pågå till slutet 
av 2020-talet. Arrendetiden för tomterna är ca 60 år.

De föreslagna arrendeprinciperna för bostadstomterna (AK) i Postpar-
ken, som ska förverkligas som produktion av hyresbostäder med stat-
ligt räntestöd och bostadsrättsbostäder, motsvarar byggrättens nuvärde 
(index 1951), ca 605 euro/m² vy (ca 484 euro/m² vy med den s.k. Ara-
nedsättningen). Enligt förslaget till arrendeprinciper blir arrendets teore-
tiska effekt på boendekostnaderna ca 2,42 euro/m² i månaden 
(ca 1,94 euro/m² i månaden med den s.k. Ara-nedsättningen).
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De föreslagna arrendeprinciperna för bostadstomterna (AK), som ska 
förverkligas som produktion av hitasbostäder, motsvarar byggrättens 
nuvärde (index 1951), ca 722 euro/m² vy. Enligt förslaget till arrende-
principer blir arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna 
ca 2,89 euro/m² i månaden.

Butikslokaler och lokaler för varierande ändamål, såsom affärslokaler, 
kontor, kaféer, restauranger och arbetslokaler beaktas på samma sätt 
som bostäder då arrendet bestäms. Årsarrendet för bilplatstomten 
(LPA) föreslås bli bestämt så att byggrättens nuvärde motsvarar 
ca 20 euro/m² vy eller m² i prisnivån ovan.

I de föreslagna priserna ovan har den s.k. begynnelseårsnedsättning 
som föreslås för tomterna och som ska gälla till 31.12.2023 inte beak-
tats. Begynnelseårsnedsättningen sänker i första fasen priserna ovan 
med 30 % i fråga om tomter med statligt stöd och med 20 % i fråga om 
fritt finansierade tomter till 31.12.2023.

Föredragandens motiveringar

Detaljplan och gällande tomtuppgifter

Detaljplaneändringen nr 12475 för Postparken godkändes av stadsfull-
mäktige 25.4.2018 (§ 90) och vann laga kraft 6.7.2018. I detaljplane-
området byggs nya bostäder för sammanlagt ca 5 700 invånare. Bygg-
rätten i detaljplaneområdet uppgår till sammanlagt 251 095 m² vy, 
varav 237 400 m² vy är för boende och 4 310 m² vy för affärs- och verk-
samhetslokaler, 8 200 m² vy för offentliga tjänster och 1 185 m² vy för 
gemensamma lokaler.

I detaljplaneområdet finns 14 kvarter för flervåningshus (AK). Till en del 
av kvarteren får förutom bostäder, fritidslokaler och gemensamma loka-
ler också butiker, lokaler för varierande ändamål och daghem förläg-
gas. I området finns dessutom två kvarter för allmänna byggnader (Y) i 
vilka en skola och/eller ett daghem får byggas och ett kvarter i sambruk 
som betjänar boende (AH) till vilket fritidslokaler för invånarna och loka-
ler för småskalig affärsverksamhet, såsom ett kafé, får förläggas. I de-
taljplanen anges också tre kvarter för bilplatser (LPA) i vilka en parke-
ringsanläggning med gemensamma lokaler i marknivå får byggas.

En karta över läget utgör bilaga 3 och detaljplanekartan bilaga 4.

Tomternas ytor, adresser, byggrätter och detaljplaneuppgifter framgår 
av bilaga 2. Tomterna har ännu inte styckats eller förts in i fastighetsre-
gistret.

Markuppgifter
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Enligt befintliga uppgifter har på de tomter i området för detaljplaneänd-
ringen nr 12475 för vilken förslaget till arrendeprinciper gäller funnits en 
landtrafikcentral och en distributionsstation för flytande bränslen. Dess-
utom har tvätt av fordon utövats i området. Området har betecknats i 
det riksomfattande datasystemet för markens tillstånd enligt vilket en 
begränsning av användningen av marksubstanser gäller för området.

I de undersökningar som genomförts har bland annat oljekolväten, 
PAH-föreningar och metaller konstaterats i marken. Det har genomförts 
marksaneringsåtgärder i området och slutrapporter har gjorts upp för 
åtgärderna. Enligt miljömyndigheternas utlåtanden finns det inga hinder 
mot att utnyttja området enligt planerna. Efter saneringsåtgärderna har 
halter av skadliga ämnen som överskrider gränsvärdet blivit kvar i om-
rådet. Byggentreprenören bör beakta detta i alla anläggningsarbeten. 
Den som arrenderar området bör bifoga slutrapporterna om saneringen 
i sitt arrendeområde med serviceböckerna för de byggnader som upp-
förs i området.

I detaljplaneområdet för Postparken har klorerade kolväten i vatten 
konstaterats. Staden genomför kontroll av grundvattnet i området. Uti-
från resultaten beräknas risker som skadeämnena eventuellt orsakar 
och behovet av åtgärder.

Om behov av tilläggssaneringsåtgärder förekommer i området utförs 
dessa i samband med byggandet. Staden ersätter den som arrenderar 
området för de extra kostnader som detta eventuellt orsakar. Villkoren 
för ersättningen kommer att preciseras i arrendeavtalet.

Reserveringsbeslut

Stadsstyrelsen beslutade 25.8.2014 (§ 836) följande i fråga om reser-
vering av den planerade bostadsbyggrätten (ca 150 000 m² vy) i Post-
parken för överlåtelse för partnerskapsplanläggning och planering och 
byggande av bostadsprojekt till 31.12.2016 bl.a. på följande villkor:

 Av den planerade bostadsbyggrätten som planläggs i området ska 
sammanlagt ca 20 % förverkligas som hyresbostäder med statligt 
stöd, 40 % som bostäder av mellanformstyp och 40 % som oregle-
rade ägar- och/eller hyresbostäder med fri finansiering. Av den 
oreglerade bostadsproduktionen kan högst ca 30 % vara hyresbos-
tadsproduktion.

 Rätten att bygga hyresbostäder med statligt stöd reserveras för Hel-
singfors stads bostadsproduktionsbyrå.

 De som förverkligar den oreglerade bostadsproduktionen väljs ge-
nom en idé-/koncepttävling.
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 Den oreglerade bostadsbyggrätten reserveras för vinnarna i tävlin-
gen. Enligt den tidigare fastighetsnämndens omdöme är det också 
möjligt att reservera högst ca 50 % av bostadsbyggrätten som av-
ses för produktion av bostäder av mellanformstyp till vinnarnas dis-
position.

 Tomterna för oreglerad bostadsproduktion överlåts genom försälj-
ning till tomternas gängse värde med den förutsättningen att stads-
fullmäktige fastställer försäljningsgrunderna för tomterna. 

Stadsstyrelsen beslutade 23.11.2015 (1141 §) reservera bl.a. tomterna 
för flervåningshus 17126, 17127 och 17128 i området för landtrafikcen-
tralen i Böle för bostadsproduktionsbyrån för partnerskapsplanläggning 
och planering av bostadsprojekt till 31.12.2017 bl.a. på följande villkor:

 Av kvarterens bostadsbyggrätt får högst ca 50 % användas för stat-
ligt understödd produktion av hyresbostäder och minst 50 % ska va-
ra produktion av bostäder av mellanformstyp.

 Stadsstyrelsen beslutade 25.8.2014 (836 §) reservera bostadsbygg-
rätten för hyresbostäder med statligt stöd (ca 30 000 m² vy) för bos-
tadsproduktionsbyrån. Med den aktuella reserveringen reserveras 
för bostadsproduktionsbyrån ytterligare 36 500 m² vy för produktion 
av bostäder av mellanformstyp.

Kvarteret 17128 reserverades för statligt understödd produktion av hy-
resbostäder och kvarteren 17126 och 17127 för produktion av mellan-
formstyp.

Tomtchefen i stadsmiljösektorn beslutade 6.4.2018 (§ 14) förlänga re-
serveringen av tomterna 17126/1 och 2, 17127/1 och 2 och 17128/1 
och 2 på samma villkor.

Chefen för teamet bostadstomter beslutade 28.8.2018 (§ 243) ändra 
reserveringsvillkoren för tomterna 17126/1 och 17128/2 enligt följande:

 Finansierings- och besittningsformen för tomten 17126/1 ändras 
från produktion av bostäder av mellanformstyp till produktion av hy-
resbostäder med statligt stöd. I övrigt gäller de tidigare reserve-
ringsvillkoren.

 Finansierings- och besittningsformen för tomten 17128/2 ändras 
från produktion av hyresbostäder med statligt stöd till produktion av 
bostadsrättsbostäder. I övrigt gäller de tidigare reserveringsvillko-
ren.

Enligt bostadsproduktionens anmälan byggs på tomten 17126/1 hyres-
bostäder med statligt stöd (långt räntestöd), på tomterna 17126/2, 
17127/2 och 17128/1 och 2 bostäder av mellanformstyp (bostadsrätt) 
och på tomten 17127/1 bostäder av mellanformstyp (Hitas).
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Dåvarande fastighetsnämnden beslutade 18.5.2017 (§ 276) på basis 
av ett anmälningsförfarande och ett förhandlat förfarande för bostads-
kvarteren i norra Postparken i Böle välja följande aktörer till reserverare 
och projekterare för bland annat de planerade tomterna 17115/1 och 8, 
17120/2, 17121/1 och 17122/1 och 4, eller de tomter som bildas av 
dessa, på det villkor att stadens behöriga organ godkänner byggavtalet 
för tomten och att reserveraren/projekteraren förbinder sig att som re-
serveringsvillkor för tomten i fråga följa följande villkor i avtalet:

 Y-Stiftelsen sr ska bygga hyresbostäder med statligt stöd (långt rän-
testöd) på tomten 17115/1. Det är meningen att tomten överlåts ge-
nom långsiktig utarrendering.

 TA-Rakennuttaja Oy ska bygga bostäder av mellanformstyp (bos-
tadsrätt) på tomten 17115/8. Det är meningen att tomten överlåts 
genom långsiktig utarrendering.

 Bonava Suomi Oy ska bygga bostäder av mellanformstyp (Hitas I) 
på tomten 17120/2 och en parkeringsanläggning på tomten 
17121/1. Till parkeringsanläggningen förläggs bilplatserna för kvar-
teren 17116, 17117, 17120 och 17122. Det är meningen att tomter-
na 17120/2 och 17121/1 överlåts genom långsiktig utarrendering.

 Fira Oy ska bygga hyresbostäder med statligt stöd (långt räntestöd) 
på tomten 17122/1 och bostäder av mellanformstyp (Hitas II, grup-
pentreprenadsprojekt) på tomten 17122/4. Det är meningen att tom-
terna 17122/1 och 17121/4 överlåts genom långsiktig utarrendering.

Stadsfullmäktige beslutade 30.8.2017 (§ 301) bemyndiga stadsmiljö-
nämnden att ingå byggavtal för bl.a. de planerade tomterna 17115/1 
och 8, 17120/2, 17121/1 och 17122/1 och 4 och att vid behov göra 
ändringar och justeringar i dessa.

Den sammanlagda bostadsbyggrätten på tomterna uppgår till 
65 150 m² vy, varav ytan för bostäder av mellanformstyp (Hitas, bo-
stadsrätt) uppgår till sammanlagt 41 270 m² vy och ytan för hyresbostä-
der med statligt räntestöd till sammanlagt 23 880 m² vy. Den samman-
lagda byggrätten för butiker och lokaler för varierande ändamål på tom-
terna uppgår till 850 m² vy.

Förslag till arrendeprinciper

Arrendet har bestämts med beaktande av tidigare fastställda arrende-
principer för samma område eller motsvarande områden, tomternas lä-
ge och markvärdets utveckling i området och en utomstående sakkun-
nigs bedömning om marknadsvärdet på byggrätterna för tomterna. En 
enhetlig och konsekvent prissättning har eftersträvats. Tomternas be-
sittnings- och finansieringsform har enligt sedvanlig praxis beaktats vid 
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bestämningen av arrendeprinciper, likaså kostnaderna för bilplatserna 
för tomterna och kostnaderna för grundläggningen av byggnaderna.

Jämförelseuppgifter

Stadsfullmäktige beslutade 4.11.2015 (§ 282) bemyndiga dåvarande 
fastighetsnämnden att utarrendera flervåningshustomterna (AK) 
28131/4 och 5, eller de tomter som bildas av dessa, i 28 stadsdelen 
(Åggelby) så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindex-
et ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 29 euro/m² vy för bostads-
rättsbostäder och hyresbostäder med statligt räntestöd.

Stadsfullmäktige beslutade 9.12.2015 (§ 340) bemyndiga dåvarande 
fastighetsnämnden att utarrendera flervåningshustomterna (AK) 
23126/11–13, eller de tomter som bildas av dessa, i 23 stadsdelen 
(Majstad) så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindex-
et ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 40 euro/m² vy för oreglera-
de ägarbostäder och 38 euro/m² vy för oreglerade hyresbostäder. 
Byggnader som ska rivas har sänkt arrendepriset.

Stadsfullmäktige beslutade 11.5.2016 (§ 129) bemyndiga dåvarande 
fastighetsnämnden att utarrendera flervåningshustomterna (AK) 
10631/1, 10633/1 och 3 samt 10635/1 och 3 , eller de tomter som bil-
das av dessa, i 10 stadsdelen (Sörnäs) så att poängtalet 100 för det of-
ficiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av pri-
set 37 euro/m² vy för hitasbostäder och bostadsrättsbostäder och för 
bostäder med stöd av Finansierings- och utvecklingscentralen för bo-
endet.

Stadsfullmäktige beslutade 15.6.2016 (§ 181) bemyndiga dåvarande 
fastighetsnämnden att utarrendera flervåningshustomterna (AK) 
10630/1 och 3, 10632/1 och 3, 10634/1 och 4, 10636/3 och 6 samt 
10637/1 och 3, eller de tomter som bildas av dessa, i 10 stadsdelen 
(Sörnäs) så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet 
”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 42 euro/m² vy för hitasbostä-
der och/eller för bostäder med stöd av Finansierings- och utvecklings-
centralen för boendet.

Stadsfullmäktige beslutade 15.2.2017 (§ 96) bemyndiga dåvarande 
fastighetsnämnden att utarrendera bostadstomten (A) 28327/1 i 
28 stadsdelen (Åggelby) så att poängtalet 100 för det officiella levnads-
kostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 33 eu-
ro/m² vy. Fritt finansierade ägarbostäder med Hitas II-villkor har byggts 
på tomten.

Stadsfullmäktige beslutade 30.8.2017 (§ 303) bemyndiga stadsmiljö-
nämnden att utarrendera flervåningshustomterna (AK) 10627/3 och 4, 
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10628/1–5 och 10629/4–7, eller de tomter som bildas av dessa, i 
10 stadsdelen (Sörnäs) så att poängtalet 100 för det officiella levnads-
kostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 37 eu-
ro/m² vy för hitasbostäder och/eller bostäder med stöd av Finansie-
rings- och utvecklingscentralen för boendet.

Stadsfullmäktige beslutade 17.1.2018 (§ 9) bemyndiga stadsmiljö-
nämnden att utarrendera tilläggsbyggrätten för flervåningshustomten 
(AK) 10250/2 i 10 stadsdelen (Sörnäs) så att poängtalet 100 för det offi-
ciella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av pri-
set 49 euro/m² vy för oreglerad hyresbostadsproduktion med fri finan-
siering.

Stadsfullmäktige beslutade 16.5.2018 (§ 103) bemyndiga stadsmiljö-
nämnden att utarrendera den planerade tomten (AKS) 22585/17 i 
22 stadsdelen (Vallgård) så att poängtalet 100 för det officiella levnads-
kostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 34 eu-
ro/m² vy för produktion av studentbostäder med statligt räntestöd.

Arrendeprinciper

Med beaktande av de ovan angivna jämförelseuppgifterna, tomternas 
läge, hustypen och markvärdets utveckling i området föreslås det att 
årsarrendet för flervåningshustomterna (AK) 17115/1 och 8, 17120/2, 
17122/1 och 4, 17126/1–2, 17127/1–2 och 17128/1–2 bestäms så att 
poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 
= 100” i fråga om tomterna för produktion av hyresbostäder och bo-
stadsrättsbostäder med statligt räntestöd motsvaras av minst 31 eu-
ro/m² vy, vilket motsvarar ett nuvärde (8/2018, index 1951) på 
ca 605 euro/m² vy (ca 484 euro med den s.k. Ara-nedsättningen) och i 
fråga om tomterna för hitasproduktion av minst 37 euro/m² vy, vilket 
motsvarar ett nuvärde (8/2018, index 1951) på ca 722 euro/m² vy.

I fråga om tomterna för hyresbostäder och bostadsrättsbostäder med 
statligt räntestöd (AK) blir arrendets teoretiska effekt på boendekostna-
derna ca 2,42 euro/m² i månaden (ca 1,94 euro/m² i månaden med den 
s.k. Ara-nedsättningen) och i fråga om tomterna för produktion av bo-
städer med hitasvillkor ca 2,89 euro/m² i månaden.

I de beräknade priserna ovan har den s.k. begynnelseårsnedsättning 
som nedan föreslås för tomterna inte beaktats.

Bostadskomplement som byggs utöver den våningsyta som anges i de-
taljplanen beaktas inte då arrendet bestäms. 

Loft som byggs i bostäderna och som uppfyller kraven för lokaler enligt 
huvuddispositionen beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet 
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bestäms. Loftens inverkan på arrendet justeras årligen på basis av 
byggloven sökta före den sista dagen i december (31.12.). I fråga om 
loft som byggs i efterhand motsvarar priset per kvadratmeter våningsy-
ta det ovan angivna priset per kvadratmeter våningsyta fram till 
31.12.2029. I fråga om loft som byggs efter 1.1.2030 har uthyraren rätt 
att justera priset per kvadratmeter våningsyta räknat från 1.1.2031.

Butiker och lokaler för varierande ändamål, såsom affärslokaler, kontor, 
kaféer, restauranger, arbetslokaler eller motsvarande utrymmen som 
eventuellt byggs på bostadstomterna beaktas på samma sätt som bo-
städer då arrendet bestäms.

Årsarrendet för utrymmen som tjänar parkeringen på bilplatstomten 
(LPA) 17121/1 och eventuella gemensamma lokaler bestäms så att po-
ängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 
100” motsvaras av priset 1 euro per kvadratmeter våningsyta eller per 
kvadratmeter.

I första fasen föreslås för bostadstomterna för produktion av bostäder 
med statligt stöd eller den andel av bostadsbyggrätten på tomten som 
motsvarar denna också en begynnelseårsnedsättning på 30 % och i 
fråga om fritt finansierade tomter 20 % till 31.12.2023. Enligt förslaget 
ska begynnelseårsnedsättningen beviljas på basis av att byggarbetena 
i området inte är färdiga. Med anledning av detta tas 70 % av arrendet 
ut i fråga om tomter med statligt stöd och 80 % i fråga om tomter med 
fri finansiering till 31.12.2023.

Därefter tas 80 % av årsarrendena för tomterna ut i fråga om bostads-
produktionen med statligt stöd så länge som statligt bostadslån för bo-
stadsproduktionen på tomterna återstår att amortera eller så länge som 
staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) på lån som beviljats för bo-
stadsproduktionen.

Priset på tomterna för bostadsproduktion med statligt stöd har förhand-
lats fram med finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (Ara). 
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (Ara) anser att de 
föreslagna priserna stämmer överens med Aras anvisningar och är 
godtagbara.

Om tomternas finansierings- och/eller besittningsformer ändras till ex-
empel med anledning av ett reserveringsbeslut eller en ändring av de-
taljplanen kan arrendet för tomterna i fråga bestämmas utifrån det pris 
som i detta förslag anges för de ovannämnda tomterna och som läm-
par sig för och motsvarar den nya finansierings- och/eller besittnings-
formen.



Helsingfors stad Protokoll 1/2019 215 (402)
Stadsfullmäktige

Ärende/6
16.01.2019

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

Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende 18) ska årsarrendet 
för bostadstomter motsvara 4 % och årsarrendet för andra tomter 5 % 
av det kalkylmässiga tomtpriset baserat på den huvudsakliga tomtan-
vändningen.

Arrendetiden föreslås vara ca 60 år. Arrendeavtalet går då ut 
31.12.2080.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokrausperiaatteet
2 Tonttiluettelo
3 Sijaintikartta
4 Asemakaavan muutos nro 12475

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.12.2018 § 798

HEL 2018-008124 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin kaupungin kaupunginosan 17. 
(Pasila) liitteessä 2 mainittujen asuinkerrostalotonttien (AK)  ja auto-
paikkatontin (LPA) tai niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaat-
teet myöhemmin päätettävästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saak-
ka liitteen 1 mukaisesti.

Käsittely

10.12.2018 Ehdotuksen mukaan
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Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 23.10.2018 § 499

HEL 2018-008124 T 10 01 01 02

Postipuisto

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 että Helsingin Pasilassa sijaitsevien liitteessä 1 mainittujen asuin-
kerrostalotonttien (AK)  ja autopaikkatontin (LPA) tai niistä muodos-
tettavien tonttien vuokrausperiaatteet vahvistetaan 31.12.2080 
saakka liitteestä 2 ilmenevin periaattein.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anne Björn, tonttiasiamies, puhelin: 310 32870

anne.bjorn(a)hel.fi
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§ 7
Arrendeprinciper för vissa tomter i Västra hamnen (Busholmen)

HEL 2018-008933 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för flervåningshustomter-
na 20075/1–3, 20829/1 och 2 samt 20830/2 på Busholmen i Västra 
hamnen med början vid en tidpunkt som fastställs senare och fram till 
31.12.2080 enligt bilaga 1.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokrausperiaatteet
2 Kartta
3 Tonttitietoja

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Byggandet inom Busholmens områdesbyggprojekt i Västra hamnen be-
räknas pågå ända fram till slutet av 2020-talet. Nu föreslås det att ar-
rendeprinciper fastställs för tomterna 20075/1–3, 20829/1 och 2 samt 
20830/2, som har reserverats i samband med allmänna omgångar för 
tomtreservering. Det är meningen att byggarbetet ska inledas i början 
av år 2019. Det föreslås att arrendetiden är ungefär 60 år, vilket har 
tillämpats allmänt på Busholmen. Det betyder att arrendetiden löper ut 
år 2080.

Arrendeprinciperna har bestämts med beaktande av de arrendeprinci-
per som tidigare fastställts på Busholmen och med hänsyn till tomter-
nas läge. Härigenom har en enhetlig och konsekvent prissättning efter-
strävats.
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Bostadstomternas kalkylerade prisnivå per kvadratmeter våningsyta 
(08/2018, index 19,51) föreslås för Hitas-tomternas del vara 780–819 
euro. I fråga om objekt som får statligt räntestöd skulle motsvarande 
pris med beaktande av räntestödsnedsättningen på 20 % vara ungefär 
624 euro. Den teoretiska inverkan av bostadstomternas arrende på bo-
endekostnaderna vore på grundval av nämnda prisnivå cirka 3,12–3,28 
euro/m² bostadsvåningsyta/månad på Hitas-tomterna och 2,50 euro/m² 
bostadsvåningsyta/månad beträffande tomterna med statligt räntestöd.

I de beräknade priserna ovan har man inte beaktat den begynnel-
seårsnedsättning som föreslås för bostadstomterna och som föreslås 
gälla till 31.12.2023. Begynnelseårsnedsättningen beviljas på basis av 
att området är i ofullbordat skick. Ända fram till 31.12.2023 sänker den 
inledningsvis priset på de ovan nämnda Hitas-objekten med 20 % och 
på de objekt som får statligt räntestöd med cirka 10 %.

Föredragandens motiveringar

Detaljplan och gällande tomtuppgifter

Detaljplaneändringen nr 12270 för Busholmen i Västra hamnen (Utter-
kajen, västra) godkändes av stadsfullmäktige 26.11.2014 (§ 371) och 
vann laga kraft 16.1.2015. I detaljplaneområdet byggs bostäder på ca 
132 000 m² vy och anläggs fem tomter för bilplatser. I detaljplaneområ-
det uppförs dessutom byggnader för verksamhetslokaler och lokaler för 
serviceverksamhet på sammanlagt 910 m² vy.

Stadsmiljönämnden har genom ett beslut fattat 6.2.2018 (§ 70) godkänt 
ansökningarna om undantag för tomterna 1, 2 och 3 i kvarteret 20075. 
Enligt beslutet om undantag från detaljplanen är det tillåtet att i fråga 
om samtliga ovan nämnda tomter överskrida den våningsyta som be-
stäms i detaljplan nr 12270.

Enligt beslutet om undantag uppgår byggrätten på flervåningshustom-
ten (AK) 20075/1 till 4 740 m² vy och tomtytan till 1 490 m². Tomtens 
adress är Kanariegatan 7. Tomten fördes in i fastighetsregistret 
1.6.2017.

Enligt beslutet om undantag uppgår byggrätten på flervåningshustom-
ten (AK) 20075/2 till 5 220 m² vy och tomtytan till 1 993 m². Tomtens 
adress är Kanariegatan 5. Tomten fördes in i fastighetsregistret 
1.6.2017.

Enligt beslutet om undantag uppgår byggrätten på flervåningshustom-
ten (AK) 20075/3 till 4 720 m² vy och tomtytan till 1 489 m². Tomtens 
adress är Kanariegatan 3. Tomten fördes in i fastighetsregistret 
1.6.2017.
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Detaljplaneändringen nr 12331 för Busholmen i Västra hamnen (Bus-
holmen, Atlantbågen) godkändes av stadsfullmäktige 9.12.2015 (§ 347) 
och vann laga kraft 22.1.2016. I detaljplaneområdet byggs bostäder på 
ca 118 000 m² vy och anläggs en (1) tomt för bilplatser.

Byggrätten på flervåningshustomten (AK) 20829/1 uppgår till 
6 140 m² vy och byggrätten för affärslokaler till 260 m² vy. Tomtytans 
storlek är 2 196 m², och tomtens adress är Atlantgatan. Tomten fördes 
in i fastighetsregistret 4.9.2018.

Byggrätten på flervåningshustomten (AK) 20829/2 uppgår till 
4 500 m² vy. Tomtytans storlek är 2 252 m², och tomtens adress är Azo-
rergränden 3. Tomten fördes in i fastighetsregistret 22.4.2017.

Byggrätten på flervåningshustomten (AK) 20830/2 uppgår till 18 295 m² 
vy och byggrätten för affärslokaler till 55 m² vy. Tomtytans storlek är 
5 113 m², och tomtens adress är Västrahamnsgatan. Tomten är plane-
rad enligt tomtindelning nr 13169, som godkändes 20.8.2018, och den 
har ännu inte införts i fastighetsregistret.

En karta ingår som bilaga 2. Uppgifterna om tomterna finns i bilaga 3.

Reserverings- och arrendebeslut

Tomterna i kvarteret 20075

Stadsstyrelsen beslutade 23.11.2015 (§ 1141) bland annat reservera 
bostadstomterna 20075/1–3 åt Helsingfors stads bostadsproduktions-
byrå ATT (nuvarande Helsingfors stads bostadsproduktionstjänst) för 
hyresbostadsproduktion med statligt räntestöd och för mellanformer av 
bostadsproduktion ända fram till 31.12.2017.

Alla tomter i kvarteret 20075 har arrenderats ut med korta avtal till ATT, 
som ska ansöka om byggrätt senast 15.3.2019 enligt följande:

 På tomten 20075/1 har man för avsikt att uppföra statsstödda bos-
tadsrättsbostäder, och arrendetagare med långt arrendeavtal blir 
Helsingin Asumisoikeus Oy

 På tomten 20075/2 har man för avsikt att uppföra fritt finansierade 
Hitas I-ägarbostäder, och arrendetagare med långt arrendeavtal blir 
bostadsaktiebolaget Asunto Oy Helsingin Havanna, som har bildats 
av ATT

 På tomten 20075/3 har man för avsikt att uppföra statsstödda hy-
resbostäder, och arrendetagare med långt arrendeavtal blir Helsing-
fors stads bostäder Ab.

Tomterna i kvarteret 20829
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Stadsstyrelsen beslutade 28.11.2016 (§ 1081) bland annat reservera 
bostadstomterna 20829/1 och 2 ända fram till 31.12.2018 enligt följan-
de:

 Tomten 20829/1 reserveras åt Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy 
för byggande av fritt finansierade Hitas I-ägarbostäder.

 Tomten 20829/2 reserveras åt ATT för planering av mellanformer 
av bostadsproduktion. Tomten har sedermera utarrenderats åt ATT 
för tidsperioden 16.5.2018–15.5.2019. ATT ska ansöka om bygglov 
på villkor att det på tomten uppförs fritt finansierade ägarbostäder 
som följer Hitas I-villkor. Arrendetagare med långt arrendeavtal blir 
bolaget Asunto Oy Helsingin Azorienkuja, som man har för avsikt 
att bilda.

Tomten 20830/2

Stadsstyrelsen beslutade 28.1.2013 (§ 139) bland annat reservera öst-
ra delen av Atlantbågen (tomten 20830/2 enligt den sedermera god-
kända detaljplaneändringen nr 12331) åt ATT fram till 31.12.2014 för 
genomförande av mellanformer av bostadsproduktion, så att åtminsto-
ne cirka 60 % av den bostadsbyggrätt som senare med detaljplan anvi-
sas området ska genomföras i form av fritt finansierad Hitas-ägarbo-
stadsproduktion som följer Hitas I-villkor och/eller någon annan mellan-
form av bostadsproduktion och högst cirka 40 % i form av hyresbo-
stadsproduktion med statligt räntestöd.

Reserveringstiden har förlängts med flera beslut. Senast gjordes detta 
genom ett beslut fattat 7.7.2017 (§ 23) av stadsmiljösektorns tomtchef. 
Beslutet gäller till 31.12.2018.

ATT har meddelat att det är meningen att på tomten 20830/2 uppföra 
hyresbostäder med statligt räntestöd.

Förslag till arrendeprinciper

Arrendeprinciperna har bestämts med beaktande av de arrendegrunder 
som tidigare fastställts på Busholmen och med hänsyn till tomternas lä-
ge. Härigenom har en enhetlig och konsekvent prissättning eftersträ-
vats.

Jämförelsedata

Stadsfullmäktige beslutade 25.4.2018 (§ 88) bemyndiga stadsmiljö-
nämnden att utarrendera bostadstomterna 20828/4–6 i 20 stadsdelen 
(Västra hamnen), vilka ingår i detaljplaneändring nr 12331, eller de 
tomter som i framtiden bildas av dessa på följande villkor:
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Årsarrendet för flervåningshustomterna (AK) bestäms så att poängtalet 
100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” mot-
svaras minst av priset 38 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta för 
produktion av Hitas-bostäder.

Affärslokaler, butiker, utställningslokaler eller andra motsvarande ut-
rymmen och kontor eller motsvarande utrymmen som eventuellt byggs 
på tomterna beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet be-
stäms.

Av årsarrendet för tomterna tas 80 % ut så länge som statligt bostads-
lån för bostadsproduktionen på tomterna återstår att amortera eller så 
länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) på lån som bevil-
jats för bostadsproduktionen.

Med anledning av begynnelseårsnedsättningen tas 70 % av årsarren-
det för bostadstomterna ut för tomter med statligt stöd eller för den an-
del av bostadsbyggrätten som motsvarar bostadsproduktionen i fråga 
och 80 % för fritt finansierade tomter med samma principer till 
31.12.2021.

Stadsfullmäktige beslutade 17.1.2018 (§ 10) bemyndiga stadsmiljö-
nämnden att utarrendera bostadstomterna (AK) 20076/1–3 i 20 stads-
delen (Västra hamnen), vilka ingår i detaljplaneändring nr 12270, eller 
de tomter som i framtiden bildas av dessa enligt följande:

Årsarrendet för tomterna (AK) bestäms så att poängtalet 100 för det of-
ficiella levnadskostnadsindexet "oktober 1951 = 100" motsvaras av pri-
set 38 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta i fråga om produktion 
av Hitas-bostäder, hyresbostäder och bostadsrättsbostäder med statligt 
räntestöd.

Affärslokaler, butiker, utställningslokaler eller andra motsvarande ut-
rymmen och kontor eller motsvarande utrymmen som eventuellt byggs 
på tomterna beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet be-
stäms.

Av årsarrendet för tomterna tas 80 % ut så länge som statligt bostads-
lån för bostadsproduktionen på tomterna återstår att amortera eller så 
länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) på lån som bevil-
jats för bostadsproduktionen.

Med anledning av begynnelseårsnedsättningen tas 70 % av årsarren-
det för bostadstomterna ut för tomter med statligt stöd eller för den an-
del av bostadsbyggrätten som motsvarar bostadsproduktionen i fråga 
och 80 % för fritt finansierade tomter med samma principer till 
31.12.2021.
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Tomterna 1–3 i kvarteret 20075 i det föreliggande förslaget ligger i 
omedelbar närhet till och väster om referenstomterna 20076/1–3 i om-
rådet för detaljplaneändringen nr 12270. Tomterna i det föreliggande 
förslaget har således inte ett läge som väsentligt skiljer sig från refe-
renstomternas läge, med undantag av att tomt 20075 inte ligger invid 
en lokal matargata.

Den planerade tomten 20830/2 gränsar till Godahoppsparken, men 
dess egenskaper är i övrigt jämförbara med de tomter för vilka arrende-
principer har fastställts redan förut.

Tomterna i kvarteret 20829 sträcker sig fram till vattenbrynet, och en 
del tomter gränsar till Godahoppsparken. Hittills har inget kvarter med 
lika värdefullt läge arrenderats ut på Busholmen.

Med undantag av att det är skäl att beakta områdets allmänna prisnivå 
i dagens läge, så har det inte på knappt ett år skett något i Busholmens 
allmänna utveckling och byggandet där som motiverar att man utöver 
det föreslagna ändrar arrendeprincipspriserna såsom dessa har slagits 
fast av fullmäktige 25.4.2018 (§ 88) och 17.1.2018 (§ 10). Således tor-
de man kunna höja arrendepriset på de i förslaget avsedda tomternas 
bostadsbyggrätt något i jämförelse med tomtpriserna i de ovan nämnda 
fullmäktigebesluten. I fråga om strandkvarteret 20829 är det motiverat 
att justera arrendeprincipspriset ytterligare uppåt.

Avvikande från de tidigare för området fastställda arrendeprinciperna 
föreslås det här att begynnelseårsnedsättningen på basis av områdets 
ofullbordade skick upphör i slutet av år 2023.

Arrendeprinciper

Med beaktande av ovan nämnda jämförelsedata, tomternas läge och 
typer av hus föreslås det här att årsarrendet för flervåningshustomterna 
(AK) 20075/1–3 och 20830/2 fastställs så att poängtalet 100 för det offi-
ciella levnadskostnadsindexet "oktober 1951 = 100" motsvaras av pri-
set 40 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta i fråga om produktion 
av Hitas-bostäder samt bostadsrättsbostäder och hyresbostäder med 
statligt räntestöd.

Årsarrendet för flervåningshustomterna (AK) 20829/1 och 2 bestäms så 
att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 
1951 = 100” motsvaras av priset 42 euro per kvadratmeter bostadsvå-
ningsyta i fråga om produktion av Hitas-bostäder.

Enligt förslaget beviljas inledningsvis en begynnelseårsnedsättning på 
20 % av det ursprungliga arrendet för tomterna ända fram till 
31.12.2023. Enligt förslaget ska begynnelseårsnedsättningen beviljas 
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på basis av att byggarbetet i området inte är fullbordat. Med anledning 
av detta tas 80 % av Hitas-tomternas arrende ut ända fram till 
31.12.2023.

I fråga om de objekt som får statligt stöd föreslås det en begynnel-
seårsnedsättning på 30 % på motsvarande grunder. Med anledning av 
detta tas 70 % av de statsstödda objektens arrende ut ända fram till 
31.12.2023. Efter begynnelseårsnedsättningens upphörande tas 80 % 
av årsarrendet för tomterna ut så länge som statligt bostadslån för bo-
stadsproduktionen på tomten återstår att amortera eller så länge som 
staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) på lån som beviljats för bo-
stadsproduktionen.

Affärslokaler, butiker, utställningslokaler eller andra motsvarande ut-
rymmen och kontor eller motsvarande utrymmen (affärslokaler på mar-
knivå i byggnaderna vid gatan) som eventuellt byggs på tomterna be-
aktas på samma sätt som bostäder då arrendet bestäms.

I fråga om lokaler för offentlig service (t.ex. daghem), lokaler för grupp-
hem eller andra lokaler enligt beteckningen Y som eventuellt förläggs 
till bostadstomterna bestäms årsarrendet så att poängtalet 100 för det 
officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av 
priset 20 euro per kvadratmeter våningsyta. Det föreslagna arrendet 
motsvarar den genomsnittliga arrendenivån för tomter för allmänna 
byggnader, vilket är cirka hälften av arrendet för en motsvarande bo-
stadstomt.

Bostadskomplement som byggs utöver den våningsyta som anges i de-
taljplanen beaktas inte då arrendet bestäms.

Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende 18) ska årsarrendet 
för bostadstomter motsvara 4 % och årsarrendet för andra tomter 5 % 
av det kalkylmässiga tomtpriset baserat på den huvudsakliga tomtan-
vändningen.

Det kalkylmässiga priset per kvadratmeter våningsyta för tomter som 
arrenderas ut enligt villkor för fritt finansierade Hitas I-bostäder blir en-
ligt förslaget ca 780–819 euro i prisnivån 08/2018 (index 19,51). Arren-
dets teoretiska effekt på boendekostnaderna uppgår då i den angivna 
prisnivån till ca 3,12–3,28 euro/m² bostadsyta i månaden på bostads-
tomterna. Den nämnda prisberäkningen innefattar inte den ovan före-
slagna begynnelseårsnedsättningen för bostadstomter.

Det kalkylmässiga priset per kvadratmeter våningsyta för tomter vilka 
arrenderas ut för bostadsproduktion som får statligt räntestöd, blir enligt 
förslaget ca 624 euro i prisnivån 08/2018 (index 19,51). Arrendets teo-
retiska effekt på boendekostnaderna uppgår då i den angivna prisnivån 
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till ca 2,50 euro/m² bostadsyta i månaden på bostadstomterna med be-
aktande av ARA-nedsättningen. Den nämnda prisberäkningen innefat-
tar inte den ovan föreslagna begynnelseårsnedsättningen för bostads-
tomter.

Arrendetiden föreslås vara ca 60 år, så att arrendeavtalen är i kraft än-
da fram till 31.12.2080.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokrausperiaatteet
2 Kartta
3 Tonttitietoja

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2019 § 7

HEL 2018-008933 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin Länsisataman Jätkäsaaressa 
sijaitsevien asuinkerrostalotonttien 20075/1-3, 20829/1 ja 2 sekä 
20830/2 vuokrausperiaatteet myöhemmin päätettävästä ajankohdasta 
alkaen 31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.

Käsittely

07.01.2019 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 23.10.2018 § 498

HEL 2018-008933 T 10 01 01 02

Kanariankatu 3, 5, 7, Atlantinkatu, Madeiranaukio, Azorienkuja 3, Länsisatamankatu

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 että Helsingin Länsisataman Jätkäsaaressa sijaitsevien asemakaa-
van muutoksiin nro 12270 ja 12331 sisältyvien asuinkerrostalotont-
tien (AK) 20075/1-3, 20829/1 ja 2 sekä 20830/2 vuokrausperiaatteet 
vahvistetaan 31.12.2080 saakka liitteestä 1 ilmenevin periaattein.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Minja Mäkelä, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 76012

minja.makela(a)hel.fi
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi
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§ 8
Arrendeprinciper för flervåningshustomter i Forsby (tomterna 
26962/3–5)

HEL 2018-008109 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för tomterna 3–5 i kvarte-
ret 26962 som ingår i detaljplanen och detaljplaneändringen nr 12389 
för 26 stadsdelen (Forsby) från en senare bestämd tidpunkt till 
31.12.2075 i enlighet med bilaga 1.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokrausperiaatteet
2 Ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12389

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

För Forsby sjukhusområde har det utarbetats en första detaljplan och 
detaljplaneändring nr 12389 som är nödvändig för att kunna utveckla 
området och bygga där. Bostadstomterna 26962/3–5 har utarrenderats 
med ett kortfristigt arrendeavtal till planerade bolag för att bygglov ska 
kunna sökas. Meningen är att inleda byggandet på tomterna i början av 
2019. Den nya arrendetiden för tomten är ca 55 år.

Tomterna för flervåningshus (AK) förverkligas som produktion av hyres-
bostäder och bostadsrättsbostäder med statligt räntestöd. Arrendet 
motsvarar byggrättens nuvärde (index 1950) på ca 585 euro/m² vy 
(ca 468 euro/m² vy med den s.k. Ara-nedsättningen). Arrendets teore-
tiska effekt på boendekostnaderna blir ca 2,34 euro/m² i månaden 
(ca 1,87 euro/m² i månaden med den s.k. Ara-nedsättningen). Arrendet 
för bostadstomterna (AK), som ska förverkligas som produktion av 
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hitasbostäder, motsvarar byggrättens nuvärde (index 1950) på ca 
702 euro/m² vy. Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna upp-
går till ca 2,81 euro/m² i månaden.

Föredragandens motiveringar

Detaljplaneuppgifter och gällande tomtuppgifter

Den första detaljplanen och detaljplaneändringen nr 12389 för Forsby 
sjukhusområde godkändes av stadsfullmäktige 14.12.2016 (§ 349) och 
trädde i kraft 27.1.2017. I detaljplaneområdet byggs nya bostäder på 
sammanlagt ca 107 847 m² vy, varav 14 377 m² vy gäller ändring av 
användningsändamål. Området har i nuläget 8 595 m² bostadsvånings-
yta. Dessutom har det i detaljplanen anvisats byggrätt på 20 000 m² vy 
för specialboende och därmed sammanhängande tjänster, 2 630 m² vy 
för affärer och dagligvarubutiker, 4 700 m² vy för närservice och 
830 m² vy för gemensamma lokaler. Detaljplaneområdet har våningsyta 
på sammanlagt 143 772 m² vy.

Byggrätten på tomten för flervåningshus (AK) 26962/3 uppgår till 
7 500 m² vy. Tomten har en yta på 3 261 m² och dess primära adress är 
Kommunalhemsvägen. Tomten fördes in i fastighetsregistret 1.3.2018.

Byggrätten på tomten för flervåningshus (AK) 26962/4 uppgår till 
9 650 m² vy. Tomten har en yta på 3 464 m² och dess primära adress är 
Forsbyvägen. Tomten fördes in i fastighetsregistret 1.3.2018.

Byggrätten på tomten för flervåningshus (AK) 26962/5 uppgår till 
9 250 m² vy. Tomten har en yta på 3 567 m² och dess primära adress är 
Forsbyvägen. Tomten fördes in i fastighetsregistret 1.3.2018.

Detaljplanekartan finns som bilaga 2.

Markuppgifter

Enligt befintliga uppgifter har det på flervåningshustomterna 26962/3–5 
i området för den första detaljplanen och detaljplaneändringen nr 12389 
inte bedrivits sådan verksamhet som orsakar förorening av mark eller 
grundvatten.

Reserveringsbeslut

Stadsstyrelsen beslutade 28.11.2016 (1 081 §) reservera flervånings-
hustomterna (AK) 26962/3–5 (tidigare detaljplanetomterna 26962/1 
och 3) i Forsby sjukhusområde för bostadsproduktionsbyrån för produk-
tion av hyresbostäder med statligt stöd och bostäder av mellanformstyp 
till 31.12.2018 bland annat på följande villkor: Av bostadsbyggrätten 
som planläggs på tomterna ska ca ⅓ förverkligas som hyresbostäder 



Helsingfors stad Protokoll 1/2019 228 (402)
Stadsfullmäktige

Ärende/8
16.01.2019

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

med statligt stöd och ca ⅔ som bostäder av mellanformstyp. Den even-
tuella hitasproduktionen förverkligas med Hitas I-villkor.

Enligt bostadsproduktionens anmälan byggs på tomten 26962/3 fritt fi-
nansierade ägarbostäder med Hitas I-villkor, på tomten 26962/4 bo-
stadsrättsbostäder med statligt räntestöd (långfristigt räntestöd) och på 
tomten 26962/5 hyresbostäder med statligt räntestöd (långfristigt ränte-
stöd).

Den sammanlagda bostadsbyggrätten på tomterna uppgår till 
26 400 m² vy, varav ytan för bostäder av mellanformstyp (Hitas, bo-
stadsrätt) uppgår till sammanlagt 17 150 m² vy och ytan för hyresbostä-
der med statligt räntestöd till sammanlagt 9 250 m² vy.

Kortvarig utarrendering av tomter

Chefen för teamet bostadstomter i stadsmiljösektorns tomtenhet beslu-
tade 13.6.2018 (§ 183) utarrendera tomten 26962/3 kortvarigt till sta-
dens bostadsproduktion för bolaget Asunto Oy Helsingin Koskelanpi-
has räkning för sökning av bygglov för tiden 1.6.2018–31.5.2019.

Chefen för teamet bostadstomter beslutade dessutom 7.6.2018 (§ 179) 
utarrendera tomten 26962/4 kortvarigt till stadens bostadsproduktion 
för bolaget Helsingin Asumisoikeus Oy Koskelanties räkning för sök-
ning av bygglov för tiden 1.6.2018–31.5.2019.

Chefen för teamet bostadstomter beslutade ytterligare 7.6.2018 (§ 176) 
utarrendera tomten 26962/5 kortvarigt till stadens bostadsproduktion 
för bolaget Helsingfors stads bostäder Ab Heka Koskela Koskelantie 
66:s räkning för sökning av bygglov för tiden 1.6.2018–31.5.2019.

Förslag till arrendeprinciper

Arrendet har bestämts med beaktande av tidigare fastställda arrende-
principer för samma eller motsvarande område, tomternas läge och 
markvärdets utveckling i området. En enhetlig och konsekvent prissätt-
ning har eftersträvats. Tomternas besittnings- och finansieringsform har 
enligt sedvanlig praxis beaktats vid bestämning av arrendeprinciper.

Jämförelseuppgifter

Stadsfullmäktige beslutade 14.6.1995 (ärende 24) bemyndiga dåvaran-
de fastighetsnämnden att utarrendera outbrutna områden på ca 
3 910 m² och ca 2 790 m² av lägenheten Koskela-Forsby RNr 1 i byn 
Forsby i 6 stadsdelen (Forsby) för bostadsändamål så att poängtalet 
100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” mot-
svaras av priset 20,18 euro/m² vy.
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Stadsfullmäktige beslutade 2.3.2005 (ärende 14) bemyndiga dåvaran-
de fastighetsnämnden att utarrendera ett outbrutet område på ca 8 332 
m², eller den tomt som bildas av detta, av lägenheten Koskela-Forsby 
RNr 1 i byn Forsby i 26 stadsdelen (Forsby) för bostadsändamål så att 
poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 
= 100” motsvaras av priset 23 euro/m² vy för bostäder (servicebostä-
der) och 15 euro för grupphem och servicelokaler.

Stadsfullmäktige beslutade 29.8.2012 (§ 234) bemyndiga dåvarande 
fastighetsnämnden att utarrendera flervåningshustomten (AK) 
28171/13 i 28 stadsdelen (Åggelby) så att poängtalet 100 för det offici-
ella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 
30 euro/m² vy för bostäder med hitasvillkor och 33 euro/m² vy för bostä-
der utan hitasvillkor.

Stadsfullmäktige beslutade 29.8.2012 (§ 233) bemyndiga dåvarande 
fastighetsnämnden att utarrendera flervåningshustomterna (AK) 
25878/6 och 8, eller de tomter som bildas av dessa, i 25 stadsdelen 
(Kottby) så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet 
”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 28 euro/m² vy för hitasbostä-
der och/eller bostäder med statligt räntestöd.

Stadsfullmäktige beslutade 29.8.2012 (§ 233)/28.8.2013 (§ 14) bemyn-
diga dåvarande fastighetsnämnden att utarrendera flervåningshustom-
ten (AK) 25878/7, eller de tomter som bildas av denna, i 25 stadsdelen 
(Kottby) så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet 
”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 34 euro/m² vy för fritt finansi-
erade hyresbostäder.

Stadsfullmäktige beslutade 4.11.2015 (§ 282) bemyndiga dåvarande 
fastighetsnämnden att utarrendera flervåningshustomterna (AK) 
28131/4 och 5, eller de tomter som bildas av dessa, i 28 stadsdelen 
(Åggelby) så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindex-
et ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 29 euro/m² vy för bostads-
rättsbostäder och hyresbostäder med statligt räntestöd.

Stadsfullmäktige beslutade 9.12.2015 (§ 340) bemyndiga dåvarande 
fastighetsnämnden att utarrendera flervåningshustomterna (AK) 
23126/11–13, eller de tomter som bildas av dessa, i 23 stadsdelen 
(Majstad) så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindex-
et ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 40 euro/m² vy för oreglera-
de ägarbostäder och 38 euro/m² vy för oreglerade hyresbostäder. 
Byggnader som ska rivas har sänkt arrendepriset.

Stadsfullmäktige beslutade 15.2.2017 (§ 96) bemyndiga dåvarande 
fastighetsnämnden att utarrendera bostadstomten (A) 28327/1 i 28 
stadsdelen (Åggelby) så att poängtalet 100 för det officiella levnads-
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kostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 33 eu-
ro/m² vy. Fritt finansierade ägarbostäder med Hitas II-villkor har byggts 
på tomten.

Arrendeprinciper

Med beaktande av de ovan angivna jämförelseuppgifterna, tomternas 
läge, hustypen och markvärdets utveckling i området föreslås det att 
årsarrendet för flervåningshustomterna (AK) 26962/3–5 bestäms så att 
poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 
= 100” i fråga om tomterna för produktion av hyresbostäder och bo-
stadsrättsbostäder med statligt räntestöd motsvaras av priset 30 eu-
ro/m² vy, vilket motsvarar ett nuvärde (6/2018, index 1950) på ca 585 
euro/m² vy (ca 468 euro med den s.k. Ara-nedsättningen) och i fråga 
om tomterna för hitasproduktion av minst 36 euro/m² vy, vilket motsva-
rar ett nuvärde (6/2018, index 1950) på ca 702 euro/m² vy.

I fråga om tomterna för hyresbostäder eller bostadsrättsbostäder med 
statligt räntestöd (AK) blir arrendets teoretiska effekt på boendekostna-
derna ca 2,34 euro/m² i månaden (ca 1,87 euro/m² i månaden med den 
s.k. Ara-nedsättningen). I fråga om tomterna för produktion av hitasbo-
städer (AK) blir arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna ca 
2,81 euro/m² i månaden.

Bostadskomplement som byggs utöver den våningsyta som anges i de-
taljplanen beaktas inte då arrendet bestäms.

Priset på tomterna för bostadsproduktion med statligt stöd har förhand-
lats fram med finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (Ara). 
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (Ara) anser att de 
föreslagna priserna stämmer överens med Aras anvisningar och är 
godtagbara. Av årsarrendet för tomterna tas 80 % ut så länge som stat-
ligt bostadslån för bostadsproduktionen på tomterna återstår att amor-
tera eller så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) på 
lån som beviljats för bostadsproduktionen.

Om tomternas finansierings- och/eller upplåtelseformer ändras till ex-
empel med anledning av ett reserveringsbeslut eller en ändring av de-
taljplanen kan arrendet för tomterna i fråga bestämmas utifrån det pris 
som i detta förslag anges för de ovannämnda tomterna och som läm-
par sig för och motsvarar den nya finansierings- och/eller upplåtelsefor-
men.

Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende nr 18) ska årsarren-
det för bostadstomter motsvara 4 % av det kalkylmässiga tomtpriset 
baserat på den huvudsakliga tomtanvändningen.
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Arrendetiden föreslås vara cirka 55 år. Arrendeavtalet går då ut 
31.12.2075.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokrausperiaatteet
2 Ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12389

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.12.2018 § 797

HEL 2018-008109 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa Helsingin kaupungin kaupungi-
nosan 26. (Koskela) asemakaavan ja asemakaavan muutokseen nro 
12389 sisältyvien korttelin 26962 tonttien 3-5 vuokrausperiaatteet myö-
hemmin päätettävästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka liitteen 
1 mukaisesti.

Käsittely

10.12.2018 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
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maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.10.2018 § 480

HEL 2018-008109 T 10 01 01 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ki vuokraa Helsingin kaupungin kaupunginosan 26. (Koskela) ensim-
mäiseen asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen nro 12389 sisäl-
tyvät asuinkerrostalotontit (AK) 26962/3-5 kaupunkiympäristön toimia-
lan toimivaltaisen viranhaltijan määräämästä ajankohdasta alkaen 
31.12.2075 saakka liitteestä nro 1 ilmenevin periaattein.

Esittelijä
kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Anne Björn, tonttiasiamies, puhelin: 310 32870

anne.bjorn(a)hel.fi
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§ 9
Detaljplaneändring för Elisabetsgatan 14 i Kronohagen (nr 12457)

HEL 2015-014306 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 7 i kvarteret 
17 i 1 stadsdelen (Kronohagen) enligt ritning nr 12457, daterad 
9.5.2017 och ändrad 21.11.2017, och på de grunder som framgår av 
detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12457 kartta, päivätty 9.5.2017, 
muutettu 21.11.2017

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12457 selostus, päivätty 
9.5.2017, muutettu 21.11.2017, päivitetty Kylk:n 21.11.2017 päätöksen 
mukaiseksi

3 Tehdyt muutokset
4 Vuorovaikutusraportti 9.5.2017, täydennetty 21.11.2017 ja tilaisuuksien 

(17.8.2016 ja 15.2.2017) muistiot
5 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Ab
Helen Elnät Ab
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Stadsmuseet
Samkommunen Helsingforsre-
gionens miljötjänster

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gäller för en tomt som ligger vid Elisabetsgatan i 
Kronohagen. Detaljplanelösningen gör det möjligt att bygga bostäder 
på platsen för en sporthalls- och verkstadsbyggnad som ska rivas i 
tomtens inre del. Bostadshuset vid Elisabetsgatan bevaras och bygg-
nadens värdefulla särdrag skyddas med skyddsbeteckningen sr-2. 
Också ett litet bostadshus i fyra våningar i tomtens sydöstra hörn beva-
ras och skyddas i detaljplanen med skyddsbeteckningen sr-3.

Målet är att göra det möjligt att bygga bostäder på tomtens innergård 
så att nybyggandet på ett naturligt sätt fortsätter den slingrande och 
mångformiga lokalstrukturen och materialen på kvarterets innergård. 
I området har det planerats två nya bostadshus med bilplatser under ett 
gårdsdäck. Infarten till parkeringslokalerna placeras vid Elisabetsgatan. 
På däcket anläggs en vistelsegård. Skyddsmålet och skyddsbestäm-
melserna för bostadshuset vid Elisabetsgatan och för det lilla flervå-
ningshuset i tomtens sydöstra hörn har justerats.

Den nya bostadsvåningsytan uppgår till ca 1 600 m² och antalet bostä-
der ökar med ca 45. Detaljplanelösningen gör det möjligt att bygga nya 
hyresbostäder i Kronohagen.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen följer de riksomfattande målen för områdesan-
vändningen och generalplanen med rättsverkningar. Detaljplaneänd-
ringen bidrar dessutom till att stadens strategiska mål uppnås.

Utgångspunkter för området och nuläge

Vid Elisabetsgatan ligger ett bostads- och affärshus i sex våningar 
(1928–1929) som är ritat av Kaarlo Borg. På innergården finns en 
sporthalls- och verkstadsbyggnad (1922–1923), ritad av Arkitekturbyrå 
Frosterus & Gripenberg, och dess utbyggnad, en byggnad i fyra vå-
ningar som inrymmer arbetslokaler och bostäder. Tomtens helhets-
struktur motsvarar relativt bra den ursprungliga byggnadssituationen på 
1920-talet. Basstrukturen i byggnadernas innerdelar har bevarats. Vä-
sentliga delar har rivits, lokaler och fasader har omvandlats och an-
vändningsändamålen har ändrats flera gånger under årens lopp.
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För området gäller en detaljplan från år 1984. Enligt detaljplanen är 
tomten kvartersområde för flervåningshus. Den tillåtna våningsytan på 
tomten är 6 500 m². Av byggnaderna på innergården har sporthallens 
del anvisats som en byggnadsyta på vilken lokaler som betjänar mo-
tions- och fritidsverksamhet får placeras.

Planeringsfaser och växelverkan

Kvartersområdena är 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.

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 9.6–10.7.2017.

Anmärkningar

Två anmärkningar gjordes mot detaljplaneförslaget. En skrivelse kom 
in utanför framläggningstiden. Påpekandena i anmärkningarna gällde 
körförbindelsen genom tomten 1/17/8, en föråldrad uppgift om körför-
bindelsen som blivit kvar på karttjänstens projektkort, fördärvande av 
en historisk och kulturhistoriskt värdefull byggnad, motstridigheten med 
generalplanen, de utredningar som gjorts upp, invånarnas trivsel, hälsa 
och livsmiljö, den orimliga olägenhet som planen medför invånarna, de 
negativa konsekvenserna för närservicen, den totala ytan för arbetslo-
kaler och nybyggnadens höjd. Påpekandena i skrivelsen gällde körför-
bindelsen genom tomten 1/17/8, byggnadsmassornas höjd och olägen-
heterna under byggtiden.

Utlåtanden

Helen Ab, Helen Elnät Ab, samkommunen Helsingforsregionens miljö-
tjänster (HRM), Helsingfors stadsmuseum och stadens miljötjänster 
gav utlåtanden om detaljplaneförslaget.

Helen Elnät Ab:s utlåtande gällde nödvändiga åtgärder med anledning 
av de fjärrvärmeledningar som korsar tomten. Helen Elnät Ab hade 
ingenting att invända mot förslaget till detaljplaneändring. HRM konsta-
terar i sitt utlåtande att de allmänna vattenledningar och avlopp som 
betjänar området har byggts färdigt och att ändringsförslaget inte krä-
ver att dessa flyttas. Stadsmuseet hade ingenting att påpeka om änd-
ringsförslaget. Miljötjänsternas utlåtande gällde utredning av förore-
ningar i marken och trafikbullret vid fasaden mot Elisabetsgatan.

Detaljplanebeskrivningen har med anledning av miljötjänsternas utlå-
tande kompletterats med ett stycke om miljöstörningar, och utredning-
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en och saneringen av föroreningar i marken har tagits upp i detaljplane-
beskrivningen och meddelats till den som inleder projektet.

Kostnader

Det medför inga kostnader för staden att genomföra detaljplaneänd-
ringen. Projektet ansvarar för kostnaderna för de ledningsflyttningar 
som projektet förutsätter.

Detaljplaneändringen höjer tomtens värde avsevärt. Staden får inkoms-
ter i form av markanvändningsersättningar. Man har avtalat om mar-
kanvändningsersättningarna med markägaren. Ett markanvändnings-
avtal undertecknades 22.10.2018.

Ändringar i detaljplanen

I förslaget till detaljplan gjordes ändringar för vilka det redogörs i detalj i 
detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan 
över ändringar (Tehdyt muutokset). De ändringar som gjorts har disku-
terats med berörda parter. De vars intresse ändringarna gäller har blivit 
separat hörda.

Till slut

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsmiljönämndens justerade 
framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12457 kartta, päivätty 9.5.2017, 
muutettu 21.11.2017

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12457 selostus, päivätty 
9.5.2017, muutettu 21.11.2017, päivitetty Kylk:n 21.11.2017 päätöksen 
mukaiseksi

3 Tehdyt muutokset
4 Vuorovaikutusraportti 9.5.2017, täydennetty 21.11.2017 ja tilaisuuksien 

(17.8.2016 ja 15.2.2017) muistiot
5 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Sökande av ändring
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Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Ab
Helen Elnät Ab
Stadsmuseet
Samkommunen Helsingforsre-
gionens miljötjänster

För kännedom

Detaljplaneläggning
Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.12.2018 § 796

HEL 2015-014306 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 1. kaupunginosan (Kruununhaka) kortte-
lin 17 tontin 7 asemakaavan muutoksen 9.5.2017 päivätyn ja 
21.11.2017 muutetun piirustuksen numero 12457 mukaisena ja asema-
kaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit Tonttipäällikkö 26.09.2018 § 54

HEL 2015-014306 T 10 03 03

Liisankatu 14

Päätös

Tonttipäällikkö päätti tehdä tontin 91-1-17-7 (Kruununhaka) omistajan 
Kiinteistö Oy Helsingin Liisankatu 14 (Y-tunnus 1445265-7) kanssa liit-
teen 1 mukaisen maankäyttösopimuksen. 

Samalla tonttipäällikkö päätti oikeuttaa hallinto- ja tukipalveluiden kiin-
teistölakimiehen allekirjoittamaan edellä mainitun sopimuksen sekä te-
kemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia.

(MA11-1)

Päätöksen perustelut

Sopimuksen kohde

Sopimus koskee Kruununhaan kaupunginosassa osoitteessa Liisanka-
tu 14 sijaitsevaa rakennettua asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) 
tonttia 1017/7. Tontin pinta-ala on 3 494 m², ja kaavan mukainen ra-
kennusoikeus 6 500 k-m². Tontilla sijaitsee Liisankadun varrella sijait-
seva vuonna 1928 valmistunut asuin- ja liiketalo ja sisäpihalla sijaitseva 
liikuntahalli-työpajarakennus sekä vuonna 1929 valmistunut 4- kerroksi-
nen työtila-asuinrakennus tontin kaakkoiskulmassa.

Vireillä oleva asemakaavan muutos

Tontilla on vireillä asemakaavan muutosehdotus nro 12457, joka mah-
dollistaa asuinrakentamisen tontin sisäosaan purettavan liikuntahalli- ja 
työpajarakennuksen tilalle. Liisankadun varressa ja tontin kaakkoiskul-
massa sijaitsevat asuinrakennukset säilyvät. Kaavamuutoksessa on 
osoitettu uutta asuinrakennusoikeutta 1 600 k-m² (määrään sisältyy 
myös muutosehdotuksessa suojeltu asuinrakennus 350 k-m²).

Maankäyttösopimus ja -korvaus

Kaavamuutos korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten maanomistajan 
kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen 
päätöksen mukaiset neuvottelut.

Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 1 oleva sopimus.
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Maanomistaja sitoutuu suorittamaan kaupungille 670 000 euron 
korvauksen osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. 
Korvaus on maksettava neljän kuukauden kuluessa siitä, kun asema-
kaavan muutos on saanut lainvoiman. Korvausta korotetaan sen nyky-
arvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamishetkestä maksupä-
ivään saakka kahdella prosentilla vuodessa.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan 26.9.2017 (115§) tekemän päätöksen 
mukaan tonttipäällikkö päättää maankäyttösopimuksen hyväksymisestä 
ja siihen liittyvistä aluejärjestelyistä 1 500 000 euron kokonaisarvoon 
saakka.

Lisätiedot
Kirsi Federley, vs. tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi
Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 21.11.2017 § 236

HEL 2015-014306 T 10 03 03

Hankenumero 5318_1

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 9.5.2017 päivätyn ja 21.11.2017 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12457 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 1. kaupunginosan (Kruununhaka) korttelin 17 tonttia 7.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyyn mielipiteeseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila 
Laiturilla, 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.

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Marjaana Yläjääski, arkkitehti, puhelin: 310 37045

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

raila.hoivanen(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 12.10.2017 § 40

HEL 2015-014306 T 10 03 03

Hankenumero 5318_1

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12457 pohjakartan 
kaupunginosassa 1 Kruunuhaka. 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: 12457
Kaupunginosa: 1 Kruunuhaka
Kartoituksen työnumero: 6/2017
Pohjakartta valmistunut: 28.2.2017
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
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timo.tolkki(a)hel.fi
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi

Kaupunginmuseo 15.6.2017

HEL 2015-014306 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Asunto-osakeyhtiö Helsingin Liisankatu 14 asemakaavan muutosehdo-
tuksesta. Kaupunginmuseo tarkastelee asemakaavan muutosta kulttu-
uriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja antaa seuraavan lausunnon.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusi asuinrakentaminen 
tontin sisäpihalle. Liisankadun varressa sijaitsevan rakennuksen suo-
jelumääräykset tarkistetaan. Sisäpihalla sijaitseva vajaakäytölle jäänyt 
liikuntahalli- ja työpajarakennus puretaan. Tontin kaakkoiskulmassa si-
jaitseva pieni nelikerroksinen asuinkerrostalo säilytetään ja sen suojelu-
arvot otetaan kaavoituksessa huomioon.

Liisankatu kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen Helsingin empire-
keskusta ja kivikaupunki–alueeseen. Yleiskaava 2002:ssa alue on mer-
kitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi, asuminen/toimitila. Voimassa ole-
vassa asemakaavassa (1984) alue on merkitty asuinkerrostalojen kort-
telialueeksi. 

Tontilla sijaitsevat kadun varren suojeltu asuinrakennus (K. Borg 1928–
1929) ja liikuntahalli- ja työpajarakennus (Frosterus & Gripenberg 
1922–1923). Pihan perällä on lisäksi pieni nelikerroksinen asuinraken-
nus. Sisäpihan rakennuksista on laadittu rakennushistoriaselvitys 
(Groop & Tiensuu Arkkitehdit 2013). Liikuntahalli- ja työpajarakennus li-
ittyy suomalaiseen elokuvahistoriaan, sillä se muutettiin Suomen Filmi-
teollisuus Oy:n studioiksi vuonna 1945. Studiot olivat Pohjoismaiden 
suurimmat, ne sijoitetiin tennishallien paikalle ja parvikerroksiin tuli tark-
kaamo ja pukuhuonetiloja. Studioissa kuvattiin yli sata suomalaista elo-
kuvaa. Suomen Filmiteollisuus Oy:n toiminta päättyi yhtiön konkurssiin 
vuonna 1965. Yleisradion Liisankadun studiot toimivat tiloissa 1970-lu-
vun lopulle asti, jonka jälkeen tilat muutettiin takaisin alkuperäiseen 
käyttöönsä eli liikuntatiloiksi.

Tontin historiaa:

Tontin nykyisten rakennusten rakentamisen aikainen asemakaava oli 
vuodelta 1826 ja se oli voimassa vuoteen 1984. 1800-luvulla korttelin 
rakennukset olivat matalia puutaloja, jotka sijoittuivat pääosin ympäröi-
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vien katujen varsille. Korttelin keskiosa oli puistomainen ja siellä oli lä-
hinnä piharakennuksia. Voimakas rakentaminen alkoi 1900-luvun taitte-
essa ja ensimmäisillä vuosikymmenillä. Puutalot korvautuivat 5–6-ker-
roksisilla kivirakennuksilla ja korttelin sisäosien puistomainen luonne al-
koi hävitä rakentamisen tieltä. Liikuntahalli- ja työpajarakennus raken-
nettiin Arkitekturbyrå Frosterus & Gripenbergin 1922–1923 laatimien 
suunnitelmien mukaisesti tontin sisäosaan. Rakennus koostui kahdesta 
osasta; Liisankadun suuntaisesta ja tähän nähden poikittaisesti sijoite-
tusta eteläisestä siivestä. Molempien osien mitoitus perustui tennisken-
tän mittoihin. Kuusikerroksinen kahden portaan asuin-liikerakennus ra-
kennettiin Liisankadun varrelle arkkitehti K. Borgin vuonna 1928 laati-
mien suunnitelmien mukaisesti. Liikuntahalli- ja työpajarakennuksessa 
on tehty monia muutoksia. Ensimmäinen muutosvaihe oli 1930-luvulla, 
jolloin autojen määrä lisääntyi, ja sen myötä tarvittiin korjaamo- ja säily-
tystiloja. 

1945 liikunta- ja työpajarakennus koki suuren käyttötarkoituksen muu-
toksen, kun se muutettiin elokuvastudioksi. Myöhemmin samoissa tilo-
issa toimi Yleisradio aina 1970-luvun lopulle asti. Kun studiot purettiin, 
palautettiin liikuntahallit alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa. Vuosi-
kymmenten kuluessa myös autoistuminen tuotti monia muutoksia kiin-
teistössä, kuten porttikäytävien laajentamisen ja kellarin uuden sisää-
najon rakentamisen läntiseltä yläpihalta.

Kaavamuutos:

Asemakaavan muutoksella muodostetaan Asuinrakennusten kortteli-
alue (AK), jossa tontti osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Li-
ikuntahalli ja työtilarakennus puretaan ja sen tilalle rakennetaan kaksi 
uutta asuinkerrostaloa (yht. 3 000 k-m2). Toinen taloista on kolme- ja 
toinen neljä ja puolikerroksinen. Asuntoja uusiin rakennuksiin tulee noin 
45 kappaletta. Liisankadunvarren asuinkerrostalo (4 750 k-m2) suojel-
laan sr-2 merkinnällä. Myös pihan kaakkoiskulman nelikerroksinen asu-
inrakennus (350 k-m2) säilytetään ja sen vaalittavat arvot suojellaan sr-
3 merkinnällä. Kadunvarsirakennuksen kivijalkamyymälät ja toimistotilat 
kahdessa ensimmäisessä kerroksessa osoitetaan liike- ja myymälätilo-
iksi.

Rakennussuojelu:

Liisankadun varren asuin- ja liikerakennus suojellaan sr-2 merkinnällä. 
Suojelumääräyksen mukaan rakennus on kulttuurihistoriallisesti ja ra-
kennustaiteellisesti arvokas, eikä sitä saa purkaa. Rakennuksessa ei 
saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- ja lisärakentamistöitä, jotka hei-
kentävät rakennuksen rakennustaiteellisia arvoja tai muuttavat arkki-
tehtuurin ominaispiirteitä. Korjaamisen lähtökohtana tulee olla raken-
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nuksen alkuperäisten tai niihin verrattavien rakenteiden, rakennusosien 
ja niiden yksityiskohtien ja materiaalien säilyttäminen. Mikäli alkuperäi-
siä rakennusosia joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee teh-
dä alkuperäistoteutuksen mukaisesti. Rakennuksen kulttuurihistorialli-
sesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaita tiloja ja yksityiskohtia tulee 
vaalia. Näihin kuuluvat porrasaula ja siihen liittyvät ovet ja katon koris-
temaalaukset sekä porrashuoneen alkuperäiset materiaalit ja rakennu-
sosat. Tuulikaapin ja tuuletusparvekkeiden alkuperäiset ovet tulee sä-
ilyttää, samoin porrastasanteiden alakattojen koristeaiheet.

Tontin kaakkoiskulmassa sijaitseva asuinlaajennusosa vuodelta 1929 
säilytetään ja sen kulttuurihistorialliset arvot suojellaan sr-3 merkin-
nällä. Suojelumääräyksen mukaan rakennus on kulttuurihistoriallisesti 
arvokas. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksen ulkoasun korjaus-, 
muutos- ja lisärakentamistyöt ja rakennusosien uusiminen on toteu-
tettava rakennuksen alkuperäisiin ominaispiirteisiin hyvin soveltuvalla 
tavalla. Porrashuoneen kaide, tuuletusparvekkeen ovet ja parvekkeen 
ovien molemmin puolin sijaitsevat paneloidut komerot tulee säilyttää 
kunnostamalla tai jos uusiminen on välttämätöntä, tulee se tehdä ra-
kennuksen alkuperäisiin ominaispiirteisiin hyvin soveltuvalla tavalla.

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdo-
tuksesta.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 9.8.2016

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.05.2017 § 231

HEL 2015-014306 T 10 03 03

Ksv 5318_1, karttaruutu 673497

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 

 asettaa 9.5.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12457 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 1. kaupun-
ginosan (Kruununhaka) korttelin 17 tonttia 7.

 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.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12457 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Marja Piimies

Lisätiedot
Marjaana Yläjääski, arkkitehti, puhelin: 310 37045

marjaana.ylajaaski(a)hel.fi

Rakennusvirasto 16.8.2016

HEL 2015-014306 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1258-00/16 Asunto-osakeyhtiö 
Helsingin Liisankatu 14 (asemakaavan muutoshakemus Kruununhaan 
tontille 17/7), 26.8.2016 mennessä.

Kaavamuutos koskee tonttia. Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi

http://www.hel.fi/ksv
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Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237
olli.haanpera(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 1.7.2016

HEL 2015-014306 T 10 03 03

Geoteknisellä osastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaan asemakaavan muutoksesta Kruunuhaan tontille 17/7.

Lisätiedot
Ilkka Satola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37817

ilkka.satola(a)hel.fi
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§ 10
Detaljplan och detaljplaneändring för Melkökajen på Busholmen (nr 
12500)

HEL 2015-011323 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplan för kvarteren 20086–20089 och 
delar av kvarteren 20084 och 20085 samt för gatu-, park- och vatten-
områden i 20 stadsdelen (Västra hamnen, Busholmen) och detaljpla-
neändring för kvarteret 20263 och för gatu-, vatten-, och hamnområden 
samt för en småbåtshamn i 20 stadsdelen (Västra hamnen, Bushol-
men) enligt ritning nr 12500, daterad 5.6.2018 och ändrad 22.11.2018, 
och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen. Genom 
planändringen bildas de nya kvarteren 20077–20079 och 20082–
20089.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12500 kartta, 
päivätty 5.6.2018, muutettu 22.11.2018

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12500 selostus, 
päivätty 5.6.2018, muutettu 22.11.2018

3 Liikennesuunnitelma (piir. nro 6847)
4 Vuorovaikutusraportti 5.6.2018, täydennetty 22.11.2018
5 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helen Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingforsre-
gionens trafik
Trafikverket
Helsingfors Hamn Ab
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Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplanen och detaljplaneändringen gäller Melkökajens område på 
sydvästra Busholmen. Planlösningen gör det möjligt att bygga bostads-
kvarter, parker samt en skola och ett daghem invid vattnet på ett områ-
de som har blivit tillgängligt efter att hamnverksamheten upphörde.

Målet är att bygga ett bostadsområde i enlighet med principerna för so-
cialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling, så att området på 
ett naturligt sätt länkas till redan planerade delar av Busholmen och 
kompletterar den urbana stadsstrukturen. Området stöder sig på kollek-
tiv spårvägstrafik.

Ritningarna för Melkökajen har dimensionerats så att det blir mera 
småskaligt än övriga Busholmen: något av en by vid sjön och ett tätt 
bostadsområde. Det planeras olika typer av bostadshus, alltifrån hy-
bridhus med blandade funktioner till urbana småhus. Husen är byggda i 
3–7 våningar, lägre allt närmare stranden de ligger. Byggnadernas höjd 
bygger på utredningar om vindförhållandena. Områdets centrala all-
männa utomhusplatser utgörs av ett fotgängar- och cykelstråk som lig-
ger i lä mellan kvarteren, det vill säga Samoagränden med dess fick-
parker, och av strandparker som omger området.

Det byggs 94 355 m² ny bostadsvåningsyta, 3 720 m² ny våningsyta för 
kontors- och affärslokaler och 11 000 m² ny våningsyta för offentlig ser-
vice. Tomternas genomsnittliga exploateringstal är e=2,0. Antalet invå-
nare ökar med cirka 2 300.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen följer de riksomfattande målen för områdesan-
vändningen och delgeneralplanen för Busholmen. Planen bidrar till att 
staden kan uppnå sina strategiska mål.
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För området gäller detaljplaner från åren 1979, 1984 och 2014. Enligt 
detaljplanerna är området hamnområde, kvartersområde för byggnader 
som betjänar hamnområdet, gatuområde och båthamnsområde.

Området består av muddermassa från havet och är en del av Västra 
hamnen. Merparten av Västra hamnens fraktgodsfunktioner överfördes 
år 2008 från Busholmen till Nordsjö hamn. Ända fram till dess var om-
rådet stängt för utomstående och ett asfaltbelagt fält för parkering av 
sjöcontainrar. Norr och öster om området byggs detaljplaneområdena 
Busholmsklippan och Sandholmen, Utterkajen och Atlantbågen. Melkö-
kajen fungerade som kajplats för kryssningsfartyg fram till oktober 
2018, då kryssningstrafiken flyttade till Ärtholmen. Ahtibassängen i sö-
der knyter området till det öppna havet. Söder om Ahtibassängen finns 
Västra terminalen 2 som betjänar passagerartrafiken mellan Helsing-
fors och Tallinn.

Planeringsfaser och växelverkan

Områdena är i Helsingfors stads ägo. Detaljplanelösningen har utarbe-
tats på initiativ av staden.

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

Planförslaget hölls offentligt framlagt 19.6–18.7.2018. Inga anmärk-
ningar gjordes mot förslaget.

Utlåtanden

Helen Elnät Ab, Helsingfors Hamn och samkommunen Helsingforsregi-
onens trafik (HRT) gav utlåtanden om planförslaget.

Påpekandena i utlåtandena gällde avtalsteknik med anknytning till pla-
ceringen av elanläggningar, alternativ för att bekämpa buller från fartyg 
nattetid, finansieringen av temporära arrangemang för vattenförsörj-
ningen och förtydligande av terminologin.

Helen Ab och Trafikverket meddelade att de inte har något att yttra el-
ler påpeka.

Utlåtandena framgår i sin helhet av beslutshistorien, och referat av des-
sa och genmälena till utlåtandena ingår i rapporten om växelverkan (bi-
laga 4).

Trafikplan

I anslutning till detaljplanelösningen har det utarbetats en trafikplan (rit-
ning nr 6847, bilaga 3) där områdets gator är lokalgator. Samoagrän-
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den med sin sträckning tvärs igenom Melkökajen är ett gatuområde re-
serverat för fotgängare och cyklister.

Kostnader

Staden förutsätts göra betydande samhällsekonomiska investeringar 
för grundberedning, rengöring av förorenad mark, fyllning med mudd-
ringsmassa från havet, allmän platåhöjning, nya strandkonstruktioner 
och iståndsättande av strandkonstruktionerna, parker, gator, offentliga 
servicebyggnader och byggande av nätverk för tekniskt underhåll.

Detaljplanelösningen medför följande kostnader för staden, exklusive 
mervärdesskatt:

Grundberedning 16 miljoner euro
Gator och öppna platser 9 miljoner euro
Parker 3 miljoner euro
Melkökajens strandkonstruktioner 6 miljoner euro
Offentliga servicebyggnader 35 miljoner euro
Totalt 69 miljoner euro

Kostnadsberäkningen inbegriper inte kostnader för spårvägen och för 
behövliga temporära arrangemang.

De intäkter som staden får in från den nya planerade våningsytan har 
kalkylerats med utnyttjande av en fördelning av besittnings- och finan-
sieringsformer i enlighet med programmet för boende och markanvänd-
ning. För försäljning och uthyrning av den nya planlagda byggrätten fly-
ter det in ett totalt värde på cirka 85 miljoner euro.

Ändringar i förslaget till detaljplan och detaljplaneändring

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga 
materialet gjordes ändringar efter att detaljplanen varit offentligt fram-
lagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens 
näst sista kapitel.

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

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsmiljösektorns detaljplan-
läggningstjänsts justerade framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
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Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12500 kartta, 
päivätty 5.6.2018, muutettu 22.11.2018

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12500 selostus, 
päivätty 5.6.2018, muutettu 22.11.2018

3 Liikennesuunnitelma (piir. nro 6847)
4 Vuorovaikutusraportti 5.6.2018, täydennetty 22.11.2018
5 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva 5.6.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helen Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingforsre-
gionens trafik
Trafikverket
Helsingfors Hamn Ab
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

För kännedom

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Stadsmiljönämnden
Trafikaffärsverket
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2019 § 6

HEL 2015-011323 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkä-
saari) kortteleiden 20086–20089, kortteleiden 20084 ja 20085 osien se-
kä katu- puisto- ja vesialueen asemakaavan ja 20. kaupunginosan 
(Länsisatama, Jätkäsaari) korttelin 20263 ja katu-, vesi-, satama-, alu-
eiden sekä venesataman asemakaavan muutoksen 5.6.2018 päivätyn 
ja 22.11.2018 muutetun piirustuksen numero 12500 mukaisena ja ase-
makaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Kaavamuutoksen myötä 
muodostuvat uudet korttelit 20077–20079 ja 20082–20089.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Asemakaavoitus 22.11.2018

HEL 2015-011323 T 10 03 03

Hankenumero 4865_1, 4865_2

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 5.6.2018 päivättyä 20. kaupungi-
nosan (Länsisatama, Jätkäsaari) kortteleiden 20086–20089, korttelei-
den 20084 ja 20085 osien sekä katu- puisto- ja vesialueen asemakaa-
vaehdotusta ja 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) korttelin 
20263 ja katu-, vesi-, satama-, alueiden sekä venesataman (muodostu-
vat uudet korttelit 20077-20079 ja 20082-20089) asemakaavan muuto-
sehdotusta nro 12500. Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja mu-
uhun aineistoon tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti liittee-
stä ja kaavaselostuksesta.

Asemakaavoituspalvelun mielestä julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyt 
muutokset kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun ai-
neistoon eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uu-
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delleen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen 
kanssa.

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Melkin-
laiturin aluetta, joka sijaitsee Jätkäsaaren lounaisosassa. Kaavaratkai-
su mahdollistaa meren äärelle sijoittuvien asuinkortteleiden, puistojen 
sekä koulun ja päiväkodin rakentamisen satamatoiminnoilta vapautune-
elle alueelle.

Tavoitteena on rakentaa sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti 
kestävän kehityksen mukainen asuinalue, joka liittyy luontevasti Jätkä-
saaren jo suunniteltuihin osa-alueisiin ja täydentää urbaania kaupunki-
rakennetta. Alue tukeutuu julkiseen raideliikenteeseen.

Jätkäsaaren osa-alueet rakentuvat omaleimaisiksi. Melkinlaiturin alue 
on suunniteltu mittakaavaltaan muuta Jätkäsaarta pienemmäksi, meri-
kylä-henkiseksi ja tiiviiksi asuinalueeksi. Alueelle suunnitellaan erilaisia 
asuintalotyyppejä toimintoja sekoittavasta hybridistä kaupunkipientaloi-
hin. Rakennukset ovat kerrosluvuiltaan 3–7-kerroksisia ja madaltuvat 
kohti rantaa. Rakennusten korkeudet perustuvat tehtyihin tuulisuussel-
vityksiin. Alueen keskeiset julkiset ulkotilat koostuvat kortteleiden suo-
jaan jäävästä jalankulun ja pyöräilyn reitistä Samoankujasta taskupu-
istoineen sekä aluetta kehystävistä rantapuistoista.

Uutta asuntokerrosalaa on 94 355 k-m², toimisto- ja liiketilojen kerrosa-
laa 3 720 km² ja julkisten palveluiden kerrosalaa 11 000 k-m². Tonttien 
keskimääräinen tehokkuusluku on e=2,0. Asukasmäärän lisäys on noin 
2 300.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir. nro 
6847), jonka mukaan alueen kadut ovat tonttikatuja. Melkinlaiturin 
keskellä kulkee jalankululle ja pyöräilylle varattu katualue Samoankuja.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että yhdyskun-
tarakennetta Helsingin ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä tiivis-
tetään. Rakentamaton satama-alue meren äärellä muuttuu kaikille yh-
teiseksi julkiseksi kaupunkitilaksi sekä asuin- ja julkisten palveluiden 
kortteleiksi. Kantakaupunkimainen asuminen ja merellinen Helsinki 
ovat uuden alueen ominaispiirteet. 

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja voi-
massa olevan Helsingin uuden yleiskaavan sekä Jätkäsaaren osayleis-
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kaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue on meritäyttöjen aluetta ja osa Länsisatamaa. Pääosa Länsisata-
man rahtiliikennetoiminnoista siirrettiin Jätkäsaaresta Vuosaaren sata-
maan vuonna 2008. Siihen saakka alue oli ulkopuolisilta suljettua as-
falttipintaista merikonttien säilytyskenttää. Alueen pohjois- ja itäpuolella 
rakentuvat Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren, Saukonlaiturin ja Atlan-
tinkaaren asemakaava-alueet. Melkinlaituri toimi risteilijälaiturina loka-
kuuhun 2018, jonka jälkeen risteilijäliikenne siirtyi Hernesaareen. Alue 
liittyy etelässä Ahdinaltaan välityksellä avomereen. Ahdinaltaan etelä-
puolella toimii Tallinnaan suuntautuvaa matkustajaliikennettä palveleva 
Länsiterminaali 2.

Alueella on voimassa asemakaavat vuosilta 1979, 1984 sekä 2014. 
Asemakaavojen mukaan alue on satama-aluetta, satama-aluetta palve-
levien varastorakennusten korttelialuetta, katualuetta sekä venesata-
ma-aluetta.

Helsingin kaupunki omistaa alueet. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaava-alueen maaperän esirakentaminen ja pilaantuneen maaperän 
puhdistaminen, meritäytöt sekä alueen yleistasauksen korottaminen, 
uudet rantarakenteet sekä rantarakenteiden kunnostaminen, puistojen, 
katujen, julkisten palvelurakennusten ja teknisen huollon verkostojen 
rakentaminen edellyttävät kaupungilta merkittävää yhdyskuntataloudel-
lista investointia.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti:

Esirakentaminen     16 milj. euroa
Kadut ja aukiot      9 milj. euroa
Puistot      3 milj. euroa
Melkinlaiturin rantarakenteet      6 milj. euroa
Julkiset palvelurakennukset     35 milj. euroa
Yhteensä n. 70 milj. euroa

Kustannusarvio ei sisällä raitiotien sekä tarvittavien väliaikaisjärjestely-
jen kustannuksia.
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Kaupungille uudesta kaavoitettavasta kerrosalasta kertyvät tulot on las-
kettu käyttäen AM-ohjelman mukaista hallinta- ja rahoitusmuotojakau-
maa. Uuden kaavoitettavan rakennusoikeuden myynnistä ja vuokraa-
misesta kaupungille kertyvä arvo on kokonaisuudessaan noin 85 mil-
joonaa euroa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 19.6.–18.7.2018

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 5.6.2018 ja 
lautakunta päätti 5.6.2018 asettaa asemakaavan muutosehdotuksen 
nähtäville. 

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat säh-
kölaitteiden sijoittumiseen liittyvään sopimustekniikkaan, yöaikaisen lai-
vamelun torjuntavaihtoehtoihin, vesihuoltoon liittyvien väliaikaisjärjes-
telyiden rahoitukseen sekä käsitteiden tarkennukseen.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin Satama
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy, Liikennevi-
rasto.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin 
huomautuksiin.

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoi-
tuksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen 
huomautusten johdosta. 

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu 
Tehdyt muutokset -liitteeseen. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu asi-
anomaisten tahojen kanssa.

Tarkemmat perustelut
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Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Lisätiedot
Teo Tammivuori, arkkitehti, puhelin: 310 21192

teo.tammivuori(a)hel.fi
Kirsi Rantama, vs. tiimipäällikkö, puhelin: 310 37207

kirsi.rantama(a)hel.fi
Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, , liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37490

teemu.vuohtoniemi(a)hel.fi
Mari Soini, maisema-arkkitehti, maisemasuunnittelu, puhelin: 310 37479

mari.soini(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu/korkotasot, yhdyskuntatekni-
ikka, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu/ympäristömelu, pu-
helin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Helena Färkkilä-Korjus, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu/maaperän 
rakennettavuus, puhelin: 310 37325

helena.farkkila-korjus(a)hel.fi
Mikko Juvonen, projektipäällikkö, teknistaloudellinen suunnittelu/kaavatalous, puhelin: 
310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.06.2018 § 303

HEL 2015-011323 T 10 03 03

Hankenumero 4865_1, 4865_2

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 asettaa 5.6.2018 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12500 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- 
ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaava koskee 20. 
kaupunginosan (Länsisatama) kortteleita 20086-20089 ja osaa kort-
teleista 20084 ja 20085 sekä katu-, puisto- ja vesialueita ja asema-
kaavan muutos koskee 20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelia 
20263 ja katu-, vesi-, satama-alueita sekä venesatamaa (muodostu-
vat uudet korttelit 20077-20079 ja 20082-20089).

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila 
Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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 että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausun-
not

 valtuuttaa asemakaavoituspalvelun tekemään ehdotukseen vähäi-
siä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdo-
tuksen sisältöä

 merkitä tiedoksi laaditut korttelikortit, jotka ovat kaavaselostuksen 
liitteenä.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12500 hy-
väksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennus-
lain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lau-
sunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiym-
päristölautakunnassa. 

Käsittely

05.06.2018 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Kirsi Rantama ja liikennein-
sinööri Teemu Vuohtoniemi. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jäl-
keen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kirsi Rantama, arkkitehti, puhelin: 310 37207

kirsi.rantama(a)hel.fi
Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37490

teemu.vuohtoniemi(a)hel.fi
Mari Soini, maisema-arkkitehti, maisemasuunnittelu, puhelin: 310 37479

mari.soini(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu/korkotasot, yhdyskuntatekni-
ikka, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu/ympäristömelu, pu-
helin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Helena Färkkilä-Korjus, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu/maaperän 
rakennettavuus, puhelin: 310 37325

helena.farkkila-korjus(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu/kaavatalous, puhe-
lin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 03.05.2018 § 19
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HEL 2015-011323 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12500 pohjakartan 
kaupunginosassa 20 Länsisatama. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspal-
velut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12500
Kaupunginosa: 20 Länsisatama
Kartoituksen työnumero: 11/2018
Pohjakartta valmistunut: 15.2.2018
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 31967

merja.kyyro(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 05.04.2017 § 26

HEL 2015-011323 T 10 03 03

Nimistötoimikunta käsitteli Länsisataman kaupunginosassa Jätkäsaa-
ren osa-alueella sijaitsevan Melkinlaiturin alueen nimistöä arkkitehti Kir-
si Rantaman esittelyn pohjalta.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:
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Barbadoksenkuja–Barbadosgränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (Karibianmeren saaret ja saarivaltiot); liitynnäi-
nen, Barbadoksenkadun mukaan;

Kiribatinkatu–Kiribatigatan
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (Tyynenmeren saaret ja saarivaltiot); Kiribatin 
tasavallan eli Kiribatin mukaan, joka on Mikronesiassa Tyynellämerellä 
sijaitseva saarivaltio. Vuoden 1995 alusta lähtien kansainvälinen pä-
ivämääränraja on kulkenut Kiribatin aluevesien itärajaa pitkin;

Melkinlaituri–Melkökajen
(katu)
Perustelu: Liitynnäinen, liittynee Ulkosaarten kaupunginosassa sijaitse-
vaan Melkin saareen. Melkinlaiturin nimi on ollut epävirallisessa käytös-
sä vuodesta 1982 lähtien ja on vahvistunut vuonna 2016 asemakaa-
vassa 12331;

Naurunkatu–Naurugatan
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (Tyynenmeren saaret ja saarivaltiot); Naurun 
tasavallan eli Naurun mukaan, joka on Tyynessämeressä sijaitseva 
saarivaltio;

Naurunkuja–Naurugränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (Tyynenmeren saaret ja saarivaltiot); liitynnäi-
nen, Naurunkadun mukaan;

Neptunuksenkatu–Neptunusgatan
(katu)
Perustelu: Liitynnäinen, Neptunuksenpuiston mukaan;

Neptunuksenkuja–Neptunusgränden
(katu)
Perustelu: Liitynnäinen, Neptunuksenpuiston mukaan;

Neptunuksenpuisto–Neptunusparken
(katu)
Perustelu: Roomalaisen mytologian veden jumalan Neptunuksen mu-
kaan, joka on vastine kreikkalaisen mytologian veden jumala Poseido-
nille;

Samoankuja–Samoagränden
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(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (Tyynenmeren saaret ja saarivaltiot); Samoan it-
senäisen tasavallan eli Samoan mukaan, joka on Polynesiassa Tyynel-
lämerellä sijaitseva saarivaltio;

Tahitinkatu–Tahitigatan
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (Tyynenmeren saaret ja saarivaltiot); Tahitin mu-
kaan, joka on Tyynellämerellä sijaitsevan Ranskan Polynesian suurin 
saari;

Tongankuja–Tongagränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (Tyynenmeren saaret ja saarivaltiot); Tongan ku-
ningaskunnan eli Tongan mukaan, joka on Polynesiassa Tyynelläme-
rellä sijaitseva saarivaltio;

Tulimaankatu–Eldslandsgatan
(katu)
Perustelu: Etelä-Amerikan eteläisimmässä kärjessä Tyynenmeren ja 
Atlantin valtameren kohtaamispaikassa sijaitsevan saariston (esp. Tier-
ra del Fuego) mukaan. Tulimaan saaristo on jaettu Argentiinan ja Chi-
len kesken;

Tulimaanpuisto–Eldslandsparken 
(katu)
Perustelu: Liitynnäinen, Tulimaankadun mukaan;

Tuvalunkuja–Tuvalugränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (Tyynenmeren saaret ja saarivaltiot); Tuvalun 
mukaan, joka on Polynesiassa Tyynellämerellä sijaitseva saarivaltio;

ja

Vanuatunkatu–Vanuatugatan
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (Tyynenmeren saaret ja saarivaltiot); Vanuatun 
tasavallan eli Vanuatun (aik. Uudet-Hebridit) mukaan, joka on Melane-
siassa Tyynellämerellä sijaitseva saarivaltio.

08.03.2017 Pöydälle

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 1/2019 260 (402)
Stadsfullmäktige

Ärende/10
16.01.2019

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

Kiinteistövirasto Tonttiosasto 3.12.2015

HEL 2015-011323 T 10 03 03

Lausunto

Kiinteistöviraston tonttiosasto antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle Jät-
käsaaren Melkinlaiturin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta ja suunnitteluperiaatteista nro 1224-00/15 seuraavan lausunnon:

Yleistä

Kiinteistövirasto puoltaa Jätkäsaaren Melkinlaiturin asemakaavan muu-
toksen valmistelun käynnistämistä. Kiinteistövirasto pitää tärkeänä, että 
Melkinlaiturin alueesta tulee mahdollisimman tehokkaasti ja monipuoli-
sesti rakennettu Jätkäsaaren osa-alue, joka liittyy toiminnallisesti jo ra-
kennettuun Jätkäsaareen ja koko eteläisen Helsingin kantakaupunkiin. 
Asemakaavan muutoksen valmistelu tulee toteuttaa yhteistyössä kau-
pungin eri hallintokuntien kanssa mahdollisimman tarkoituksenmukai-
sen ja toteutuskelpoisen lopputuloksen saavuttamiseksi. 

Suurin osa kaava-alueelle muodostettavista asuntotonteista tultaneen 
myymään. Mahdolliset pitkäaikaisesti vuokrattavat tontit sijaitsevat At-
lantinkadun varrella, johon suunnitellaan 6-kerroksisia asuinkerrostalo-
kortteleita. Tonttien tuleva hallinto- ja rahoitusmuotojakauma vahviste-
taan erikseen kaupungin vahvistamien periaatepäätösten mukaisesti.

Huomioita suunnitteluperiaatteista

Suunnittelussa tulee pyrkiä siihen, että alueesta muodostuu toiminnalli-
sesti ja kaupunkikuvallisesti mahdollisimman monipuolinen kokonaisu-
us. Suunnitteluperiaatteissa on esitetty tulevien rakennusten ma-
daltuvan Atlantinkadulta rantaan päin mentäessä, mitä voidaan pitää 
varsin tarkoituksenmukaisena lähtökohtana. Suunnittelualueella voisi li-
säksi tutkia rakennusten korkeusvaihtelujen korostamista, jopa kortteli-
rakenteiden sisällä. Näin saataisiin tavanomaisten tasakattokortteleiden 
rinnalle monipuolista ja mielenkiintoista kaupunkitilaa. Edelleen suun-
nittelualueella tulisi kiinnittää huomiota rakennusten visuaaliseen ilmee-
seen esimerkiksi erilaisia väri- ja materiaalivalintoja korostamalla.

Suunnitteluperiaatteiden mukaan Melkinlaiturin lounaiskärkeen meren 
rannalle suunnitellaan tiivis pienkerrostaloalue. Po. alueella rakennuk-
set suunnitellaan 3-4 -kerroksisiksi ja alueella tutkitaan myös town-
house -tyyppistä rakentamista. Kiinteistövirasto katsoo, että mahdollis-
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ten townhouse -tyyppisten rakennusten sijoittuminen alueelle tulisi tut-
kia huolellisesti ja lähtökohtaisesti kaavamerkintöjen (esim. ”A”) tulisi 
sallia myös pienkerrostalomainen rakentaminen. Pienkerrostalomaisen 
rakentamisen tulisi joka tapauksessa olla alueella vahva lähtökohta, 
sillä tonttien toteutuskustannukset noussevat perustamis- ym. kulujen 
vuoksi korkeiksi ja vallitsevassa asuntojen kysyntään liittyvässä ja ylei-
sessä markkinatilanteessa puhtaasti townhouse -tyyppisille asunnoille 
on vaikea löytää ostajia. Näin ollen puhtaasti townhouse -tyyppisten 
hankekokonaisuuksien toteuttaminen on varsin hankalaa.

Kiinteistövirasto pitää tärkeänä, että korttelirakenteet suunnitellaan esi-
merkiksi pysäköinnin järjestämisen osalta niin, ettei suuria toiminnallisia 
kokonaisuuksia pääsisi syntymään. Edelleen kiinteistövirasto katsoo, 
että kaavamääräyksien tulisi olla sellaisia, että ne mahdollistavat raken-
nushankkeiden toteuttamisen kuitenkaan lisäämättä tarpeettomasti nii-
den toteutuskustannuksia. Kaavamääräyksin ei tulisi tarpeettomasti ra-
joittaa erilaisten mahdollisten toteutusvaihtoehtojen sallittavuutta.

Suunnitteluperiaatteissa kaava-alueelle on esitetty toteutettavan purje-
venesatama. Kiinteistövirasto katsoo, että sataman talvisäilytyspaikat ja 
mahdolliset pysäköintipaikat tulisi ratkaista kaupungin kannalta mahdol-
lisimman kustannustehokkaasti. Edelleen satama tulisi suunnitella niin, 
että sen voi toteuttaa puhtaasti operaattorivoimin ilman lisäkustan-
nuksia viereisten yleisten alueiden toteuttamiskustannuksiin.

Lopuksi kiinteistövirasto toteaa, että suunnittelualueelle kaavaillut pe-
ruskoulu ja päiväkoti tulisi suunnitella niin, että ne erotetaan toiminnalli-
sesti ja rajoiltaan ulkopuolisille vuokrattavista tai myytävistä tonteista eli 
toteutetaan kaupungin omina hankkeina kaupungin (kiinteistöviraston 
tilakeskus) toimesta. Tämä lienee myös suunnittelun lähtökohta. Suun-
nittelualueelle kohdistuvat mahdolliset tilapäiset vuokraukset tullaan 
päättämään ennen kaava-alueen toteuttamisen käynnistymistä.

Lisätiedot
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi

Rakennusvirasto Arkkitehtuuriosasto 1.12.2015

HEL 2015-011323 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
4.12.2015 mennessä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1224-
00/15 (Länsisataman, Jätkäsaaren (20.ko) asemakaava, Melkinlaituri).
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Rakennusvirasto osallistuu kaava-alueen katu- ja puistoalueiden suun-
nitteluun. Suunnittelussa on huomioitava rakennusviraston tavoitteet vi-
ihtyisä, toimiva ja turvallinen ympäristö sekä tutkittava ratkaisuiden 
kustannustehokkuutta koko suunnitteluprosessin ajan.

Kaavaprosessissa rakennusviraston yhteyshenkilöinä toimivat aluesu-
unnittelija Anu Kiiskinen ja suunnitteluinsinööri Olli Haanperä.

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 18.11.2015

HEL 2015-011323 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt liikennelaitos -liikelaitokselta 
(HKL) kannanottoa Melkinlaiturin osallistumis- ja arviointisuunnitelmas-
ta.

Melkinlaituri sijaitsee Länsisataman kaupunginosassa Jätkäsaaren lou-
naisosassa. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Saukonlaiturin ase-
makaavan mukaisiin kortteleihin, Kanariankatuun ja Panamankatuun. 
Idässä alue rajautuu Atlantinkaaren asemakaavan mukaiseen Atlantin-
katuun ja etelässä valmisteilla olevaan Matkustajasatama etelän ase-
makaava-alueeseen. Lännessä aluetta rajaa meri. Melkinlaiturille suun-
nitellaan asumista, koulu ja päiväkoti sekä purjevenesatama.

Suunnittelualuetta rajaavalla Atlantinkadulla sijaitsee tulevaisuudessa 
raitiotie. HKLn kantana on, että raitiotieliikenne aiheuttaa lähiympäri-
stöön melu- ja tärinähaittoja, jotka tulee huomioida kiinteistöjen sijoit-
telussa ja rakennusmääräyksissä.

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

jaakko.laurila(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 17.11.2015

HEL 2015-011323 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 6.11.2015
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Melkinlaiturin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 
Kaupunginmuseo on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Melkinlaituri sijaitsee Jätkäsaaren lounaisosassa. Alueelle suunnitel-
laan asumista, koulu ja päiväkoti sekä purjevenesatama. 

Suunnittelualue on vapautunut tavarasatamatoiminnoilta asuin- ja työ-
paikkarakentamista varten. Alueen eteläpuolella toimii matkustajasata-
ma.

Melkinlaiturista on tavoitteena rakentaa tiivis, merellinen kerros- ja pi-
enkerrostalovaltainen alue. Alueen rantoja kiertämään suunnitellaan tu-
ulelta ja merenkäynniltä suojaavat rantapuistot. 

Alueelle on laadittu alustavat suunnitteluperiaatteet. 

Asemakaava-alue on rakentamaton. Meren rantaan rajautuvana uudel-
la alueella tulee olemaan maisemallisesti merkittävä asema, koska se 
tulee olemaan uusi osa Helsingin merellistä julkisivua. Tämä maisemal-
linen arvo tulee ottaa huomioon myös lopullisia suunnitteluperiaatteita 
laadittaessa. Joten laadullisten tavoitteiden tulee olla erityisen korkealla 
ja rakentamisen arkkitehtonisesti kiinnostavaa ja aikaa kestävää. 

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa osallistumis- ja arvio-
intisuunnitelmasta.

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

sari.saresto(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 10.11.2015

HEL 2015-011323 T 10 03 03

Suunnittelualue on mereen ruoppaamalla ja täyttämällä rakennettua 
löyhää ja lohkareista maata, joka on geologisesti ajateltuna erittäin nu-
orta. Jyrkät maakerrosrajat yhdessä meriveden pinnan vaihtelun ai-
kaansaamien pohjavedenvirtausten kanssa aiheuttavat rakennusten ja 
alueiden pohjarakenteiden toteutukselle ja pitkäaikaistoimivuudelle 
poikkeuksellisia teknisiä haasteita ja kustannusriskejä. Geoteknisesti 
edullisinta on minimoida painumaeroille herkkien päällysteiden ja ra-
kennusten pohjakerrosten pinta-aloja ja suosia esim. laajoissa viherra-
kenteissa vahvaa juurimattoa kasvattavia kasveja.

Lisätiedot
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Kalle Rantala, projektinjohtaja, puhelin: 310 37819
kalle.rantala(a)hel.fi
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§ 11
Detaljplaneändring för byggnaderna på Malms flygplats (nr 12450)

HEL 2016-010897 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för flygplatsområdet i 38 
stadsdelen (Malm, Malms flygfält) enligt ritning nr 12450, daterad 
21.11.2017 och ändrad 5.6.2018, och på de grunder som framgår av 
detaljplanebeskrivningen. Genom detaljplaneändringen bildas de nya 
kvarteren 38340 och 38341.

Behandling

Ledamoten Björn Månsson understödd av ledamoten Mika Ebeling fö-
reslog att ärendet skulle återremitteras för ny beredning, utgående från 
att den framtida användningen av de nuvarande flygplatsbyggnaderna 
avgörs i samband med helhetsplaneringen av Malms flygplatsområde 
och inte som ett separat ärende. I väntan på helhetsplaneringen står 
byggnaderna till förfogande för dem som arrenderat flygplatsen. 

Under diskussionen framställdes ett annat förslag om återremiss.

Ledamoten Nuutti Hyttinen understödd av ledamoten Mika Raatikainen 
föreslog att stadsfullmäktige skulle återremittera ärendet för ny bered-
ning utgående från att de i beslutsförslaget angivna byggnaderna skyd-
das med de föreslagna skyddsbeteckningarna, men flygplanshallen 
kan användas och bör hyras ut för sitt ursprungliga och egentliga ända-
mål så länge som flygverksamheten på Malms flygplats fortsätter, för 
att målet i stadsstrategin om minskade utsläpp ska följas och luftfarkos-
ter inte behöver förvaras utomhus eller i tillfälliga skydd som har brist-
fälligare isolering än permanenta byggnader och som värms upp med 
fossila bränslen.

1 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning, utgående från att 
den framtida användningen av de nuvarande flygplatsbyggnaderna av-
görs i samband med helhetsplaneringen av Malms flygplatsområde och 
inte som ett separat ärende. I väntan på helhetsplaneringen står bygg-
naderna till förfogande för dem som arrenderat flygplatsen.
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Ja-röster: 57
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Fatim Diarra, Tuula Haatainen, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero 
Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja 
Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, 
Vesa Korkkula, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Petra 
Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Seija Muurinen, 
Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jen-
ni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Tuomas 
Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Sa-
id Ahmed, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soinin-
vaara, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reet-
ta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan 
Yanar

Nej-röster: 26
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jörn Donner, 
Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Laura Kol-
be, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Jussi Niinistö, Mia Nygård, Terhi Peltokorpi, Petrus 
Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Mirita 
Saxberg, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Mauri Venemies, Sinikka 
Vepsä

Blanka: 1
Silja Borgarsdottir Sandelin

Frånvarande: 1
Juhana Vartiainen

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

2 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning 
utgående från att de i beslutsförslaget angivna byggnaderna skyddas 
med de föreslagna skyddsbeteckningarna, men flygplanshallen kan an-
vändas och bör hyras ut för sitt ursprungliga och egentliga ändamål så 
länge som flygverksamheten på Malms flygplats fortsätter, för att målet 
i stadsstrategin om minskade utsläpp ska följas och luftfarkoster inte 
behöver förvaras utomhus eller i tillfälliga skydd som har bristfälligare 
isolering än permanenta byggnader och som värms upp med fossila 
bränslen.
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Ja-röster: 59
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Jörn Donner, Tuula 
Haatainen, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina 
Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Ka-
ri, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Sil-
via Modig, Abdirahim Mohamed, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Jo-
hanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pa-
karinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Daniel 
Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Strani-
us, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan 
Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 25
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, 
Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, 
Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Jussi Niinistö, Mia Nygård, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Mirita Saxberg, Matias 
Turkkila, Ulla-Marja Urho, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä

Frånvarande: 1
Juhana Vartiainen

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Ledamoten Mirita Saxberg understödd av ledamoten Petrus Pennanen 
föreslog att stadsfullmäktige skulle återremittera ärendet för ny bered-
ning utgående från att staden utreder hur man kan bevara de omgivan-
de områdenas nationellt betydande kulturvärden med hjälp av detalj-
planen, bl.a. på så sätt som Museiverket avser.

Ledamoten Mirita Saxberg framställde sitt förslag som ett motförslag, 
men genom beslut av ordföranden behandlades förslaget som ett för-
slag om återremiss.

3 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning 
utgående från att staden utreder hur man kan bevara de omgivande 
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områdenas nationellt betydande kulturvärden med hjälp av detaljpla-
nen, bl.a. på så sätt som Museiverket avser.

Ja-röster: 60
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Jörn Donner, Tuula 
Haatainen, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina 
Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Ka-
ri, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Petra Ma-
lin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Seija Muurinen, Dani 
Niskanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni 
Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Tuomas 
Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Sa-
id Ahmed, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soinin-
vaara, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Tho-
mas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, 
Ozan Yanar

Nej-röster: 18
Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Laura Kolbe, Pia Kopra, Sa-
mi Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Mia Nygård, Terhi Pelto-
korpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Ran-
tanen, Mirita Saxberg, Matias Turkkila, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä

Blanka: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Tapio Klemetti, Heimo Laaksonen

Frånvarande: 3
Harry Bogomoloff, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Ledamoten Mia Nygård understödd av ledamoten Atte Kaleva föreslog 
att stadsfullmäktige skulle förutsätta att staden utreder möjligheterna att 
i användningsändamålen inkludera användning i anslutning till luftfarts-
verksamhet.

4 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, ledamoten Mia Nygårds motförslag NEJ

JA-förslag: Stadsstyrelsen
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheter-
na att i användningsändamålen inkludera användning i anslutning till 
luftfartsverksamhet.
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Ja-röster: 51
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Fatim Diarra, Jörn Donner, Tuula Haatainen, Atte Harjanne, Joel 
Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Ve-
ronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli 
Kousa, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdira-
him Mohamed, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Han-
nu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pa-
sanen, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, Da-
niel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo 
Stranius, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanha-
nen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 26
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Mika Ebeling, Eero Heinäluoma, 
Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, 
Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Jussi Niinistö, Mia Nygård, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Wille Rydman, Mirita 
Saxberg, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Mauri Venemies, Sinikka 
Vepsä

Blanka: 5
Silja Borgarsdottir Sandelin, Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Seija 
Muurinen, Risto Rautava

Frånvarande: 3
Harry Bogomoloff, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12450 kartta, päivätty 21.11.2017, muu-
tettu 5.6.2018

2 Asemakaavan muutoksen nro 12450 selostus, päivätty 21.11.2017, 
muutettu 5.6.2018 (päivitetty Kylk:n 5.6.2018 päätöksen mukaiseksi)

3 Vuorovaikutusraportti 21.11.2017, täydennetty 29.5.2018 ja muistiot
4 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring
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Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helen Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingforsre-
gionens miljötjänster
Museiverket, skydd av kulturmil-
jön
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gäller byggnaderna på Malms flygplats. Flyg-
platsbyggnaden, hangaren och garaget ska skyddas som stadsbilds-
mässigt, arkitektoniskt och historiskt värdefulla byggnader med beteck-
ningarna sr-1 och sr-2.

Byggnaderna ska användas som verksamhetslokaler. Målet är att se till 
att byggnaderna kan användas så mångsidigt som möjligt. I byggna-
derna får placeras offentliga servicelokaler, affärs-, kontors-, undervis-
nings-, lager- och utställningslokaler, möteslokaler, kafé- och restau-
ranglokaler samt lokaler som betjänar motions- och fritidsverksamhet.

Den sammanlagda ytan av de byggnader som ska skyddas är 
7 500 m² vy.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen följer de riksomfattande målen för områdesan-
vändningen och bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål. 
Detaljplanen stämmer överens med målen i Helsingfors nya general-
plan.
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Stadsplaneringsnämnden godkände dispositionsplanen för Malms 
flygplatsområde 13.12.2016 (439 §) som underlag för senare detaljpla-
ner, detaljplaneändringar och undantagsbeslut. 

På området finns de mest centrala byggnaderna på Malms flygplats. 
Nu för tiden används byggnaderna endast delvis för deras ursprungliga 
ändamål som en del av verksamheten på den oövervakade flygplatsen. 
Hangarens hyresgäster har sagts upp och utrymmena är delvis tomma. 

Detaljplaneområdet utgör en del av en byggd kulturmiljö av riksintresse 
(RKY 2009, Malms flygplats).

Planeringsfaser och växelverkan

Området är i Helsingfors stads ägo. Detaljplanelösningen har utarbe-
tats på initiativ av staden.

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

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 15.12.2017–22.1.2018, och 
det lämnades in 20 anmärkningar mot förslaget.

Anmärkningar

I anmärkningarna lyftes fram bl.a. en bevaring av byggnaderna för flyg-
verksamhet, utredning av konsekvenser, beaktande av RKY-områdets 
och den internationella betydelsen, interaktion, ändamålsenlighet, brott 
mot generalplanen 1992, beaktande av förutsättningarna för näringsli-
vet samt en lösning på bostadsbristen.

Referat av anmärkningarna och bemötandena till dem framgår av rap-
porten om växelverkan (bilaga 3).

Utlåtanden

Helen Elnät Ab, samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster 
(HRM), Museiverket, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-
centralen) och stadsmuseet gav utlåtanden om detaljplaneförslaget.

Påpekandena i utlåtandena gällde en utvidgning av skyddet till hela 
flygplatsområdet samt byggnadernas inre utrymmen, beaktande av 
flygbuller i byggnaderna samt en reservering för en transformatorsta-
tion för eldistribution på detaljplaneområdet.

Helen Ab meddelade att det 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).

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/arkisto/asiakirja?year=2018&ls=11&doc=Ksv_2016-12-13_Kslk_39_Pk
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Kostnader

När detaljplanen genomförs bör man reservera kostnader för att sanera 
förorenad mark till ett belopp på ca 2 miljoner euro.

Kostnaderna för att renovera och ändra flygplatsbyggnaderna är bero-
ende av arbetets omfattning och kvalitet samt byggnadernas slutliga 
användningsändamål. Man bör separat bedöma eventuella kostnader 
orsakade av upprustning på grund av skadliga ämnen.

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Det som ingår i anmärkningarna och utlåtandena har beaktats i ända-
målsenliga delar med hänsyn till detaljplanemålen. I förslaget till detalj-
plan har det gjorts ändringar för vilka det redogörs närmare i detaljpla-
nebeskrivningens näst sista kapitel.

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

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsmiljönämndens justerade 
framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12450 kartta, päivätty 21.11.2017, muu-
tettu 5.6.2018

2 Asemakaavan muutoksen nro 12450 selostus, päivätty 21.11.2017, 
muutettu 5.6.2018 (päivitetty Kylk:n 5.6.2018 päätöksen mukaiseksi)

3 Vuorovaikutusraportti 21.11.2017, täydennetty 29.5.2018 ja muistiot
4 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Ilmakuva
2 Kuvaliite suojelukohteista

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
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Helen Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingforsre-
gionens miljötjänster
Museiverket, skydd av kulturmil-
jön
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

För kännedom

Stadsmuseet
Stadsmiljönämnden
Stadskansliet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.12.2018 § 800

HEL 2016-010897 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 38. kaupunginosan (Malmi, Malmin len-
tokenttä) lentokenttäaluetta koskevan asemakaavan muutoksen 
21.11.2017 päivätyn ja 5.6.2018 muutetun piirustuksen numero 12450 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asema-
kaavan muutoksen myötä muodostuvat uudet korttelit 38340 ja 38341.

Käsittely

10.12.2018 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Mika Raatikainen: Uusi kolmas kappale päätösehdotukseen:

"Asemakaavan muutos astuu voimaan siinä vaiheessa kun lentotoimin-
ta alueella päättyy."
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Kannattaja: Marcus Rantala

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mika Raatikaisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 12
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Terhi Koulumies, 
Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov, Anni Sinnemäki, Thomas Wallgren, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 2
Mika Raatikainen, Marcus Rantala

Poissa: 1
Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 12 - 2.

03.12.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.06.2018 § 296

HEL 2016-010897 T 10 03 03

Hankenumero 4844_5

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

21.11.2017 päivätyn ja 5.6.2018 muutetun asemakaavan muutosehdo-
tuksen nro 12450 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 38. 
kaupunginosan (Malmi, Malmin lentokenttä) lentokenttäaluetta (muo-
dostuvat uudet korttelit 38340 ja 38341). 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
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 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

05.06.2018 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Muutetaan kohdan 2 ensimmäiseksi virkkeeksi: 
"21.11.2017 päivätyn ja 5.6.2018 muutetun asemakaavan muutoseh-
dotuksen nro 12450 hyväksymistä siten, että asemakaavan muutos 
astuu voimaan siinä vaiheessa kun lentotoiminta alueella päättyy."

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan kohdan 2 ensimmäiseksi virkkeeksi: 
"21.11.2017 päivätyn ja 5.6.2018 muutetun asemakaavan muutoseh-
dotuksen nro 12450 hyväksymistä siten, että asemakaavan muutos 
astuu voimaan siinä vaiheessa kun lentotoiminta alueella päättyy."

Jaa-äänet: 10
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mai Kivelä, Jape 
Lovén, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinne-
mäki, Mikko Särelä

Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva

Esittelijän ehdotus jäi voimaan äänin 10-3.

29.05.2018 Pöydälle

21.11.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Pia Kilpinen, arkkitehti, puhelin: 310 37443
pia.kilpinen(a)hel.fi

Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217
sakari.mentu(a)hel.fi

Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37252
mikko.juvonen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 18.12.2017

HEL 2016-010897 T 10 03 03

Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja on päättänyt antaa asemakaavoitukselle seuraavan 
lausunnon.

Malmin lentoaseman lentoterminaalia, lentokonehallia ja autotallin mu-
odostamaa kokonaisuutta koskevassa asemakaavan muutoksessa ra-
kennukset suojellaan kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
historiallisesti arvokkaina rakennuksina sr-1 ja sr-2 –merkinnöin ja ne 
osoitetaan toimitilakäyttöön. Tavoitteena on mahdollistaa rakennusten 
mahdollisimman monipuolinen julkinen käyttö. Rakennuksiin saa sijoit-
taa julkisia palvelutiloja, liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriötä aiheutta-
mattomia teollisuustiloja, opetus-, studio ja näyttelytiloja sekä liikunta- 
ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja. Rakennusten kerrosala ei mu-
utu.

Tontilla sijaitsee nykyisin kolmikerroksinen lentoterminaalirakennus, 
jossa on lennonjohto-, toimisto- ja ravintolatiloja, lentokoneiden säily-
tystilana toimiva yksikerroksinen, kylmä hangaarihalli sekä autotalli. 
Alue on Helsingin kaupungin omistuksessa. 

Kaavatilanne:

Voimassa olevassa asemakaavassa (1964) alue on merkitty lentokent-
täalueeksi. Voimassa olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa (YM 
8.11.2006) alue on liikennealuetta, jonka toissijainen käyttötarkoitus on 
taajamatoimintojen alue. Lentokenttärakennus on merkitty kulttuuriym-
päristön vaalimisen kannalta tärkeäksi kohteeksi. Voimassa olevassa 
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (YM 30.10.2014) kentän alue 
on kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeä alue (RKY 2009). 
Merkintään liittyvän suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksity-
iskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympä-
ristön ominaispiirteiden vaaliminen, sen kokonaisuus ja identiteetti ja 
turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Uu-
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denmaan 4.vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa Malmin kentän alue 
on ensisijaiselta maankäyttömuodoltaan taajamatoimintojen alue ja li-
säksi kaavakartalla on valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttu-
uriympäristön (RKY 2009) rajaus.  Kaupunkisuunnittelulautakunnan 
29.11.2016 hyväksymässä Malmin kaavarungossa alue on merkitty su-
ojelumerkinnällä P/SR. Laadittu kaavaluonnos on kaavarungon mukai-
nen.

Alueesta on laadittu Malmin lentoasema, ympäristöhistoriaselvitys (Ark-
kitehtitoimisto Freese Oy, Arkkitehtitoimisto Schulman Oy, 2016) ja 
Malmin lentoasema, uusiokäytön ideasuunnitelma (Arkkitehtitoimisto 
Freese Oy, Arkkitehtitoimisto Schulman Oy, 2016)

Kaupunginmuseon lausunto:

Kaupunginmuseo toistaa luonnosvaiheessa antamiaan arvoperusteluja 
lentokenttärakennusten suojeluarvojen varmistamiseksi. Malmin lento-
kenttä on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu ympäristö (RKY 
2009). Lentokenttä on myös listattu kansainvälisen World Monument 
Fundin uhanalaisten kulttuuriympäristöjen joukkoon. Lisäksi se on Eu-
ropa Nostra Finlandin 2015 listaama Suomen uhanalaisin kulttuuri-
perintökohde.

On valitettavana, että suunnittelualue käsittää suppeasti ainoastaan 
lentokenttärakennusten tontin. Rakennuksen jäävät irrallisiksi yhtey-
destään lentokenttään. Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan kent-
tää ja vähintään osaa kiitoteistä tulisi tarkastella yhtäaikaisesta lento-
kenttärakennusten kanssa. Malmin lentoaseman uusiokäytön ideasu-
unnitelmassa lentokenttä on muutettu asuinalueen puistoksi ja vanhim-
mat kiitotiet ja asematasot säilytetty pintoineen ja yksityiskohtineen. 
Avotilan keskellä puiston maamerkkinä olisi restauroitu terminaalira-
kennus. Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan edellä mainitun kal-
tainen uusiokäyttö mahdollistaisi alueen kulttuurihistoriallisten ja maise-
mallisten arvojen säilymisen ja säilyttäisi muuttuneenakin paikan erityi-
syyden.

Lentoasemarakennuksen ovat suunnitelleet arkkitehdit Martti Välikang-
as, Dag Englund, Onni Ermala ja Vera Rosendahl (valmistui vuonna 
1938). Sen keskiosa on kolmikerroksinen ja sivuille avautuvat siipira-
kennukset yksikerroksisia. Alun perin julkisivut olivat vaaleaksi terasti-
rapattua betonia. Myöhemmin kolmikerroksinen sylinterinmuotoinen 
osa on pinnoitettu maalatulla pellillä ja matalat siipirakennukset puh-
taaksimuuratulla kahitiilellä. Sisätilat ovat hyvin säilyttäneet arkkitehtuu-
rin alkuperäiset ominaispiirteet ja yksityiskohdat.

Lentokonehallin eli hangaarin ovat suunnitelleet arkkitehdit Dag 
Englund, Onni Ermala ja Yrjö Sadeniemi (valmistui vuonna 1937). Ra-
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kennus sisältää korkean yhtenäisen lentokonehallin, sekä lisäksi toi-
misto- ja koulutustiloja. Julkisivut ovat vaaleaksi slammattua betonia, 
kentän puoleista julkisivua hallitsevat kookkaat kerroksen korkuiset liu-
kuovet. Hangaarirakennus on niin ikään säilyttänyt hyvin alkuperäiset 
ominaispiirteensä niin ulko- kuin sisätiloissaan.

Puinen autotallirakennus on toiminut aikaisemmin myös paloasemana. 
Nykyään se sisältää ajoneuvojen suoja- ja huoltotiloja. Rakennuksen 
on suunnitellut arkkitehti Antero Pernaja 1940-luvulla. Rakennus on sä-
ilyttänyt ominaispiirteensä hyvin.

Lentoasemarakennus ja lentokonehalli suojellaan merkinnällä sr-1: 
”Kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti huomatta-
van arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä si-
inä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka 
heikentävät rakennuksen rakennustaiteellisia, historiallisia tai kaupun-
kikuvallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Korjaa-
misen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten tai niihin ver-
rattavien rakenteiden säilyttäminen. Mikäli alkuperäisiä rakennusosia 
joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäisto-
teutuksen mukaisesti. Rakennuksen alkuperäiset puuikkunat ja ovet tu-
lee säilyttää eikä huonejakoa saa oleellisesti muuttaa. Lennonjohtotor-
nin, sääaseman ja lennonvalmisteluhuoneen tilat tulee säilyttää nykyi-
sessä asussaan nähtävyyskäytössä.”

Autotallirakennus suojellaan sr-2 määräyksellä: "Rakennusta tai sen 
osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai 
lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen historiallisia arvoja 
tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä." Lentoasemarakennuksen 
pääsisäänkäynnin edustalla sijaitsee kokonaisuuteen liittyvä pyöreä su-
ihkulähde, joka on niin ikään merkitty suojeltavaksi.

Kaupunginmuseo pitää rakennuskohtaisia suojelumääräyksiä pääosin 
riittävinä. Täsmennyksenä suojelumääräyksiin kaupunginmuseo tuo 
esiin vielä seuraavaa: Terminaalirakennuksessa erityistä huomiota vaa-
tii rakennuksen keskushallin säilyttäminen lattia, seinä- ja kattoratkaisu-
ineen, alkuperäisine pintoineen ja yksityiskohtineen. Toisen kerroksen 
ravintolatila on säilytettävä. Porrashuoneet A ja B sekä ravintolan por-
ras on säilytettävä.

Hangaarirakennuksen ulkoarkkitehtuuri yksityiskohtineen, sen osana 
erityisesti hallin liukuovet ja ikkunat teknisine ratkaisuineen ja yksity-
iskohtineen ovat säilytettäviä. Rakennusrunko eli kantavat seinät sekä 
katon teräsristikot niitä kannattavine rakenteineen ovat julkisivujen 
ohella keskeinen osa rakennuksen ominaisuuksia, mukaan lukien sisä-
katon levytyksen alkuperäinen ilme. Hallin betonilattia on säilytettävä 
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alkuperäisen mukaisena. Hangaarin sisätiloissa olevat alkuperäiset 
teräs- ja puurakenteiset ovet yksityiskohtineen, huonetilojen säilyneet 
alkuperäiset lattia- ja seinälaatoitukset ovat nekin suojelutarpeen piiris-
sä. Hallin vuonna 1943 suunniteltu tarkkailuhuone, samoin alkuperäi-
sinä säilyneet varoituskyltit, monikieliset tekstimaalaukset ja muut yksi-
tyiskohdat ovat olennainen osa tilakokemusta. Hangaarin toimistosii-
vessä on suojeltava porrashuone ala-auloineen ja sisäänkäynteineen 
sekä sivukäytävä säilyneine ovineen.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muu-
tosehdotuksesta.

Lisätiedot
Sari Saresto, kulttuuriympäristöpäällikkö, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 04.10.2017 § 36

HEL 2016-010897 T 10 03 03

Hankenumero 4844_5

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12450 pohjakartan 
kaupunginosassa 38 Malmi Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on val-
mistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12450
Kaupunginosa: 38 Malmi
Kartoituksen työnumero: 8/2017
Pohjakartta valmistunut: 21.3.2017
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 -
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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

Nimistötoimikunta 05.04.2017 § 27

HEL 2016-010897 T 10 03 03

Nimistötoimikunta käsitteli Malmin lentokentän osa-alueella valmisteilla 
olevan ensimmäisen asemakaavan nimistöä arkkitehti Pia Kilpisen esit-
telyn pohjalta. Kaavoitettava alue on valtakunnallisesti merkittävää ra-
kennettua kulttuuriympäristöä eli RKY-aluetta.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle nimeä

Malmin lentoaseman aukio–Malms flygplats torg
(aukio)
Perustelu: Vuonna 1936 toimintansa aloittaneen ja vuoteen 1952 asti 
(vuosia 1944–1946 lukuun ottamatta) Helsingin päälentoasemana toi-
mineen Malmin lentoaseman ja sen vuonna 1938 valmistuneen termi-
naalirakennuksen mukaan. Nimen ruotsinkieliseen vastineeseen on va-
littu äänteellisistä syistä perusosa torg suomenkielistä aukiota yleensä 
vastaavan perusosan plats sijaan.

Nimistötoimikunta suosittaa käyttämään Malmin lentoasemasta (ase-
marakennuksesta ja sen ympäristöstä sekä suunnittelualueesta koko-
naisuutena) johdonmukaisesti ruotsinkielistä vastinetta Malms flygplats 
(ei: *Malms flygstation). 

Malmin lentokentän hallinnollisen ja tilastollisen osa-alueen (385) ruot-
sinkielisen nimen vastineena on käytössä vuonna 1959 vahvistettu nimi 
Malms flygfält.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Tonttiosasto 8.2.2017

HEL 2016-010897 T 10 03 03
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Kiinteistöviraston tonttiosasto antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle Mal-
min lentoaseman koskevan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta 1270-16 seuraavat kommentit:

Tonttiosaston näkemyksen mukaan olisi tarkoituksenmukaista osoittaa 
VP/s-alue katuaukioiksi ja osittain pysäköimisalueeksi, jollaisena se toi-
minut koko lentokentän toiminnan aikana. Ottaen huomioon lentoase-
marakennuksen laajuus autopaikoille on tarvetta asemakaavamuutosa-
lueella jotta toiminnan tarvitsemien autopaikkojen määrä täyttyisi. Li-
säksi kulku entiselle lentokenttäalueelle tapahtuu osittain tässä kohtaa 
olevan portin kautta. Tonttiosasto pyytää kaupunkisuunnitteluvirastoa 
harkitsemaan onko tähän kohtaa myös tarvetta osoittaa kulkuyhteys. 
Lentokonehallin edustalla entisellä asematasolla on tarkoitus järjestää 
erilaisia tapahtumia ja tämä vaatii pääsyn alueelle. Tässä kohtaa oleva 
lipputankorivistö voidaan merkitä kaavan säilytettäväksi vaikka alue oli-
si osaa laajempaa katuaukiota.

Asemakaavamerkinnät ja –määräykset tulisi selventää tulkinnanvarais-
ta KTY/s merkintää joko siten että liiketiloiksi ei lueta kahvila- ja ravinto-
latiloja tai siten, että merkittävästi nostetaan liiketilan osuutta kerrosa-
lasta. Muuten rakennuksen nykyinen kahvila/ravintolatoiminta joudu-
taan lopettamaan. 

Tonttiosasto pyytää kaupunkisuunnitteluvirastoa korjaamaan selostu-
sosassa kohdassa ”Maanomistus” oleva virheellinen tieto rakennusten 
omistusoikeudesta. Asemakaavamuutosalueen rakennukset ovat olleet 
kaupungin omistuksessa 16.12.2014 lähtien. 

Lisätiedot
Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 17.1.2017

HEL 2016-010897 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 8.12.2016

Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja on päättänyt antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seu-
raavan lausunnon.
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatimassa Malmin lentoaseman lento-
terminaalille, lentokonehallille sekä autotallille asemakaavan muutosta, 
jossa rakennukset suojellaan kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteelli-
sesti ja historiallisesti arvokkaina rakennuksina sr-1 ja sr-2 –merkinnöin 
ja ne osoitetaan toimitilakäyttöön. Tavoitteena on mahdollistaa raken-
nusten mahdollisimman monipuolinen julkinen käyttö. Rakennuksiin 
saa sijoittaa julkisia palvelutiloja, liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriötä ai-
heuttamattomia teollisuustiloja, opetus-, studio ja näyttelytiloja sekä li-
ikunta- ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja. Rakennusten kerrosala 
ei muutu.

Tontilla sijaitsee nykyisin kolmikerroksinen lentoterminaalirakennus, 
jossa on lennonjohto-, toimisto- ja ravintolatiloja, lentokoneiden säily-
tystilana toimiva yksikerroksinen, kylmä hangaarihalli sekä autotalli. 
Alue on Helsingin kaupungin omistuksessa. Rakennukset siirtyivät Fi-
navialta Helsingin kaupungin omistukseen 1.1.2017. 

Kaavatilanne:

Voimassa olevassa asemakaavassa (1964) alue on merkitty lentokent-
täalueeksi. Lentokenttäalueella on voimassa oikeusvaikutukseton 
Helsingin yleiskaava 1992. Helsingin uudessa yleiskaavassa (kau-
punginvaltuusto 26.10.2016) alue on merkitty asuntovaltaiseksi alueek-
si (A2), jota kehitetään pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja li-
ikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön ja jolla korttelitehokkuus 
on pääasiassa 1,0 - 2,0. Voimassa olevassa Uudenmaan maakunta-
kaavassa (YM 8.11.2006) alue on liikennealuetta, jonka toissijainen 
käyttötarkoitus on taajamatoimintojen alue. Lentokenttärakennus on 
merkitty kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeäksi kohteeksi. 
Voimassa olevassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (YM 
30.10.2014) kentän alue on kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta 
tärkeä alue (RKY 2009). Merkintään liittyvän suunnittelumääräyksen 
mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava hu-
omioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen, sen kokonai-
suus ja identiteetti ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvo-
jen säilyminen. Uudenmaan 4.vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa 
Malmin kentän alue on ensisijaiselta maankäyttömuodoltaan taajama-
toimintojen alue ja lisäksi kaavakartalla on valtakunnallisesti merkit-
tävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY 2009) rajaus.  Kaupunkisu-
unnittelulautakunnan 29.11.2016 hyväksymässä Malmin kaavarungos-
sa alue on merkitty suojelumerkinnällä P/SR. Laadittu kaavaluonnos on 
kaavarungon mukainen.

Alueesta on laadittu Malmin lentoasema, ympäristöhistoriaselvitys (Ark-
kitehtitoimisto Freese Oy, Arkkitehtitoimisto Schulman Oy, 2016) ja 
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Malmin lentoasema, uusiokäytön ideasuunnitelma (Arkkitehtitoimisto 
Freese Oy, Arkkitehtitoimisto Schulman Oy, 2016)

Kaupunginmuseon kannanotto:

Malmin lentokenttä on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu ympäri-
stö (RKY 2009). Lentokenttä on myös listattu kansainvälisen World Mo-
nument Fundin uhanalaisten kulttuuriympäristöjen joukkoon. Lisäksi se 
on Europa Nostra Finlandin 2015 listaama Suomen uhanalaisin kulttuu-
riperintökohde.

Kaupunginmuseo pitää valitettavana, että suunnittelualue käsittää sup-
peasti ainoastaan lentokenttärakennusten tontin. Rakennuksen jäävät 
irrallisiksi yhteydestään lentokenttään. Kaupunginmuseon näkemyksen 
mukaan kenttää ja kiitoteitä tulee tarkastella yhtäaikaisesta lentokent-
tärakennusten kanssa. 

Kaupunginmuseo korosti kaavarunkolausunnossaan, että uuden raken-
tamisen ja kentän ja sen rakennusten säilyttäminen tulee sovittaa yh-
teen siten, että rakennettu kulttuuriympäristö säilyy historiallisesti ym-
märrettävänä. Kulttuuriympäristön; rakennetun ympäristön ja maise-
man vaalimisen näkökulmasta pyrkimyksenä tulisi olla lentokenttäalu-
een rakennuksien ja kiitoratojen säilyttäminen kokonaisuutena esimer-
kiksi virkistys- ja viheralueena. Alueen laajemmassa suunnittelussa on 
erittäin valitettavaa ja ympäristöä köyhdyttävää, jos sen olennaiset kult-
tuurihistorialliset ja maisemalliset arvot unohdetaan. Säilyttämisen rajo-
ittuessa ainoastaan rakennuksiin käsitys kokonaisuudesta hämärtyy.

Kaupunginmuseo pitää rakennuskohtaisia suojelumääräyksiä pääosin 
riittävinä. Kuitenkin ilmailuun liittyvien alkuperäisessä käytössään näi-
hin päiviin asti olleiden tilojen osalta tulee vielä tutkia, olisiko niitä mah-
dollista säilyttää autenttisina muistumina lentoaseman toiminnasta ja 
pitkästä historiasta. Näitä tiloja ovat lennonjohtotorni, sääasema ja len-
nonvalmisteluhuone. 

Malmin lentoaseman uusiokäytön ideasuunnitelmassa lentokenttä on 
muutettu asuinalueen puistoksi ja vanhimmat kiitotiet ja asematasot sä-
ilytetty pintoineen ja yksityiskohtineen. Avotilan keskellä puiston maa-
merkkinä olisi restauroitu terminaalirakennus. Kaupunginmuseon näke-
myksen mukaan edellä mainitun kaltainen uusiokäyttö mahdollistaisi 
alueen kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilymisen ja te-
kisi paikasta erityisen.

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi
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Rakennusvirasto 11.1.2017

HEL 2016-010897 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1270-00/16. Määräaika on 
23.1.2017.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suojella kaupunkikuvallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokkaat lentokenttärakennuk-
set. Lentokenttäalue kuuluu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti mer-
kittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY-alue). Lentoase-
marakennus on valittu suomalaisen modernismin merkkiteosten valikoi-
maan (DoCoMoMo).

Nykyinen kaavaluonnoksessa ehdotettu korttelien ja yleisten alueiden 
rajaus ei tue alueen kokonaisvaltaista käyttöä ja sen kehittämistä. Ase-
makaavan muutoksessa katuaukioksi osoitettu, nykyisin pääosin py-
säköintialueena toimiva rakennusten välinen aukio tulee liittää osaksi 
korttelialueita. Myös kaava-alueen pohjoisreunassa sijaitseva, suojelta-
vaksi ehdotettu puistoalue on nykyisin pääosin pysäköintikäytössä eikä 
alueella ole nykytilanteessa puistohistoriallisia arvoja, jotka edellyttävät 
suojelua. Puistoalue tulee osoittaa osaksi lentokenttärakennusten väli-
stä aukiota. Aukioalueen rajausta voidaan tarkentaa, kun lentokenttära-
kennusten pohjoispuolelle sijoittuvan alueen asemakaavoitus etenee. 

Korttelialueiden ja yleisten katu- ja viheralueiden rajaukset tulisi määri-
tellä osana laajempaa ympäristöä. Rajauksissa tulee ottaa huomioon 
rakennusten mahdollinen tuleva käyttö ja kehittäminen, pysäköinti sekä 
alueen kunnossapito. Asemakaavamuutosalueen eteläreunassa sijait-
seva puistoalue liittyy laajempaan puistoaluekokonaisuuteen ja on lu-
ontevasti osa yleistä viheraluetta. Puurivien paikat on hyvä määritellä 
ohjeellisiksi, vaikka tavoitteena onkin edistää miljöön säilymistä ja hyö-
dyntää nykyisiä sijainteja.

Lisätiedot
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

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

heikki.takainen(a)hel.fi
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§ 12
Detaljplaneändring för Fallkulla gård (nr 12479)

HEL 2016-013170 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för kvarteren 38140 och 
38338, för ett för allmänt friluftsbruk reserverat utflyktsområde, för ett 
område för allmän parkering samt för ett park-, närrekreations-, flyg-
fälts- och gatuområde i 38 stadsdelen (Malm, Malms flygfält) och för 
tomten 1 i kvarteret 39313, för ett parkområde som ska planteras samt 
för ett park- och gatuområde i 39 stadsdelen (Staffansby, Mosabacka) 
(de nya kvarteren 38343–38344 ska bildas) enligt ritning nr 12479, da-
terad 21.11.2017 och ändrad 28.8.2018, och på de grunder som fram-
går av detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12479 kartta, päivätty 
21.11.2017, muutettu 28.8.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12479 selostus, päivätty 
21.11.2017, muutettu 28.8.2018, päivitetty Kylk:n 28.8.2018 päätöksen 
mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma nro 6773, päivätty 21.11.2017, muutettu 28.8.2018
4 Vuorovaikutusraportti 21.11.2017, täydennetty 28.8.2018 ja asukastilai-

suuden muistio 18.1.2017
5 Osa päätöshistoriaa
6 Tehdyt muutokset

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
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Bilaga 5
Bilaga 6
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gäller Fallkulla gårds område och tillhörande 
näromgivning. Området avgränsas av Malmbågen, Stickelbackabäcken 
och Slättvägen.

Planlösningen innebär att man förbereder sig för en utbyggnad av 
Malms flygfältsområde och för upprättande av det servicenät som den 
nya strukturen kräver samt för en fortsättning på de existerande funk-
tionerna.

Målet är att bevara gårdshelhetens natur och kulturvärden, att stödja 
dess nuvarande användning och att möjliggöra en utveckling av områ-
det i takt med att de omkringliggande områdenas markanvändning för-
ändras. Området utvecklas för mångsidig rekreations-, utbildnings-, id-
rotts- och kulturanvändning med beaktande av kulturmiljöns skydds-
målsättningar.

Enligt planerna ska området utöver de nuvarande funktionera få en ny 
skola och ett nytt daghem, en utvidgning av det existerande daghem-
met samt en idrottspark och en lekplats. Dessutom har man planerat in 
ett flervåningshus och en servicebyggnad samt två små underhålls-
byggnader på området. Malmbågens sträckning har ändrats så att den 
motsvarar dispositionsplanens planeringsmålsättningar. På parkområ-
det förbereder man en dagvattenslösning som beaktar flygfältsområ-
dets nya struktur samt de villkor som skyddet av Stickelbackabäcken 
ställer. Områdets våningsyta ökar med sammanlagt 19 200 m² av vilket 
2 800 m² är bostadsyta.

Det har gjorts upp en trafikplan i samband med detaljplanelösningen 
(ritning nummer 6773).

Genomförandet av planlösningen innebär att områdets serviceutbud ut-
ökas.

Föredragandens motiveringar
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Planlösningen är förenlig med generalplanen med rättsverkningar (den 
urbana planen godkänd av stadsfullmäktige 26.10.2016). Detaljplane-
lösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål.

Utgångspunkter för området och nuläge

Fallkulla gård hör till omgivningen runt Malms flygfält. Det gamla gårds-
centrumet är en lantgårdshelhet som består av gårdsområdena runt 
jordbruks- och bostadsbyggnaderna, av de inhägnade betesmarkerna, 
av åkrarna i närheten och av de omkringliggande åkerfälten. Fallkulla 
gård hör till den landskapshelhet som bildas av Stickelbackabäckens 
ådal.

För området gäller flera detaljplaner från åren 1964–2000.

Planeringsfaser och växelverkan

Området är i Helsingfors stads ägo. Planändringen har utarbetats på 
initiativ av staden.

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

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 15.12.2017–22.1.2018.

Anmärkningar

Det kom in 21 anmärkningar mot planförslaget. En skrivelse inkom ut-
anför framläggningstiden.

Påpekandena i anmärkningarna och skrivelsen gällde kvarteret 38342 
för flervåningshus, parkaxeln mellan Fallkulla och flygplatsbyggnader-
na, Fallkulla parkeringsplats, Malmbågens nya sträckning, huruvida 
jordmånen tillåter byggande, skyddsfrågor, daghemmets geografiska 
läge, flygfältsområdet, avgränsningen av RKY-området (byggd kul-
turmiljö av riksintresse), detaljplanens innehållskrav och växelverkan.

Utlåtanden

Helen Elnät Ab, Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), 
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Helsingfors 
stadsmuseum och räddningsnämnden gav utlåtanden om detaljplane-
förslaget.

Helen Elnät Ab konstaterade i sitt utlåtande att den nya gatusträckning-
en för Malmbågen innebär att den nuvarande lokala distributionstrans-
formatorstationen delvis kommer att ligga på körbanan. Transformator-
stationen måste flyttas från sin nuvarande plats innan byggnadsarbetet 
inleds. I detaljplanen bör man ta ställning till transformatorstationens 



Helsingfors stad Protokoll 1/2019 288 (402)
Stadsfullmäktige

Ärende/12
16.01.2019

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

nya placering. Flyttningen av transformatorstationen medför kostnader. 
Det finns ett kabelskåp för utomhusbelysning i kvartersområdet för fler-
våningshus längs Malmbågen. Kabelkonstruktionerna på Helen Elnät 
Ab:s tomt tas ur bruk i anslutning till att belysningsarrangemangen änd-
ras. Uppförandet av en skola kräver att man bygger en ny distribu-
tionstransformatorstation. Helen Elnät Ab föreslår att tomtens et-be-
teckning (del av område där apparatur och konstruktioner för samhälls-
teknisk service får placeras) på plankartan antecknas som outbrutet 
område för transformatorstationen med detaljplanebeteckning.

HRT konstaterade i sitt utlåtande att förändringarna i omgivningen kring 
Fallkulla gård väl stöder genomförandet av de viktigaste målsättningar-
na i trafiksystemplanen för Helsingforsregionen HLJ 2015. Malmbå-
gens cykelfiler, som föreslås i trafikplanen, gör det smidigare att sig 
fram på cykel och gör cykelbanorna mera lättillgängliga.

HRM konstaterar i sitt utlåtande att planändringen enligt planbeskriv-
ningen inte föranleder att man anlägger ny vattenförsörjning eller att 
vattenledningar flyttas.

Stadsmuseet konstaterar att Fallkullas betydelse som rekreationsområ-
de och kulturlandskap understryks ytterligare i och med att Malms flyg-
fält blir bostadsområde. Byggnaderna, ängarna, åkrarna, skogskullarna 
och landskapen som har hållits öppna är väsentliga drag med tanke på 
områdets karaktär och bör värnas och bevaras. Dessa värden och be-
varandet av dem bör säkerställas i detaljplaneändringen.

Räddningsnämnden konstaterade i sitt utlåtande att man i den fortsatta 
planeringen bör sörja för att det på området finns tillräcklig tillgång på 
släckningsvatten enligt gällande planeringsanvisningar. I den fortsatta 
beredningen bör man beakta att det ska finnas noggranna trafikar-
rangemang för räddningsvägar och lyftplatser vid de körbanor och 
gång- och cykelleder som omger byggnaderna och på gårdsområdena.

Helen Ab meddelade att det inte har någonting att yttra i frågan.

Utlåtandena framgår i sin helhet av beslutshistorien, och referat av des-
sa och genmälena till utlåtandena ingår i rapporten om växelverkan (bi-
laga 4).

Kostnader

Detaljplanelösningen medför följande kostnader för staden, exklusive 
mervärdesskatt:

Grundberedning, cirka 14 miljoner euro
Gator och trafikområden, cirka 2 miljoner euro
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Parker och rekreationsområden, cirka 3 miljoner euro
Offentliga servicebyggnader, cirka 50 miljoner euro
Totalt, cirka 69 miljoner euro

En avsevärd del av kostnaderna för grundberedning medförs av grund-
förstärkningen av områdena för idrotts- och rekreationstjänster. En an-
nan betydande andel av kostnaderna för grundberedning utgörs av 
grundförstärkningen av kvartersområdenas gårdar. Grundberednings-
kostnaderna innefattar en reservering för förstärkning av Dikesrenspar-
kens dagvattensfåra genom stabilisering av jordmassan. Kostnadsbe-
räkningen för grundberedningen innefattar också grundförstärkning av 
gatuområdena.

Vad gäller de offentliga servicebyggnaderna är kostnadskalkylen riktgi-
vande, och den preciseras då man gör ritningar för objekten.

Delar av den samhällstekniska servicen medför också kostnader, som 
totalt beräknas uppgå till ca 0,5 miljoner euro. Innehavaren av nätver-
ket är den som primärt står för dessa kostnader.

Staden kommer att erhålla inkomster från försäljning eller uthyrning av 
byggrätt. Värdet av bostadsbyggrätten kan anses vara ungefär 1,1–1,7 
miljoner euro.

Detaljplaneområdets investeringar betjänar på lång sikt en betydande 
del av Malms flygfältsområde som ska byggas ut liksom också den exi-
sterande stadsstrukturen i det omkringliggande området. Det är möjligt 
att genomföra utbyggnaden av området stegvis, vilket innebär att också 
kostnaderna uppstår långsiktigt.

Ändringar i detaljplanen

Det som ingår i utlåtandena och anmärkningarna har beaktats i ända-
målsenliga delar med hänsyn till detaljplanemålen. I förslaget till detalj-
plan har det gjorts ändringar för vilka det redogörs närmare i detaljpla-
nebeskrivningens näst sista kapitel (bilaga 2).

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

Avslutningsvis

Det har utarbetats en trafikplan (ritning nummer 6773, bilaga 3) i an-
slutning till planlösningen. Enligt den ska Malmbågens sträckning änd-
ras i enlighet med principerna i dispositionsplanen för Malms flygfält, 
och Pingststråket ska delvis ändras till en lokal återvändsgata.
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Beslutsförslaget stämmer överens med stadsmiljönämndens justerade 
framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12479 kartta, päivätty 
21.11.2017, muutettu 28.8.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12479 selostus, päivätty 
21.11.2017, muutettu 28.8.2018, päivitetty Kylk:n 28.8.2018 päätöksen 
mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma nro 6773, päivätty 21.11.2017, muutettu 28.8.2018
4 Vuorovaikutusraportti 21.11.2017, täydennetty 28.8.2018 ja asukastilai-

suuden muistio 18.1.2017
5 Osa päätöshistoriaa
6 Tehdyt muutokset

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva
4 Kuvaliite suojelukohteista
5 Tilastotiedot

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

För kännedom
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Helen Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingforsregionens trafik
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
Detaljplaneläggning
Stadsmuseet
Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.12.2018 § 814

HEL 2016-013170 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 38. kaupunginosan (Malmi, Malmin len-
tokenttä) kortteleita 38140 ja 38338, yleiseen ulkoilukäyttöön varattua 
retkeilyaluetta, yleistä pysäköintialuetta, sekä puisto-, lähivirkistys-, len-
tokenttä- ja katualuetta, 39. kaupunginosan (Tapaninkylä, Tapanila) 
korttelin 39313 tonttia 1, istutettavaa puistoaluetta sekä puisto- ja katu-
aluetta (muodostuvat uudet korttelit 38343-38344) asemakaavan muu-
toksen 21.11.2017 päivätyn ja 28.8.2018 muutetun piirustuksen nume-
ro 12479 mukaisesti ja asemakaava selostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 28.08.2018 § 404

HEL 2016-013170 T 10 03 03

Hankenumero 4844_4, 4844_12

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 21.11.2017 päivätyn ja 28.8.2018 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12479 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 38. kaupunginosan (Malmi, Malmin lentokenttä) kortteleita 
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38140 ja 38338, yleiseen ulkoilukäyttöön varattua retkeilyaluetta, 
yleistä pysäköintialuetta, sekä puisto-, lähivirkistys-, lentokenttä- ja 
katualuetta, 39. kaupunginosan (Tapaninkylä, Tapanila) korttelin 
39313 tonttia 1, istutettavaa puistoaluetta sekä puisto- ja katualuetta 
(muodostuvat uudet korttelit 38342-38344).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyyn mielipiteeseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila 
Laiturilla, 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.

21.11.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tuomas Hakala, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi
Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi
Topi Vuorio, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37193

topi.vuorio(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 21.12.2017

HEL 2016-013170 T 10 03 03

Kaupunginmuseo tarkastelee asemakaavanmuutosta kulttuuriympäri-
stön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausun-
non. 

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Fallkullan maatilakokonaisuus muodostuu maatalousrakennusten ja 
asuinrakennusten pihapiireistä, aidatuista laitumista, lähipelloista sekä 
näitä ympäröivistä laajemmista peltoaukeista. Fallkullan tila on osa 
Lon¬ginojan jokilaakson maisemakokonaisuutta. Tila ympäristöineen 
on arvokasta kulttuurimaisemaa ja rakennet¬tua kulttuuriympäristöä.

Fallkullan merkitys virkistysalueena ja kulttuurimaisemana tulee entise-
stään korostumaan, kun Malmin lentokentän alue muutetaan asuinalu-
eeksi. Rakennukset, niityt, pellot, metsäkumpareet, avoimena säilyneet 
maisematilat ovat vaalittavia ja säilytettäviä, alueen ominaisluonteen 
kannalta keskeisiä tekijöitä. Nämä arvot ja säilyminen tulee asemakaa-
van muutoksessa varmistaa. Kotieläintilatoiminnan jatkamisen turvaa-
minen tukee myös suojelutavoitteita.

Asemakaavaehdotuksessa päärakennusta ympäröivä Fallkullanpuisto 
on merkitty / s suojelumerkinnällä, samoin kuin kotieläintilan välitön ym-
päristö. Falkullan peltoalue on merkitty MA/s merkinnällä, kulttuurimai-
seman kannalta arvokkaana ja avoimen säilytettävänä alueena. Kau-
punginmuseo pitää edellä mainittuja riittävinä kulttuurimaiseman vaali-
misen näkökulmasta.

Kaupunginmuseo esitti asemakaavan osallistumis- ja arviointivaihees-
sa, että suojelun piiriin tulee ottaa myös maatalouskeskukseen liittyvät 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset. Näin ei ole kaavaehdo-
tuksessa kuitenkaan tehty, ainoastaan Fallkullan kartanorakennus, pu-
utarhurin talo ja tilakeskuksen voudin talo ovat merkitty suojeltaviksi ra-
kennuksiksi. Kaupunginmuseo edellyttää, Fallkullan tilan historiaan ku-
uluvien työväen asuinrakennusten ja nykyisen kotieläintalon säilyminen 
turvataan niin ikään suojelumääräyksin.

Kaupunginmuseo edellyttää, että suojelumääräyksiä täydennetään 
kaupunginmuseon esittämällä tavalla.

Lisätiedot
Sari Saresto, kulttuuriympäristöpäällikkö, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 12.12.2017 § 46

HEL 2016-013170 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon koskien Fallkullan tilan 
(Fallkullantie 1) asemakaavan muutosehdotusta nro 12479:



Helsingfors stad Protokoll 1/2019 294 (402)
Stadsfullmäktige

Ärende/12
16.01.2019

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

Jatkosuunnittelussa on huolehdittava alueella riittävän sammutusveden 
saannista voimassa olevien suunnitteluohjeiden mukaisesti. Jatkosuun-
nittelussa tulee myös huomioida pelastusteiden ajoreittien ja nostopaik-
kojen tarkemmat järjestelyt rakennuksia ympäröivillä ajo- ja kevyenlii-
kenteen väylillä sekä piha-alueilla.

Ennestään rakentamattomalle kaava-alueelle on suunniteltu raken-
nettavan useita uusia rakennuksia, kuten koulu, päiväkoti, palvelura-
kennus sekä asuinrakennus.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 23.10.2017 § 45

HEL 2016-013170 T 10 03 03

Hankenumero 4844_4

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12479 pohjakartan 
kaupunginosissa 34 Malmi ja 39 Tapaninkylä. Pohjakartta täyttää 
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimuk-
set.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspal-
velut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12479
Kaupunginosa: 38 Malmi, 39 Tapaninkylä
Kartoituksen työnumero: 34/2017
Pohjakartta valmistunut: 27.9.2017
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
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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

Nimistötoimikunta 23.08.2017 § 6

HEL 2016-013170 T 10 03 03

Nimistötoimikunta päätti esittää Fallkullassa Malmin lentokentän osa-
alueella sijaitsevalle, Fallkullan kotieläintilalle johtavalle ajoyhteydelle 
nimeä

Kotieläimentie–Husdjursvägen
(katu)
Perustelu: Vuonna 1989 toimintansa aloittaneen Fallkullan kotieläintilan 
mukaan. 

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Tonttiosasto 23.1.2017

HEL 2016-013170 T 10 03 03

Lausunto

Kiinteistöviraston tonttiosasto antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle Fall-
kullan tilaa koskevan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmasta 1271-66/16 seuraavan lausunnon:

Tonttiosasto pitää Fallkullan tilaa koskevia kehittämisperiaatteita pääo-
sin hyvinä. Fallkullan tilaa reunustavan nykyisen Malminkaaren katulin-
jauksen muuttamista tulisi kuitenkin harkita. Olemassa olevan ajoyhtey-
den muuttaminen puistoalueeksi sekä uuden katulinjauksen toteuttami-
nen aiheuttaa merkittäviä infrastruktuurikustannuksia, joiden kattami-
nen kaavoitettavan rakennusoikeuden määrästä on epätodennäköistä. 
Malminkaaren uusi katulinjaus tulisi myös vaikuttamaan Malmin lento-
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kentän alueen katulinjauksiin, mikä osaltaan sitoisi liialti alueen myö-
hempää suunnittelua ja toteutusta.

Tonttiosasto pyytää kaupunkisuunnitteluvirastoa tarkastelemaan ole-
massa olevan infrastruktuurin hyödyntämistä asemakaavan muutoksen 
suunnittelun lähtökohtana tarkoituksenmukaisella ja taloudellisella ta-
valla. Tonttiosaston näkemyksen mukaan nykyisen katulinjauksen sä-
ilyttäminen olisi tarkoituksenmukaista myös Malmin lentokenttäalueen 
maankäytön suunnittelun, kehittämisen ja toteuttamisen kannalta. Tont-
tiosaston näkemyksen mukaan pienimuotoinen rakentaminen Malmin-
kaaren eteläpuolelle olisi mahdollista toteuttaa myös nykyisillä katulin-
jauksilla.

Lisätiedot
Tuukka Toropainen, vs. kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34244

tuukka.toropainen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 23.1.2017

HEL 2016-013170 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1271-00/16. Määräaika on 
23.1.2017.

Asemakaavan muutos koskee Fallkullan tilaa ja sen lähiympäristön ka-
tu-, puisto-, virkistys- ja tonttialueita. Kaavamuutoksessa varaudutaan 
virkistyskäytön lisääntymiseen. Alueelle suunnitellaan muun muassa 
koulua, kahta päiväkotia, liikuntapuistoa ja leikkipuistoa. Malminkaaren 
linjaus muuttuu.  Fallkullan tilan toimintojen ja nuorisotoiminnan jatku-
minen sekä tilakokonaisuuden kulttuurihistoriallisten- ja luontoarvojen 
säilyminen ovat kaavamuutoksen lähtökohtia. Sunnuntaipalstojen pien-
taloalueen pohjoispuolelle suunnitellaan uutta asumista noin 250 asuk-
kaalle.

Longinojan kaupunkipuro on yksi alueen tärkeimmistä luonto- ja virkis-
tysarvokohteista. Longinojan läheisyyteen sijoittuville palveluille tulee 
varata riittävät suojaetäisyydet. Malmin kohdalla on käytetty noin 10 
metrin suojaetäisyyttä. On hyvä, että alustavassa suunnitelmassa eri 
toiminnot, muun muassa viljelypalstat, on sijoitettu Longinojaa reu-
nustavien ulkoilureittien taakse.

Koulutontin eteläpuoleiselle pelto- ja niittyalueelle on hahmoteltu avou-
oma ja painanne hulevesien johtamiseen ja viivyttämiseen. Alue sovel-
tuu tarkoitukseen hyvin. Niittymäisessä ympäristössä on mahdollista to-
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teuttaa tarvittavat tulva-aluevaraukset, jos niille jätetään kaavoitusvai-
heessa riittävästi tilaa. Kaavamuutosalueen hulevesien johtaminen, 
muutostarpeet nykyisiin uomiin ja vaikutukset Longinojaan tulee tar-
kastella laajempana kokonaisuutena Longinojan valuma-alueella. 
Nykyisten peltoalueiden kehittäminen niittymäisiksi on mahdollista. 

Hulevesien hallinta tulee ottaa huomioon heti rakentamisvaiheen alus-
sa. Jo esirakentaminen lisää kiintoaineksen kulkeutumaa, mikä on Lon-
ginojan eliöstölle haitallista. Malmin lentokenttäalueen hule- ja pohjave-
siselvityksessä (kaupunkisuunnitteluvirasto, 2015) on ehdotettu toimen-
piteitä ja periaatteita rakentamisenaikaisten hulevesien hallintaan. Ra-
kentamisaikaiset toimenpiteet vaativat vielä lisäselvityksiä muun muas-
sa ajoituksesta asemakaavojen muun rakentamisen kanssa. Projekti-
alueella tulee varautua etupainotteisesti hulevesien laadukkaaseen 
hallintaan ja niihin liittyviin kustannuksiin.

Kaikki yleisten alueiden toiminnot on hyvä hahmotella summittaisille 
paikoilleen jo asemakaavavaiheessa. Esimerkiksi asutuksesta riittävät 
etäisyydet täyttävän koira-aitauksen sijainnin löytäminen valmiissa kau-
punkirakenteessa on haastavaa. Kun toimitoja katsotaan kokonaisu-
uksina, eri käyttötarkoituksia palvelevan reitistön ja toisaalta erilaisten 
ekologisten verkostojen säilyttäminen ja kehittäminen helpottuvat.

Leikkipuistotoimintojen sijoittaminen suunnittelualueen pohjoisosaan 
täydentää koillisen alueen olemassa olevaa leikkipalveluverkostoa. Le-
ikkitoiminta voi tarvittaessa sijaita myös korttelialueella. Koulun ja pä-
iväkodin piha-alueelle sijoittuville leikkitoiminnoille sekä liikuntapalvelu-
ille tulee varata riittävä tila tonttialueilta, jotta yleiset leikkipalvelut jäävät 
kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön myös päiväaikaan. Suunnittelualu-
een eteläreunaan sijoittuvan Ojanvarsipuiston leikkivälineiden kun-
nostusta suunnitellaan lähivuosille. Suunnittelualueella on jo kaksi ra-
kennusviraston vastuulla olevaa kenttäaluetta, joista toista jäädytetään 
mahdollisuuksien mukaan talvikausina.

Fallkullan tilakokonaisuuden ja kartanoympäristön kehittäminen ylei-
senä alueena on hyvä lähtökohta. Fallkullan kartanoympäristön suun-
nittelussa tulee hyödyntää vuoden 2016 lopussa valmistunutta Fallkul-
lan kasvillisuusinventointityötä ja parhaillaan rakennusvirastossa käyn-
nissä olevaa kartanopuistojen linjaustyötä. Alueen arvokkain kasvillisu-
us on kartanonmäellä. Vanhat puukujanteet ja -rivit ovat olennainen 
osa alueen historiaa. Malminkaaren varren maavalli puustoineen ja 
Longinojanvarren kasvillisuus muodostavat Fallkullan tilan ympäristöön 
suojaisat rajat. Kaavamuutoksessa tulee huomioida toisaalta avoimen 
maisematilan säilyminen ja toisaalta vanhan tilakokonaisuuden rajautu-
minen uuteen rakennettavaan kaupunkiympäristöön.
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Autoliikenne ja nopea pyöräily tulee ohjata pääsääntöisesti alueen reu-
noille ja jättää Longinojanvarren ja tilakokonaisuuden ympäristön reiti-
stö rauhallisen jalankulun, pyöräilyn ja ulkoilun reiteiksi. Hiihtolatu on 
mahdollista toteuttaa omalla, erilisellä reitillään, joka voi lumettomaan 
aikaan toimi muussa ulkoilukäytössä. Alueelle suunniteltujen uusien ra-
kennusten sijoittelussa tulee kiinnittää huomiota huolto- ja saattoliiken-
teeseen sekä niiden risteämiseen ulkoilureittien ja muiden toimintojen 
kanssa.

Kaavamuutoksen yhteydessä kannattaa tutkia mahdollisuutta nostaa 
Malminkaari sillalle ja johtaa Longinoja ja ulkoilureitistö hiihtolatuineen 
Malminkaaren ali. Nykyinen Malminkaaren alittava rumpu kaipaa joka 
tapauksessa uusimista lähivuosina.

Fallkullan tilan ja nuorisotoiminnan kehittäminen ja säilyminen ovat hy-
viä lähtökohtia suunnittelulle. Alueen nykyinen pysäköintikapasiteetti on 
todettu riittämättömäksi erityisesti tapahtumien aikaan. Pysäköintimah-
dollisuuksiin ja eri toimintojen yhteispysäköintiin tulee kiinnittää suunnit-
telussa huomiota. Laitumien on hyvä sijoittua mahdollisimman lähelle 
tilatoimintoja, jotta laitumille on tilan pihapiiristä näköyhteys. Turvallinen 
ratsastusreitti tulee olla hieman erillään muista ulkoilureiteistä, erityi-
sesti pyöräilystä ja koira-aitauksesta. 

Alueen uusien toimintojen alle jää jonkun verran hyväkasvuista puustoa 
muun muassa Malminkaaren uuden linjauksen sekä suunnittelualueen 
eteläosaan suunnitellun uuden päiväkodin ja pysäköintialueen kohdilla.

Lisätiedot
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

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

heikki.takainen(a)hel.fi

Nuorisoasiainkeskus 20.1.2017

HEL 2016-013170 T 10 03 03

Fallkullan kotieläintila on Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen 
toimipaikka, jossa nuorisotyötä tehdään kotieläinten avulla. Fallkulla ja-
kaa maatalouteen liittyvää osaamista nuorille, tarjoaa ammatillista ko-
kemusta oppilaitosharjoittelijoille ja kesätyöntekijöille sekä tutustuttaa 
kävijöitä suomalaisiin kotieläimiin, perinteisiin ja nykypäivään. Tilalla on 
hevosia, lehmiä, vuohia, lampaita, kanoja, ankkoja, sikoja ja kaneja. 
Myös ympäristökasvatus liittyy keskeisesti kotieläintilan kasvatustee-
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moihin. Kotieläintila palvelee nuorisotyön ohella koko pääkaupunki-
seutua tarjoamalla retkikohteen erityisesti perheille.  

Fallkullan kotieläintila valmistui nykyiseen käyttöönsä toukokuussa 
1989. Tilan kokonaiskäyntimäärä vuonna 2016 oli noin 80 000. Luku on 
nuorisoasiainkeskuksen toimipaikkojen korkein. Näistä nuorten osuus 
oli 18 000 sekä lasten ja aikuisten 62 000 käyntikertaa. Fallkullan kotie-
läintilalla työskentelee seitsemän päätoimista nuoriso-ohjaajaa ja työn-
johtaja. Lisäksi kotieläintila tarjosi viime vuoden aikana 60 nuorelle 
työelämäkokemuksen. Suomessa Fallkullan tyyppinen julkisen palvelun 
nuorten toimintakeskus tässä mittaluokassa on ainutlaatuinen.

Nuorisoasiainkeskus haluaa antaa palautetta ja esittää seuraavia 
vaihtoehtoisia ratkaisuja asemakaavaluonnokseen:

 Uuden päiväkotirakennuksen sijoittaminen kotieläintilan tontille. 
Kaavaluonnoksessa määritelty sijainti vaikuttaa merkittävästi kotie-
läintilan keskeisiin toimintoihin. Päiväkotirakennus katkaisee piha-
alueen kahteen osaan ja peittää samalla keskeisen osan kesällä 
käytössä olevasta lehmien laidunalueesta. Lisäksi kesäaikaan oh-
jaajat yöpyvät nuorten kesäleirien kanssa juuri kyseisellä pellolla yh-
dessä lehmien kanssa. Lisäksi tällä pellolla voidaan nuorten leirien 
kanssa rakentaa majoja ja viettää leirielämää. Malminkaarelta täy-
tyy päästä suurilla kuorma-autoilla tilan päärakennukselle ja nave-
tan viereen. Kyse on pääosin jäte- ja loka-autoista ja teurastamon 
kuljetusautoista.

o Ehdotus: Jos kotieläintilan alueelle on tarpeen rakentaa 
uusi päiväkoti, on sen luonnollisempi sijoituspaikka ehdo-
tetun liikerakennuksen pohjoispuolella tai vaihtoehtoisesti 
liikerakennuksen paikalle osittain nykyisen palstaviljely-
alueen päällä. Samalla voitaneen tutkia lähellä sijaitsevan 
pk Saniaisen palvelukykyä ja mahdollista laajentamista.

 Malminkaaren uusi linjaus ja uusien asuinkortteleiden rakentami-
nen. Kadun nykyistä tiukempi linjaus pienentää kotieläintilan käytös-
sä olevaa laidunaluetta ja pysäköintialuetta, josta kohdassa 3 on 
tarkempaa kuvausta. Lisäksi ehdotuksen mukainen uusien asuinta-
lojen sijainti varsin lähellä lehmien laidunta saattaa tuottaa kaupun-
kialueella yllättäviä seurauksia. Millaista riskiä syntyy uuden asutuk-
sen ja tilan välisen etäisyyden merkittävästä kaventumisesta; tuot-
taako asuinkortteleiden läheisyys asukkaiden valituksia eläinten ja 
kotieläintilan aiheuttamista äänistä, hajuista ja kärpäsistä?

 Pysäköintialueen siirtäminen ja pienentäminen. Pysäköintialue on 
tälläkin hetkellä liian pieni erityisesti loma-aikoina ja sunnuntaisin, 
jolloin tilalla vierailee runsaasti perheitä. Jos päiväkoti rakennetaan 
kotieläintilan alueelle, tarvitaan sille mahdollisesti oma pysäköintia-
lue aamun ja iltapäivän saattoliikennettä varten. Liikenteen lisäänty-
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misellä on myös vaikutusta lasten ja nuorten turvallisuuteen alueel-
la, joka nyt on varattu nuorten toimintaan.  

 Eläinten laidunalueiden pienentäminen. Kotieläintilan suuret eläi-
met, hevoset ja lehmät, tarvitsevat laidunalueet läheltä tilan raken-
nuksia ja navettaa. Lehmien paras laidunalue on suunnitellun päivä-
kodin paikalla. Hevosten laidun on nyt tilan pohjoispuolella, missä 
sen toivotaan olevan jatkossakin jokseenkin nykyisessä laajuudes-
sa. Näille alueille eläinten kävelyttäminen sujuu muuta tilan toimin-
taa hankaloittamatta ja turvallisesti. Fallkulla tarvitsee tilan lähiym-
päristöstä riittävästi laidunmaita, jotta saadaan aikaiseksi laidunkier-
to siten, että laitumet ovat vuorollaan tyhjänä eläimistä sisäloisten 
ehkäisemiseksi.  Lisäksi laitumia täytyy muutamien vuosien välein 
kyntää ja kylvää, jolloin eläimet eivät voi laiduntaa niillä sillä kasvu-
kaudella. Samalla päiväkodille varattu tontin osa vaikuttaa kotieläin-
tilan huoltoliikenteeseen.

 Uuden huoltorakennuksen toteuttaminen. Kotieläintilalle tarvitaan 
uusi huolto- tai palvelurakennus tilan suuren asiakasmäärän tarkoi-
tuksenmukaisten palvelujen järjestämiseksi. Huoltorakennukseen 
voidaan sijoittaa asiakas-wc:t, asiakaspäätteet ja muut päivittäisen 
huollon toiminnot. Tämä palvelee erityisesti alueen asukkaiden vir-
kistystoimintaa ja lisää alueen toimivuutta kaiken ikäisten ihmisten 
kohtaamis- ja virkistyspaikkana.

 Nykyisten ulkorakennusten siirtäminen kotieläintilan käyttöön. Ulko-
rakennukset tarvitaan tilan käyttöön siten, että suurempi rakennus 
toimii vierailijaryhmien tauko- ja ruokailutilana. Tällaista sisätilaa ei 
nykyisissä rakennuksissa ole lainkaan. Pienempi pihan ulkoraken-
nuksista voidaan ottaa hevostoiminnan käyttöön muun muassa he-
vosten huoltamiseen ja satuloiden ja muiden tarvikkeiden varastoti-
laksi. Tämä lisäisi myös turvallisuutta, erityisesti silloin kun alueella 
on paljon kävijöitä.

 Fallkullan kartanorakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen. Ny-
kyisin asuinkäytössä olevan kartanon muuttaminen julkisen tai yksi-
tyisen palvelutoiminnan käyttöön lisäisi sekä alueella liikkuvien ih-
misten että autojen määrää merkittävästi. Tästä aiheutuu turvalli-
suusriskejä kotieläintilan alueella toimiville ja sen kautta kulkeville 
lapsille ja nuorille. Myös tilan eläimille lisääntyvä liikenne tuottaa 
rauhattomampaa elinympäristöä. Tällä hetkellä kaikki tilan ympäris-
tössä olevat asuinrakennukset ovat Staran hallinnoimia. Fallkullan 
kotieläintilan henkilökuntaa ei asu tilan läheisyydessä.

Nuorisoasiainkeskuksen näkemyksen mukaan nykyiset kotieläintilan 
olosuhteet antavat varsin turvallisen ympäristön eläimille ja nuorisotyöl-
le. Asemakaavaehdotukseen sisältyvät lukuisat muutokset kaventaisi-
vat merkittävästi kotieläintilan mahdollisuuksia toimia tarkoituksenmu-
kaisilla tavoilla ja rajaisivat tilan toiminnan kehittämisen mahdollisu-
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uksia. Nuorisoasiainkeskus pitää myönteisenä koko Fallkullan alueen 
kehittämistä asemakaavaa muuttamalla vastaamaan tulevaisuuden tar-
peita ja kasvavaa asukasmäärää. Nuorisoasiainkeskuksen ehdottamilla 
muutoksilla Fallkullan kotieläintilan ja kartanon alueesta voidaan tehdä 
nykyistä toimivampi ja tulevaan kaupunkiympäristöön luontevasti sovel-
tuva kokonaisuus. 

Alueen suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon se seikka, että Fallkul-
lan kotieläintila on lähtökohtaisesti oikea maatila ja tarvitsee toimiak-
seen riittävästi väljyyttä ja työtilaa ympärilleen. Maatilan arkeen kuulu-
vat työtehtävät, kuten eläinten vienti laitumelle tai erilaisten työkonei-
den käyttö, tuovat alueelle ääntä ja liikettä, hajuja ja liikennettä, jotka 
eivät kaikille tämän päivän ihmisille ole tuttuja. Pihapiirissä ja laitumien 
lähistöllä olevat, kenties käyttämättömiltä näyttävät alueet voivat olla 
hyvin tarpeellisia toiminnan kannalta, kuten aiemmin mainittu lehmien 
kesälaidun. Ne toimivat myös luonnollisina vihervyöhykkeinä Fallkullan 
kotieläintilan ja muun ympäristön välillä.

Fallkullan kotieläintila on tuonut lähes 30 vuoden ajan kaupunkilaisten 
arkeen elämän perustapahtumia ja palan luontoa. Ihmiset kokevat elä-
inten seuran jonkinlaisena paluuna perinteisten perustoimintojen äärel-
le. On arvokasta, että pääkaupunkiseudun asukkailla on tällainen kei-
das keskellä kaupunkia ja että sillä on tulevaisuudessakin hyvät edel-
lytykset toimia kaupunkilaisten hyväksi tasapainoisessa maalaismai-
sessa ympäristössä. Aluetta kehitettäessä olisi kaikille osallisille hyö-
dyllistä toimia kiinteässä monitoimijaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot
Martti Poteri, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 71687

martti.poteri(a)hel.fi
Laura Paunonen, työnjohtaja, puhelin: 310 89096

laura.paunonen(a)hel.fi
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 17.1.2017

HEL 2016-013170 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 8.12.2016

Kaupunginmuseo tarkastelee asemakaavanmuutosta kulttuuriympäri-
stön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausun-
non. 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta käy ilmi seuraavaa: Fallkullan 
tilan alueelle laaditaan asemakaavaa, jolla mahdollistetaan kotieläinti-
lan ja nuorisotoiminnan jatkuminen sekä virkistyskäytön lisääntyminen 
alueella. Alueelle suunnitellaan koulua, 1–2 päiväkotia, leikkipuistoa ja 
liikuntapuistoa. Alueen eteläreunaan on tarkoitus rakentaa asumista.

Tavoitteena on säilyttää Fallkullan tilakokonaisuuden luonto- ja kulttuu-
riarvot, tukea sen nykyistä käyttöä ja mahdollistaa alueen kehittyminen 
ympäröivien alueiden maankäytön muuttuessa. Aluetta kehitetään virki-
styksen, opetuksen, urheilun ja kulttuurin monipuoliseen käyttöön kult-
tuuriympäristön suojelutavoitteet huomioiden. Alueen suojelumääräyk-
set tarkistetaan asemakaavan laatimisen yhteydessä.

Malminkaaren pohjoispuolelle on tarkoitus varata tilaa palvelujen ja hal-
linnon aluetta varten. Suunnittelualueella tutkitaan mahdollisuuksia mu-
uttaa nykyisin peltoviljelyssä olevaa alaa virkistys- tai laidunkäyttöön. 
Nykyiset laidun- ja viljelykäytössä olevat alueet on tarkoitus säilyttää 
maisemallisesti avoimina. Tarkoituksena on myös selvittää mahdollisu-
uksia laajentaa viljelypalsta-aluetta ja etsiä koira-aitaukselle uusi paikka 
kaava-alueelta. 

Kaupunginmuseon kannanotto:

Fallkullan maatilakokonaisuus muodostuu maatalousrakennusten ja 
asuinrakennusten pihapiireistä, aidatuista laitumista, lähipelloista sekä 
näitä ympäröivistä laajemmista peltoaukeista. Fallkullan tila on osa 
Lon¬ginojan jokilaakson maisemakokonaisuutta. Tila ympäristöineen 
on arvokasta kulttuurimaisemaa ja rakennet¬tua kulttuuriympäristöä.

Kaupunginmuseo korostaa, että Fallkullan merkitys virkistysalueena ja 
kulttuurimaisemana tulee entisestään korostumaan, kun Malmin lento-
kentän alue muutetaan asuinalueeksi. Rakennukset, niityt, pellot, 
metsäkumpareet, avoimena säilyneet maisematilat ovat vaalittavia ja 
säilytettäviä, alueen ominaisluonteen kannalta keskeisiä tekijöitä. 
Nämä arvot ja niiden säilyminen tulee asemakaavan muutoksessa var-
mistaa. 

Fallkullan tilan ympäristöhistoriallinen selvitys on valmistunut 2016. Sen 
avulla voi määritellä myös alueeseen ja siellä oleviin kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaisiin rakennuksiin liittyviä suojelutavoitteita. Suojelun piiriin 
tulee ottaa myös maatalouskeskukseen liittyvät kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaat rakennukset. Avoimena säilytettävä pelto-/laidun-/ niittyalue-
et tulee merkitä / s merkinnällä, niin että ne jatkossakin säilyvät avoimi-
na. Uudet rakentamispaikat tulee valita siten, että niistä tulee uusi luon-
teva paikkaansa sopiva kerrostuma arvokkaassa kulttuuriympäristössä.

Lisätiedot
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Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 503756846
sari.saresto(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 29.12.2016

HEL 2016-013170 T 10 03 03

Suunnittelualue sijoittuu pääosin viljelykäytössä olevalle savikolle, jos-
sa maanpinnan korkeus on noin +15,0…+16,0. Savikerroksen paksuus 
on suurimmillaan alueen pohjoisosissa noin 9…12 m ja kairaukset tällä 
alueella ovat ulottuneet noin 11…20 m syvyyteen maanpinnasta. Vas-
taavasti alueen keski- ja eteläosissa savikerroksen paksuus on noin 
0…9 m ja kairaukset ovat ulottuneet noin 3…11 m syvyyteen. Savikoi-
den lisäksi alueen keski- ja eteläosiin sijoittuvat paikalliset moreenimu-
odostumat, joissa maanpinta kohoaa noin tasolle +17…+26. 

Alueen pohjoisosissa sekä alueen eteläpuolella vuosina 2015 ja 2016 
tehtyjen mittausten mukaan pohjaveden painetaso sijoittuu noin 0…0,7 
m syvyydelle maanpinnasta.

Pohjaolosuhteiltaan ja rakennettavuudeltaan suunnittelualueen pohjoi-
sosa vastaa 2000-luvulla toteutetun Fallkullan alueen olosuhteita. Ra-
kennukset voidaan perustaa pääosin teräsbetonisin lyöntipaaluin. Piha- 
ja katualueiden pohjanvahvistusmenetelmäksi soveltuu esim. syvästa-
bilointi. Arvioidut paalupituudet vastaavat likimäärin kairaussyvyyksiä 
(n. 11…20 m) ja syvästabilointipilareiden pituus on likimäärin sama  ku-
in saven paksuus (n. 9…12 m). Suunnittelualueen keski- ja eteläosissa 
paalu- ja stabilointipituudet ovat vastaavasti pienempiä. Nykyinen ra-
kennuskanta sijoittuu moreenivyöhykkeille.

Lisätiedot
Markku Savolainen, vs. geotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 71368

markku.savolainen(a)hel.fi
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§ 13
Detaljplaneändring för Wäinö Aaltonens väg 7 på Brändö (nr 12459)

HEL 2016-013448 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 5 i kvarteret 
42036 i 42 stadsdelen (Brändö) enligt ritning nr 12459, daterad 
11.4.2017, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivning-
en.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12459 kartta, päivätty 11.4.2017
2 Asemakaavan muutoksen nro 12459 selostus, päivätty 11.4.2017, täy-

dennetty 1.12.2017
3 Vuorovaikutusraportti 11.4.2017, täydennetty 1.12.2017
4 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Samkommunen Helsingforsre-
gionens miljötjänster
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.
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Sammandrag

Detaljplaneändringen gäller en tomt på det gamla villaområdet norr om 
Österleden.

Genom detaljplaneändringen omdisponeras tomten, som hittills har ut-
nyttjats av socialväsendet, för boende. Det innebär att boende i bygg-
naden tillåts. Planlösningen möjliggör också en tillbyggnad i form av ett 
garage. Syftet med tillbyggnaden är att göra området lämpligt för boen-
de och gårdsområdet redigt.

Det bildas ny våningsyta på 55 m² för garaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen följer de riksomfattande målen för områdesan-
vändningen och generalplanen med rättsverkningar samt bidrar till att 
staden kan uppnå sina strategiska mål.

För området gäller detaljplan nr 8620 från år 1985. Området anges där 
som kvartersområde för byggnader för social verksamhet och hälso-
vård.

Planområdet ligger vid en byggd kulturmiljö av riksintresse. De bredvid-
liggande kvarteren tas upp i Museiverkets förteckning över byggda kul-
turmiljöer av riksintresse (RKY 2009) under Brändö villastad.

Planeringsfaser och växelverkan

Helsingfors stad äger tomten. Detaljplanelösningen har utarbetats på 
initiativ av staden.

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

Förslaget till detaljplan hölls offentligt framlagt 5.5–5.6.2017. Inga an-
märkningar gjordes mot förslaget.

Utlåtanden

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM) och samkommunen 
Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) gav utlåtanden om detalj-
planeförslaget.

NTM-centralen anser att detaljplaneändringen möjliggör bevarandet av 
en kulturhistoriskt värdefull byggnad i och med att det tillåts att byggna-
den tas i bostadsbruk. Detaljplaneändringen främjar byggnadsskyddet 
och värnandet av kulturmiljön. Att livsmiljön ska vara hälsosam och triv-
sam har beaktats i detaljplanen.
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HRM konstaterar att de allmänna vattenledningar och avlopp som be-
tjänar området har byggts färdigt och att ändringsförslaget inte kräver 
att de flyttas.

Fastighetskontorets lokalcentral, tomtavdelningen, byggnadstillsynsver-
ket, byggnadskontoret, social- och hälsovårdsverket samt miljöcentra-
len och dessutom Helen Ab, Helen Elnät Ab, räddningsverket, Musei-
verket och stadsmuseet meddelade att de inte har någonting att yttra 
eller påpeka om förslaget.

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

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Det har inte gjorts några ändringar i planförslaget, och förslaget behö-
ver därför inte läggas fram på nytt.

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsmiljösektorns detaljplane-
läggningstjänsts justerade framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12459 kartta, päivätty 11.4.2017
2 Asemakaavan muutoksen nro 12459 selostus, päivätty 11.4.2017, täy-

dennetty 1.12.2017
3 Vuorovaikutusraportti 11.4.2017, täydennetty 1.12.2017
4 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Ilmakuva
2 Havainnekuva, 11.4.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Samkommunen Helsingforsre-
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gionens miljötjänster
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

För kännedom

Stadsmuseet
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Stadsmiljönämnden
Social- och hälsovårdsnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2019 § 5

HEL 2016-013448 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 42. kaupunginosan (Kulosaari) korttelin 
42036 tontin 5 asemakaavan muutoksen 11.4.2017 päivätyn piirustuk-
sen numero 12459 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin 
perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Asemakaavoitus 1.12.2017

HEL 2016-013448 T 10 03 03

Hankenumero 5344_2
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Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 11.4.2017 päivättyä 42. kau-
punginosan (Kulosaari) korttelin 42036 tontin 5 asemakaavan muuto-
sehdotusta nro 12459.  

Asemakaavoituspalvelu toteaa, ettei kaavaehdotukseen ole tehty muu-
toksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee tonttia, joka sijaitsee Kulosaaren kau-
punginosassa 42, saarta halkovan Itäväylän pohjoispuolella vanhalla 
huvila-alueella. Alueella on lainvoimainen asemakaava nro 8620.

Asemakaavan muutoksella (käyttötarkoituksen muutos sosiaalitoimen 
käytöstä asumiseen) pyritään mahdollistamaan rakennuksen säilymi-
nen sallimalla siinä asuminen. Rakennuksen käyttö, huolto ja myynti 
olisivat näin todennäköisempiä. Kaavaratkaisu mahdollistaa myös auto-
tallin lisärakentamisen. Lisärakentamisella pyritään saamaan alue asu-
inkäyttöön toimivaksi ja pihapiiriltään selkeäksi. Kaavan tavoitteena on 
ohjata autotallin rakentamista olevan rakennuksen tyyliin ja mittakaa-
vaan soveltuvaksi. Autotalli sijoittuu olevan pysäköinnin paikalle. Kaava 
sallii luonnonkivimuurin ja/tai pensasaidan rakentamisen tontille.

Uutta kerrosalaa tulee autotallirakennukseen 55 k-m2. 

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

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

Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden 
mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Voimassa olevassa asemakaavassa nro 8620 (v. 1985) alue on merkit-
ty sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten kortteli-
alueeksi.  

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 2003, tullut kaava-
alueella voimaan 2004) alue on asumiseen tarkoitettua pientalovaltais-
ta aluetta sekä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maise-
makulttuurin kannalta merkittävää aluetta. 

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 2016) alue on 
kantakaupunkia C2. 
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Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-
tuuriympäristön viereen. Viereiset korttelit kuuluvat Museoviraston RKY 
2009 -kohdeluetteloon Kulosaaren huvilakaupunki.

Helsingin kaupunki omistaa tontin. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 5.5.–5.6.2017

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 11.4.2017 ja 
lautakunta päätti 11.4.2017 asettaa asemakaavan muutosehdotuksen 
nähtäville. 

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) esitti 
lausunnossaan seuraavaa: Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan 
kulttuurihistoriallisen rakennuksen säilyminen mahdollistamalla asu-
inkäyttö. Asemakaavamuutos edistää rakennussuojelua ja kulttuuriym-
päristön vaalimista hyvin. Elinympäristön terveellisyys ja viihtyvyys on 
asemakaavassa otettu huomioon.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto lausui, että aluet-
ta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi ja 
muutosehdotus ei edellytä niiden siirtämistä

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: 

 kiinteistöviraston tilakeskus
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 pelastuslaitos
 ympäristökeskus
 sosiaali- ja terveysvirasto
 Museovirasto
 kaupunginmuseo.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia. Kaavakarttaan on vaihdettu uu-
si nimiö.
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Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Lisätiedot
Suvi Huttunen, arkkitehti, puhelin: 310 37335

suvi.huttunen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 13.10.2017 § 42

HEL 2016-013448 T 10 03 03

Hankenumero 5344_2

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12459 pohjakartan 
kaupunginosassa 42 Kulosaari. 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: 12459
Kaupunginosa: 42 Kulosaari
Kartoituksen työnumero: 54/2016
Pohjakartta valmistunut: 10.1.2017
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
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

merja.kyyro(a)hel.fi
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Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883
timo.tolkki(a)hel.fi

Kaupunginmuseo 3.7.2017

HEL 2016-013448 T 10 03 03

Kaupunginmuseota on pyydetty antamaan lausuntonsa Kulosaaressa 
osoitteessa Wäinö Aaltosen tie 7 sijaitsevaa tonttia koskevasta, 
11.4.2017 päivätystä asemakaavan muutosehdotuksesta. Kaupungin-
museo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennetun 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seu-
raavaa.

Kaupunginmuseo on 1.3.2017 antanut lausuntonsa Wäinö Aaltosen tie 
7:ää koskevan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta ja kaavaluonnoksesta. Kaupunginmuseo ei nähnyt estettä 
alun perin asuinkäyttöön rakennetun huvilan tontin käyttötarkoituksen 
muuttamiselle asuinpientalojen korttelialueeksi ja siten alkuperäisen 
käytön palauttamiselle huvilaan. Suojelumääräyksen ulottamista koske-
maan rakennuksen sisätiloja ei tiloissa vuosikymmenten kuluessa 
tehtyjen muutosten vuoksi nähty enää tarpeelliseksi ja perustelluksi. 
Kaupunginmuseo esitti kaavaluonnoksen määräysteksteihin joitakin pi-
eniä tarkennuksia ja lisäyksiä.

Nyt esillä olevassa asemakaavan muutosehdotuksessa huvilalle esitet-
ty suojelumerkintä sr-2 kuuluu seuraavasti: ”Suojeltava rakennus. Ra-
kennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa tehtävät korjaus- ja muuto-
styöt eivät saa heikentää sen arkkitehtonista laatua ja kulttuurihistorial-
lisia arvoja. Rakennuksen alkuperäiset julkisivumateriaalit, tiilikatot, pu-
uikkunat, ulko-ovet katoksineen ja parvekkeet tulee säilyttää ja niiden 
tulee olla korjaustöiden lähtökohtana.” Asemakaavaluonnoksen tapaan 
tontin käyttötarkoitukseksi on määritelty AO/s: ”Erillispientalojen kortteli-
alue, jonka kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo tulee säilyttää. 
Alueelle saa sijoittaa työtiloja ja lähipalveluita.” Tonttia ja piha-aluetta 
koskeva määräys on muutettu seuraavaksi: ”Tontin vehreä ja puutarha-
mainen ominaisluonne on säilytettävä. Aitojen tulee olla luonnonkivimu-
uria ja / tai pensasaitaa.”

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo toteaa, että sen asemakaa-
vamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma- ja luonnosvaiheessa 
esittämät huomautukset on otettu hyvin huomioon ja lisäysehdotukset 
liitetty asemakaavan määräysteksteihin. Asemakaavamuutoksen myötä 
tämä J. Nordbäckin vuonna 1915 suunnittelema kookas huvilaraken-
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nus, joka viime vuosikymmenet on ollut kaupungin sosiaalitoimen 
käytössä, saadaan takaisin alkuperäiseen asuinkäyttöönsä. Kaa-
vamääräysten turvin voidaan varmistaa myös rakennuksen korjaami-
nen sen laadukasta 1910-luvun arkkitehtuuria ja kulttuurihistoriallista 
arvoa kunnioittaen ja vielä säilyneiden alkuperäisten rakennusosien sä-
ilyminen myös tulevaisuudessa. Samoin pyritään vahvistamaan huvi-
layhdyskunnan ominaisluonteeseen kuulunutta, rakennusten ja puutar-
han muodostamaa kokonaisuutta, samalla mahdollistaen uuden auto-
tallirakennuksen rakentaminen tontille.

Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan esillä oleva asemakaavaeh-
dotus turvaa riittävällä tavalla Wäinö Aaltosen tie 7:ssä sijaitsevan Ku-
losaaren huvilayhdyskuntaan kuuluneen rakennuksen kulttuurihistorial-
listen arvojen säilymisen. Kaupunginmuseolla ei näin ollen ole huomau-
tettavaa Wäinö Aaltosen tie 7:ää koskevaan asemakaavaehdotukseen.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 1.3.2017

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 10.5.2017

HEL 2016-013448 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston lausuntoa Kulo-
saaren (42.ko) asemakaavan muutoksesta nro 12459, Wäinö Aaltosen 
tie 7:stä. Määräaika on 25.5.2017 mennessä.

Rakennusvirastolla ei ole lausuttavaa otsikossa mainitusta asemakaa-
van muutoksesta. 

Rakennusvirasto 6.2.2017

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

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

silja.hurskainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.04.2017 § 180

HEL 2016-013448 T 10 03 03

Ksv 5344_2
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Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 asettaa 11.4.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12459 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 42. kau-
punginosan (Kulosaari) korttelin 42036 tonttia 5

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteeseen ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusra-
portti ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelyti-
la Laiturilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-
sivuilla: 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.

Samalla lautakunta esittí kaupunginhallitukselle

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12459 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho

Lisätiedot
Suvi Huttunen, arkkitehti, maankäyttö, puhelin: 310 37335

suvi.huttunen(a)hel.fi
Pia Sjöroos, projektipäällikkö, maankäyttö, puhelin: 310 37281

pia.sjoroos(a)hel.fi
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, liikenne, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Jari Rantsi, liikenneinsinööri, melu, puhelin: 310 37215

jari.rantsi(a)hel.fi
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, vuorovaikutus, puhelin: 310 37403

juha-pekka.turunen(a)hel.fi

http://www.hel.fi/www/ksv/fi/paatoksenteko/
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Kiinteistövirasto Tonttiosasto 17.2.2017

HEL 2016-013448 T 10 03 03

Lausunto

Kiinteistöviraston tonttiosasto antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle Wä-
inö Aaltosentie 7 koskevasta asemakaavan muutoksen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta 1275-00/17 seuraavan lausunnon:

Kiinteistövirasto pitää asemakaavamuutosluonnoksen ratkaisuja hyvinä 
ja sillä ei ole muuta lausuttavaa asemakaavamuutosluonnoksesta.

Asemakaavamuutosalue on kaupungin omistuksessa ja maankäyttö-
korvaussopimuksella ei ole täten tarvetta.

Lisätiedot
Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi
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§ 14
Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om kvartersbe-
stämda bilplatser för anställda inom hemvården och hemtjänsten

HEL 2018-004921 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta 
motionen som slutbehandlad. 

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

 Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen tillsammans med 
stadsmiljösektorn utreder social- och hälsovårdsnämndens 
förslag om att underlätta parkeringen för hemvårdare genom att 
de får sätta upp en skylt i bilfönstret om att de är på kundbesök. 
(Sirpa Asko-Seljavaara)

  
 Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjlighe-

terna, innan en utredning och åtgärder på stadsnivå har gjorts, 
att genom diskussioner förhindra att felparkeringsavgifter ges åt 
hemvårdare, exempelvis med en skylt i vindrutan som visar att 
det är fråga om ett fordon för kundbesök inom hemvården eller 
hemsjukhuset. På så sätt kan åtminstone stadens parkeringsö-
vervakare låta bli att ge en felparkeringsavgift, såvitt det parke-
rade fordonet inte utgör ett trafikhinder eller en fara. (Mari Ran-
tanen)

Behandling

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara understödd av ledamoten Seija Mu-
urinen föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen tillsammans med 
stadsmiljösektorn utreder social- och hälsovårdsnämndens 
förslag om att underlätta parkeringen för hemvårdare genom att 
de får sätta upp en skylt i bilfönstret om att de är på kundbesök.

Ledamoten Mari Rantanen understödd av ledamoten Eveliina Heinälu-
oma föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjlighe-
terna, innan en utredning och åtgärder på stadsnivå har gjorts, 
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att genom diskussioner förhindra att felparkeringsavgifter ges åt 
hemvårdare, exempelvis med en skylt i vindrutan som visar att 
det är fråga om ett fordon för kundbesök inom hemvården eller 
hemsjukhuset. På så sätt kan åtminstone stadens parkeringsö-
vervakare låta bli att ge en felparkeringsavgift, såvitt det parke-
rade fordonet inte utgör ett trafikhinder eller en fara.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Stadsfullmäktige godkände de av ledamöterna Sirpa Asko-Seljavaara 
och Mari Rantanen föreslagna hemställningsklämmarna enhälligt.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kotiasiakastyötä tekevien pysäköin-
tikokemusten selvittämisestä ja asioimispysäköinti mahdollisuudesta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Arja Karhuvaara och 17 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden reder ut erfarenheterna om parkering hos de anställda 
som utför hembesök, och vid behov utvecklar ett parkeringssystem för 
kundkvarter. 

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsstyrelsen hänvisar till stadsmiljönämndens och social- och hälso-
vårdsnämndens utlåtanden och konstaterar att parkeringsproblemet i 
samband med hemvårdens kundbesök tidigare har utretts av en sektor-
arbetsgrupp tillsatt av stadsdirektören. Arbetsgruppens slutrapport blev 
färdig 31.1.2011. Man har försökt lösa parkeringsproblemet, men det 
behövs fortfarande utredningar och utveckling.    
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Hemvårdens anställda gör i dagsläget hembesök hos kunder till fots, 
med cykel, med kollektivtrafik och med Staras leasingbilar eller också 
har de beviljats rätt att använda egen bil. Man väljer färdsätt till ett 
hembesök på basis av kundens adress, besökets orsak eller den an-
ställda. Alla som jobbar inom hemvården har inte körkort eller tillgång 
till bil. I södra innerstaden används bilar inte alls eftersom det inte finns 
parkeringsplatser eller öppna platser för att parkera bilen. Det är me-
ningen att hemvårdarnas rutter från en kund till en annan ska redas ut 
under 2019.

I juni 2018 gjordes en primär kartläggning bland hemvårdsledarna där 
man redde ut parkeringsproblem i samband med de dagliga kundbesö-
ken.

Det är en daglig utmaning för hemvårdspersonalen att söka parkerings-
platser och detta tar tid från kundarbetet. De som jobbar inom hemvår-
den har fått felparkeringsavgifter när besöket hos en kund drar ut på ti-
den på grund av kundens behov. Dessutom har man gett felparkerings-
avgifter bl.a. för att husens invånare kan kalla på ett parkeringsöver-
vakningsföretag på grund av en bil som lämnats på fel plats.

Man har inte avtalat centralt om parkering på privata eller stadens fas-
tigheter, utan vissa närserviceområden har separat avtalat om parke-
ring med vissa husbolag och kunder. Det finns ytterst få sådana avtal 
och det tar mycket tid att göra upp dem. Med varje kund bör man ingå 
separat avtal och fastigheternas lösningar varierar. Vissa kunder har 
gett hemvården lov att använda deras egna p-platser.

På nätterna gör hemvårdarna vanligen sina besök ensamma och då är 
husens parkeringsplatser upptagna. Lediga platser finns vanligen så 
långt borta att nattskötarna ofta parkerar på trottoaren, men inte på 
räddningsvägarna. Dessutom finns det områden i staden där det inte är 
säkert att gå ensam på natten med hemvårdens ryggsäck.

Hemvårdspersonalen har själv betalat sina felparkeringsavgifter. En 
anställd som fått en avgift gör en reklamation till parkeringsövervak-
ningsföretaget, och ibland tas avgiften tillbaka. I vissa särskilt oskäliga 
fall har staden ersatt avgiften. Personalen anser att de nuvarande par-
keringsproblemen och felparkeringsavgifterna är oskäliga i allmänhet.

Som ett alternativ för bil önskar personalen skotrar, elmopeder och el-
cyklar. Enligt utredningen poängterar hemvårdsledarna att man bör 
sträva efter en lösning på hemvårdsbesökens parkeringsproblem som 
gäller hela staden. I utredningen har man även funderat över olika 
transportformer och taxi som lösning på problemet, samt föreslagit att 
staden för dessa uppgifter utrustar leasingbilarna med en GPS-positio-
nerare.
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Social- och hälsovårdsnämnden anser att det är viktigt att hitta en lös-
ning på hemvårdsbesökens parkeringsproblem som gäller hela staden. 
Skötare och läkare gör hembesök även i hemsjukhuset. Parkeringspro-
blemet bör lösas som en helhet för både hemvårdens och hemsjukhu-
sets personal.

Enligt 48 § i vägtrafiklagagen får fordon som används i vägarbete, vid 
trafikövervakning eller i polisens, gränsbevakningsväsendets eller Tul-
lens tjänsteuppdrag trots parkeringsreglerna tillfälligt stannas eller par-
keras på det sätt som uppdraget kräver, under förutsättning att trafiken 
inte uppenbart utsätts för fara.

Det är inte tillåtet att parkera hemvårdens fordon på trottoaren eftersom 
det strider mot vägtrafiklagen. Parkeringsövervakarna kan observera 
stadens hemvårdsbilar som parkerats på trottoaren en längre tid än 
normalt innan de skriver ut en felparkeringsavgift. Skyltningen som fö-
reslås av social- och hälsovårdsnämnden för att undvika felparkerings-
avgifter är i princip inte möjlig. Parkeringsövervakningen kan inte ge 
stadens bilar särbehandling eftersom alla ska behandlas likvärdigt en-
ligt princip. Det kan inte anses motiverat att reservera separata parke-
ringsplatser för hemvården, eftersom antalet parkeringsplatser gene-
rellt inte motsvarar efterfrågan.    

Samarbetet mellan sektorerna för att underlätta hemvårdens och hem-
sjukhusets parkeringsproblem i staden fortsätter. Social- och hälso-
vårdsnämnden och stadsmiljönämnden tillställs senast 31.5.2019 en 
rapport om hur det är tänkt att saken ska avgöras. Samtidigt är parke-
ringen av hemvårdens fordon även något som granskas nationellt. Den 
nya vägtrafiklagen (729/2018) träder i kraft 1.6.2020. Finlands kom-
munförbund har kartlagt arrangemangen för hemvårdens parkering i 
samband med behovet av att utveckla lagstiftningen och skickat sitt ar-
bete till kommunikationsministeriet.                     

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kotiasiakastyötä tekevien pysäköin-
tikokemusten selvittämisestä ja asioimispysäköinti mahdollisuudesta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 28.11.2018 § 395

HEL 2018-004921 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet till stads-
fullmäktiges sammanträde 16.1.2019.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 745

HEL 2018-004921 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitteen 
loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

19.11.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: Perusteluosan viimeiseen kappaleen ensimmäisen 
virkkeen jälkeen lisätään seuraavaa:

"Sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja kaupunkiympäristölautakunnalle 
raportoidaan viimeistään 31.5.2019 miten asiaa on tarkoitus ratkaista."

Kannattaja: Terhi Koulumies

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Marcus Rantalan vas-
taehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

12.11.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2018 § 200

HEL 2018-004921 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan esittelijän ehdotuksesta 
poikkeavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhu-
vaaran ja 17 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta koskien korttelikoh-
taisia parkkipaikkoja kotihoidon ja -palvelun työntekijöille:

”Helsingin kotihoidon palvelu koostuu kotisairaanhoidon, kotipalvelun ja 
yökotihoidon käynneistä ja kotihoidon lääkäreiden käynneistä asiakkai-
den koteihin.

Kotihoidon asiakaskäynteihin liittyviä pysäköintiongelmia on selvittänyt 
kaupungin toimialojen välinen työryhmä, jonka kaupunginjohtaja asetti 
2010. Työryhmän puheenjohtajana toimi apulaiskaupunginjohtaja (ra-
kennus- ja ympäristötoimen) Pekka Sauri ja sen loppuraportti valmistui 
31.1.2011. Työryhmän tehtävänä oli selvittää mitä mahdollisuuksia tieli-
ikennelainsäädäntö antaa kotihoidon henkilökunnalle pysäköinnin hel-
pottamiseksi ja tehdä ehdotus. Työryhmän raportin johtopäätöksenä to-
dettiin, että Staran leasing-autojen käyttö oli karkeiden kustannusarvioi-
den perusteella taloudellisesti tehokkain tapa hoitaa kotihoidon pal-
velun toteuttamiseksi tarvittavat kuljetukset, ja sen arveltiin olevan 
myös joustavin liikkumistapa.

Nykytilanne

Kotihoidon työntekijät tekevät tällä hetkellä kotikäyntejä asiakkaiden lu-
okse jalkaisin, polkupyörillä, julkisilla liikennevälineillä, Staran leasing-
autoilla tai heille on myönnetty oman auton käyttöoikeus. Liikkumistapa 
kotikäynnille valitaan asiakkaan osoitteen, asiakkaan käynnin syyn mu-
kaan tai työntekijän mukaan. Kaikilla kotihoidon työntekijöillä ei ole ajo-
korttia eikä omaa autoa käytettävänä. Eteläisen kantakaupungin alueel-
la autoja ei käytetä lainkaan, koska parkkipaikkoja tai avointa tilaa ei 
ole auton pysäköintiin. Kotihoidon optimointiohjelma osaltaan korjaa 
kotihoidon työntekijöiden reittejä asiakkaalta toiselle, kun se otetaan 
käyttöön vuoden 2019 aikana.

Kotihoidon ohjaajille tehty alustava kartoitus pysäköintitilanteesta
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Kotihoidon ohjaajille tehtiin alustava kartoitus kesäkuussa 2018, mitä 
ongelmia nykyinen pysäköintikäytäntö aiheuttaa kotihoidon henkilökun-
nalle päivittäisessä asiakaskäyntien suorittamisessa.

Kotihoidon henkilökunnalle jokapäiväinen parkkipaikkojen etsiminen 
asettaa aikatauluhaasteita, työaikaa kuluu parkkipaikan etsimiseen asi-
akastyön sijasta. Kotihoidon työntekijöitä on sakotettu, koska asiakkaan 
luona käynti venyi asiakkaan tarpeiden takia. Lisäksi sakkoja on saatu 
mm. siksi, että taloyhtiöiden asukkaat voivat kutsua pysäköinninvalvon-
tafirman sakottamaan asukkaiden mielestä väärälle paikalle jätetystä 
autosta.

Pysäköintijärjestelyistä yksityisten tahojen ja kaupungin kiinteistöjen 
kesken ei ole sovittu keskitetysti, vaan jotkut lähipalvelualueet ovat so-
pineet erikseen eräiden taloyhtiöiden ja asiakkaiden kanssa pysäköin-
nistä. Näitä sopimuksia on kuitenkin erittäin vähän. Käytäntö vie paljon 
aikaa, ja on haavoittuva, jokaisen asiakkaan kohdalla tulee sopia er-
ikseen ja kiinteistöjen ratkaisut vaihtelevat. Jotkut asiakkaat ovat anta-
neet kotihoidolle luvan käyttää omia parkkipaikkojaan. 

Erityisen hankalaa on yökotihoidon työntekijöillä. Yöaikainen käynti teh-
dään usein yksin ja yöaikaan talojen parkkipaikat ovat täynnä. Parkki-
paikka löytyy usein niin kaukaa, että yöhoitajat parkkeeraavat usein 
jalkakäytävälle, mutta eivät pelastustielle. Lisäksi kaupungissa on aluei-
ta, jotka ovat turvattomia kävellä kotihoidon repun kanssa yöaikaan.

Kotihoidon henkilökunta on maksanut itse pysäköintisakkonsa. Sakon 
saanut työntekijä tekee reklamaation pysäköinninvalvontafirmaan ja toi-
sinaan saa peruttua sakon, mutta ei aina. Joissakin erityisen kohtuutto-
missa tapauksissa kaupunki on korvannut sakon. Yleisesti ottaen hen-
kilökunta pitää nykyisiä pysäköintiongelmia ja sakkomaksuja kohtuutto-
mina.

Selvityksessä ratkaisuvaihtoehdoiksi henkilökunta toivoo auton käytön 
sijaan myös skoottereita, sähkömopoja ja sähköpolkupyöriä. Selvityk-
sen mukaan kotihoidon ohjaajat painottavat, että hoitotyön kotikäyntien 
pysäköintiongelmiin on saatava koko kaupunkia koskeva ratkaisu. Li-
säksi selvityksessä on ratkaisuksi pohdittu erilaisia kuljetusmuotoja ja 
taksin käyttöä sekä ehdotetaan, että jokaisessa ao. tehtävään käytet-
tävässä kaupungin leasing-ajoneuvossa olisi GPS-paikannin.

Tieliikennelain kokonaisuudistus

Hallitus on tehnyt hallituksen esityksen HE180/2017 tieliikennelaiksi ja 
siihen liittyviksi laiksi. Eduskunta hyväksyi 26.6.2018 hallituksen esityk-
sen. Tieliikennepakettiin liittyvässä eduskunnan vastauksessa todetaan 
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uudenlainen tulkinta kotihoidon pysäköintiin kaupungeissa. Tämä tulee 
huomioida etsittäessä ratkaisuja kotihoidon pysäköintiongelmiin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että kokonaisratkaisua 
kotihoidon hoitajien pysäköintiongelmiin etsitään koko kaupungin laajui-
sesti. Hoitajien ja lääkäreiden kotikäyntejä tehdään myös kotisairaalas-
sa. Ratkaisuja pysäköintiin tulee käsitellä kokonaisuutena sekä kotihoi-
don että kotisairaalan henkilökunnan osalta.

Kaupunkiympäristölautakunta on lausunnossaan 14.8.2018 esittänyt, 
että Helsinki selvittäisi hoitajien kotona tehtävän asiakastyön kokemuk-
set pysäköintipaikkatilanteesta ja että Helsinkiin kehitetään asiakkuus-
kortteleihin asioimispysäköintipaikkajärjestelmä. Sosiaali- ja ter-
veyslautakunta on samaa mieltä selvityksen tekemisestä ja yhteisestä 
ratkaisujen etsimisestä. Lautakunta katsoo, että selvitykseen ja toimen-
piteisiin on ryhdyttävä viipymättä.

Lautakunta katsoo myös, että kunnes kaupungin tasoinen selvitys ja to-
imenpiteet on tehty, kotihoitajien sakottamista tulisi voida neuvottelute-
itse estää esimerkiksi tuulilasiin asetettavalla kyltillä, joka ilmentää ky-
seessä olevan kotihoidon tai kotisairaalan auton. Tällöin ainakin kau-
pungin pysäköinninvalvonta voisi jättää sakottamatta, mikäli auto ei ole 
liikennettä estävästi tai vaarallisesti pysäköity.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Jokapäiväinen parkkipaikan hakeminen on ylimääräinen ja turha pai-
neen aihe kotihoidon kotikäynnillä. Sillä on negatiivisia työterveyteen ja 
-turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia hoitajille, jotka tekevät asiakastyötä 
asiakkaiden kotona. Pysäköintipaikan etsimiseen kuluva aika on aina 
pois asiakkaiden luona käytetystä ajasta.”

Käsittely

21.08.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Mari Rantanen: Lisätään lausunnon viimeisen kappaleen ennen 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia loppuun: "Lautakunta 
katsoo, että selvitykseen ja toimenpiteisiin on ryhdyttävä viipymättä.

Lautakunta katsoo myös, että kunnes kaupungin tasoinen selvitys ja to-
imenpiteet on tehty, kotihoitajien sakottamista tulisi voida neuvottelute-
itse estää esimerkiksi tuulilasiin asetettavalla kyltillä, joka ilmentää ky-
seessä olevan kotihoidon tai kotisairaalan auton. Tällöin ainakin kau-
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pungin pysäköinninvalvonta voisi jättää sakottamatta, mikäli auto ei ole 
liikennettä estävästi tai vaarallisesti pysäköity."

Kannattaja: jäsen Matias Pajula

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti 
ilman äänestystä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 14.08.2018 § 364

HEL 2018-004921 T 00 00 03

Hankenumero 5264_65

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingissä on ollut kotisairaalan ja kotipalvelun pysäköintimahdollisu-
uksia selvittänyt työryhmä, jonka kaupunginjohtaja asetti syksyllä 2010. 
Työryhmän puheenjohtajana toimi apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sau-
ri ja sen loppuraportti valmistui 31.1.2011. 

Työryhmän tehtävänä oli

 selvittää mitä mahdollisuuksia nykyinen tieliikennelainsäädäntö, lii-
kennemerkkien käyttö ja kaupungin käytäntöjen muuttaminen anta-
vat kotisairaalan ja kotipalvelun henkilökunnan pysäköinnin helpot-
tamiseksi.

 tehdä ehdotus tarvittavista toimenpiteistä.

Työryhmä teetti konsulttityön, jonka tavoitteena oli vertailla toiminnalli-
selta ja taloudelliselta kannalta, mitä mahdollisuuksia on luopua raken-
tamispalveluliikelaitos Staran leasing- ja omista autoista ja siirtyä 
käyttämään kuljetusjärjestelmää, jossa kuljettaja vie ja hakee työnte-
kijän asiakkaan luota. Vaihtoehtoisena kuljetusmuotona tutkittiin Staran 
leasing-autojen korvaamista takseilla.

Johtopäätöksenä on, että Staran leasing-autojen käyttö kotihoidon kul-
jetuksissa on karkeiden kustannusarvioiden perusteella taloudellisesti 
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tehokkain kotisairaanhoidon ja -palvelun kuljetusten hoitamisessa. Se 
on myös joustavin liikkumistapa. Taksien käyttö Staran leasing-autojen 
sijasta kasvattaa kustannuksia selvästi, kuten myös yhteiskyytien järje-
stäminen Staran leasing-autolla ja kaupungin palkkaamalla kuljettajalla. 

Jatkotoimenpidesuosituksiksi esitettiin seuraavaa:

 selvitykset virka-autoille osoitettujen paikkojen lisäämisestä ja/tai 
niiden pysäköintioikeuksien laajentamisesta esim. nykyisillä aika- tai 
muuten rajoitetuilla paikoilla.

 tarkemmat selvitykset mahdollisuuksista viranomaisyhteistyön pa-
rantamiseksi ja hallinnollisista toimenpiteistä sakotuskäytännön 
muuttamiseksi.

 selvitys pysäköintiyhteistyöstä kaupungin eri toimijoiden (koulut, päi-
väkodit) ja yksityisten tahojen kanssa (taloyhtiöt, pysäköintilaitokset, 
kaupat).

 pienparannustoimenpiteet Töölön ja Kivelän sairaalan pysäköintijär-
jestelyissä.

Tieliikennelain 48 §:n poikkeussäännöksessä on esitetty, että ajoneu-
vo, joka on tienpidossa, liikennevalvonnassa tai poliisin, rajavartiolai-
toksen tai tullin virkatehtävissä, saa pysäköintisäännösten estämättä ti-
lapäisesti pysäyttää tai pysäköidä tehtävän vaatimalla tavalla edellyttä-
en, ettei liikennettä ilmeisesti vaaranneta. Kotisairaanhoidon ja kotipal-
velun lisäämistä kyseiseen lainkohtaan pidetään käytännössä mahdot-
tomana, koska kysymyksessä olisi aiempiin poikkeusryhmiin verrattuna 
täysin poikkeava ryhmä. Lisäksi on olemassa myös lukuisia muita tär-
keinä pidettyjä ammattiryhmiä, jotka tällöin tulisi tai haluttaisiin tasapuo-
lisuuden nimissä ottaa säännökseen mukaan. 

Kaupunki ei voi myöskään sallia pysäköintiä jalkakäytävällä tieliikenne-
lain vastaisesti. Pysäköinninvalvonta voi tarkkailla jalkakäytävällä ole-
vaa kaupungin autoa normaalia pidempään ennen kuin antaa pysäkö-
intivirhemaksun. Se ei voi kuitenkaan antaa kaupungin autoille erity-
iskohtelua, koska kaikkia pitäisi lähtökohtaisesti kohdella tasapuolisesti.

Maksullisen pysäköinnin vyöhykkeitä muutettiin vuonna 2016 siten, että 
kallein I -vyöhyke laajeni. Viime vuosina myös asukaspysäköinnin hin-
taa on nostettu. Nämä toimenpiteet voivat osaltaan helpottaa vapaan 
pysäköintipaikan löytymistä. Tonteilla ja kiinteistöjen piha-alueilla voi 
päivisin olla vapaata pysäköintitilaa. Pysäköintipaikkojen tarvitsijoiden 
tulisi tällöin sopia erikseen asianomaisten tahojen kanssa mahdollisten 
vapaiden paikkojen käytöstä. 

Kotikäyntiasiakastyötä tekevien työntekijöiden kokemukset pysäköintipaikkatilante-
esta
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Kaupunkiympäristön toimiala selvitti lausuntoa varten kaupungin sosi-
aali- ja terveystoimelta sen kokemuksia nykyisestä pysäköintitilantees-
ta. Tämän lisäksi tiedusteltiin, onko kokeiltu tai otettu käyttöön kotipal-
velun pysäköintipaikkatilannetta selvittäneen työryhmän ehdotuksia. 

Kokemukset pysäköintipaikkatilanteesta vaihtelevat. Täysin ongelma-
tonta se ei ole missään ja esimerkiksi eteläisessä kotihoitoyksikössä 
autoja ei käytetä vaikeiden liikenneolosuhteiden vuoksi lainkaan. Py-
säköintilupakaan ei välttämättä auttaisi, jos paikkoja ei ole tarjolla. 
Maksutonta pysäköintiä on esitetty kotihoidon, yökotihoidon ja kotisai-
raalan autoille. Virka-autojen korvaamista kuljettajalla ja leasing-autolla 
ei ole kokeiltu Helsingissä. 

Pysäköintivirhemaksujen maksamisessa on jonkin verran eroja eri koti-
hoidon yksiköiden välillä. Jotkin yksiköt maksavat sakkoja, jos ne ai-
heutuvat hoitotilanteen pitkittymisestä. Osa yksiköistä ei maksa sakko-
ja, vaan jokainen maksaa sakkonsa itse, vaikka se koetaan monesti 
kohtuuttomaksi. Käyttöön toivottiin työajo-kylttiä, jonka käyttö huomioi-
taisiin pysäköinninvalvonnassa. 

Taloyhtiöt ovat antaneet vaihtelevasti pysäköintipaikkoja kotihoitotyön-
tekijöiden käyttöön. Tällä keinolla onkin joillain alueilla saatu helpotusta 
pysäköintiongelmaan. Sopimusten laadinta ja niiden hallinta on kuiten-
kin lisännyt työmäärää melkoisesti.

Kyselyn vastauksissa ehdotettiin myös sähkömopojen ja skoottereiden 
käyttöä, koska ne ovat autoja helpompi pysäköidä.

Kotihoidon henkilökunnalle ei ole perusteltua merkitä erikseen pysäkö-
intipaikkoja yleisillä alueilla, vaikka selvitys osoitti, että kotihoidon yh-
tenä ongelmana on pysäköintipaikkojen riittämättömyys. Kotihoidolle 
merkittyjä pysäköintipaikkoja tarvittaisiin paljon, koska asiakkaita on ka-
ikkialla kaupungin alueella. Lisäksi asiakkaat vaihtuvat, jolloin uusien 
paikkojen merkitseminen ja vanhojen poistaminen olisi työlästä. Koska 
varsinkin kantakaupungissa pysäköintipaikoista on muutenkin pulaa, 
kotihoidolle merkityt paikat vaikeuttaisivat asukkaiden, heidän vierai-
densa, yritysten sekä yritysten asiakkaiden pysäköintiä. Merkittyjen-
kään paikkojen vapaana oloa ei voida taata. Erilaiset pysäköintikyltit 
ovat ongelmallisia, koska niiden oikeaa käyttöä on vaikeaa valvoa. 

Kotihoidon työntekijöiden pysäköintiongelman helpottamiseksi jatke-
taan kotisairaalan ja kotipalvelun pysäköintimahdollisuuksia selvittä-
neen työryhmän suositusten jatkokehittämistä ja soveltamista käytän-
töön yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
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Mikko Aho

Lisätiedot
Juha Hietanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37120

juha.hietanen(a)hel.fi
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§ 15
Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om plantering 
av donerade bärbuskar och fruktträd på daghemmens, skolornas 
och vårdinstitutionernas gårdar

HEL 2018-004922 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta 
motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite Karhuvaara

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Arja Karhuvaara och 24 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att Helsingfors stad utreder möjligheterna att tillåta att bärbuskar 
och fruktträd anskaffas med donationsmedel och planteras på daghem-
mens, skolornas och vårdinstitutionernas gårdsområden.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som den fått av stadsmiljö-
nämnden, fostrans- och utbildningsnämnden och social- och hälso-
vårdsnämnden och konstaterar att man i fråga om frukt och bär som 
växer i stadsmiljö ska säkra sig om att de inte växer för nära trafik- eller 
industriutsläpp som är skadliga för hälsan. För att projektet ska bli lyc-
kat krävs aktiv skötsel av planteringarna på frivillig basis för att säkra 
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att planteringarna underhålls och att användarna får nytta av dem på 
lång sikt.

Fastigheterna i stadens besittning ska erbjuda hälsosamma och trygga 
ramar för ordnande av dagvård och utbildning, kultur- och fritidsfunktio-
ner och social- och hälsovårdstjänster. Stadsmiljösektorn ansvarar för 
skötseln och övervakningen av fastigheternas utomhusområden.

Vid planering av plantering av bärbuskar och fruktträd ska de olika an-
vändarnas krav beaktas. Dessutom ska man ta hänsyn till skolornas 
och daghemmens öppettider under sommarperioden, planteringarnas 
skördesäsong och skötsel samt tillräcklig övervakning av planteringar-
na för att hindra skadegörelse. Aktiv skötsel som bygger på frivilligverk-
samhet säkerställer att användarna får långvarig nytta och glädje av 
planteringarna.

I planeringen av daghemmens, skolornas och läroinrättningarnas går-
dar är det viktigt att beakta hur barnen, studerandena och invånarna i 
området kan göras delaktiga i projektet. Målet är att daghemmens, sko-
lornas och skolinrättningarnas gårdar ska locka till rörelse och inlärning 
och de ska vara trivsamma, trygga och hälsosamma samt lätta att 
övervaka och underhålla.

Det är möjligt att redan enligt den nuvarande planeringsprocessen pla-
cera bärbuskar och fruktträd i gårdsområdena på fastigheterna i fost-
rans- och utbildningssektorns besittning. Staden har anvisningar för 
mottagning av donationer, i detta fall buskar och träd som anskaffas 
med donationsmedel. Vid val av gårdsväxtlighet för daghem, skolor och 
läroinrättningar föredras härdiga och lättskötta träd, buskar och växter. 
En del av daghemmen koncentrerar sitt tjänsteutbud under sommarmå-
naderna och skolorna är i regel stängda under sommaren. Av den här 
orsaken har det på daghemmens, skolornas och läroinrättningarnas 
gårdar i första hand planterats växter som blommar tidigt på våren eller 
på hösten. Även skötseln av bärbuskar och fruktträd under semester-
perioden och bärgningen av skörden och förebyggandet av eventuell 
skadegörelse ska beaktas och någon ska ta ansvaret över dessa i syfte 
att få en lyckad skörd och säkerställa underhållet på lång sikt.

Till exempel Käpylän peruskoulu sår, planterar, odlar, skördar, lägger in 
och utnyttjar grönväxter och frukter som de själva har låtit växa i Gum-
täkts skolträdgård som råvaror i undervisningen i hushållslära. Också 
Vesalan peruskoulu och Keinutien ala-aste har bra erfarenheter av od-
ling i planteringslådor. Investeringen i planteringslådor är liten och lätt 
att förverkliga. I de lyckade projekten har förutom eleverna också för-
äldrarna deltagit i att vattna och sköta planteringarna under sommarpe-
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rioden. Projekten stöder skolans läroplan och pedagogiken för feno-
menbaserat lärande.

Kunderna på social- och hälsovårdssektorns vårdinstitutioner är perso-
ner med funktionsnedsättning, äldre, sjukhuspatienter och kunder inom 
barnskyddet. Innehållet för kundernas mattjänster har fastställts i tjäns-
tebeskrivningen för varje enhets mattjänst och det följer de senaste 
nutritionsrekommendationerna för kundgruppen i fråga. Färska frukter 
och bär i en lämplig form för kundgruppen hör till de mattjänster som 
social- och hälsovårdsväsendet anskaffar. I ordnandet av mattjänsterna 
strävar man att beakta kundernas behov och önskemål och bland an-
nat eventuella begränsningar i förmågan att tugga och svälja beaktas. 
Ofta måste färska grönsaker, frukter och bär förädlas i viss mån så att 
de blir lättare att förtära till exempel med hjälp av kokning eller rivning. 
Alla frukt- och bärarter lämpar sig nödvändigtvis inte för alla klienters 
diet.

Användningen av färska bär och frukter ska enligt rekommendationer 
ökas i social- och hälsovårdssektorns kunders diet. Att bärbuskar och 
fruktträd placeras på vårdinstitutionernas gårdar främjar kundernas häl-
sa i och med att tillgången till färska bär och frukter förbättras och kon-
sumtionen av sådana ökar. I stadsförhållanden ska man dock i fråga 
om frukter och bär försäkra sig om att de inte växer för nära trafik- eller 
industriutsläpp som är skadliga för hälsan. Det lönar sig att välja de 
bär- och fruktarter som planteras med beaktande av användarna i om-
givningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite Karhuvaara

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 28.11.2018 § 396

HEL 2018-004922 T 00 00 03
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Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet till stads-
fullmäktiges sammanträde 16.1.2019.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 709

HEL 2018-004922 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 25.09.2018 § 450

HEL 2018-004922 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelun tehtäviin kuuluvat toimi-
tilojen ylläpidon ja kiinteistönhoidon järjestäminen, valvonta ja kun-
nossapito. Kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen tulee tarjota ter-
veelliset ja turvalliset puitteet päivähoidon ja koulutuksen, kulttuuri- ja 
vapaa-aikatoimintojen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämi-
selle. 

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa kiinteistöjen ulkoalueiden hoitami-
sesta ja valvomisesta. Marjapensaiden ja hedelmäpuiden istuttamista 
suunniteltaessa tulee huomioida erilaiset käyttäjävaatimukset: kaikki 
hedelmä- ja marjalajit eivät sovellu kaikkien syötäväksi. Samoin täytyy 



Helsingfors stad Protokoll 1/2019 331 (402)
Stadsfullmäktige

Ärende/15
16.01.2019

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

huomioida marjapensaiden satokausi sekä koulujen ja päiväkotien au-
kioloajat kesäkaudella. Istutuksia tulee myös valvoa riittävästi ilkivallan 
estämiseksi. 

Marjapensaiden ja hedelmäpuiden istuttamista olisi mahdollista kokeilla 
esimerkiksi koulutontille sijoittuvassa pilottihankkeessa. Kohteeksi tulisi 
valita istutuksille sopiva tontti ja toimintaan tulisi sitouttaa vanhem-
painyhdistyksen jäseniä. Hankkeessa olisi mahdollistaa osallistaa 
istutusten hoitamiseen sekä vanhemmat että lapset. Vapaaehtoiseen 
toimintaan perustuva aktiivinen hoito varmistaisi istutusten pitkäaikai-
sen hyödyn ja ilon käyttäjille. Onnistuessaan hanketta olisi mahdollista 
laajentaa useampiin eri kohteisiin. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Lotta Hakanpää, projektiasiantuntija, puhelin: 310 21397

lotta.hakanpaa(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.09.2018 § 195

HEL 2018-004922 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten pihoja suunniteltaessa kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimiala pitää tärkeänä lasten, oppilaiden, opiske-
lijoiden ja alueen asukkaiden osallistamista hankkeessa. Pihojen tulee 
olla liikkumaan houkuttelevia, oppimaan innostavia, viihtyisiä, turvallisia 
ja terveellisiä sekä helposti valvottavia ja ylläpidettäviä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kiinteistöjen piha-alueille on jo 
nykyisen suunnitteluprosessin mukaan  mahdollista sijoittaa marjapen-
saita ja hedelmäpuita, jos hankkeen suunnitteluryhmä näin valitsee. 
Lahjoitusvaroin hankittuja pensaita ja puita varten on kaupungilla oma 
ohjeistus lahjoitusten vastaanottoon.

Pihakasvillisuuden valinnassa suositaan kestäviä, helppohoitoisia pui-
ta, pensaita ja kasveja. Koska osalla päiväkodeista keskittää kesäku-
ukausina palvelutarjontaansa  ja koulut ovat kesäkuukausina pääsään-
töisesti suljettu, etusijalla ovat kasvit, jotka kukkivat aikaisin keväällä tai 
syksyllä. Marjapensaiden ja hedelmäpuiden osalta on kasvien loma-ai-
kainen hoito, sadonkorjuu ja ilkivallan ehkäisy myös huomioitava ja 
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vastuutettava kasvun ja sadon onnistumiseksi sekä pitkäaikaisen ylläpi-
don kattamiseksi.

Käpylän peruskoulu idättää, istuttaa, kasvattaa, korjaa, säilöö ja käyt-
tää kotitalouden opetuksen raaka-aineena itse Kumpulan koulukasvi-
tarhassa kasvattamiaan vihanneksia ja hedelmiä. Hyviä kokemuksia 
koulupihojen laatikkoviljelystä on esimerkiksi Vesalan peruskoulussa ja 
Keinutien ala-asteella. Laatikkoviljelyn investointi on pieni ja se on help-
po toteuttaa. Onnistuneissa hankkeissa on paitsi oppilaat, myös oppi-
laiden vanhemmat saatu osallistumaan kesäkauden kasteluun ja hoi-
toon. Hankkeet tukevat myös koulun opintosuunnitelmaa ja ilmiömäi-
sen oppimisen pedagogiikkaa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.09.2018 § 225

HEL 2018-004922 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. valtuustoaloitteesta koski-
en lahjoitettujen marjapensaiden ja hedelmäpuiden istuttamista koulu-
jen, päiväkotien ja hoivapaikkojen pihoille:

”Sosiaali- ja terveystoimen hoivapaikkojen asiakkaat ovat erityistarpei-
sia vammaisia, ikääntyneitä, sairaaloiden potilaita sekä lastensuojelun 
asiakkaita. Asiakkaiden ruokapalvelujen sisältö on määritelty kunkin yk-
sikön ruokapalvelun palvelukuvauksessa ja se noudattaa viimeisimpiä 
asiakasryhmää koskevia ravitsemussuosituksia.

Tuoreet hedelmät ja marjat kuuluvat sosiaali- ja terveystoimen hankki-
miin ruokapalveluihin asiakasryhmälle soveltuvassa muodossa. Ruoka-
palvelujen järjestämisessä pyritään huomioimaan asiakkaiden tarpeet 
ja toiveet sekä otetaan huomioon mm. puremis- ja nielemiskyvyn mah-
dolliset rajoitukset. Usein tuoreita kasviksia, hedelmiä ja marjoja joudu-
taan jalostamaan siten, että ne tulevat helpommin nautittaviksi esimer-
kiksi kypsennyksen tai raastamisen avulla. Kaikki hedelmä- ja marjalajit 
eivät välttämättä sovi kaikkien asiakkaiden ruokavalioon.
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Tuoreiden marjojen ja hedelmien käyttöä suositellaan lisättävän myös 
sosiaali- ja terveystoimialan asiakkaiden ruokavaliossa. Kaupunkiolois-
sa kasvatettujen hedelmien ja marjojen osalta tulee varmistua siitä, et-
tei kasvatus ole tapahtunut liian lähellä liikenteen tai teollisuuden ai-
heuttamia terveydelle haitallisia päästöjä. Istutettavat marja- ja hedel-
mälajit on hyvä valita ympäristön käyttäjät huomioiden.

Kiinteistöjen ulkoalueiden ylläpitoon liittyvistä kysymyksistä tulisi olla 
yhteydessä kiinteistöjen omistajiin. Istutusten hoito sekä talvikunnossa-
pidossa huomioitavat suojaukset aiheuttavat kustannuksia, joiden mak-
samisesta on hyvä sopia ennen päätöksentekoa. Mikäli hoitoa ei ole, 
aiheutuu istutusten tuhoutumisesta pettymys istuttajille ja niistä hyöty-
neille.

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että sosiaali- ja terveystoimiala 
kiinteistön vuokraajana ei voi istuttaa marjapensaita ja hedelmäpuita ki-
inteistön omistajan tontille.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Marjapensaiden ja hedelmäpuiden sijoittaminen hoivapaikkojen pihoille 
edistää asiakkaiden terveyttä tuoreiden marjojen ja hedelmien saatavu-
uden parantuessa ja kulutuksen lisääntyessä.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Kaija-Leena Kristola, ruokapalveluohjaaja, puhelin: 310 43030

kaijaleena.kristola(a)hel.fi
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§ 16
Den av ledamoten Mia Nygård väckta motionen om ökning av kän-
nedomen om cirkulär ekonomi och klimatet i Helsingfors

HEL 2018-004924 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Mia Nygård väckta mo-
tionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av motionss-
varet att det utreds om det går att pröva på kompostering i 
utvalda skolor och daghem och att införa kompostering som 
en del av daghemmens och skolornas läroplan i Helsingfors. 
(Mia Nygård)

Behandling

Ledamoten Mia Nygård understödd av ledamoten Ulla-Marja Urho fö-
reslog följande hemställningksläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av motionss-
varet att det utreds om det går att pröva på kompostering i 
utvalda skolor och daghem och att införa kompostering som 
en del av daghemmens och skolornas läroplan i Helsingfors.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

5 omröstningen

Ledamoten Mia Nygårds förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig 
NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av motions-
svaret att det utreds om det går att pröva på kompostering i utvalda 
skolor och daghem och att införa kompostering som en del av daghem-
mens och skolornas läroplan i Helsingfors.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 74
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir 
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Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Atte Harjanne, 
Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, 
Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Juk-
ka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, 
Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo 
Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Abdirahim Mohamed, Sami 
Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Johanna 
Nuorteva, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, 
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Terhi 
Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, 
Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, 
Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Juha-
ni Strandén, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wall-
gren, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesi-
kansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 3
Ville Jalovaara, Mika Raatikainen, Matias Turkkila

Frånvarande: 7
Katju Aro, Jörn Donner, Silvia Modig, Mari Rantanen, Mirita Saxberg, Il-
kka Taipale, Juhana Vartiainen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mia Nygårds förslag till hem-
ställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mia Nygårdin aloite kiertotalouden ja ilmastotietouden nos-
tamisesta Helsingissä

2 Lausunto 17.8.2018, valtuustoaloite kiertotalouden ja ilmastotalouden 
nostamisesta, HSY

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag
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Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mia Nygård och 24 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
man i Helsingfors ska lyfta fram kännedomen om cirkulär ekonomi och 
klimatet, särskilt vid läroanstalter och daghem samt stadens arbetsplat-
ser.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsstyrelsen hänvisar till stadsmiljönämndens miljö- och tillstånds-
sektions, fostrans- och utbildningsnämndens samt Samkommunen 
Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM) utlåtanden och konstaterar 
att Helsingfors stads arbetsgrupp för utsläppsminskningsprogram har 
utarbetat ett förslag till åtgärdsprogram vid namn Kolneutralt Helsing-
fors 2035 (HNH 2035) i syfte att uppnå stadsstrategins målsättningar. I 
programmet föreslås bland annat följande åtgärder för att främja kän-
nedomen om cirkulär ekonomi och klimatet bland både stadens invåna-
re och dess anställda:

 Man stärker kunskaperna om åtgärder för att stävja klimatförändrin-
gen och om cirkulär ekonomi i läroplanerna och generellt sett i sko-
larbetet. Man utvecklar lärarnas kunskaper.

 Man ökar miljöfostran i småbarnspedagogiken och i skolorna.
 Staden ordnar kurser och utbildning för sina anställda, för de fört-

roendevalda och för stadsborna om stävjande av klimatförändringen 
och om anpassning till densamma samt om cirkulär ekonomi och 
delningsekonomi.

 Man genomför ett pilotprojekt om att utvidga bibliotekens utlåning till 
att gälla även till exempel elcyklar, energimätare och andra redskap 
och tjänster som används sällan, till exempel att göra utskrifter, an-
vändning av symaskin.

 Man uppmuntrar stadens anställda och stadsborna att skaffa pro-
dukter från Baggböle arbetscentral, Uusix-verkstäderna och Hu-
vudstadsregionens Återanvändningscentrals butiker.

I HNH 2035 har man som en åtgärd också föreslagit uppgörandet av 
en vägkarta för cirkulär ekonomi och delningsekonomi. De behov av ut-
bildning i cirkulär ekonomi inom stadsorganisationen som eventuellt 
identifieras i samband med att programmet utarbetas kan skrivas in 
som åtgärder i vägkartan.

Man håller som bäst på med att bereda bedömningen av HNH 2035:s 
konsekvenser för näringslivet samt en plan för kommunikation och väx-



Helsingfors stad Protokoll 1/2019 337 (402)
Stadsfullmäktige

Ärende/16
16.01.2019

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

elverkan. När dessa blir klara, går åtgärdsprogrammet vidare för poli-
tiskt beslutsfattande.

Helsingfors stad vill främja cirkulär ekonomi i sin egen verksamhet. Mil-
jötjänsterna skickade hösten 2017 en enkät till stadens alla sektorer 
och affärsverk för att kartlägga kännedomen om cirkulär ekonomi och 
hur den förverkligas i stadens olika funktioner. Det är meningen att man 
på basis av enkäten gör fördjupade intervjuer i syfte att hitta redan eta-
blerade goda verksamhetssätt eller eventuella gemensamma utveck-
lingsobjekt för att främja cirkulär ekonomi.

Miljötjänsterna samordnar och utvecklar stadens verksamhet för ekolo-
giskt stöd. Det ordnas en tvådagars grundkurs för de ekostödpersoner 
som verkar bland de anställda och där man noga sätter sig in i miljöfrå-
gor. Bland annat finns det särskilda delar av utbildningen där man går 
in på klimatförändringen och Helsingfors klimatvägkarta. I kursen ingår 
dessutom en presentation om aktuella frågor i avfallshanteringen och 
sortering i huvudstadsregionen som hålls av en representant för Sam-
kommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM. Ekostödpersoner-
na fungerar i sina respektive arbetskollektiv som sakkunniga i miljöfrå-
gor. De vidarebefordrar information och engagerar de övriga anställda i 
en process för att de ska ändra på sina verksamhetsrutiner mot något 
som är bättre för miljön. Stadens samordnare för ekostödsverksamhe-
ten lånar ut HRM:s sorteringsspel till ekostödpersonerna som kan ha 
det med sig på personaltillställningar. Dessutom har HRM:s sorterings-
spel skickats ut till de daghem och lekparker där det finns en utbildad 
ekostödperson. Det planeras ett seminarium för huvudstadsregionens 
ekostödpersoner på temat cirkulär ekonomi under hösten 2018. Vid 
stadens moderorganisation verkar för närvarande ungefär 750 utbilda-
de ekostödpersoner.

Utbildningsnätverket för stadsmiljösektorn (KYMP Akatemia) utbildar 
stadsmiljösektorns personal, och ett tema har varit klimatfrågor och frå-
gor kring cirkulär ekonomi i vid bemärkelse. Dessutom har man för av-
sikt att ordna olika slags kurs- och kommunikationstillställningar i an-
slutning till sektorns miljöprogram.

Chefernas specialyrkesexamen i ledarskap kommer i fortsättningen att 
innefatta en uppgift med anknytning till stadsstrategins och verksam-
hetsplanens miljösynpunkter. De chefer som deltar i kursen dryftar sina 
egna sektorers miljömålsättningar och deras förhållande till verksam-
hetsplanerna. Uppgiften genomförs i samarbete med miljötjänsterna.

Innefattandet av kännedom om cirkulär ekonomi och klimatet i studie-
material för stadens anställda, vilket föreslås i motionen, är ett utmärkt 
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förslag och stöder i sin tur möjligheten att förverkliga stadsstrategins 
och HNH 2035:s målsättningar.

Stora Räntans naturcentrum, som upprätthålls av miljötjänsterna, är ett 
kolneutralt besöksmål. Där kan besökarna bekanta sig med bland an-
nat ett vindkraftverk i liten skala och apparater som utnyttjar solenergi. 
Man kan värma sin mat på en solgrill eller i en soldriven ugn. Temat 
förnybar energi behandlas på ett upplevelserikt och aktivitetsinriktat 
sätt också i samband med barnens äventyr på ön och då skolungdo-
marna har sina natur- och miljöutforskningsdagar.

Mikroplastfrågan ingår i den utbildning som högstadie- och gymnasiee-
leverna får i naturskolan. Naturskolans lärare får kontinuerligt utbildning 
i dessa ämnen. Stadens egna resurser är emellertid små när det gäller 
att utöka naturfostran. I huvudstadsregionen sköter HRM rådgivning 
gällande avfallshantering och sortering på kommunernas vägnar.

Miljötjänsterna för en dialog med bland annat Baggböle arbetscentral 
och Huvudstadsregionens Återanvändningscentral och planerar åtgär-
der tillsammans med dem för att främja synligheten och skärpa profi-
len. Centrumbiblioteket Ode ska enligt planerna ha ett utrymme för väx-
elverkan, där stadens anställda kan möta stadsbor och uppmuntra des-
sa att delta i utvecklingen av staden och där de kan öka förståelsen 
också för hur invånarna med sina egna val och handlingar kan främja 
cirkulär ekonomi och motverka klimatförändringen. På Ode kan man 
tillsammans till exempel hitta på idéer om utveckling av bibliotekens roll 
i delningsekonomin på basis av stadsbornas behov eller ge synlighet åt 
Uusix-verkstäderna eller Återanvändningscentralen till exempel med 
hjälp av popup-affärer eller hörnor inredda med återvunna möbler.

Fostrans- och utbildningssektorns åtgärder

Principerna för hållbar utveckling ingår i de olika utbildningsstadiernas 
läroplaner. Också FN:s Agenda 2030-mål beaktas i fostran och utbild-
ningen. Studerandena, eleverna och barnen samt deras familjer är del-
aktiga i främjandet av en hållbar verksamhetskultur.

Planen för småbarnspedagogik styr in verksamheten på att främja 
sambruk av utrustning och lokaler, måttlighet, sparsamhet, reparation 
och återvinning. Eleverna får i enlighet med läroplanen för den grund-
läggande utbildningen handledning i att vara konsumenter. De får ock-
så instruktioner om sina rättigheter och sitt ansvar och om etisk för-
brukning. Undervisningen främjar klimatmedvetenhet. Man tar reda på 
olika naturresursers tillräcklighet i enlighet med den cirkulära ekono-
mins principer, och man undersöker miljöns tillstånd och hur allt detta 
inverkar på människans näringar och kulturer. Eleverna handleds att 
betrakta ekonomisk verksamhet ur en etisk, ekologisk och global syn-
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vinkel, och de styrs att bedöma hur deras val och handlingar inverkar 
på miljön. Fenomenbaserad inlärning bidrar till att kännedomen om cir-
kulär ekonomi och klimatet kopplas ihop mellan olika läroämnen.

Studierna på andra stadiet ger studerandena möjlighet att utveckla 
idéer om främjande av miljömedveten verksamhet. De ger också tillfäl-
len till att utforma nya slag av hållbara framtidslösningar där målet är 
ekosocial bildning. Vidare sporras studerandena till etiskt ansvar och 
aktivitet. I studerandenas studier ingår ekologiskt hållbar utveckling, cir-
kulär ekonomi och ekosocial bildning.

I det fria bildningsarbetet beaktar man det omfattande innehållet i håll-
bar utveckling i alla ämnens pedagogik och lärmiljöer. Sociokulturellt 
hållbar utveckling innebär att man ökar den sociala gemenskapen och 
skapar nya lärmiljöer där människorna kan lära av varandra och dela 
med sig information och kunskap, till och med utan en lärares närvaro.

Det finns en hel del aktivitet kopplad till cirkulär ekonomi och klimatkän-
nedom i skolorna, gymnasierna och yrkesutbildningen. Det finns sam-
manlagt 27 grönflaggade daghem, skolor och läroanstalter. Ungdomar 
från Helsingfors har deltagit bland annat i den riksomfattande ungdom-
sakademin (Nuorten Akatemia) och WWF:s klimattoppmöte för ungdo-
mar. I projektet energisparande 50/50 har vissa skolor mätt sin energi-
förbrukning under åren 2016–2017 och fått 50 procent av den uppnåd-
da inbesparingen i retur för skolans eget bruk. 6aika är ett projekt där 
Helsingfors har formulerat utmaningssignaler också i förhållande till 
hållbar utveckling. De ska ses som en inbjudan till företagen att tillsam-
mans med den grundläggande utbildningen och gymnasieskolorna ta 
fram innovationer för nya slags lärmiljöer.

Daghem, skolor och läroanstalter utnyttjar på ett mångsidigt sätt mate-
rial om hållbar utveckling från flera olika instanser (till exempel HRM, 
WWF, återanvändningscentralen). Återvinning, klimatmedvetenhet och 
energieffektivitet beaktas då läroanstalternas lärmiljöer utvecklas och 
nya lokaler planeras. Ekostödpersonerna inom småbarnspedagogik, 
skolor och läroanstalter, skolornas ekoteam och miljöråd planerar, styr 
och bedömer enhetens verksamhet som en del av planeringen och ut-
vecklingen av verksamhetskulturen för en hållbar framtid.

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänsters åtgärder

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) verkar för att 
aktivt främja samarbete på temat klimat och cirkulär ekonomi. HRM tar 
fram uppföljningsdata för huvudstadsregionens städer. Det är fråga om 
information om klimatförändringen, om hur denna motverkas och hur 
man anpassar sig till den och om cirkulär ekonomi. Materialet finns till-
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gängligt för alla städer i form av grafer och kartor, och städerna får fritt 
använda det i sin interna information och sin kommunikation.

HRM har ett mångsidigt utbud av lektioner i cirkulär ekonomi för skolor, 
läroanstalter och daghem. Ämnen för den avgiftsfria miljöfostran är 
bland annat återvinning, förebyggande av uppkomst av avfall, miljöan-
svarsfull konsumtion, dricksvatten och spillvatten. HRM:s avgiftsfria mil-
jöfostran når årligen över 30 000 barn och ungdomar.

Tack vare fadderskolprogrammet ges ungefär tio skolor per år en hel-
täckande miljöfostranshelhet. Skolan kan välja tema för programmet, 
antingen hållbar konsumtion eller det livsviktiga vattnet. Programmet 
med fadderskolor har innefattat över 100 skolor, av vilka mer än hälften 
har varit från Helsingfors.

Det finns fritt tillgängliga läromedel på HRM:s webbsidor. Där hittar 
man också HRM:s sorteringsspel med vilket man lär sig sortering men 
också råvarornas kretslopp till returprodukt, och en hobbybok som be-
rättar om återvinning, sortering, hemmets vattenekonomi, energispa-
rande och luftvård.

HRM förhåller sig öppet till att delta i eventuella samarbetsprojekt för 
att utveckla metoder för kunskapsbaserat påverkansarbete samt råd-
givning och läromedel.

Ekokompassen är ett redskap för administrering av miljöfrågor och för 
ett systematiskt miljöledarskap. Ekokompasscertifikatet förtäljer om att 
dess innehavare har gått in för fortsatta förbättringar och att efterleva 
Ekokompassens tio kriterier. HRM ansvarar för att Ekokompasstjänsten 
ges Helsingfors stads dottersammanslutningar, företag och publiktill-
ställningar i huvudstadsregionen. Ekokompassen gör det möjligt att 
tillämpa stadens miljöstrategier och målsättningar som en del av verk-
samheten på gräsrotsnivå. Närmare 60 organisationer på 130 verk-
samhetsställen använder Ekokompassen i Helsingfors.

HRM använder också utdelningen av ett klimatrelaterat klimatpris och 
ett juniorklimatpris för att sporra företag, sammanslutningar och stads-
borna i klimatfrågor och kring temat cirkulär ekonomi.

HRM tog i fjol emot ungefär 900 besökare från skolor och läroanstalter 
samt kommunala ekostödpersoner på sina avfallshanteringsställen. Kä-
ringmossens ekoindustricentral och Sortti-stationerna synliggör på 
praktisk nivå materialkretsloppet och hur material styrs vidare som re-
turmaterial.

Vattentemat konkretiseras genom skolelevernas besök på reningsverk. 
HRM ger alla skolor i huvudstadsregionen möjlighet att kostnadsfritt be-



Helsingfors stad Protokoll 1/2019 341 (402)
Stadsfullmäktige

Ärende/16
16.01.2019

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

söka Viksbacka avloppsreningsverk. Också expertgrupper och före-
ningar ges tillfälle att besöka stället utan avgift. Det kommer årligen 
4 000–5 000 gäster, av vilka den stora merparten är skolelever och stu-
derande.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mia Nygårdin aloite kiertotalouden ja ilmastotietouden nos-
tamisesta Helsingissä

2 Lausunto 17.8.2018, valtuustoaloite kiertotalouden ja ilmastotalouden 
nostamisesta, HSY

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 28.11.2018 § 397

HEL 2018-004924 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet till stads-
fullmäktiges sammanträde 16.1.2019.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 710

HEL 2018-004924 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mia Nygårdin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 17.08.2018 § 148

HEL 2018-004924 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto antoi Mia Ny-
gårdin ja 24 allekirjoittaneen laatiman valtuustoaloitteen johdosta seu-
raavan lausunnon:

Mia Nygård ym. esittävät aloitteessaan kiertotalous- ja ilmastotietouden 
nostamista Helsingissä. Ilmastonmuutoksen torjuminen ja kiertotalou-
den toteuttaminen ovat toisiaan tukevia tärkeitä tavoitteita, joita huo-
mioidaan kasvavassa määrin kuntien strategioissa ja linjauksissa. 
Myös Helsingin kaupunki on asettanut strategiassaan 60 prosentin 
päästövähennystavoitteen vuodelle 2030 ja aikaistanut hiilineutraalisu-
ustavoitteen vuodesta 2050 vuoteen 2035. Päästövähennyksiä ja kier-
totalouden hankkeita on tarkoitus toteuttaa Helsingissä yhteistyössä 
yritysmaailman ja kaupunkilaisten kanssa. 

Kaupunkistrategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 
Helsingin kaupungin päästövähennysohjelmatyöryhmä on laatinut esi-
tyksen Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaksi (HNH 2035). 
Ohjelmassa on esitetty niin kaupungin asukkaiden kuin työntekijöiden-
kin kiertotalous- ja ilmastotietouden edistämiseksi mm. alla olevia toi-
menpiteitä:

 Vahvistetaan ilmastonmuutoksen hillintätoimien ja kiertotalouden 
osaamista opetussuunnitelmissa ja yleensä koulutyössä. Kehitetään 
opettajien osaamista. 

 Lisätään ympäristökasvatusta varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. 
 Kaupunki järjestää kursseja ja koulutusta ilmastonmuutoksen hillin-

nästä ja siihen sopeutumisesta sekä kierto- ja jakamistaloudesta 
työntekijöilleen, luottamusmiehille ja kaupunkilaisille. 
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 Pilotoidaan kirjastojen lainauspalvelujen laajentamista edelleen, 
esim. sähköpyörät, energiamittarit ja muut harvoin käytettävät väli-
neet sekä palvelut, esim. tulostaminen, ompelukoneen käyttö. 

 Kannustetaan kaupungin työntekijöitä ja kaupunkilaisia hankkimaan 
tuotteita Pakilan työkeskuksesta, Uusix-verstailta ja Pääkaupunki-
seudun Kierrätyskeskus Oy:n myymälöistä.

HNH 2035:ssa on yhtenä toimenpiteenä myös esitetty kiertotalouden ja 
jakamistalouden tiekartan laatiminen. Laatimistyön aikana mahdollisesti 
tunnistettavat kaupunkiorganisaation kiertotalouteen liittyvät kou-
lutustarpeet saadaan kirjattua toimenpiteiksi tiekarttaan.

HNH 2035:n elinkeinovaikutusten arviointia sekä viestintä- ja vuoro-
vaikutussuunnitelmaa valmistellaan tällä hetkellä. Niiden valmistuttua 
ohjelma tulee poliittiseen päätöksentekoon.

Helsingin kaupunki haluaa edistää kiertotaloutta omassa toiminnas-
saan. Ympäristöpalvelut lähetti kaikille kaupungin toimialoille ja liikelai-
toksille syksyllä 2017 kyselyn, jossa kartoitettiin kiertotalouden tun-
temusta ja toteutumista kaupungin eri toiminnoissa. Kyselyn pohjalta 
on tarkoitus tehdä syventäviä haastatteluja, joiden tavoitteena on löytää 
jo käytössä olevia hyviä toimintatapoja tai mahdollisia yhteisiä kehittä-
miskohteita kiertotalouden kannalta.

Ympäristöpalvelut koordinoi ja kehittää kaupungin ekotukitoimintaa. 
Työntekijöiden keskuudessa toimivien ekotukihenkilöiden kaksipäiväi-
sissä peruskoulutuksissa paneudutaan tiiviisti ympäristöasioihin. Muun 
muassa ilmastonmuutokselle ja Helsingin ilmastotiekartalle on kou-
lutuksissa oma osuutensa. Lisäksi koulutuksiin sisältyy Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymän (HSY) edustajan esitys aihe-
esta ”Ajankohtaista jätehuollosta ja lajittelu pääkaupunkiseudulla”. Eko-
tukihenkilöt toimivat oman työyhteisönsä ympäristöasioiden tuntijoina, 
levittävät tietoa eteenpäin ja osallistavat muut työntekijät mukaan muut-
tamaan toimintatapojaan ympäristön kannalta fiksummiksi. Ekotukihen-
kilöt voivat lainata kaupungin ekotukitoiminnan koordinaattorilta HSY:n 
lajittelupeliä työpaikkansa henkilöstötempauksiin. Lisäksi HSY:n lajit-
telupeli on toimitettu niihin päiväkoteihin ja leikkipuistoihin, joissa toimii 
koulutettu ekotukihenkilö. Syksyllä 2018 pääkaupunkiseudun ekotuki-
henkilöille on suunnitteilla järjestää kiertotalousaiheinen seminaari. 
Kaupungin emo-organisaatiossa toimii tällä hetkellä noin 750 koulutet-
tua ekotukihenkilöä.

KYMP Akatemia kouluttaa kaupunkiympäristön toimialan henkilöstöä ja 
yhtenä teemana tulee olemaan ilmasto- ja kiertotalousasiat laajasti. Li-
säksi toimialan ympäristöohjelmaan liittyen tullaan järjestämään erilai-
sia koulutus-/viestintätilaisuuksia.
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Esimiesten JET-koulutukseen tulee sisältymään jatkossa oppimis-
tehtävä, joka liittyy kaupunkistrategian ja toimintasuunnitelmien ympäri-
stönäkökohtiin. Koulutukseen osallistuvat esimiehet tarkastelevat omia 
toimialojaan koskevia ympäristötavoitteita ja niiden suhdetta toiminta-
suunnitelmiin. Tehtävä toteutetaan yhteistyössä ympäristöpalveluiden 
kanssa.

Mia Nygårdin ym. aloitteessa esitetty ajatus kiertotalous- ja ilmastotie-
touden sisällyttämisestä kaupungin työntekijöiden perehdytysmateriaa-
liin on erinomainen ja tukee osaltaan kaupungin strategian ja HNH 
2035:n tavoitteiden saavuttamista. Kaupungin toimialojen tulee ryhtyä 
töihin asian edistämiseksi. 

Ympäristöpalveluiden ylläpitämä Harakan luontokeskus on hiilineutraali 
vierailukohde, jossa kävijät pääsevät tutustumaan mm. pientuulivoima-
laan ja erilaisiin aurinkoenergiaa hyödyntäviin laitteisiin. Ruuat voi läm-
mittää aurinkogrillillä tai –uunilla. Uusiutuvan energian teemaa käsitel-
lään elämyksellisesti ja toiminnallisesti myös lasten saariseikkailuilla 
sekä koululaisten luonnon- ja ympäristötutkimuspäivillä.

Mikromuovit sisältyvät yläkoululaisten ja lukiolaisten luontokouluope-
tukseen. Näihin aiheisiin liittyen luontokoulun opettajille järjestetään jat-
kuvasti koulutusta. Kaupungin omat resurssit ympäristötietoisuuden 
kasvattamisessa ovat kuitenkin pienet. HSY hoitaa pääkaupunkiseudul-
la kuntien puolesta jätehuoltoon ja lajitteluun liittyvän neuvonnan. HSY 
antaa Mia Nygårdin ym. aloitteen johdosta oman lausuntonsa. 

Ympäristöpalvelut käy mm. Pakilan työkeskuksen ja Pääkaupunki-
seudun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa vuoropuhelua ja suunnittelee toi-
menpiteitä niiden näkyvyyden edistämiseksi ja profiilin nostamiseksi. 
Eräs keino tähän voi olla kaupungin keskustaan avattava uusi keskust-
akirjasto Oodi. Oodiin suunnitellaan vuorovaikutustilaa, jossa kau-
pungin työntekijät voivat kohdata kaupungin asukkaita ja kannustaa nä-
itä osallistumaan kaupungin kehittämiseen. Tämä on loistava tilaisuus 
lisätä asukkaiden ymmärrystä myös siitä, miten he voivat omilla valin-
noillaan ja toiminnallaan edistää kiertotaloutta ja torjua ilmastonmuutos-
ta. Oodissa voidaan esim. yhdessä ideoida kirjastojen roolin kehittämi-
stä jakamistaloudessa kaupunkilaisten tarpeiden pohjalta tai luoda 
näkyvyyttä Uusix-verstaille tai Kierrätyskeskukselle vaikkapa erilaisten 
pop up –myymälöiden tai kierrätyskalusteilla sisustettujen nurkkausten 
avulla.   

Esittelijä
yksikön päällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
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Leona Silberstein, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 36883
leona.silberstein(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.08.2018 § 158

HEL 2018-004924 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä kiertotalouden ja ilmas-
totietoisuuden vahvistamista. Kestävän kehityksen periaatteet sisälty-
vät eri koulutusasteiden opetussuunnitelmiin. Kasvatuksessa ja ope-
tuksessa otetaan huomioon myös YK:n Agenda 2030 -tavoitteet. Opis-
kelijat, oppilaat sekä lapset ja heidän perheensä ovat osallisia kestävän 
toimintakulttuurin kehittämisessä.

Varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa edistämään välineiden ja tilojen yh-
teiskäyttöä, kohtuullisuutta, säästäväisyyttä, korjaamista ja uusio-
käyttöä. Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti oppilaat saa-
vat ohjausta kuluttajana toimimiseen sekä omien oikeuksien ja vastui-
den tuntemiseen ja eettiseen käyttöön. Opetuksessa edistetään ilmas-
totietoisuutta, tutkitaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti eri luon-
nonvarojen riittävyyttä, ympäristön tilaa ja niiden vaikutusta ihmisten el-
inkeinoihin ja kulttuureihin. Oppilaita ohjataan tarkastelemaan talouden 
toimintaa eettisestä, ekologisesta ja globaalista näkökulmasta ja heitä 
ohjataan arvioimaan omien valintojen ja toiminnan vaikutusta ympäri-
stölle. Ilmiöpohjainen oppiminen edesauttaa kiertotalouden ja ilmastoti-
etouden käsittelyn yhdistämistä eri oppiaineiden kesken. 

Toisen asteen opinnot tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuksia kehitellä 
ideoita ympäristötietoisen toiminnan edistämiseksi ja tilaisuuksia uu-
denlaisten kestävän tulevaisuuden ratkaisujen luomiseksi tavoitteena 
ekososiaalinen sivistys sekä kannustetaan eettisesti vastuulliseen ja 
aktiiviseen toimijuuteen. Opiskelijoiden opintoihin sisältyy ekologisesti 
kestävä kehitys, kiertotalous ja ekososiaalinen sivistys. 

Varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten ekotukihenkilöt, koulujen 
ekotiimit tai ympäristöraadit suunnittelevat, ohjaavat ja arvioivat yksikön 
toimintaa osana kestävän tulevaisuuden toimintakulttuurin suunnittelua 
ja kehittämistä.

Vapaassa sivistystyössä kestävän kehityksen laaja sisältö otetaan huo-
mioon kaikkien aineiden opetusmenetelmissä ja oppimisympäristöissä. 
Sosiaalis-kulttuurisessa kestävässä kehityksessä lisätään yhteisölli-
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syyttä ja luodaan uusia oppimisympäristöjä, jossa ihmiset voivat opet-
taa toinen toisiaan ja jakaa tietoja ja osaamista, jopa ilman opettajan 
läsnäoloa. 

Kouluissa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa on paljon erilaisia 
kiertotalouteen ja ilmastotietoisuuteen liittyvää toimintaa. Vihreän lipun 
päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia on yhteensä 27. Helsinkiläisiä nuo-
ria on osallistunut mm. valtakunnallisille Nuorten Akatemian ja WWF:n 
järjestämään nuorten ilmastohuippukokoukseen. Energiansäästö 50/50 
-hankkeessa eräät koulut ovat vuosina 2016–2017 mitanneet energian-
kulutustaan ja saaneet koulun omaan käyttöön 50 prosenttia syntynee-
stä säästöstä. 6aika-hankkeessa on Helsinki asettanut haastesignaale-
ja myös liittyen kestävään kehitykseen, kutsuna yrityksille innovoida yh-
dessä perusopetuksen ja lukiokoulujen kanssa uudenlaisia oppimisym-
päristöjä.  

Päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa käytetään monipuolisesti eri 
tahojen tuottamia kestävän kehityksen materiaaleja, esim. HSY, WWF, 
kierrätyskeskus. Kierrätys, ilmastotietous ja energiatehokkuus otetaan 
huomioon oppilaitosten oppimisympäristöjä kehitettäessä ja uusia tiloja 
suunniteltaessa. 

Kasvatuksen ja koulutuksen henkilöstön perehdyttämisessä edistetään 
ilmastotietoutta ja kierrätystaloutta. Kestävän kehityksen näkökulma si-
sältyy Helsingin kaupungin henkilöstön toimintaa ohjaaviin eettisiin pe-
riaatteisiin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Risto Keskinen, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 050 597 8748

risto.keskinen(a)hel.fi
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§ 17
Den av ledamoten Sameli Sivonen väckta motionen om eluttag till 
stadsrummet

HEL 2018-006252 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Sameli Sivonen väckta 
motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Amanda Pasanen understödd av ledamoten Fatim Diarra 
framställde följande förslag om återremiss:

Ärendet återremitteras för ny beredning i syfte att staden ska utreda 
möjligheten att öka antalet eluttag i det offentliga rummet utgående från 
stadsmiljönämndens utlåtande.

Såsom nämnden konstaterar föreslås det i motionen att också solel ska 
användas för laddningsverksamhet. Också nämnden anser detta vara 
ett beaktansvärt alternativ. På marknaden finns produkter planerade för 
detta ändamål, och genom att använda dem går det att undvika be-
svärliga och dyra kabelinstallationer och anskaffning av elanslutningar.

Helen Ab har under sommaren 2018 ställt ut fem solpanelsbänkar ut-
omhus i Helsingfors, där man kan ladda sin elcykel eller mobilapparat. 
Stadscykelsystemet använder en solpanel upplyft på en stolpe som sin 
energikälla. Det utreds om motsvarande lösningar kan ökas i stadsrum-
met som laddningsställen för allmänheten.

Avsikten med motionen var att utreda möjligheten att ladda eluttag i det 
offentliga rummet för att göra staden mer levande och tillgodose männi-
skornas elbehov där de fördriver sin tid, exempelvis i parker. Stadssty-
relsens svar koncentrerar sig ändå på att tillgodose laddningsbehovet i 
privata serviceproducenters lokaler, inte i det offentliga rummet. Om vi 
vill ha en levande stad, bör stadens också stödja dem som fördriver sin 
tid i det offentliga rummet.

Det arbete som inte är platsbundet ökar i volym i dagens samhälle. 
Samtidigt finns det i Helsingfors en hel del vackra parker, där det en 
solig sommar är ypperligt att fördriva sin tid. I världens bästa stad an-
vänds stadsrummet kreativt: i parkerna går det att arbeta eller till exem-
pel spela Pokemon Go. Många nutida aktiviteter kräver dock elektrici-
tet, och batteriet tar snabbt slut i våra mobila apparater.
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6 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning i syfte att staden 
ska utreda möjligheten att öka antalet eluttag i det offentliga rummet ut-
gående från stadsmiljönämndens utlåtande.

Ja-röster: 40
Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry 
Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Tuula Haatai-
nen, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyt-
tinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, 
Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Johanna Laisaari, Otto Meri, Abdirahim Mohamed, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Mia Nygård, Matias Pajula, 
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Marcus 
Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazo-
nov, Anni Sinnemäki, Ulla-Marja Urho

Nej-röster: 33
Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Fatim Diarra, Atte Harjanne, Kaisa 
Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Emma Ka-
ri, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli 
Kousa, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, 
Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Petrus Pennanen, 
Tuomas Rantanen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Satu Silvo, 
Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Matias Turkkila, Reetta Vanhanen, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Blanka: 4
Laura Kolbe, Mika Raatikainen, Juhani Strandén, Mauri Venemies

Frånvarande: 8
Katju Aro, Jörn Donner, Mari Rantanen, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Tho-
mas Wallgren, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor
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1 Valtuutettu Sameli Sivosen aloite
2 Helen Oy:n lausunto 7.9.2018

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sameli Sivonen och 16 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden ska utreda installation av eluttag i parker och stadsrum-
met.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som getts och konstaterar att 
det i staden finns rikligt med möjligheter att ladda mobilapparater både i 
privata företags och i stadens lokaler, bland annat köpcentrum, kaféer 
och trafikmedel. HST har i år provinstallerat ett eluttag på Järnvägssta-
tionens metrostation för kundernas bruk. På basis av erfarenheterna in-
stallerar HST nästa år 1–2 eluttag eller laddningsstationer per met-
rostation inom stammetrons område. Dessutom har Helen Ab under 
sommaren 2018 ställt ut fem solpanelsbänkar utomhus i Helsingfors, 
där man ladda sin elcykel eller mobilapparat. Bänkarna finns i Fiske-
hamnen, på Salutorget och på Slakthuset.

I motionen nämns att man skulle kunna utnyttja parkbelysningens el-
ström, men det är i praktiken inte möjligt att göra, och även i övrigt är 
laddning utomhus förknippat med många slags problem som stadsmil-
jönämnden lyfter fram.

Stadsstyrelsen anser att det i detta skede inte är skäl att göra utred-
ningar eller att från stadens håll på annat sätt börja installera ladd-
ningsställen utomhus.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor
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1 Valtuutettu Sameli Sivosen aloite
2 Helen Oy:n lausunto 7.9.2018

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 28.11.2018 § 398

HEL 2018-006252 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet till stads-
fullmäktiges sammanträde 16.1.2019.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 746

HEL 2018-006252 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sameli Sivosen aloitteen loppu-
un käsitellyksi.

Käsittely

19.11.2018 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Otso Kivekäs: Palautetaan valmisteluun niin, että kaupunkiympäri-
stölautakunnan esittämä selvitys toteutetaan.

Kannattaja: Maria Ohisalo

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatka-
mista.

Äänestys
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JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Otso Kivekkään palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 8
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, 
Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 6
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Anni Sinnemäki, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Mika Raatikainen

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 8 - 6 (1 tyhjä).

12.11.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 25.10.2018 § 145

HEL 2018-006252 T 00 00 03

Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon 
kaupunginhallitukselle koskien valtuutettu Sivosen aloitetta mahdollisu-
uksista sijoittaa matkustajille tarkoitettuja pistorasioita kaupunkitilaan.

HKL:n tavoiteohjelmassa on kirjattu tavoitteeksi HKL:n pyrkimys edi-
stää hyvää matkustuskokemusta. Näin HKL pyrkii kasvattamaan kestä-
vien liikkumistapojen osuutta kaupunkilaisten liikkumisessa ja toteutta-
maan oman osansa sujuvassa matkaketjussa. HKL:llä tämä tarkoittaa 
muun muassa hyvää asiakaspalvelua, pysäkkejä ja asemia sekä kehit-
tyviä palveluita matkustajille. Joukkoliikenteeseen kytkeytyvien arjen 
sujuvuutta tukevien palveluiden, kuten sähköpistokkeiden saatavuus ja 
tarjoaminen on osa joukkoliikenteen hyvää asiakaspalvelua ja houkut-
televuutta. 

HKL:n on jo vuoden 2018 aikana koeasentanut pistokkeen Rautatiea-
seman metroasemalle asiakkaidensa käyttöön. Saatujen kokemusten 
perusteella HKL tulee asentamaan vuoden 2019 aikana Helsingin kau-
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pungin kantametron metroasemille 1-2 latauspistorasiaa per asema 
palvelemaan joukkoliikenteen käyttäjiä sekä muita asemilla liikkujia.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Reino Aittomäki, palveluasiantuntija, puhelin: 310 35550

reino.aittomaki(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 04.09.2018 § 420

HEL 2018-006252 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta näkee mobiililaitteiden julkisten lataus-
mahdollisuuksien selvittämisen puistoissa ja muussa julkisessa kau-
punkitilassa tärkeänä. Toimintamallin kehittäminen ei ole kuitenkaan 
yksinomaan kaupungin tehtävä, vaan siinä tarvitaan laajasti myös alalla 
toimivien yritysten panosta. Keskeisenä kysymyksenä on ratkaista 
onko kyseessä verovaroin toteutettava kunnallinen palvelu vai yritysten 
tarjoama palvelu. Muita selvitettäviä asioita ovat toteutettavuuteen ja 
kustannuksiin liittyvät kysymykset sekä eri tekniikoiden soveltuvuus Su-
omen melko hankaliin sääolosuhteisiin, ilkivallankestävyys, toimintavar-
muus sekä sähköturvallisuus.

Aloitteessa esitetään, että sähkövirta latauspisteisiin voitaisiin ottaa pu-
istovalaisimista, jolloin vältyttäisiin suuremmilta investoinneilta. Helsing-
issä puistovalaistusta ohjataan valaisinkeskuksilta, jolloin valaisimille 
tulee sähkövirtaa vain valojen palaessa. Päiväsaikaan valaisinpylväistä 
ei ole saatavissa sähkövirtaa. Lisäksi sähkön luovuttamiseen vastikke-
etta saattaa liittyä lainsäädännöllisiä rajoituksia.

Aloitteessa esitetään myös aurinkosähkön käyttöä lataustoimintaan. 
Myös lautakunta näkee tämän varteenotettavana vaihtoehtona. Markki-
noilla on tähän tarkoitukseen suunniteltuja tuotteita ja niitä käyttämällä 
vältyttäisiin hankalilta ja kalliilta kaapelien asennuksilta sekä sähköliitty-
mien hankkimisilta. Laitteiden käytöstä on kuitenkin hyvin vähän koke-
muksia.

Sähköturvallisuuskysymykset korostuvat rakennettaessa julkiseen ulko-
tilaan yleiseen käyttöön tarkoitettuja sähköpisteitä. Tämä nostaa laittei-
den hintaa, mikä voi tehdä palvelusta käyttöön nähden hyvinkin kallista. 
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Kokeilujen avulla myös toiminnan todelliset kustannukset tulisivat selvi-
tetyksi.

Sähköpisteiden tarve on suurin vilkkaissa, paljon käytetyissä puistoissa 
ja kaupunkitiloissa. Nämä paikat ovat usein kaupungin keskeisimpiä ja 
arvokkaimpia kaupunkitiloja mistä syystä on tärkeää, että kaupunkiku-
vaan kiinnitetään riittävästi huomiota pisteitä toteutettaessa. On tär-
keää, että kalusteet ja laitteet, samoin kuin niihin mahdollisesti asen-
nettavat mainokset, ovat kaupunkikuvallisesti korkealuokkaisia ja nou-
dattavat kaupunkitilaohjetta sekä muita kaupungin ohjeita ja määräyk-
siä.

Kaupunkiympäristötoimiala voi tarvittaessa osallistua selvityksen teke-
miseen mobiililaitteiden yleisillä alueilla tapahtuvan lataustarpeen sel-
vittämiseksi ja yleisen toimintamallin kehittämiseksi yhdessä alan mui-
den toimijoiden kanssa. Kaupungin talousarviossa ei kuitenkaan ole 
tällä hetkellä osoitettu toimintaan varoja eikä henkilöresursseja.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Juhani Sandström, valaistuspäällikkö, puhelin: 310 38521

juhani.sandstrom(a)hel.fi
Olli Markkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39559

olli.markkanen(a)hel.fi
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§ 18
Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om tillfälliga 
lokaler för Puotilan ala-asteen koulu

HEL 2018-003836 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Sami Muttilainen väckta 
motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sami Muttilainen och 26 andra ledamöter föreslog i sin mo-
tion väckt våren 2018 att staden omedelbart ska skrida till åtgärder för 
att få fram tillfälliga lokaler för Puotilan ala-asteen koulu, som har drab-
bats av problem med inomhusluften, så att lokalerna kan tas i bruk se-
nast i början av höstterminen 2018.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsstyrelsen har fått stadsmiljönämndens respektive fostrans- och 
utbildningsnämndens utlåtande om motionen. Enligt den rollfördelning 
som fastslås i stadens lokalanskaffningsanvisningar bestämmer och 
meddelar fostrans- och utbildningssektorn storleken på sitt lokalbehov 
och sina funktionella behov, och stadsmiljösektorn svarar för anskaff-
ning, uppförande och underhåll av de behövliga lokalerna.
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I stadens nuvarande byggnadsprogram för husbyggnadsprojekt (2018–
2027) ingår det en plan på ombyggnad av Puotilan ala-asteen koulu 
åren 2020–2021. På basis av de konditionsundersökningar som har 
gjorts och den nytta som man genom nybyggnation väntas få i form av 
mera funktionella lärmiljöer, föreslås det att projektet i det nya utkastet 
till byggnadsprogram verkställs i form av ersättande nybyggnation i 
stället för ombyggnad. Verkställandet av nybyggnationen föreslås infal-
la under samma år som den förut planerade ombyggnaden. Projektet 
genomförs i form av så kallad offentlig-privat samverkan, vilket möjlig-
gör en snabbare tidtabell. De funktioner som placeras i den nya skol-
fastigheten är lågstadiet och dessutom förskoleundervisning som ny 
funktion.

Att uppföra en ny byggnad på den nuvarande tomten betyder att den 
befintliga fastigheten ska rivas och att skolan förläggs till tillfälliga loka-
ler medan byggandet pågår. Det är ännu inte klart var de tillfälliga loka-
lerna kommer att ligga. Staden har gjort och gör behövliga reparationer 
på basis av undersökningsresultaten, för att säkerställa att de nuvaran-
de lokalerna är trygga och hälsosamma och så att det ska vara möjligt 
att fortsätta använda byggnaden ända tills den rivs.

Stadsmiljösektorn har låtit utföra de reparationer i skolbyggnaden som 
rekommenderades av en utomstående utredningskonsult (Ramboll Fin-
land Oy) i syfte att förbättra och säkerställa inomhusluftens kvalitet. Re-
parationerna relaterade till inomhusluften har utförts våren och somma-
ren 2018. De har planerats och resultatet har besiktigats av Ramboll i 
linje med Valviras instruktioner. De verkställda reparationerna och övri-
ga åtgärderna är följande:

Under jullovet 2017 har man ytbelagt ventilationskanalerna, undersökt 
den totala luftmängden, byggt undertryckskanalsystem för rörtunneln 
och installerat kanalsystem och en frånluftsfläkt.

Våren och sommaren 2018 har man utfört följande arbetsmoment:

– rengöring av ventilationskanalerna, byte av ventilationsmaskinernas 
filter, mätning av luftmängden samt införande av övertryck i undervis-
nings-, förvaltnings- och personallokalerna

– reparationer för att förbättra konstruktionernas lufttäthet i klassrum-
men

– sektionering av källaren för att trygga inomhusluftens kvalitet, så att 
luften från källaren inte ska läcka ut i de övre våningarna

– rengöring av dammet upptill, och sänkning av temperaturen med om-
kring fem grader till 21 grader
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– byte av anslagstavlornas material från linoleum

– förbättring av ventilationen i enskilda klassrum. Man har installerat en 
ventilationsmaskin i musiksalen, och i övriga klassrum har tilluftskana-
lerna flyttats så att det sker en bättre luftväxling i utrymmena.

– cirka 20 luftrenare har levererats till skolans lokaler

– gymnastiksalens vikdörrar har avlägsnats och bakväggens fog har tä-
tats. Läktarens fond och sidogångarnas väggfogar har tätats, så att 
orenheter inte ska kunna sippra ur konstruktionerna ut i inomhusluften.

– installation av en plastmatta på biblioteksgolvet för att förbättra bot-
tenplattans täthet

– införande av undertryck i krypgrunden under gymnastiksalen och 
matsalen och förseglande av dess lucka så att orenheter inte ska kun-
na sippra ut i inomhusluften.

Mot slutet av sommaren 2018 har det gjorts mätningar med indika-
torämne för att säkerställa kvaliteten på tätningsarbetet och att detta 
har lyckats. Sitowise Oy:s inspektionsrapport ger vid handen att repara-
tionerna avsevärt har förbättrat omständigheterna i de lokaler som har 
reparerats.

Det finns i skolbyggnaden fyra mätapparater som mäter lokalernas 
övertryck, två mätare som mäter rörtunnelns och de två ur bruk tagna 
språkklassrummens undertryck, och två mätare som mäter mängden 
koldioxid, temperaturen och tryckskillnaden över det yttre höljet. Om 
det sker förändringar i byggnadens tryckförhållanden, går det ett alarm 
till det företag som ansvarar för ventilationen.

Byggnadens ventilation är på hela tiden, och lösegendomen har ren-
gjorts.

Byggnadshälsoexperten (Ramboll Finland Oy) följer fastighetens kondi-
tion på månadsbasis ända fram tills verksamheten i byggnaden upphör.

Symptom hos lokalernas brukare följs aktivt i samarbete med Företags-
hälsan Helsingfors och skolhälsovården. Fostrans- och utbildnings-
nämnden har i sina utlåtanden konstaterat att skolans personal inte un-
der hösten 2018 har tagit kontakt med företagshälsovården i ärenden 
som har att göra med inomhusluftsbesvär, och att fyra elevers föräldrar 
har misstänkt att barnets symptom beror på skolans inomhusluft. Des-
sa data är från början av september, då terminen just hade börjat.

Miljötjänsterna, som hör till stadsmiljösektorn, har 25.9.2018 gjort en in-
spektion i lokalerna, och enligt den har skolhälsovårdaren denna höst 
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fått anmälningar om att 15 elever har haft besvär på grund av inomhus-
luften. Miljötjänsterna konstaterar i inspektionens slutsatser att det i en 
del av skolans lokaler finns en lukt- och hygienrelaterad risk till följd av 
tilltäppta avlopp, något som kan medföra en hälsorisk för dem som up-
pehåller sig i lokalerna. Miljötjänsterna har uppmanat dem som ansva-
rar för fastighetsunderhållet att utreda vad man kan göra för att före-
bygga att avloppen täpps till.

Fostrans- och utbildningsnämnden har i sitt utlåtande till stadsstyrelsen 
betonat att alla lokaler som används i undervisningen ska vara lämpliga 
för verksamheten, hälsosamma och trygga. Både stadsmiljönämnden 
och fostrans- och utbildningsnämnden har i sina utlåtanden bedömt att 
det på basis av den här ovan relaterade informationen är skäl för Puoti-
lan ala-asteen koulu att flytta till tillfälliga lokaler avsevärt tidigare än 
när byggnaden börjar rivas.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 28.11.2018 § 399

HEL 2018-003836 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet till stads-
fullmäktiges sammanträde 16.1.2019.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 747

HEL 2018-003836 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppu-
un käsitellyksi.

12.11.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 25.09.2018 § 449

HEL 2018-003836 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Puotilan ala-asteen perusparannus on kaupungin talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2018-2027 ohjelmoitu vuosille 
2020-2021. Palvelutilaverkosta tehtyjen selvitysten ja perusparannusta 
varten tehtyjen kuntotutkimusten sekä uusien oppimisen ympäristöjen 
vaatimusten perusteella rakentamisohjelman luonnoksessa vuosiksi 
2019-2028 hanketta esitetään perusparannuksen sijaan toteutettavaksi 
korvaavana uudisrakennuksena vuosille 2020-2021. Hanke suunnitel-
laan toteutettavaksi ns. elinkaarimallina, mikä mahdollistaa perinteistä 
toteutusmallia nopeamman toteutusaikataulun. 

Kaupunkiympäristön toimiala on teettänyt Puotilan ala-asteen koulura-
kennuksessa ne korjaukset, jotka ulkopuolinen tutkimuskonsultti (Ram-
boll Finland Oy) on sisäilman laadun parantamiseksi ja varmistamiseksi 
suositellut tehtäviksi. Sisäilmakorjaukset on tehty kevään ja kesän 2018 
aikana. Ne on suunnitellut ja niiden toteutuksen on katselmoinut Ram-
boll Valviran ohjeen mukaisesti. Tehdyt korjaukset ja muut toimet ovat 
seuraavat:
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Joululoman 2017 aikana on pinnoitettu ilmanvaihtokanavia, tarkastettu 
kokonaisilmamäärät, rakennettu putkitunnelin alipaineistuskanavisto 
sekä asennettu kanavisto ja poistoilmapuhallin.

Kevään ja kesän 2018 aikana on tehty seuraavat työt:

 ilmanvaihtokanavien puhdistus, iv-koneiden suodattimien vaihto, il-
mamäärien mittaus sekä opetus-, hallinto- ja henkilökunnan tilojen 
ylipaineistus

 rakenteiden ilmatiiviyttä parantavat korjaukset luokkatiloissa
 kellarin osastointi sisäilman laadun varmistamiseksi, jotta kellariti-

loista ei kulkeudu ilmaa yläkerroksiin
 yläpölyjen puhdistaminen ja lämpötilan laskeminen noin viidellä as-

teella 21 asteeseen
 linoleumista valmistettujen ilmoitustaulujen materiaalien vaihto
 ilmanvaihtoa parantavat toimet yksittäisissä luokissa. (Musiikkiluok-

kaan on asennettu ilmanvaihtokone, ja muissa luokissa tuloilmapää-
te-elinten sijaintia on muutettu siten, että tilat huuhtoutuvat parem-
min.)

 noin 20 ilmanpuhdistimen toimittaminen koulun tiloihin
 liikuntasalin paljeoven poistaminen ja takaseinän sauman tiivistys. 

Katsomon tausta ja sivukäytävien seinäliittymät on tiivistetty, jotta 
rakenteista ei kulkeutuisi sisäilmaan epäpuhtauksia.

 muovimaton asentaminen kirjaston lattiaan alapohjan tiiviyden pa-
rantamiseksi

 liikuntasalin ja ruokalan alapuolella sijaitsevan ryömintätilan alipai-
neistaminen ja ryömintätilaan johtavan luukun sulkeminen siten, et-
tä sieltä ei pääse kulkeutumaan epäpuhtauksia sisäilmaan

Korjausten onnistumisen varmistamiseksi on loppukesästä 2018 tehty 
tiivistyskorjausten laadunvarmistusmittauksia merkkiainekokein, joiden 
avulla on varmistettu tiivistystöiden onnistuminen. Sitowise Oy:n tar-
kastusraportin mukaan tehdyt korjaukset ovat parantaneet korjatuissa 
tiloissa olosuhteita huomattavasti. Koulurakennuksessa on neljä mitta-
laitetta, jotka mittaavat tilojen ylipaineisuutta ja kaksi mittalaitetta jotka 
mittaavat putkitunnelin ja käytöstä pois otettujen kahden kieliluokan ali-
paineisuutta sekä kaksi mittalaitetta, jotka mittaavat hiilidioksidia, läm-
pötilaa ja paine-eroa ulkovaipan yli. Mikäli rakennuksessa tapahtuu pai-
nesuhteiden muutoksia, ilmanvaihtotöistä kohteessa vastaava yritys 
saa asiasta hälytyksen. Lisäksi rakennuksen ilmanvaihto on päällä ko-
ko ajan ja irtaimisto on puhdistettu.

Rakennusterveysasiantuntija (Ramboll Finland Oy) seuraa kiinteistön 
kuntoa kuukausittain rakennuksen toiminnan päättymiseen asti. Kau-
punkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut tekee koulun tiloissa tar-
kastuksen syyskuun lopussa. Tilojen käyttäjien oireilua seurataan aktii-
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visesti yhteistyössä Työterveys Helsingin ja kouluterveyshuollon kans-
sa. 

Edellä kerrottujen tietojen perusteella kaupunkiympäristölautakunnan 
näkemys on, että Puotilan ala-asteella ei ole tarvetta siirtyä väistötiloi-
hin merkittävästi ennen rakennuksen purkamisen alkamista.  

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Sari Hilden, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 40315

sari.hilden(a)hel.fi
Jari Pere, projektinjohtaja, puhelin: 310 31803

jari.pere(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.09.2018 § 192

HEL 2018-003836 T 00 00 03

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Puotilan ala-asteen perusparannus on kaupungin talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2018-2027 ohjelmoitu vuosille 
2020-2021. Perusparannusta varten tehtyjen kuntotutkimusten, uu-
disrakentamisen myötä saatavien toimivampien oppimisen ympäristö-
jen ja koulukiinteistöön sijoitettavan esiopetuksen vuoksi rakentamisoh-
jelman luonnoksessa vuosiksi 2019-2028 hanketta esitetään pe-
rusparannuksen sijaan toteutettavaksi korvaavana uudisrakennuksena 
vuosille 2020-2021. Hanke suunnitellaan toteutettavaksi ns. elinkaari-
mallina, mikä mahdollistaa perinteistä toteutusmallia nopeamman to-
teutusaikataulun. Uuteen koulukiinteistöön sijoitetaan ala-asteen lisäksi 
uutena toimintona esikouluopetusta. 

Hankeen toteuttaminen nykyiselle tontille tarkoittaa nykyisen kiinteistön 
purkamista ja koulun sijoittamista väistötiloihin rakentamisen ajaksi. 
Kaupunkiympäristön toimiala tekee tutkimustulosten perusteella tar-
vittavat korjaustoimenpiteet, jotta nykyisten tilojen turvallisuus ja terve-
ellisyys varmistetaan ja rakennuksen käyttöä voidaan jatkaa sen purka-
miseen asti. Hankkeen väistötilojen sijainti ei ole vielä selvillä. 

Kaupungin tilanhankintaohjeen roolijaon mukaan kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimiala määrittää ja ilmoittaa tarvitsemiensa tilojen määrän 
sekä niiden toiminnalliset tarpeet ja kaupunkiympäristön toimiala vas-
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taa tarvittavien tilojen hankinnasta, toteutuksesta sekä yllä- ja kun-
nossapidosta. Käyttäjä puolestaan vastaa tilojen siivouksesta ja sii-
vottavuudesta.

Lautakunta korostaa, että kaikki oppimisen tilat tulee olla toimintaan so-
veltuvia, terveellisiä ja turvallisia. Lautakunta pitää erityisen tärkeänä 
rakentamisen laadun varmistamista sekä rakennusten riittävää kunnos-
sa- ja ylläpitoa. Nämä tehtävät ovat kaupunkiympäristön vastuualuetta.

Kaupunkiympäristön toimiala on teettänyt Puotilan ala-asteen koulura-
kennuksessa ne korjaukset, jotka ulkopuolinen tutkimuskonsultti (Ram-
boll Finland Oy) on sisäilman laadun parantamiseksi ja varmistamiseksi 
suositellut tehtäviksi. Sisäilmakorjaukset on tehty kevään ja kesän 2018 
aikana. Ne on suunnitellut ja niiden toteutuksen on katselmoinut Ram-
boll Valviran ohjeen mukaisesti. Tehdyt korjaukset ja muut toimet ovat 
seuraavat:

Joululoman 2017 aikana on pinnoitettu ilmanvaihtokanavia, tarkastettu 
kokonaisilmamäärät, rakennettu putkitunnelin alipaineistuskanavisto 
sekä asennettu kanavisto ja poistoilmapuhallin.

Kevään ja kesän 2018 aikana on tehty seuraavat työt:

 ilmanvaihtokanavien puhdistus, iv-koneiden suodattimien vaihto, il-
mamäärien mittaus sekä opetus-, hallinto- ja henkilökunnan tilojen 
ylipaineistus

 rakenteiden ilmatiiviyttä parantavat korjaukset luokkatiloissa
 kellarin osastointi sisäilman laadun varmistamiseksi, jotta kellariti-

loista ei kulkeudu ilmaa yläkerroksiin
 yläpölyjen puhdistaminen ja lämpötilan laskeminen noin viidellä as-

teella 21 asteeseen
 linoleumista valmistettujen ilmoitustaulujen materiaalien vaihto
 ilmanvaihtoa parantavat toimet yksittäisissä luokissa. (Musiikkiluok-

kaan on asennettu ilmanvaihtokone, ja muissa luokissa tuloilmaka-
navien sijaintia on muutettu siten, että tilat huuhtoutuvat paremmin.)

 noin 20 ilmanpuhdistimen toimittaminen koulun tiloihin
 liikuntasalin paljeoven poistaminen ja takaseinän sauman tiivistys. 

Katsomon tausta ja sivukäytävien seinäliittymät on tiivistetty, jotta 
rakenteista ei kulkeutuisi sisäilmaan epäpuhtauksia.

 muovimaton asentaminen kirjaston lattiaan alapohjan tiiviyden pa-
rantamiseksi

 liikuntasalin ja ruokalan alapuolella sijaitsevan ryömintätilan alipai-
neistaminen ja sen luukun sulkeminen siten, että sieltä ei pääse kul-
keutumaan epäpuhtauksia sisäilmaan. 
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Loppukesästä 2018 on tehty tiivistyskorjausten laadunvarmistu-
smittauksia merkkiainekokein, joiden avulla on varmistettu tiivistystöi-
den onnistuminen. Sitowise Oy:n tarkastusraportin mukaan tehdyt kor-
jaukset ovat parantaneet korjatuissa tiloissa olosuhteita huomattavasti.

Koulurakennuksessa on neljä mittalaitetta, jotka mittaavat tilojen ylipai-
neisuutta ja kaksi mittalaitetta jotka mittaavat putkitunnelin ja käytöstä 
pois otettujen kahden kieliluokan alipaineisuutta. Mikäli rakennuksessa 
tapahtuu painesuhteiden muutoksia, ilmanvaihtotöistä kohteessa vas-
taava yritys saa asiasta hälytyksen.

Rakennuksen ilmanvaihto on päällä koko ajan ja irtaimisto on puhdis-
tettu.

Rakennusterveysasiantuntija (Ramboll Finland Oy) seuraa kiinteistön 
kuntoa kuukausittain rakennuksen toiminnan päättymiseen asti. Kau-
pungin ympäristöpalvelut tekee koulun tiloissa tarkastuksen syyskuun 
lopussa. Tilojen käyttäjien oireilua seurataan. Työterveys Helsingistä 
4.9.2018 saadun tiedon mukaan Puotilan ala-asteen henkilökunta ei 
ole ottanut sisäilmaoireilusta yhteyttä työterveyshuoltoon syksyn 2018 
aikana. Kouluterveydenhuollosta 3.9.2018 saadun tiedon mukaan nel-
jän eri oppilaan vanhemmalla on ollut epäily siitä, että lapsi oireilee 
koulun sisäilman takia. Edellä kerrottujen tietojen perusteella ja tarkkaa 
tilojen kunnon seurantaa noudattamalla kaupungin tämän hetkinen nä-
kemys on, että Puotilan ala-asteella ei ole tarvetta siirtyä väistötiloihin 
merkittävästi ennen rakennuksen purkamisen alkamista. 

Käsittely

18.09.2018 Ehdotuksen mukaan

Muutoksenhakuohje vaihdettu oikeaksi pöytäkirjanpitäjän toimesta 
19.9.2018.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi
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§ 19
Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om en konstisbana till 
Fabriksparkens idrottsplan

HEL 2018-004198 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Otto Meri väckta motio-
nen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Otto Meren aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Otto Meri och 27 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
staden utreder förutsättningarna för en konstisbana i Fabriksparken 
och att staden vidtar behövliga åtgärder för att man ska få en konstis-
bana till de södra stadsdelarna.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Kultur- och fritidsnämnden har i sitt utlåtande konstaterat att motionen 
är motiverad, eftersom konstisbanan på Järnvägstorget är den enda i 
södra stordistriktet trots att detta har över 112 000 invånare. Innersta-
den har landets största koncentration av daghem, skolor och högre 
läroanstalter. Stordistriktets invånarantal ökar enligt prognoserna med 
ytterligare tiotusen personer då bostadsområdet på Busholmen är fär-
digbyggt.
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Kultur- och fritidsnämnden understöder en utökning av möjligheterna 
att idrotta på området i fråga. En förbättring av motionsförhållandena 
ökar mängden motionsutövning, och det har positiva effekter på folk-
hälsan i närområdet också i vidare bemärkelse. Konstisbanor är ägna-
de att förlänga säsongen för skridskoåkning de flesta vintrar avsevärt, 
och de förbättrar också i övrigt förutsättningarna för issport.

Behovet av en konstisbana i södra innerstaden har identifierats redan 
på 1990-talet, då idrottsverket lät göra den första planen för en konstis-
bana i Johannesparken i enlighet med invånarföreningarnas och sko-
lornas önskemål. Man lyckades emellertid inte komma överens om var 
servicebyggnaden skulle ligga, och planeringen av projektet stannade 
av. Ett nytt försök gjordes i början av 2000-talet, då det i ekonomipla-
nen för idrottsväsendets investeringar godkändes ett anslag på 1,2 mil-
joner euro för anläggande av en konstisbana och tillhörande service-
byggnad i Johannesparken. Johannesparken hör till ett område som ut-
gör en byggd kulturmiljö av riksintresse och vars miljö man har velat 
bevara i nuvarande skick, varför man övergick till att planera en kons-
tisbana i Fabriksparken.

För tillfället finns det sju konstisbanor i Helsingfors: Berghäll, Bocksbac-
ka, Gårdsbacka, Järnvägstorget, Kottby, Lassas och Åggelby. I Degerö 
idrottspark anläggs i slutet av 2018 en ny konstisbana av rinkstorlek. 
Konstissituationen i innerstaden lättar hösten 2019, då en stor konstis-
bana av fotbollsplansstorlek blir färdig i den idrottspark som anläggs på 
Busholmen.

Idrottsverket lät år 2017 göra en utredning om idrottsanläggningarnas 
nåbarhet och optimala lägen för nya idrottsanläggningar på lång sikt. 
Konstisbanornas och fyra andra slags idrottsanläggningars nåbarhet 
och optimala läge utreddes. Den planerade konstisbanan i Busholmens 
idrottspark innebär enligt utredningen en förbättring av nåbarheten sär-
skilt med beaktande av befolkningsprognosen. Enligt utredningen är 
Hertonäs, Östersundom, Nordsjö och Haga/Brunakärr de mest optima-
la lägena för nya konstisbanor. Kultur- och fritidssektorn har beaktat ut-
redningens resultat och börjat främja anläggandet av en konstisbana i 
Degerö-Hertonäsområdet och en i Nordsjöområdet i samband med 
programmet för byggande av idrottsanläggningar.

Fabriksparkens befintliga konstgräsplan med en matta av gummigranu-
lat byggdes år 2017. Idrottsverket föreslog i sitt budgetförslag för år 
2016 att man samtidigt skulle lägga frysrör under planen, även om 
konstisbanan ännu inte skulle byggas. Av kostnadsskäl stannade man 
ändå för att anlägga konstgräsplanen utan frysrör. Anläggande av frys-
rör i efterskott förutsätter att konstgräsmattan klipps i bitar som man 
kan flytta på och att dessa limmas på plats efter att frysrören har lagts. 
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Tjänsten idrottsanläggningar har dåliga erfarenheter av på nytt anlagda 
konstgräsmattor (till exempel Stapelstadens idrottspark), eftersom det 
inte har varit möjligt att åstadkomma jämna sömmar, något som bety-
der att planernas kvalitet och säkerhet för användarna har minskat.

Kultur- och fritidsnämnden har i sitt utlåtande bedömt att ett förmånliga-
re alternativ för att få till stånd en konstisbana i innerstaden vore att 
återgå till den ursprungliga planen, det vill säga den som gäller Johan-
nesparken. Det vore möjligt att anlägga en konstisbana i Johannespar-
ken inom ramen för den nuvarande parkplanen. I jämförelse med Fa-
briksparken vore den lösningen förmånligare i fråga om både bygg-
nads- och driftskostnader. Det är lättare att förse en sandplan än en 
konstgräsplan med is, därför att sandplanen inte har något extra isole-
rande lager i form av gummigranulat och konstgräs. Anlägger man en 
konstisbana i Johannesparken, betyder det att Fabriksparkens fotbolls-
gräsplan lämnas i gott skick och att möjligheterna att idrotta avsevärt 
ökar i innerstaden.

I sitt utlåtande har kultur- och fritidsnämnden emellertid konstaterat att 
kostnaderna för att anlägga den föreslagna konstisbanan i Fabrikspar-
ken eller Johannesparken inte har beaktats i idrottsservicens budget för 
driftsekonomin år 2019 och inte heller i det investeringsprogram som 
har reserverats för anläggande av idrottsparker.

Kultur- och fritidssektorn är i färd med att genomföra en mera omfattan-
de utredning av hela sektorns servicenätverk, "Principer för planering 
av kultur- och fritidsomständigheterna". Stadsstyrelsen anser i enlighet 
med kultur- och fritidsnämndens utlåtande att prioritetsordningen för 
nya konstisbanor borde vara baserad på sektorns bedömning av ser-
viceutbudet på stadsnivå.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Otto Meren aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 28.11.2018 § 400

HEL 2018-004198 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet till stads-
fullmäktiges sammanträde 16.1.2019.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 713

HEL 2018-004198 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Otto Meren aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11.09.2018 § 180

HEL 2018-004198 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää alueellisten liikuntamahdollisu-
uksien lisäämistä kannatettavana. Liikuntainvestointeihin varatut 
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määrärahat eivät tällä hetkellä riitä asukasluvun kasvun ja kasvavan 
palvelutarpeen edellyttämiin liikuntahankkeisiin. Jotta uusia tekojäära-
tahankkeita voitaisiin toteuttaa riittävästi, tulisi sekä investointi- että 
käyttömäärärahoja nostaa. Uusien tekojääratojen kiireellisyysjärjestyk-
sessä tulisi tukeutua kulttuurin ja vapaa-ajan tulevaan kaupunkitasoi-
seen arvioon palvelutarjonnasta.

Aloite on sinänsä hyvin perusteltu, sillä eteläisen suurpiirin alueella ei 
ole kuin Rautatientorin tekojäärata vaikka suurpiirissä on yli 112 000 
asukasta. Asukasmäärä kasvaa ennusteiden mukaan vielä kymmenellä 
tuhannella Jätkäsaaren asuinalueen valmistuessa. Lisäksi tekojään 
käyttäjäkuntaa arvioitaessa on muistettava Helsingin kantakaupungin 
olevan maan suurin päiväkotien, koulujen ja ylempien oppilaitosten 
keskittymä.

Entinen liikuntavirasto ja liikuntalautakunta tunnistivat tämän tarpeen jo 
1990-luvulla, jolloin Johanneksen puistoon teetettiin ensimmäinen teko-
jääratasuunnitelma asukasyhdistysten ja koulujen toiveiden mukaisesti. 
Silloin ei kuitenkaan päästy sopuun huoltorakennuksen sijoittamisesta 
ja hanke pantiin jäihin. Uusi yritys tehtiin 2000-luvun alussa, jolloin li-
ikuntatoimen investointien taloussuunnitelmaan hyväksyttiin 1,2 miljoo-
naa euroa vuodelle 2011 Johanneksen kentän tekojääkentän ja sen 
huoltorakennuksen toteuttamiseksi.

Vuosina 1888–1891 rakennetun ruotsalaisen arkkitehti Adolf Emil Me-
landerin suunnittelema Johanneksenkirkko vihittiin käyttöön 
13.12.1891. Kirkkoa ympäröivän puiston suunnitteli silloinen kau-
punginpuutarhuri Svante Olsson. Johanneksen kenttä valmistui vuonna 
1909 ja muu puisto vuonna 1914. Johanneksen puisto ja sillä sijaitseva 
kenttä kuuluvat RKY-alueeseen (valtakunnallisesti merkittävä rakennet-
tu kulttuuriympäristö), joka sitten johti hankkeen siirtämiseen Tehtaan-
puistoon. Kaupunkisuunnittelu ja kaupunginmuseo halusivat säilyttää 
Johanneksenkirkon miljöön nykyisellään, joten kentän laajennusta tai 
tekonurmea ei hyväksytty.

Tehtaanpuistoa hallitseva, sen länsipäässä sijaitseva Lars Sonckin su-
unnittelema Mikael Agricolan kirkko ja siihen liittyvä seurakuntatalo val-
mistuivat vuonna 1935. Kiinteistölautakunta teetti vuonna 1933 Teh-
taanpuiston järjestelyehdotuksen, jonka laati arkkitehti Birger Brunila. 
Hän suunnitteli puiston itäpäähän 49 x 90 metrin pesäpallokentän joka 
sitten toteutettiin 1930-luvun loppupuolella. Kenttä säilyi lähes alkupe-
räisessä tilassaan aina vuoteen 2017, jolloin nykyinen kumirouhepintai-
nen tekonurmi jalkapallokenttä rakennettiin.

Liikuntaviraston talousarvioesityksessä vuodelle 2016 mainittiin, että 
Tehtaanpuiston kentän alle asennettaisiin jäädytysputket, vaikka kau-
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pungin taloustilanteen vuoksi tekojäärataa ei vielä toteutettaisi. Kun 
kenttä rakennettiin, niin putkia ei kuitenkaan kustannussyistä asennet-
tu. Näin ollen tekojään toteuttaminen Tehtaanpuiston kentälle tulisi kal-
liiksi. Tekonurmimaton katteena toimiva kumirouhe pitäisi imuroida 
pois, matto leikata liikuteltavan kokoisiksi paloiksi ja poistaa se, asen-
taa putket hiekan alle, liimata matto uudelleen paikalleen sekä kattaa 
se kumirouheella. Liikuntapaikkapalvelulla on huonoja kokemuksia uu-
delleen asennetuista tekonurmimatoista, esimerkiksi Tapulikaupungin 
liikuntapuistosta, sillä niiden saumoja ei ole saatu tasaisiksi, joten kent-
tien laatu ja käyttäjäturvallisuus ovat heikentyneet. Kumirouhepintainen 
tekonurmi on vielä melkoinen ylimääräinen eriste hiekalla peitettyjen 
jäädytysputkien päällä, joten kumirouhetekonurmien jäädytys on han-
kalaa.

Paljon edullisempi vaihtoehto tekojääkentän toteuttamiseksi kantakau-
pungin alueelle olisi palata alkuperäiseen suunnitelmaan ja tehdä se 
Johanneksen puistoon, jonne se voitaisiin nyt toteuttaa nykyisen pu-
istosuunnitelman mukaisesti hiekkapintaisena ja halutun muotoisena. 
Jäädytysputkisto voitaisiin peittää hiekan alle ja kenttä voitaisiin jäädyt-
tää talvisin tuomalla kentälle kaksi konttia kolmeksi kuukaudeksi, toinen 
jäädytyslaitteistoa ja toinen jäänhoitokonetta varten. Ratkaisu olisi Teh-
taanpuistoa edullisempi sekä rakennus- että käyttökustannuksiltaan 
kun ylimääräistä eristekerrosta ei olisi jäädytystä haittaamassa, lisäksi 
kenttä sijaitsee vanhassa Punanotkon painaumassa Punavuorten kalli-
olla olevan kirkon varjossa. Tekojään toteuttaminen Johanneksen ken-
tälle jättäisi Tehtaanpuiston jalkapallotekonurmen hyvään kuntoon sekä 
lisäisi merkittävästi liikuntamahdollisuuksia kantakaupungissa. 

Tekojääradan rakentaminen pidentää useimpina talvina huomattavasti 
luistelukautta Helsingin ilmasto-olosuhteissa ja parantaa muutenkin 
jääliikunnan olosuhteita. Liikuntaolosuhteiden parantaminen lisää lii-
kunnan määrää ja sillä on sitä kautta myönteisiä kansanterveydellisiä 
vaikutuksia lähialueilla laajemminkin.

Jotta hanke olisi mahdollinen, sille tulisi olla varattuna riittävät määrära-
hat suunnittelun aloittamista varten. Suunnittelun yhteydessä selvite-
tään myös tarkemmin Johanneksen ja vaihtoehtoisesti Tehtaanpuiston 
tekojääradan rakentamisen kustannukset.

Tehtaanpuistoon ehdotetun tekojään kustannuksia ei ole huomioitu li-
ikuntapalvelujen vuoden 2019 käyttötalouden talousarviossa eikä li-
ikuntapuistojen rakentamiseen varatussa investointiohjelmassa. Aloitet-
ta perustellaan tekojään kovalla kysynnällä kantakaupungin alueella. 
Tekojääratojen määrän kasvu edellyttää myös jäähoitokoneiden 
hankintojen lisäystä.
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Helsingissä on tällä hetkellä 7 tekojäärataa: Kallio, Kontula, Käpylä, 
Lassila, Oulunkylä, Pukinmäki ja Rautatientori. Laajasalon liikuntapu-
istoon valmistuu loppuvuodesta 2018 uusi kaukalon kokoinen tekojää-
rata. Kantakaupungin tekojäätilanne helpottuu osittain syksyllä 2019, 
kun Jätkäsaareen rakennettavaan liikuntapuistoon valmistuu iso, jalka-
pallokentän (64 x 100 m) kokoinen tekojäärata, jonka käyttökustannuk-
set on huomioitu liikuntapalvelujen taloussuunnitelmassa.

Liikuntavirasto teetti vuonna 2017 selvityksen liikuntapaikkojen saavu-
tettavuudesta ja tulevien liikuntapaikkojen optimaalisista sijainneista pit-
kän aikavälin tarkastelussa. Saavutettavuus- ja sijaintioptimointitarkas-
telut toteutettiin tekojääkentille ja neljälle muulle eri liikuntapaikkatyypil-
le. Selvityksestä kävi ilmi, että Jätkäsaaren liikuntapuistoon suunniteltu 
tekojääkenttä parantaa saavutettavuutta etenkin tulevaisuuden väestö-
ennuste huomioiden. Selvityksessä tekojääkenttäverkoston optimaali-
simmat sijainnit uusille tekojääkentille sijaitsevat Herttoniemessä, Ös-
tersundomissa, Vuosaaressa ja Haagan/Ruskeasuon alueilla. Kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimiala on ottanut selvityksen tulokset huomioon ja 
ryhtynyt edistämään liikuntapaikkojen rakentamisohjelman yhteydessä 
tekojääkenttää Laajasalo-Herttoniemi alueelle ja Vuosaaren alueelle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toteuttaa laajemman koko toimialan 
palveluverkkoa koskevan selvityksen, Kulttuurin ja vapaa-ajan olosuh-
teiden suunnitteluperiaatteet.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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§ 20
Den av ledamoten Mia Nygård väckta motionen om motions- och 
träningstrappor till Drumsö

HEL 2018-004925 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Mia Nygård väckta mo-
tionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mia Nygårdin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mia Nygård och 19 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
det byggs motions- och träningstrappor på Drumsö.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsstyrelsen hänvisar till kultur- och fritidsnämndens och till stadsmil-
jönämndens utlåtanden och konstaterar att det i nuläget finns mo-
tionstrappor i Malmgård på ett område som administreras av stadsmil-
jösektorn och i Svedängen på ett område som administreras av kultur- 
och fritidssektorn. I och med den publicitet som trapporna i Svedängen 
har fått, har staden fått ta emot flera förslag om att bygga motionstrap-
por i ett antal stadsdelar.

Motionstrapporna i Svedängen blev färdiga i oktober 2017 och rönte 
genast stor popularitet. Det räkneverk som har installerats i trapporna 
noterade under perioden 6.10–6.12.2017 sammanlagt 186 862 bestig-
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ningar. Svedängstrappornas stora antal brukare har visat att trapporna 
utgör ett utmärkt motionsställe då de är rätt placerade. Trapporna i 
Svedängen (254 steg) är lägre än de i Malmgård (426 steg), men de 
gjordes bredare så att det skulle finnas gott om plats för upp- och 
nedåtgående trafik samtidigt. Byggandet av trapporna i Svedängen 
kostade cirka 180 000 euro.

Det har föreslagits att Drumsö ska få motionstrappor i anslutning till 
den nuvarande idrottsparken i sluttningen väster om idrottsparksområ-
det. På området växer stadsskog i naturliknande tillstånd. Backens 
högsta punkt ligger 27 meter över havsytan, och därifrån har man utsikt 
över havet och mot Helsingfors centrum. Den höjdskillnad som man 
skulle kunna åstadkomma med trapporna är cirka 20 meter, vilket bety-
der att trappor i samma storlek som de i Svedängen och Malmgård inte 
vore möjliga på det föreslagna stället.

Enligt kultur- och fritidsnämnden borde man vid planeringen av mo-
tionstrappor beakta den större helhet som trapporna är tänkta att tillhö-
ra. Svedängstrapporna är en del av ett nätverk av friluftstråk, och däri-
genom kan man efter att ha gått upp för trappan fortsätta att motionera 
längs något av friluftstråken eller komma tillbaka ner längs trapporna 
eller motionsstigen strax invid. Om trapporna inte byggs i anslutning till 
ett existerande friluftsstråk, borde man bygga så breda trappor att den 
som är på väg upp tryggt kan möta den motionsutövare som är på väg 
nedåt.

I år har stadsmiljösektorn tillsammans med idrottstjänsterna startat en 
motionstrappsutredning som gäller hela staden. I utredningen behand-
lar man placeringen av motionstrappor på hela stadens område, så att 
servicenätet vore så jämlikt och heltäckande som möjligt. I det sam-
manhanget utreder man också förutsättningarna för att genomföra byg-
gandet på de olika ställena. I utredningen presenteras en plan till nät-
verk av motionstrappor, de principiella byggnads- och materialalternati-
ven samt preliminära kostnader för genomförande, underhåll och belys-
ning.

Man kommer i kartläggningen att beakta de önskemål från invånarnas 
sida som kommit till stadens kännedom, och möjligheterna att förverkli-
ga dessa önskemål behandlas i samband med utredningen. Också 
Drumsö idrottspark ingår i kartläggningen. Det är tänkt att utredningen 
ska bli klar under loppet av 2018.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731
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maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mia Nygårdin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 28.11.2018 § 402

HEL 2018-004925 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet till stads-
fullmäktiges sammanträde 16.1.2019.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 715

HEL 2018-004925 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mia Nygårdin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.10.2018 § 482

HEL 2018-004925 T 00 00 03
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Tällä hetkellä juoksuportaita on kaupunkiympäristön toimialan hallinnoi-
malla alueella Malminkartanossa sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan hallinnoimalla alueella Paloheinässä.

Kuntoportaita on ehdotettu rakennettavaksi Lauttasaaren urheilupu-
iston yhteyteen urheilukenttäalueen länsipuolella sijaitsevaan rintee-
seen. Ehdotetulla rakentamispaikalla kasvaa luonnontilaisen kaltaista 
kaupunkimetsää. 27 metriä merenpinnan yläpuolella sijaitsevalta mäen 
korkeimmalta kohdalta aukeaa näkymä merelle ja Helsingin keskust-
aan.

Lauttasaaren kuntoportaille ehdotettua paikkaa on tarkasteltu alusta-
vasti. Portaille saavutettava korkeusero on noin 20 metriä, joten esi-
merkiksi Paloheinässä sijaitsevien, kokoluokaltaan isojen portaiden ra-
kentaminen ehdotettuun paikkaan ei ole mahdollista.

Kaupunkiympäristön toimiala on käynnistänyt koko kaupungin kattavan 
porrasselvityksen vuonna 2018 yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-ajan toi-
mialan liikuntapalveluiden kanssa. Selvityksessä tarkastellaan kuntoilu-
portaiden sijoittumista koko kaupungin alueella, jotta palveluverkko olisi 
mahdollisimman tasapuolinen ja kattava. Samassa yhteydessä selvite-
tään kohteiden toteutusedellytyksiä. Selvityksessä esitetään juoksupor-
taiden verkostosuunnitelma, periaatteelliset rakenne- ja materiaali-
vaihtoehdot sekä alustavat toteutuksen, ylläpidon ja valaistuksen kust-
annukset. Tarkastelussa on huomioitu kaupungin tietoon tulleet asu-
kastoiveet; niiden toteuttamismahdollisuuksia tarkastellaan selvityksen 
yhteydessä. Myös Lauttasaaren urheilupuisto on mukana tässä kartoi-
tuksessa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.06.2018 § 146

HEL 2018-004925 T 00 00 03

Lausunto
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Kaupunkiympäristön toimiala toteuttaa yhdessä liikunnan ulkoilupal-
veluiden kanssa selvityksen paikoista, jonne voisi rakentaa kuntopor-
taat. Selvityksen on määrä valmistua vuoden 2018 aikana. Kaupun-
kiympäristön toimialalla on vetovastuu selvitystyöstä.

Selvitystyössä on tarkoitus arvioida kokonaisvaltaisesti mahdolliset sijo-
ituspaikat, huomioiden tavoitettavuus, ympäristö, kasvillisuus, kun-
nossapito jne. Selvityksessä sovitaan myös, mikä taho huolehtii portai-
den kunnossapidosta. Vanhan virasto-organisaation aikaan kyseisen 
virasto jonka hallinnoimalle maa-alueelle rakennettiin, huolehti myös 
lähtökohtaisesti kunnossapidosta. Näin on toimittu Malminkartanon ja 
Paloheinän portaiden suhteen. Malminkartanon täyttömäki ja mäen hui-
pulle johtavat portaat ovat kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimia ja 
ylläpitämiä. Paloheinän ulkoilualue ja kuntoportaat ovat kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan hallinnoimalla alueella ja liikuntapalveluiden ylläpitä-
miä.

Helsingissä on rakennettu kuntoportaat Malminkartanon ja Paloheinän 
täyttömäille. Paloheinän portaiden saaman julkisuuden myötä  kau-
pungille on tullut useita ehdotuksia kuntoportaiden rakentamiseksi eri 
kaupunginosiin.

Malminkartanon portaissa on 426 askelmaa ja ne ovat pidemmät kuin 
Paloheinän portaat, Paloheinän portaissa on 254 askelmaa. Portaat 
Paloheinässä valmistuivat lokakuussa 2017 ja ne saavuttivat heti suu-
ren suosion. Portaihin on asetettu laskurit joiden mukaan, portaissa 
mitattiin yhteensä 186 862 kpl nousua 6.10.–6.12.2017 välisenä aika-
na. Paloheinän portaiden asiakasmäärä on osoittanut, että oikein sijoi-
tettuna ne muodostavat oivan liikuntapaikan. Portaat suunniteltiin le-
veämmiksi kuin Malminkartanon portaat, jotta portaissa mahtuu hyvin 
liikkumaan samanaikaisesti, niin ylös- kuin alaspäin. Kuntoportaiden to-
teutus maksoi lähes 180 000 euroa. Portaiden valaistus on suunniteltu 
toteutettavaksi vuoden 2018 aikana.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan portaiden su-
unnittelussa ja sijoituspaikan valinnassa tulisi huomioida laajempi koko-
naisuus kuin vain portaiden rakentaminen. Liikunnan ylläpitämien Palo-
heinän portaat ovat osa ulkoilureittiverkostoa, jolloin portaiden kiipeämi-
sen jälkeen voi jatkaa kuntoilua eteenpäin ulkoilureitillä tai palata takai-
sin alas, joko portaita pitkin tai vieressä olevaa ulkoilureittiä pitkin, jollo-
in portaista voi käyttää suurempi ihmismäärä samanaikaisesti.

Mikäli portaita ei rakenneta valmiina olevan ulkoilureitin viereen, tulee 
portaista rakentaa tarpeeksi leveät, jotta portaita ylös nouseva ulkoilija 
voi turvallisesti kohdata niitä alas laskeutuvan ulkoilijan.
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Portaiden kunnossapito tulee myös huomioida suunnittelussa ja niiden 
kunnossapitoon tulee varata riittävä määräraha. Kunnossapidon mää-
rittely määräytyy jo osittain portaiden materiaalivalinnalla. Paloheinän 
portaiden pääsääntöinen rakennusmateriaali on puu. Portaiden runko 
on metallia mutta itse porrasaskelmat ovat puuta, valinta tehtiin mm. 
esteettisistä syistä, puu soveltuu Paloheinän ulkoilualueen kokonaisuu-
teen. Puupinnan liukkauden torjunta on todella haastavaa, joten liikun-
tapalvelut linjasi jo portaiden materiaalivalinnan yhteydessä että portai-
ta ei oteta talvikunnossapidon piiriin.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 1/2019 376 (402)
Stadsfullmäktige

Ärende/21
16.01.2019

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

§ 21
Den av ledamoten Eveliina Heinäluoma väckta motionen om firande 
av samernas nationaldag i skolorna och daghemmen

HEL 2018-005563 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Eveliina Heinäluoma 
väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Eveliina Heinäluoma och 38 övriga ledamöter föreslår i sin 
motion att staden påbörjar förberedelser så att samernas nationaldag 
firas i stadens alla skolor från och med nationaldagen 6.2.2019.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsstyrelsen hänvisar till fostrans- och utbildningsnämndens utlåtan-
de och konstaterar att firandet av samernas nationaldag är ett sätt att 
följa läroplansgrunderna och att lyfta fram samekulturens betydelse i 
Finland. Fostrans- och utbildningsnämnden har i sitt utlåtande konsta-
terat hur viktigt det är att samernas kultur och ställning som ursprungs-
folk uppmärksammas på daghem och i skolor. 

I Helsingfors verkar en tvåspråkig finsk-samisk åldersblandad klass in-
om förskolan och den grundläggande utbildningen. Dess verksamhet 
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inbegriper språkundervisning men också att bli insatt i samekulturen på 
ett mångsidigt sätt.

Fostrans- och utbildningssektorn uppmuntrar skolor och daghem att 
bekanta sig med samekulturen tvärsektoriellt ur den traditionella kultu-
rens, nutidskulturens, historiens, samhällsvetenskapernas och språkets 
synvinkel. Det finns gott om material och kunskap till hands. Sektorn 
betonar att den samekunskap som lyfts fram på samernas nationaldag 
och i andra sammanhang ska vara tidsenlig.

I Helsingfors är det skolorna och daghemmen som själva årligen fast-
ställer vilka fester och teman som ska betonas i arbetet. Flaggdagarna 
uppmärksammas som en naturlig del av undervisningen, också samer-
nas nationaldag. Fostrans- och utbildningsnämnden har ansett det vik-
tigt att det att man stiftar bekantskap med samekulturen inte får be-
gränsa sig till enbart en helgdag, utan att skolor och daghem tillsam-
mans med barnen ska kunna fördjupa sig i temat vid en tidpunkt som 
är lämplig med tanke på ålder och undervisningsgrupp.

Fostrans- och utbildningsnämnden har i sitt utlåtande samtidigt påpekat 
att den svenskspråkiga kulturen, vårt lands tvåspråkighet och dess 
historia borde lyftas fram och behandlas på de olika utbildningsstadier-
na på samma sätt och med samma motiveringar. Svenska dagen den 6 
november utgör en lämplig inramning för det, men inte heller i detta fall 
behöver man begränsa aktiviteterna till enbart en festdag.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 28.11.2018 § 403

HEL 2018-005563 T 00 00 03

Beslut
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På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet till stads-
fullmäktiges sammanträde 16.1.2019.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 716

HEL 2018-005563 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 09.10.2018 § 210

HEL 2018-005563 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla pidetään tärkeänä, että saame-
laisten kulttuuria ja asemaa alkuperäiskansana tuodaan päiväkodeissa 
ja kouluissa esiin. Saamelaisten kansallispäivän vietto 6.2. on yksi tapa 
noudattaa opetussuunnitelman perusteita ja tuoda esiin saamelaiskult-
tuurin merkitys Suomessa.  

Helsingissä koulut ja päiväkodit määrittelevät itse vuosittain juhlat ja te-
emat joihin painottavat toimintansa. Liputuspäivät huomioidaan luonte-
vana osana opetusta, myös Saamelaisten kansallispäivä. 

Olisi tärkeää, ettei saamelaiskulttuuriin tutustuminen rajoittuisi yhteen 
juhlapäivään, vaan koulut ja päiväkodit voisivat yhdessä lasten kanssa 
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paneutua teemaan ikäkaudelle ja opetusryhmälle sopivana ajankohta-
na. 

Helsingissä toimii suomi-saame kaksikielinen esi- ja perusopetuksen 
yhdysluokka, jonka toiminta sisältää kielenopetuksen lisäksi monipuo-
lista saamelaiskulttuuriin perehtymistä. 

Yksiköitä kannustetaan tutustumaan saamelaiskulttuuriin monialaisesti 
perinteisen kulttuurin, nykykulttuurin, historian, yhteiskuntatieteiden ja 
kielen näkökulmasta. Materiaalia ja tietoutta on hyvin saatavilla. Panos-
tetaan siihen, että saamelaisten kansallispäivänä ja muussa yhteydes-
sä esille tuotu saamelaistietous on ajantasaista.

Samalla kun päätetään, että saamelaisten kansallispäivää huomioi-
daan kouluissa ja päiväkodeissa, muistutetaan siitä, että ruotsinkielistä 
kulttuuria, maamme kaksikielisyyttä ja sen historiaa samalla tavalla sa-
moin perusteluin on syytä tuoda esiin ja käsitellä eri asteilla. Ruotsalai-
suuden päivä 6.11. voi antaa luonnolliset puitteet tälle, mutta tässäkään 
tapauksessa ei kannata rajata toimintaa yhteen juhlapäivään.

Käsittely

09.10.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Martina Harms-Aalto: Samalla kun päätetään, että saamelaisten kan-
sallispäivää huomioidaan kouluissa ja päiväkodeissa, muistutetaan sii-
tä, että ruotsinkielistä kulttuuria, maamme kaksikielisyyttä ja sen histori-
aa samalla tavalla samoin perusteluin on syytä tuoda esiin ja käsitellä 
eri asteilla. Ruotsalaisuuden päivä 6.11 voi antaa luonnolliset puitteet 
tälle, mutta tässäkään tapauksessa ei kannata rajata toimintaa yhteen 
juhlapäivään.

Kannattaja: Ted Apter

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Samalla kun päätetään, että saamelaisten kansallispäivää 
huomioidaan kouluissa ja päiväkodeissa, muistutetaan siitä, että ruot-
sinkielistä kulttuuria, maamme kaksikielisyyttä ja sen historiaa samalla 
tavalla samoin perusteluin on syytä tuoda esiin ja käsitellä eri asteilla. 
Ruotsalaisuuden päivä 6.11 voi antaa luonnolliset puitteet tälle, mutta 
tässäkään tapauksessa ei kannata rajata toimintaa yhteen juhlapä-
ivään.

Jaa-äänet: 1
Pia Pakarinen
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Ei-äänet: 3
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Dani Niskanen

Tyhjä: 7
Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Pia Kopra, Vesa Korkkula, 
Petra Malin, Abdirahim Mohamed

Poissa: 2
Fatim Diarra, Mirita Saxberg

Suoritetussa äänestyksessä Martina Harms-Aallon vastaehdotus voitti 
esittelijän ehdotuksen äänin 3– 1. Tyhjää äänesti 7. Poissa 2.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi
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§ 22
Den av ledamoten Mirita Saxberg väckta motionen om narkotikai-
dentifiering som en del av förebyggande rusmedelsarbete

HEL 2018-006841 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Mirita Saxberg väckta 
motionen som slutbehandlad. 

Behandling

Ledamoten Mari Rantanen understödd av ledamoten Pia Kopra fram-
ställde följande förslag om återremiss:

Sista meningen i förslaget stryks:

"Behandlingen av frågor i anslutning till en lansering av en tjänst
för narkotikaidentifiering fortsätter tillsammans med olika aktörer i sam-
band med utredningen av frågan om injektionsrum."

Den gällande lagstiftningen medger inte att staden organiserar arbete 
för narkotikaidentifiering och sådan verksamhet är inte ansvarsfull an-
vändning av de gemensamma medlen. Staden bör i sin verksamhet no-
ga följa Finlands lag och därför är det omöjligt att godkänna fullmäkti-
ges anteckning om att behandlingen av frågor i anslutning till en lanse-
ring av en tjänst för narkotikaidentifiering fortsätter.

7 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Sista meningen i förslaget stryks: "Behandlingen av frågor 
i anslutning till en lansering av en tjänst för narkotikaidentifiering fort-
sätter tillsammans med olika aktörer i samband med utredningen av 
frågan om injektionsrum." Den gällande lagstiftningen medger inte att 
staden organiserar arbete för narkotikaidentifiering och sådan verksam-
het är inte ansvarsfull användning av de gemensamma medlen. Staden 
bör i sin verksamhet noga följa Finlands lag och därför är det omöjligt 
att godkänna fullmäktiges anteckning om att behandlingen av frågor i 
anslutning till en lansering av en tjänst för narkotikaidentifiering fortsät-
ter.

Ja-röster: 59
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eva 



Helsingfors stad Protokoll 1/2019 382 (402)
Stadsfullmäktige

Ärende/22
16.01.2019

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

Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Tuula Haatainen, 
Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, 
Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja 
Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan 
Koivulaakso, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Petra Ma-
lin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, 
Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Amanda 
Pasanen, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita 
Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soinin-
vaara, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, 
Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 8
Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Mika Raatikainen, Mari Ran-
tanen, Juhani Strandén, Matias Turkkila, Mauri Venemies

Blanka: 8
Atte Kaleva, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Seija 
Muurinen, Mia Nygård, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi

Frånvarande: 10
Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Eero 
Heinäluoma, Ville Jalovaara, Johanna Laisaari, Ilkka Taipale, Ulla-Mar-
ja Urho, Juhana Vartiainen

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Ledamoten Mirita Saxberg understödd av ledamoten Alviina Alametsä 
föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget att 
man utreder om behandlingen av de frågor som hänför sig till 
förverkligandet av narkotikaidentifieringstjänsten och det där-
med förknippade missbrukararbetet kan fortsätta i samverkan 
med social- och hälsovårdsministeriet och justitieministeriet i 
syfte att förtydliga lagstiftningen.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

8 omröstningen

Ledamoten Mirita Saxbergs förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ
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JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget 
att man utreder om behandlingen av de frågor som hänför sig till för-
verkligandet av narkotikaidentifieringstjänsten och det därmed förknip-
pade missbrukararbetet kan fortsätta i samverkan med social- och häl-
sovårdsministeriet och justitieministeriet i syfte att förtydliga lagstiftning-
en.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 38
Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Tuula Haatainen, Eveliina Heinälu-
oma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Ja-
lovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Ko-
ivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, 
Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, Björn 
Månsson, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Petrus Pennanen, Tuo-
mas Rantanen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Satu Silvo, Anni 
Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Thomas Wall-
gren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Nej-röster: 12
Eva Biaudet, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Pia Kopra, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Otto Meri, Dani Niskanen, Pia Pakarinen, Mari 
Rantanen, Daniel Sazonov, Matias Turkkila

Blanka: 22
Ted Apter, Pentti Arajärvi, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, 
Mika Ebeling, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Tapio Kle-
metti, Seija Muurinen, Mia Nygård, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni 
Pajunen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus 
Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juhani Strandén, Mauri Ve-
nemies

Frånvarande: 13
Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Eero 
Heinäluoma, Mai Kivelä, Heimo Laaksonen, Mika Raatikainen, Wille 
Rydman, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Juhana Vartiainen, Anna Vu-
orjoki

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Mirita Saxbergs förslag till 
hemställningskläm.

Ledamoten Mari Rantanen understödd av ledamöterna Jussi Niinistö, 
Matias Turkkila, Nuutti Hyttinen, Mika Raatikainen och Pia Kopra an-
mälde följande avvikande mening genom att reservera sig mot beslutet:

Sannfinländarnas fullmäktigegrupp anser att den gällande lagstiftning-
en inte medger att staden organiserar arbete för narkotikaidentifiering 
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och sådan verksamhet är inte ansvarsfull användning av de gemen-
samma medlen. Staden bör i sin verksamhet noga följa Finlands lag 
och därför är det omöjligt att godkänna fullmäktiges anteckning om att 
behandlingen av frågor i anslutning till en lansering av en tjänst för nar-
kotikaidentifiering fortsätter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Saxberg Mirita Aloite Kvsto 13062018 1
2 Lausunto,  Helsingin poliisilaitos, aloite huumeiden tunnistuksesta osa-

na ehkäisevää päihdetyötä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mirita Saxberg och 27 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att man utreder möjligheten att genomföra narkotikaidentifiering som en 
del av rusmedelsarbetet.       

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter. 

Stadsstyrelsen hänvisar till social- och hälsovårdsnämndens utlåtande 
och konstaterar att det i narkotikalagen föreskrivs att innehav av narko-
tika är förbjudet. Hanteringstillstånd kan beviljas för vetenskaplig forsk-
ning eller för forskning i medicinskt syfte, för forskning som gäller kvali-
tetskontroll och för produktutveckling. Den personal som deltar i en så-
dan identifieringstjänst med anknytning till rusmedelsarbetet som mo-
tionen avser skulle behöva hanteringstillstånd i enlighet med narkotika-
lagen. Den föreslagna verksamheten uppfyller inte kriterierna för erhål-
lande av hanteringstillstånd.        

Staden har inte inom ramen för nuvarande lagstiftning rätt att självstän-
digt påbörja narkotikaidentifiering som en del av rusmedelsarbetet. Ska 
en sådan verksamhet inledas, förutsätter det forskning som genomförs 
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i Finland, operativt samarbete med polisen och förtydligande av lagstift-
ningen. Behandlingen av frågor i anslutning till en lansering av en tjänst 
för narkotikaidentifiering fortsätter tillsammans med olika aktörer i sam-
band med utredningen av frågan om injektionsrum.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Saxberg Mirita Aloite Kvsto 13062018 1
2 Lausunto,  Helsingin poliisilaitos, aloite huumeiden tunnistuksesta osa-

na ehkäisevää päihdetyötä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 28.11.2018 § 404

HEL 2018-006841 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet till stads-
fullmäktiges sammanträde 16.1.2019.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 717

HEL 2018-006841 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mirita Saxbergin aloitteen loppu-
un käsitellyksi. 
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2018 § 239

HEL 2018-006841 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Mirita Saxbergin ym. valtuustoaloitteesta koskien 
huumausaineiden kemiallisia tunnistamispalveluja:

”Huumeiden tunnistamisen suurimpana haasteena lainsäädännön 
näkökulmasta on, että palvelun henkilökunta käsittelisi huumausaineita 
ja siihen pitäisi olla huumausainelain mukainen käsittelylupa. Tällä het-
kellä käsittelyluvan kriteerit ja niiden tulkinta on sellainen, ettei käsit-
telylupaa vaikuta olevan mahdollista saada tähän tarkoitukseen edes ti-
eteellisen tutkimuksen tekemisen kannalta.

Esimerkiksi Isossa-Britanniassa on tehty ainetunnistuksella täydennet-
tyä terveysneuvontaa ilman huumausaineiden käsittelylupaa ja asia on 
ratkaistu niin, että poliisi on jollain tavalla toiminnassa mukana. Myös 
Suomessa on pohdittu keinoja soveltaa nykyistä lainsäädäntöä siten, 
että kerätyt anonyymit huumausainenäytteet takavarikoitaisiin poliisin 
toimesta ja poliisi toimittaisi ne laboratorioon. 

Helsinki ei voi nykyisen lainsäädännön puitteissa itsenäisesti aloittaa 
huumeiden tunnistusta osana päihdetyötä. Toiminnan aloittaminen 
edellyttäisi Suomessa toteutettua tutkimusta, toiminnallista yhteistyötä 
poliisin kanssa sekä lainsäädännön selkeyttämistä. Huumeiden tun-
nistamispalvelun toteutukseen liittyvien kysymysten käsittelyä jatketaan 
eri toimijoiden kanssa syksyllä 2018 mahdollisesti tehtävän käyttöhuo-
neselvityksen yhteydessä.”

Käsittely

25.09.2018 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Esittelijä Juha Jolkkonen muutti esitystä siten, että lausunnon viimeisen 
kappaleen viimeinen virke muutetaan muotoon: "Huumeiden tunnista-
mispalvelun toteutukseen liittyvien kysymysten käsittelyä jatketaan eri 
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toimijoiden kanssa syksyllä 2018 mahdollisesti tehtävän käyttöhuone-
selvityksen yhteydessä."

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Mari Rantanen: Poistetaan lausuntoesityksen viimeinen lause: 
"Huumeiden tunnistamispalvelun toteutukseen liittyvien kysymysten kä-
sittelyä jatketaan eri toimijoiden kanssa syksyllä 2018 tehtävän käyttö-
huoneselvityksen yhteydessä."

Jäsen Mari Rantasen vastaehdotus 1 raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Ahto Apajalahti: Muutetaan lausunnon viimeisen kappaleen en-
simmäinen lause muotoon: "Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää aloit-
teen tavoitteita kannatettavina, mutta toteaa käsityksenään, että Helsin-
ki ei voi nykyisen lainsäädännön puitteissa itsenäisesti aloittaa huumei-
den tunnistusta osana päihdetyötä."

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Ahto Apajalahti)

Jaa-äänet: 9
Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, 
Matias Pajula, Karita Toijonen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, San-
na Vesikansa

Ei-äänet: 3
Heidi Ahola, Ahto Apajalahti, Sandra Hagman

Tyhjä: 1
Mari Rantanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 
3 (tyhjää 1).

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi esittelijän muutetun ehdotuksen 
mukaisen lausunnon.
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Jäsen Mari Rantanen jätti lausunnosta seuraavan eriävän mielipiteen: 
"Nykyinen lainsäädäntö ei anna mahdollisuutta järjestää huumausainei-
den tunnistustyötä eikä se ole yhteisten varojen vastuullisen käytön 
mukaista toimintaa. Kaupungin tulee noudattaa toiminnassaan tarkoin 
Suomen lakia ja sen vuoksi on mahdoton hyväksyä lautakunnan kir-
jausta siitä, että huumausaineiden tunnistamispalvelun toteutukseen li-
ittyvien kysymysten selvittämistä jatkettaisiin edelleen."

11.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi
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§ 23
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2019-000643, 2019-000644, 2019-000646, 2019-000647, 2019-000648, 2019-000649

Beslut

Budgetmotioner

 Budgetmotion av ledamoten Petra Malin m.fl. om personaldimensio-
neringen inom deltidsdagvården

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 Motion av ledamoten Pentti Arajärvi m.fl. om bevarande av Lappvi-
kens sjukhusområde i allmännyttigt bruk

 Motion av ledamoten Abdirahim Hussein m.fl. om tjänster för före-
byggande av utslagning och ensamhet 

 Motion av ledamoten Jukka Järvinen m.fl. om nedläggning av ölfly-
tet 

 Motion av ledamoten Leo Stranius m.fl. om uppdatering av stadens 
reseanvisningar 

 Motion av ledamoten Alviina Alametsä m.fl. om ökad tillgänglighet i 
stadens möteslokaler med hjälp av induktionsslinga 

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ja 23 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 §: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 voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

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.
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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 260 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 9, 10, 11, 12 ja 13 §: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
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 rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvis-
sa asioissa toimialueellaan.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon 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
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 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
ehyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun. 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
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Puhelinnumero: (09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

1, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

3, 4, 5, 6, 7 och 8 § 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.
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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

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

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-
tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

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.
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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 inter redan tidigare har tillställts myndigheten

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 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
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9, 10, 11, 12 och 13 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)

 av en kommunmedlem
 av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den 

markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som 

hör till dess verksamhetsområde.

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista 
dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt 
anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns till-
gängligt i det allmänna datanätet.

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

Besvär 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:
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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 i vilket ändring söks
 på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas

 på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun upp-
ges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga fö-
reträdare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort be-
svären, ska i besvärsskriften 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 i vilket ändring söks genom besvär, 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
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Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 250 euro för be-
handling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltnings-
domstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssö-
kanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärende-
grupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i 
lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig 
och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor.

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
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

Otso Kivekäs
puheenjohtaja
ordförande

Harry Bogomoloff
puheenjohtaja
ordförande

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Marcus Rantala Sinikka Vepsä
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