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Kokousaika 10.04.2019 18:00 - 20:27

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

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

johtaja
Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Vapaavuori, Jan pormestari
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Alametsä, Alviina
Apter, Ted
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Chydenius, Jussi
Diarra, Fatim
Ebeling, Mika
Haatainen, Tuula
Hakola, Juha
Harjanne, Atte
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hussein, Abdirahim Husu
Jalovaara, Ville
Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kivelä, Mai
Korkkula, Vesa
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
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Laaksonen, Heimo
Malin, Petra
Meri, Otto
Modig, Silvia
Moisio, Elina poistui 19:54, poissa: 121 - 125 §
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Niinistö, Jussi poistui 18:57, poissa: 120 - 125 §
Niskanen, Dani
Nygård, Mia
Ohisalo, Maria
Oskala, Hannu
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Sazonov, Daniel
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas saapui 18:14, poissa: 117 - 118 §
Vanhanen, Reetta
Vartiainen, Juhana
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Yanar, Ozan
Abdulla, Zahra varajäsen
Ahola, Heidi varajäsen
Anttila, Maija varajäsen
Harms-Aalto, Martina varajäsen
Hyttinen, Nuutti varajäsen
Kiesiläinen, Mikko varajäsen

saapui 19:54, poissa: 117 - 120 §
Klemetti, Tapio varajäsen
Kolehmainen, Joonas varajäsen
Laine, Anna varajäsen
Laisaari, Johanna varajäsen
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Nieminen, Jarmo varajäsen
Niskanen, Aleksi varajäsen

saapui 19:10, poissa: 117 - 119 §
Nuorteva, Johanna varajäsen
Puhakka, Sirpa varajäsen
Puska, Pekka varajäsen
Rissanen, Laura varajäsen
Strandén, Juhani varajäsen
Turkkila, Matias varajäsen
Venemies, Mauri varajäsen

Muut

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

lajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja

poissa: 122 §
Summanen, Juha hallintojohtaja
Rope, Jenni kaupunginlakimies
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Hyttinen, Hannu johtava kaupunginsihteeri
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Rimpilä, Katja kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna kaupunginsihteeri
Hannus, Hanna erityisavustaja
Laine, Hanna erityisavustaja
Sairanen, Heikki erityisavustaja
Seppänen, Pirre erityisavustaja
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Andersson, Henrik kielenkääntäjä
Hopeakunnas, Maisa tiedottaja
Lahti, Tero tiedottaja

Asiantuntijat

Paajanen, Minna projektipäällikkö
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Puheenjohtaja

Otso Kivekäs kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
117 - 119 §

Harry Bogomoloff kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
120 - 125 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna johtava asiantuntija
117 - 118 §, 121 - 125 §

Antti Peltonen hallintopäällikkö
119 - 120 §
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Tid 10.04.2019 18:00 - 20:27

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Kivekäs, Otso stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Arajärvi, Pentti stadsfullmäktiges II vice ordförande
Vapaavuori, Jan borgmästare
Pakarinen, Pia biträdande borgmästare
Razmyar, Nasima biträdande borgmästare
Sinnemäki, Anni biträdande borgmästare
Vesikansa, Sanna biträdande borgmästare
Alametsä, Alviina
Apter, Ted
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Chydenius, Jussi
Diarra, Fatim
Ebeling, Mika
Haatainen, Tuula
Hakola, Juha
Harjanne, Atte
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hussein, Abdirahim Husu
Jalovaara, Ville
Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kivelä, Mai
Korkkula, Vesa
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Laaksonen, Heimo
Malin, Petra
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Meri, Otto
Modig, Silvia
Moisio, Elina avlägsnade sig 19:54, frånvarande: 

121 - 125 §
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Niinistö, Jussi avlägsnade sig 18:57, frånvarande: 

120 - 125 §
Niskanen, Dani
Nygård, Mia
Ohisalo, Maria
Oskala, Hannu
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Sazonov, Daniel
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas anlände 18:14, frånvarande: 117 - 

118 §
Vanhanen, Reetta
Vartiainen, Juhana
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Yanar, Ozan
Abdulla, Zahra ersättare
Ahola, Heidi ersättare
Anttila, Maija ersättare
Harms-Aalto, Martina ersättare
Hyttinen, Nuutti ersättare
Kiesiläinen, Mikko ersättare

anlände 19:54, frånvarande: 117 - 
120 §

Klemetti, Tapio ersättare
Kolehmainen, Joonas ersättare
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Laine, Anna ersättare
Laisaari, Johanna ersättare
Nieminen, Jarmo ersättare
Niskanen, Aleksi ersättare

anlände 19:10, frånvarande: 117 - 
119 §

Nuorteva, Johanna ersättare
Puhakka, Sirpa ersättare
Puska, Pekka ersättare
Rissanen, Laura ersättare
Strandén, Juhani ersättare
Turkkila, Matias ersättare
Venemies, Mauri ersättare

Övriga

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

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

ningssektorn
Kivelä, Liisa kommunikationsdirektör
Saxholm, Tuula finansdirektör

frånvarande: 122 §
Summanen, Juha förvaltningsdirektör
Rope, Jenni stadsjurist
Peltonen, Antti förvaltningschef
Hyttinen, Hannu ledande stadssekreterare
Menna, Lauri ledande sakkunnig
Andersson, Victor stadssekreterare
Mickwitz, Leena stadssekreterare
Rimpilä, Katja stadssekreterare
Vallittu, Anja stadssekreterare
Villeneuve, Anna stadssekreterare
Hannus, Hanna specialmedarbetare
Laine, Hanna specialmedarbetare
Sairanen, Heikki specialmedarbetare
Seppänen, Pirre specialmedarbetare
Djupsjö, Stefan övertranslator
Andersson, Henrik translator
Hopeakunnas, Maisa informatör
Lahti, Tero informatör

Sakkunniga
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Paajanen, Minna projektchef

Ordförande

Otso Kivekäs stadsfullmäktiges ordförande
117 - 119 §

Harry Bogomoloff stadsfullmäktiges I vice ordförande
120 - 125 §

Protokollförare

Lauri Menna ledande sakkunnig
117 - 118 §, 121 - 125 §

Antti Peltonen förvaltningschef
119 - 120 §
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§ Asia

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

118 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

119 Asia/3 Kyselytunti
Frågestund

120 Asia/4 Vallilanlaakson raitiotien asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 
12531)
Detaljplan och detaljplaneändring för spårväg genom Vallgårdsdalen 
(nr 12531)

121 Asia/5 Finlandia-talon perusparannusta koskeva hankesuunnitelma
Projektplan för ombyggnad av Finlandiahuset

122 Asia/6 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille (Haaga, Lassila, 
tontti 29164/4)
Arrendeprinciper för en bostadstomt (Haga, Lassas, tomten 29164/4)

123 Asia/7 Alppiharjun Josafatinkallioiden asemakaavan muutos (nro 12395)
Detaljplaneändring för Josafatsbergen i Åshöjden (nr 12395)

124 Asia/8 Vartiokylän Linnavuorenpuiston asemakaavan muutos (nro 12435)
Detaljplaneändring för Borgbergsparken i Botby (nr 12435)

125 Asia/9 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 117
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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§ 118
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Hannu Oskala ja Eveliina 
Heinäluoma sekä varalle valtuutetut Jenni Pajunen ja Petrus Penna-
nen.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimie-
lisesti valtuutetut Hannu Oskala ja Eveliina Heinäluoma sekä varalle 
valtuutetut Jenni Pajunen ja Petrus Pennanen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 119
Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla oli esillä Otto Meren kysymys aiheesta liikkumisen edis-
täminen sekä valtuutettu Heidi Aholan kysymys aiheesta uuden pape-
rittomien ryhmän työperäinen hyväksikäyttö.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 120
Vallilanlaakson raitiotien asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 
12531)

HEL 2017-009847 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22. kaupunginosan (Vallila) raitioliikenne-
, katu- ja puistoaluetta koskevan asemakaavan ja 22. kaupunginosan 
(Vallila) puistoaluetta sekä 24. kaupunginosan (Kumpula) puistoaluetta 
koskevan asemakaavan muutoksen 21.8.2018 päivätyn ja 5.2.2019 
muutetun piirustuksen numero 12531 mukaisena ja asemakaavaselos-
tuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

Valtuutettu Mika Ebeling ehdotti valtuutettu Mauri Venemiehen kannat-
tamana, että kaupunginvaltuusto hylkää päätösehdotuksen.

1 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, hylkäys EI

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto hylkää päätösehdotuksen.

Jaa-äänet: 79
Zahra Abdulla, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, 
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, 
Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Atte Harjanne, Martina Harms-
Aalto, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veroni-
ka Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaa-
ra, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Otso Kive-
käs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Joonas Kolehmainen, Vesa Korkkula, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Anna Laine, Jo-
hanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami 
Muttilainen, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Johanna 
Nuorteva, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, 
Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus 
Pennanen, Sirpa Puhakka, Pekka Puska, Mika Raatikainen, Marcus 
Rantala, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sy-
dänmaa, Ilkka Taipale, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Thomas 
Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sinik-
ka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
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Ei-äänet: 3
Mika Ebeling, Juhani Strandén, Mauri Venemies

Tyhjä: 1
Björn Månsson

Poissa: 2
Aleksi Niskanen, Mari Rantanen

Valtuutettu Aleksi Niskanen ilmoitti tarkoituksenaan olleen äänestää 
JAA.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12531 kartta, 
päivätty 21.8.2018, muutettu 5.2.2019

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12531 selostus, 
päivätty 21.8.2018, muutettu 5.2.2019 (päivitetty Kylk:n 5.2.2019 pää-
töksen mukaiseksi)

3 Vuorovaikutusraportti 30.1.2017 ja asukastilaisuuden (10.10.2017) 
muistio

4 Liikennesuunnitelma (piirustusnumero 6867/21)
5 Tehdyt muutokset
6 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
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Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -kun-
tayhtymä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskevat Vallilanlaakson käytös-
tä poistunutta junarata-aluetta, Vallilanlaakson puistoa ja Mäkelänrin-
teen uintikeskuksen korttelialueeseen rajautuvaa puiston reunaa. Kaa-
varatkaisu mahdollistaa poikittaisen raideyhteyden toteuttamisen Kala-
sataman ja Pasilan välille sekä säteittäisten runkoyhteyksien toteutta-
misen.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (liikenteen 
yleissuunnitelma, piirustusnumero 6867/21), jossa raitioyhteys on linjat-
tu Vallilanlaaksoon siten, että raitiotielinja sopeutuu puistoympäristöön 
ja haittaa mahdollisimman vähän puistoalueen muuta käyttöä. Pyörälii-
kenteen laatukäytävä, baana, on sijoitettu raitiotien rinnalle. Kun pyörä-
liikenne siirretään baanalle, puiston ytimen turvallisuus ja käyttömah-
dollisuudet paranevat. Yhteys toteutetaan raitioliikenteelle soveltuvana 
nurmiratana, jolla ei sallita moottoriajoneuvoliikennettä. Raitiotie pyri-
tään sijoittamaan lähelle nykyistä maanpinnan tasoa

Raitiotien ylityksiä on suunniteltu kahteen kohtaan: Tasoylitys paik-
kaan, jossa satamaradan penkere nyt ylitetään ja siltaylitys Mäkelänrin-
teen uintikeskuksen pohjoispuolelle paikkaan, jossa on Pasilan ja 
Kumpulan välinen vilkasliikenteinen puistokäytävä. Pysäkkejä on suun-
niteltu Mäkelänkadun risteyksen yhteyteen sekä Hämeentien sillan alle.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Kalasata-
man raitioteiden yleissuunnitelman mukainen raitiotiejärjestelmä voi-
daan toteuttaa ja näin laajentaa joukkoliikennejärjestelmää. Vallilan-
laakson osuus mahdollistaa luotettavan ja nopean joukkoliikenneyhtey-
den Kalasatamasta Pasilan asemalle. Samalla raitiotie luo nopean 
joukkoliikenneyhteyden Kumpulan kampuksen alueelta ja Arabianran-
nan eteläosista Pasilaan.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan mukainen ja edesauttaa 
kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. 
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Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1985–1997. Ase-
makaavoissa suunnittelualue on puistoa. Vanhan satamaradan alue on 
asemakaavoittamatonta aluetta.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

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

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 7.9.–8.10.2018.

Kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta kaupungille aiheutuvat kustannukset 
on esitetty kaupunginvaltuuston (13.6.2018 § 178) hyväksymän Kala-
sataman raitiotien yleissuunnitelman yhteydessä. Kalasataman raitio-
teiden kokonaiskustannusarvio on 79,3 miljoonaa euroa (MAKU-indeksi 
111,9,2010=100), josta raitiotiejärjestelmän osuus on 55,8 milj. euroa 
ja katurakentamisen 23,5 milj. euroa. Pyöräliikenteen baanayhteyden 
kustannusarvio on 3,5 milj. euroa. Tätä kustannusta ei ole sisällytetty 
raitiotien kustannuksiin. 

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin 16 muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuo-
lella saapui kolme kirjettä.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat Vallilanlaakson puis-
ton käytettävyyteen sekä virkistys-, luonto-, kulttuurihistoriallisten ja 
maisema-arvojen heikentymiseen raitiotien toteuttamisen myötä. Muis-
tutuksissa raitiotien linjausta Vallilanlaaksoon pidettiin huonona, koska 
se aiheuttaisi melua ja turvallisuusriskejä, muuttaisi maisemaa ja rajoit-
taisi vapaata liikkumista Vallilanlaakson puistossa. Muistutuksissa kriti-
soitiin Vallilanlaakson viitesuunnitelman mukaista ehdotusta avata Val-
lilan siirtolapuutarhan itä–länsi suuntainen viherakseli yleiseen virkis-
tyskäyttöön. Toisaalta muistutuksissa esitettiin, että siirtolapuutarhaa 
rajaavan aidan pohjoisportin sulkeminen raitiotiekaavan toteutumisen 
myötä tuhoaisi siirtolapuutarhan kehittymisen edellytykset kaupunki-
puiston osana ja huonontaisi oleellisesti alueen nykyistä saavutetta-
vuutta viheralueverkoston osana. Kaavaratkaisua pidettiin huonona hu-
levesien kannalta.

Muistutuksissa tuotiin esiin, ettei vaihtoehtoisia tapoja järjestää joukko-
liikenne esim. raitiotieyhteydellä Teollisuuskatua pitkin ole tutkittu. Sa-
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tamaradan historiaan perustuvaa estevaikutusta ei voida mitenkään 
verrata suunniteltuun nopeaan pikaratikkaliikenteeseen.

Pyöräliikenteen poistamista Hevoshaanpolulta ei pidetty hyvänä ratkai-
suna ja pyörätie-baanan tarpeellisuus sekä mahdollisuus kanavoida 
pyöräliikennettä kyseenalaistettiin. Kaupunginvaltuuston päätösvalta 
hyväksyä Kalasataman raitiotien yleissuunnitelma 13.6.2018 kyseena-
laistettiin, koska raitiotie sijoitetaan alueelle, jolla ei ole sitä mahdollis-
tavaa asemakaavaa. Ympäristövaikutusten arviointia pidettiin liian sup-
peana, eikä riittäviä tutkimuksia ja selvityksiä, sekä vaihtoehtoisia tar-
kasteluja ole tehty. Kolmessa muistutuksessa raitiotien linjausta pidet-
tiin hyvänä.

Kirjeissä esitetyt huomautukset kohdistuivat raitiotien turvallisuuteen, 
puuston poistumiseen raitiotien toteuttamisen yhteydessä, raitiotien 
kustannuksiin, Kumpulanpuron hulevesisuunnitelman ja alueelle laadi-
tun Vallilanlaakson puiston viitesuunnitelman väliseen ristiriitaan sekä 
linnustollisesti arvokkaan alueen pienenemiseen. Yhdessä kirjeessä 
kannatettiin lämpimästi Vallilanlaakson raitiotietä.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän 
(HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ja 
kaupunginmuseon lausunnot. 

HSL totesi lausunnossaan, ettei sillä ole huomautettavaa raitiotien osal-
ta kaavaehdotukseen. Raitiotie parantaa merkittävästi suunnittelualu-
een poikittaisyhteyksiä. Kaavamuutokseen liittyvät liikennesuunnitelmat 
on laadittu viimeisimpien raitioliikenteen ja pyöräliikenteen suunnittelua 
koskevien suunnitteluohjeiden mukaan. 

HSY totesi lausunnossaan, että aluetta palvelevat vesijohdot ja viemärit 
on rakennettu valmiiksi. Muutosehdotus ei edellytä vesihuollon lisära-
kentamista eikä rakennettujen vesihuoltolinjojen siirtämistä.

ELY -keskus totesi lausunnossaan, että kaavakartassa ei ole määräyk-
siä melusta ja tärinästä. Asemakaavamääräys melun ja tärinän torjun-
nasta on annettava. Melutasot ja tärinävaikutukset tulee selvittää ase-
makaavassa eikä jättää myöhempään vaiheeseen. 

Helsingin kaupunginmuseo toteaa lausunnossaan, että asemakaa-
vaehdotus on kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta tarkastellen 
melko suurpiirteinen. Kaava-alue on osittain maakunnallisesti merkittä-
vää kulttuuriympäristöä. Kaupunginmuseo esittää, että näin arvostetus-
sa ympäristössä tulee asemakaavassa olla määräyksiä, joilla varmiste-
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taan muutoksesta huolimatta alueen keskeisten piirteiden säilyminen. 
Ainakin yleiselle jalankululle varatut alueen osat tulisi toteuttaa materi-
aaliltaan ympäröivien viherkokonaisuuksien, Kumpulan kasvitieteellisen 
puutarhan ja Vallilan siirtolapuutarhan tapaan sora- tai kivituhkapintai-
sina. Jotta puiston eri toimintoja ei ryhdytä rajaamaan toisistaan raken-
teilla, tulisi kaavassa olla aitaamista rajoittava määräys. Kasvillisuuden, 
puiden ja pensaiden käyttö alueiden ja eri toimintojen rajaamisessa on 
puistoympäristöön sopiva tapa. Lisäksi istutettavaksi määriteltyjä, eri-
tyyppisiä alueen osia tulisi määritellä kaavaan enemmän, jotta suunnit-
telualueen vehreys ja puistomainen luonne varmistetaan myös raitio-
teiden rakentamisen jälkeen. Myös kaava-alueelle sijoitettavat uudet 
rakenteet tulee laadullisesti ja ilmeeltään sovittaa kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaaseen puistoympäristöön. Vallilanlaakson raitiotien rakentami-
sen mahdollistavan asemakaavan tulee osaltaan turvata myös Kumpu-
lan kartanon, kasvitieteellisen puutarhan ja Vallilan siirtolapuutarhan 
ympärille rakentuvan viheralueen säilyminen kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaana vehreänä keitaana. 

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista, kirjeistä ja viranomaisten lausunnoista sekä 
vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Asemakaavaan ja asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Muistutuksissa ja lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon mah-
dollisuuksien mukaan.

Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtai-
sesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa (liite 2). Ne on koottu myös 
Tehdyt muutokset -liitteeseen (liite 5). 

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

Lopuksi

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan tarkistetun esityksen 
mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12531 kartta, 
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päivätty 21.8.2018, muutettu 5.2.2019
2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12531 selostus, 

päivätty 21.8.2018, muutettu 5.2.2019 (päivitetty Kylk:n 5.2.2019 pää-
töksen mukaiseksi)

3 Vuorovaikutusraportti 30.1.2017 ja asukastilaisuuden (10.10.2017) 
muistio

4 Liikennesuunnitelma (piirustusnumero 6867/21)
5 Tehdyt muutokset
6 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 5.2.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -kun-
tayhtymä

Tiedoksi

Asemakaavoitus
Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunginmuseo

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.03.2019 § 205
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HEL 2017-009847 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 22. kaupunginosan (Vallila) raitioliiken-
ne-, katu- ja puistoaluetta koskevan asemakaavan ja 22. kaupungino-
san (Vallila) puistoaluetta sekä 24. kaupunginosan (Kumpula) puistoa-
luetta koskevan asemakaavan muutoksen 21.8.2018 päivätyn ja 
5.2.2019 muutetun piirustuksen numero 12531 mukaisena ja asema-
kaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.02.2019 § 59

HEL 2017-009847 T 10 03 03

Hankenumero 5644_1, 5644_2

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 21.8.2018 päivätyn ja 5.2.2019 muutetun asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12531 hyväksymistä. Asemakaava 
koskee 22. kaupunginosan (Vallila) raitioliikenne-, katu- ja puistoa-
luetta ja asemakaavan muutos koskee 22. kaupunginosan (Vallila) 
puistoaluetta sekä 24. kaupunginosan (Kumpula) puistoaluetta.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa Kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, 
Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

https://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.

Käsittely

05.02.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat maisema-arkkitehti Mervi Nicklen ja lii-
kenneinsinööri Riikka Österlund. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa 
jälkeen kokouksesta.

21.08.2018 Ehdotuksen mukaan

06.02.2018 Ehdotuksen mukaan

30.01.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi
Riikka Österlund, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37312

riikka.osterlund(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 24.9.2018

HEL 2017-009847 T 10 03 03

Asemakaavoitus / Maankäyttö ja kaupunkirakenne / Helsingin kaupun-
kiympäristön toimialalta on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Valli-
lanlaakson raitiotietä koskevasta asemakaavan ja asemakaavan muu-
toksen 21.8.2018 päivätystä ehdotuksesta ja asemakaavaselostukses-
ta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seu-
raavaa.

Asemakaavan muutos liittyy poikittaisen raideyhteyden toteuttamiseen 
Kalasataman ja Pasilan välille sekä säteittäisten runkoyhteyksien to-
teuttamiseen. Suunnittelualueeseen kuuluvat Vallilanlaakson käytöstä 
poistunut junarata-alue, osa Vallilanlaakson puistoa ja Mäkelänrinteen 
uintikeskuksen korttelialueen puiston puoleista reuna-aluetta. Tavoit-
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teena on linjata raitiotie Vallilanlaaksoon siten, että ratalinja sopeutuisi 
puistoympäristöön ja haittaisi mahdollisimman vähän alueen käyttöä.

Esillä olevassa kaavaehdotuksessa suunnittelualue on kokonaisuudes-
saan osoitettu puistoksi VP, jonka keskellä kulkee raitiovaunuliikenteel-
le varattu katu. Katu on toteutettava nurmiratana. Puistoalueelle saa si-
joittaa raitiotien rakenteita ja varusteita. Pääosin raitiovaunuliikenteelle 
osoitetun katualueen pohjoispuolelle on osoitettu ohjeellisia yleiselle ja-
lankululle, polkupyöräliikenteelle ja jalankululle ja pyöräilylle varattuja 
alueen osia. Ohjeellisen polkupyöräliikenteelle varatun alueen osan eli 
baanan pohjoispuoli on osittain määritelty istutettavaksi alueen osaksi. 
Katualueen ja Vallilan siirtolapuutarhan väliin on puolestaan osoitettu 
alueellinen tulvareitti w. Kaavan yhteyteen on laadittu Vallilanlaakson 
viitesuunnitelma (MASU Planning Oy 31.5.2018).

Kaupunginmuseo on antanut lausuntonsa Vallilanlaakson raitiotietä 
koskevan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma-
vaiheessa 27.10.2017. Kyseisessä lausunnossaan kaupunginmuseo 
totesi kaupunginmuseon ja kaupunginmuseon johtokunnan antaneen 
2000-luvun kuluessa useita kielteisiä lausuntoja Vallilanlaakson joukko-
liikennekatuun liittyvästä asiasta. Kaupunginmuseon johtokunta esitti 
19.3.2008 kuitenkin, että joukkoliikennekadun sijaan Vallilanlaaksoon 
vanhan satamaradan pohjalle linjataan raitiotie. Edellä mainitusta syys-
tä kaupunginmuseo osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa piti 
mahdollisena raitiotien linjaamista Vallilanlaaksoon paikalle, jolla kulki 
1960-luvun puolivälistä 2010-luvulle asti satamarata Pasilasta Vallilan-
laakson kautta Sörnäisten ratapihalle. Lausunnossaan kaupunginmu-
seo piti tärkeänä, että asemakaavalla varmistetaan, ettei alueesta 
myöhemmin muodosteta tai sen viereen liitetä moottoriajoneuvoliiken-
teen väylää. Raitiotie tulee toteuttaa nurmiratana, jolloin se vähemmän 
nousee esiin vehreästä maisemasta. Lisäksi kaupunginmuseo painotti, 
että esillä olevan liikenteen yleissuunnitelman mukaisesti raitiovaunu-
kaistan vierellä kulkevaa pyöräkaistaa tai –tietä ei saa erottaa raitio-
vaunukaistasta rakenteellisilla aidoilla, vaan eri toimintojen erottami-
seen tulee käyttää ainoastaan istutuskaistoja, puustoa tai muita vihere-
lementtejä. Uuden toiminnan myötä välttämättömien rakenteiden lisäksi 
Vallilanlaakson avoimeen viherympäristöön ja -maisemaan ei myös-
kään pidä tuoda mitään näkymiä katkaisevia tai kuilumaisia tiloja luovia 
rakenteellisia elementtejä.

Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan esillä oleva asemakaavaeh-
dotus on kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta tarkastellen 
melko suurpiirteinen. Kaupunginmuseo huomauttaa, että kaava-alue on 
osittain maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (Uudenmaan 
2. vaihemaakuntakaava, YM 30.10.2014) ja voimassa olevassa Helsin-
gin yleiskaava 2002:ssa Vallilanlaakson pohjoisosa on kulttuurihistorial-
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lisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää 
aluetta, jota tulee kehittää siten, että sen arvot ja ominaisuudet säilyvät. 
Kaupunginmuseo esittääkin, että näin arvotetussa ympäristössä tulee 
asemakaavassa olla määräyksiä, joilla varmistetaan muutoksesta huo-
limatta alueen keskeisten piirteiden säilyminen. Ainakin yleiselle jalan-
kululle varatut alueen osat tulisi toteuttaa materiaaliltaan ympäröivien 
viheraluekokonaisuuksien, Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan ja 
Vallilan siirtolapuutarhan tapaan sora- tai kivituhkapintaisina. Jotta 
puiston eri toimintoja ja reittejä ei ryhdytä rajaamaan toisistaan raken-
teilla, tulisi kaavassa olla aitaamista rajoittava määräys. Kasvillisuuden, 
puiden ja pensaiden käyttö alueiden ja eri toimintojen rajaamisessa on 
puistoympäristöön sopiva tapa. Lisäksi istutettavaksi määriteltyjä, eri-
tyyppisiä alueen osia tulisi kaupunginmuseon näkemyksen mukaan 
määritellä asemakaavaan enemmän, jotta suunnittelualueen vehreys ja 
puistomainen luonne varmistetaan myös raitiotien rakentamisen jäl-
keen. Myös kaava-alueelle sijoitettavat uudet rakenteet tulee laadulli-
sesti ja ilmeeltään sovittaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen puisto-
ympäristöön, mikä tulee varmistaa jatkosuunnittelulla. Kaupunginmu-
seon näkemyksen mukaan Vallilanlaakson raitiotien rakentamisen 
mahdollistavan asemakaavan tulee osaltaan turvata myös Kumpulan 
kartanon, kasvitieteellisen puutarhan ja Vallilan siirtolapuutarhan ympä-
rille rakentuvan viheralueen säilyminen kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaana vehreänä keitaana.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupun-
ginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 27.10.2017

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501

anne.salminen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 14.06.2018 § 25

HEL 2017-009847 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12531 pohjakartan 
kaupunginosissa 22 Vallila ja 24 Kumpula. Pohjakartta täyttää maan-
käyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittaus-
palvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2019 15 (127)
Kaupunginvaltuusto

Asia/4
10.04.2019

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

Asemakaavan numero: 12531
Kaupunginosa: 22 Vallila, 24 Kumpula
Kartoituksen työnumero: 35/2017
Pohjakartta valmistunut: 5.10.2017
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
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 06.06.2018 § 33

HEL 2017-009847 T 10 03 03

Nimistötoimikunta on käsitellyt Vallilanlaakson nimiasioita viimeksi 
18.10.2017. Nyt nimettävänä on raitiotie, joka on katualuetta. Nimistö-
toimikunta päätti esittää sille nimeä

Vallilanraitio–Vallgårdsspåret
(raitiotie, katualue)
Perustelu: Liitynnäinen, Vallilan kaupunginosan mukaan. 

Perusosa ’raitio’ on tällä hetkellä käytössä Helsingissä kahden kadun-
nimen osana: Mellunmäenraitio–Mellungsbackastråket (1986) ja Pasi-
lanraitio–Böletået (1979). Kielitoimiston sanakirjassa sanaa ’raitio’ ei 
esiinny, mutta Nykysuomen sanakirjan vuoden 1967 painoksessa sa-
nalle on annettu seuraava määritelmä: ’tiessä oleva pyörän raide; laa-
jemmin myös: kylätie, raitti; vrt. raide’. Nimistötoimikunta linjasi, että nyt 
käyttöön otettavaa perusosayhdistelmää raitio–spåret voidaan jatkossa 
käyttää vastaavien, erillisiin raitioteihin viittaavien nimien perusosana.

18.10.2017 Käsitelty
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20.09.2017 Pöydälle

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 121
Finlandia-talon perusparannusta koskeva hankesuunnitelma

HEL 2018-012874 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Finlandia-talon perusparannuksen 
25.1.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäis-
laajuus on 30 738 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta ar-
vonlisäverottomana 119 000 000 euroa marraskuun 2018 kustannusta-
sossa. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Finlandia-talo PP 2019
2 Lausunto 31.1.2019, Finlandia-talo Oy
3 Elintarviketurvallisuusyksikön lausunto Finlandia-talon rakennushank-

keesta_allekirjoitettu
4 Lausunto, Museovirasto, Finlandia-talon perusparannus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Finlandia-talo Oy Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Finlandia-taloon osoitteessa Mannerheimintie 13e on suunniteltu laaja 
tekninen ja toiminnallinen perusparannus sekä maanalainen laajennus 
teknisille- ja tukitiloille. Hankkeessa uusitaan talotekniset järjestelmät, 
parannetaan energiataloutta sekä laajennetaan teknisiä konehuonetilo-
ja ja tukipalveluiden tiloja. Lisäksi hankkeessa parannetaan esteettö-
myyttä ja logistisia yhteyksiä. Sisätiloissa tehdään toiminnan kehittämi-
seksi ja sujuvoittamiseksi tilamuutoksia sekä kunnostetaan ja uusitaan 
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pintoja, sisäverhouksia ja kalusteita. Hankkeessa uusitaan julkisivut ja 
vesikatot lämmöneristeineen, korjataan ikkunoita, ulko-ovia, kosteus-
vaurioituneita rakenteita ja poistetaan haitta-aineita. Kaikki toimenpiteet 
hankkeessa suunnitellaan ja tehdään huomioiden rakennusta koskevat 
suojelumääräykset.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan sekä Fin-
landia-talo Oy:n yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydessä on 
kuultu asiantuntijoina museoviraston, Alvar Aalto -säätiön sekä kau-
punkiympäristön toimialan rakennusvalvonnan, asemakaavoituksen, 
pelastuslaitoksen ja ympäristöpalveluiden edustajia.

Esittelijän perustelut

Finlandia-talo

Finlandia-talo on arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema konsertti- ja 
kongressitalo ollen samalla merkittävä arkkitehtoninen kokonaistaide-
teos. Päärakennus on valmistunut vuonna 1971 ja kongressisiipi vuon-
na 1975. Rakennusta on laajennettu maantasokerroksessa Töölönlah-
den puolella vuonna 2011 arkkitehti Jyrki Isoahon suunnittelemilla Ve-
randan kokous- ja kahvilatiloilla. Rakennuksen kokonaisala on noin 
29 047 brm² ja tilavuus noin 140 200 m³. Finlandia-talolla on käytössä 
tontin alapuolella kallioluolastossa sijaitsevat maanalaiset huolto- ja 
lastaustilat, jotka jäävät tämän hankkeen ulkopuolelle. 

Finlandia-talo on historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja rakennustai-
teellisesti poikkeuksellisen arvokas. Finlandia-talon rakennus lähiympä-
ristöineen on suojeltu rakennussuojelulain nojalla valtioneuvoston pää-
töksellä vuonna 1993. Suojelumääräyksiä on täydennetty ympäristömi-
nisteriön päätöksellä vuonna 2003. Finlandia-talo kuuluu kansainväli-
sen Docomomo-järjestön hyväksymään suomalaisen modernin arkki-
tehtuurin merkkiteosvalikoimaan.

Finlandia-talo lukeutuu Töölönlahden alueen kansallisiin symboliraken-
nuksiin Eduskuntatalon ja Kansallismuseon ohella. Finlandia-talo on 
arkkitehtonisena monumenttina Helsingin tunnus kansainvälisesti tun-
netuimpana rakennuksena kaupungissa ja merkittävä kulttuurinen mat-
kailukohde.

Finlandia-talo Oy

Finlandia-talon käyttäjänä on kaupungin tytäryhtiö Finlandia-talo Oy. 
Finlandia-talo Oy vuokraa tiloja ja tarjoaa palveluja erilaisten tilaisuuk-
sien järjestämiseksi talossa. Finlandia-talossa toimii myös ravintola, 
jonka operaattori on Finlandia-talo Oy:n alivuokralainen.
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Finlandia-talo on Helsingin ja Suomen merkittävin konsertti- ja kong-
ressitalo, joka tapahtumajärjestäjänä tavoittelee asiakkaita kotimaisilla 
ja globaaleilla markkinoilla. Finlandia-talo Oy:n liikevaihto on kaksinker-
taistunut kaupunginorkesterin siirryttyä Musiikkitaloon. Talossa järjeste-
tään paljon kokouksia, juhlia ja näyttelyitä ja siellä vierailee vuosittain 
yli 200 000 asiakasta ja järjestetään noin 900 erilaista tapahtumaa.

Kongressimatkailulla on Helsingille huomattava taloudellinen tulo- ja 
työllisyysvaikutus. Vetovoimaisuus kongressikaupunkina ja sen tuoma 
imagohyöty on tärkeä kilpailutekijä kaupunkien välisessä globaalissa 
kilpailussa, jossa kansainvälinen kanssakäyminen korostuu elinvoimai-
suuden edellytyksenä.

Tekninen ja toiminnallinen tarve

Finlandia-talo on lähes 50 vuotta vanha eikä sitä ole tähän mennessä 
koskaan peruskorjattu kokonaisuutena, vaan korjauksia on tehty vai-
heittain käynnissä olevan toiminnan rinnalla. Rakennusta ei enää pys-
tytä pitämään osakorjausten avulla käyttökelpoisena. Perusparannus-
hanketta varten tehtyjen kuntotutkimusten perusteella rakennus on laa-
jan teknisen perusparannuksen tarpeessa. Talotekniset järjestelmät 
ovat käyttöikänsä lopussa. Julkisivut ja vesikatot ovat elinkaarensa lop-
puvaiheessa. Rakennuksen rakenteissa on todettu haitta-aineita ja kos-
teusvaurioita. Rakennuksen ulkovaipan lämmönpitävyydessä on heik-
kouksia. Finlandia-talon tapahtumakäyttö on kovaa ja kuluttavaa, joten 
tilojen pinnat, materiaalit ja varustukset ovat kunnostuksen ja korjauk-
sen tarpeessa. 

Hanke on kiireellinen. Riski häiriöiden ja keskeytysten vakavista hai-
toista on käyttäjän toiminnalle ja taloudelle sekä kaupungin maineelle 
suuri. Rakennuksen käyttökunnossa pitämiseksi joudutaan tekemään 
jatkuvasti välttämättömiä osakorjauksia, mikä ei ole taloudellisesti op-
timaalista. 

Hankkeen tavoite

Finlandia-talon toiminnan painopiste on nyt ja tulevaisuudessa kokous-
ten, kongressien, konserttien ja tapahtumien järjestäminen nykyaikai-
sissa tiloissa, joissa on puitteet ja edellytykset asiakkaiden kokonaisval-
taiseen palveluun. Hankkeen toiminnallisena tavoitteena on tilojen va-
rustelun ajanmukaistaminen ja tilajärjestelyjen kehittäminen kansainvä-
lisen tapahtumakeskuksen vaatimuksiin rakennussuojeluarvot huo-
mioiden.

Perusparannuksen hankesuunnitelma
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Rakennuksen esteettömyyttä ja logistisia yhteyksiä parannetaan ja pa-
loturvallisuutta päivitetään. Tilojen käyttöasteen parantaminen ja nyky-
ajan vaatimukset edellyttävät järjestelyitä ja lisäyksiä asiakastiloihin ja 
yleisö-wc-tiloihin. Entiset orkesterien käyttämät pukuhuone-, toimisto- 
ja harjoitustilat peruskorjataan. Näihin tiloihin on suunniteltu uutta näyt-
telykäyttöä. Rakennuksen nykyiset valmistuskeittiötilat ovat asiakas-
määriin nähden liian pienet sekä sijoittuneet toiminnallisesti ja logisti-
sesti hajanaisesti. Hankkeessa uusitaan rakennuksen ilmanvaihto-, 
lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmät sekä rakennusautomaatio- ja 
sähköjärjestelmät. Lisäksi uusitaan viestintä-, tietoverkko- ja turvajär-
jestelmät. 

Tämän päivän ja tulevaisuuden tapahtumatoiminnalta odotetaan kor-
keatasoisten tilojen ja teknisen varustuksen lisäksi viihtymistä lisääviä 
oheispalveluita. Finlandia-talo Oy on tehnyt toimintansa kehittämiseksi 
uudistussuunnitelman palvelukonseptille, jonka lähtökohtia ovat uusien 
palveluiden vetovoimaisuus, kannattavuus ja soveltuvuus talon luon-
teeseen. Kulttuurisisältöiset, Finlandia-talon historiaan ja arkkitehtuuriin 
keskittyvät palvelut lisäävät talon houkuttelevuutta sekä niille olevaa 
laajaa asiakantaa. 

Esteettömyys

Perusparannuksen hankesuunnitelmassa rakennuksen esteettömyyttä 
parannetaan salikatsomopaikkojen ja lavalle pääsyn osalta sekä lisää-
mällä esteettömiä kulkuyhteyksiä. Lisäksi toteutetaan esteettömiä ylei-
sö-wc-tiloja sisääntuloaulan, katsomolämpiön ja kongressilämpiön yh-
teyteen.  

Paloturvallisuus

Rakennuksen paloturvallisuutta parannetaan täydentämällä savunpois-
to-, poistumistie- ja osastointijärjestelyjä. Palotekniset turvajärjestelmät 
uusitaan kauttaaltaan. Automaattinen vesisammutusjärjestelmä uusi-
taan pääosin kokonaan. Rakennus varustetaan hätäkeskukseen kytket-
tävällä automaattisella paloilmoitinlaitteistolla. 

Akustiikka ja äänieristys

Tiloissa parannetaan akustiikkaa nykyisille puitteille luonteenomaisin 
tavoin sekä parannetaan ääneneristystä tilojen välillä. Konserttisalin 
akustiikan parannuksessa käyttötarkoituksen lähtökohtana on vahvis-
tettu musiikki ja puhe, joille salin alkuperäinen akustiikka sopii erittäin 
hyvin. Klassisen musiikin ja urkumusiikin tarpeet huomioidaan sähköi-
sellä akustiikkajärjestelmällä. 

Ravintola
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Ravintolan keittiötilat ja -järjestelyt uusitaan kauttaaltaan siten, että 
saadaan kooltaan riittävät, tarkoituksenmukaiset ja toiminnallisesti ra-
tionaaliset keittiötilat, jotka ovat turvalliset ja loogisesti sujuvat. Ruoka-
palvelun tuotantotiloja ja logistiikkaa parannetaan siirtämällä ja keskit-
tämällä valmistuskeittiötoiminnot kellariin toteutettavaan laajennukseen, 
johon yhdistetään nykyiset viereiset ruuan esivalmistustilat sekä raken-
tamalla uusi tilava hissi kerroksiin. Vanha keittiö 2. kerroksessa muute-
taan henkilöstön ruokalaksi/kahvioksi ja siltä vapautuva tila muutetaan 
kokouskäyttöön. Vajaalla käytöllä olevien tausta- ja aulatilojen käyttö-
astetta ja muunneltavuutta parannetaan muokkaamalla niitä asiakasti-
loiksi.

Näyttelytilat

Ensimmäiseen kerrokseen orkesterin entisiin tiloihin sijoitetaan uuden 
näyttelykeskuksen tilat. Tilat sijaitsevat päärakennuksen sisääntulon 
välittömässä yhteydessä siten, että näyttelykeskuksen vierailijat voivat 
käyttää olemassa olevia aulapalveluja ja -tiloja. Tiloista muokataan 
modernin interaktiivisen näyttelyn tarpeisiin erikokoiset, -muotoiset ja -
luonteiset tilat, joihin syntyy elämyksellisen asiakaspolun mukainen ti-
lakierto.

Yleisölle avoimissa tiloissa materiaalit, värit ja kiinteä sisustus sekä al-
kuperäiset kiinto- ja irtokalusteet uusitaan alkuperäisiä vastaaviksi. 
Henkilökunnan käyttämissä apu- ja tukitiloissa uudet rakenteet, materi-
aalit, kalusteet ja varustukset suunnitellaan kulutusta kestäviksi, kun-
nostettaviksi ja helposti puhdistettaviksi. 

Piha-alueet

Piha-alueet kunnostetaan alkuperäistä vastaaviksi. Maanalaisen laa-
jennuksenkin kohdalla piha-alueen korkeusasema pysyy ennallaan. 
Tontin pohjoispäädyn pihajärjestelyiden luonne määritellään lähiympä-
ristöön sopivaksi.

Maanalainen laajennus

Mannerheimintien puolen pihatason alle toteutetaan laajennus siihen 
liittyvine kanavatiloineen. Laajennuksen alapohjat, maanvastaiset ulko-
seinät ja yläpohjat toteutetaan teräsbetonirakenteina. Maanalainen laa-
jennus suunnitellaan ja toteutetaan niin, ettei pihan nykyinen korkeusa-
sema ei muutu. 

Julkisivu

Ulkoseinissä uusitaan julkisivulaatat, kiinnitykset ja lämmöneristeet. Al-
kuperäinen ja nykyinen julkisivumateriaali ovat osoittautuneet huonosti 
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kestäviksi. Uusittaessa julkisivulaatoitusta tullaan materiaalin kestävyy-
teen kiinnittämään erityistä huomiota. Lisäksi materiaalin tulee täyttää 
rakennussuojelulain määräykset. Materiaalivalinta tullaan tekemään 
pohjautuen tuloksiin, jotka saadaan parhaillaan käynnissä olevasta jul-
kisivumateriaali tutkimushankkeesta, jonka tulokset valmistuvat vuoden 
2019 lopussa. Tutkimusten tuloksiin perustuen esitetään julkisivumate-
riaalille ratkaisut täydentävässä julkisivujen hankesuunnitelmassa vuo-
den 2020 alkupuolella. Julkisivun uusimisen kustannukset purku- ja 
asennustöineen, kiinnitysjärjestelmineen sekä lämmöneriste- ja laatta-
materiaaleineen sisältyvät tähän perusparannuksen hankesuunnitel-
man kustannuksiin.

Lausunnot

Finlandia-talo Oy on 31.1.2019 antanut hankesuunnitelmasta puoltavan 
lausunnon. Finlandia-talo Oy on todennut lausunnossaan, että se on 
osallistunut kaupunkiympäristön tarveselvityksen ja hankesuunnitelman 
tekoon ja puoltaa muutostöiden toteuttamista. Käyttäjä- ja asiakastur-
vallisuuden vuoksi perusparannus tulee toteuttaa suunnitellussa aika-
taulussa riskit halliten. Talon tulee pysyä auki koko perusparannuksen 
ajan, joko väistötilan tai vaiheistuksen kautta. 

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden elintarviketurvalli-
suus -yksikkö on 28.12.2018 antanut hankesuunnitelmasta lausunnon. 
Museovirasto on antanut on 23.1.2019 hankesuunnitelmasta lausun-
non. 

Lausunnot ovat liitteinä 2—4.

Hankkeen laajuus

Perusparannus käsittää koko rakennuksen ja pihan. Rakennuksen laa-
juus on 30 738 brm², 21 292 htm². Maanalaisen laajennuksen rakenta-
minen teknisille ja tukitiloille lisää bruttoalaa 1 691 m². Piha-alueen laa-
juus on 6 250 m². 

Rakentamiskustannukset

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteen-
sä 119 000 000 euroa (3 871 euroa/brm²) marraskuun 2018 kustannus-
tasossa. 

Rakentamiskustannuksia korottavat seuraavat, kustannusarvioon sisäl-
tyvät tekijät:

- lailla suojellun rakennuksen historiallisen, kulttuurihistoriallisen ja ra-
kennustaiteellisen arvon säilyttäminen
- hankkeen laajuus, monimuotoisuus ja -tasoisuus ja keskeinen sijainti 
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keskusta-alueella
- kaikkien taloteknisten järjestelmien uusiminen
- teknisten konehuoneiden laajentaminen maan alla
- ulkoseinien julkisivulaatoituksen, kiinnitysrakenteiden ja lämmöneris-
teiden uusiminen
- vesikattojen ja yläpohjarakenteiden uusiminen
- turvallisuuden ja terveellisyyden parantamisen edellyttämät laajat hait-
ta-aineiden ja epäpuhtauslähteiden poistot rakenteista sekä kosteus-
vaurioituneiden rakenteiden korjaukset
- valmistuskeittiötilojen toiminnallinen parannus ja laajennus 
- esteettömyyden ja esteettömien kulkuyhteyksien parantaminen.

Tilakustannus käyttäjälle

Hankkeen tilahankkeiden käsittelyohjeiden (kaupunginhallitus 
14.12.2015 § 1208) mukaan määritelty pääomakustannus sisältäen 
väistötilan pääomakustannuksen on noin 18,70 euroa/htm²/kk, yhteen-
sä 419 700 euroa/kk ja noin 5 037 000  euroa/v. Neliövuokran perus-
teena on 22 431 htm². Poistoaika on 30 vuotta ja tilakustannusten tuot-
tovaade 0 % kiinteistölautakunnan 29.11.2012 § 600 rakennussuojelun 
huomioimisesta Finlandia-talon tilakustannuksissa tekemän päätöksen 
mukaisesti.

Lopullinen vuokra tullaan määrittelemään valmistelussa olevan kau-
pungin kiinteistöstrategian perusteella uudistetun vuokramallin mukai-
sesti.

Finlandia-talon nykyinen pääomavuokra on 9,64 euroa/htm²/kk, yh-
teensä 191 553 euroa/kk ja 2 298 636 euroa/v. 

Väistötilat

Finlandia-talon asiakastoiminta on tarkoitus siirtää väistötiloihin perus-
parannuksen toteutuksen ajaksi. Väistötilojen tilapäinen rakennus on 
suunniteltu sijoitettavaksi ajalle 2/2022—12/2024 Töölönlahden puolel-
le Finlandia-talon viereen Karamzininrannan asvalttipintaiselle katualu-
eelle, josta on yhteydet rakennustöiden ajan käytössä oleviin maana-
laisiin huolto- ja lastaustiloihin. Väliaikaiset järjestelyt Töölönlahden 
puistossa suunnitellaan huomioiden turvallisuus, sujuvuus ja viihtyvyys 
alueella.

Finlandia-talo Oy ja sen kumppanit palvelevat asiakkaita keskeytykset-
tä ensin alkuun väistötilassa ja vuoden korjauksen jälkeen myös avau-
tuvassa kongressisiivessä. Finlandia-talo Oy:llä ei ole mahdollisuutta 
poistua kilpailluilta markkinoilta ilman pitkäaikaisia vakavia seurauksia 
sen liiketoiminnalle. Toiminnan jatkuminen korjauksen ajan on välttä-
mätöntä Finlandia-talon henkilöstön osaamisen, asiakassuhteiden ja 
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uusiutumisen vuoksi. Toiminnan lopettaminen heikentäisi Finlandia-talo 
Oy:n osaamista, mainetta, myyntiä ja tulosta vielä viiden vuoden ajan 
perusparannuksen aikaisen kiinniolon jälkeen. Palveluliiketoiminnassa 
toimiminen korjaustöiden rinnalla on normaali käytäntö, jotta yritys py-
syy markkinoilla.

Väistötila suunnitellaan puurakentamisen ja kiertotalouden kehittämis-
hankkeena siten, että sen modulaariset tilaosat ovat siirrettävissä muu-
alle väistötilakäyttöön kaupungin kouluille ja/tai päiväkodeille. Lisäksi 
tutkitaan kaupungin omistaman Hakaniemen hallin väistötilan tai sen 
osien hyödyntämistä osaksi väistötilaratkaisua.

Tilapäisen väistötilarakennuksen toteutuksen kustannukset ovat arviol-
ta enintään 12 000 000 euroa (alv. 0 %). Ne eivät sisälly hankesuunni-
telmassa esitettyihin rakentamiskustannuksiin.

Hankkeen rahoitus

Kaupunginvaltuuston 28.11.2018 § 378 hyväksymässä talonrakennus-
hankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019—2028 (talousarvion 
liite) on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle varattu määrärahaa 60 
miljoonan euroa siten, että hankkeen toteutus on vuosina 2021—2024. 
Hankkeen toteutuksen edellyttämä 119 milj. euron rahoitustarve ote-
taan huomioon uudessa rakentamisohjelmaehdotuksessa.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristötoimialan rakennukset 
ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennuksen ylläpidosta 
vastaa Finlandia-talo Oy.

Aikataulun mukaan rakentaminen alkaa helmikuussa 2022 ja valmistuu 
kesäkuussa 2024. 

Hankkeen aikaiset kevyenliikenteen järjestelyt

Finlandia-talon perusparannus edellyttää pitkäkestoisia poikkeusjärjes-
telyjä keskeisellä pyöräilyn ja kävelyn väylällä. Kaupunginhallituksen 
tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuk-
sen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä edellyttää, että 
rakennustöiden sekä ns. Pikku-Finlandian sijoittelun aiheuttamat pyö-
räilyn ja kävelyn poikkeusjärjestelyt suunnitellaan huolellisesti ja toteu-
tetaan siten, että ratkaisu on laadukas, reitti ei pitene kohtuuttomasti, 
kaikkien puiston ja kulkureittien käyttäjien turvallisuudesta huolehditaan 
ja kävely sekä pyöräily eriytetään. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää 
selvitettävän väliaikaisen pyöräilyn ja kävelyn reitin rakentamista Fin-
landia-talon takana sijaitsevan nurmialueen reunaan.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Finlandia-talo PP 2019
2 Lausunto 31.1.2019, Finlandia-talo Oy
3 Elintarviketurvallisuusyksikön lausunto Finlandia-talon rakennushank-

keesta_allekirjoitettu
4 Lausunto, Museovirasto, Finlandia-talon perusparannus

Oheismateriaali

1 Finlandia-talo PP hankesuunnitelma liitteet 1-6
2 Väistötila Pikku-Finlandia

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Finlandia-talo Oy Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.04.2019 § 219

HEL 2018-012874 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Finlandia-talon perusparannuksen 
25.1.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäis-
laajuus on 30 738 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta ar-
vonlisäverottomana 119 000 000 euroa marraskuun 2018 kustannusta-
sossa. 

Finlandia-talon perusparannus edellyttää pitkäkestoisia poikkeusjärjes-
telyjä keskeisellä pyöräilyn ja kävelyn väylällä. Hankesuunnitelmaa hy-
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väksyttäessä kaupunginhallitus edellyttää, että rakennustöiden sekä 
ns. Pikku-Finlandian sijoittelun aiheuttamat pyöräilyn ja kävelyn poik-
keusjärjestelyt suunnitellaan huolellisesti ja toteutetaan siten, että rat-
kaisu on laadukas, reitti ei pitene kohtuuttomasti, kaikkien puiston ja 
kulkureittien käyttäjien turvallisuudesta huolehditaan ja kävely ja pyöräi-
ly eriytetään. Yhtenä mahdollisuutena selvitetään väliaikaisen pyöräilyn 
ja kävelyn reitin rakentamista Finlandia-talon takana sijaitsevan nurmia-
lueen reunaan.

Käsittely

01.04.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Kaisa Hernberg: Finlandia-talon perusparannus edellyttää pitkäkestoi-
sia poikkeusjärjestelyjä keskeisellä pyöräilyn ja kävelyn väylällä. Han-
kesuunnitelmaa hyväksyttäessä kaupunginhallitus edellyttää, että ra-
kennustöiden sekä ns. Pikku-Finlandian sijoittelun aiheuttamat pyöräi-
lyn ja kävelyn poikkeusjärjestelyt suunnitellaan huolellisesti ja toteute-
taan siten, että ratkaisu on laadukas, reitti ei pitene kohtuuttomasti, 
kaikkien puiston ja kulkureittien käyttäjien turvallisuudesta huolehditaan 
ja kävely ja pyöräily eriytetään. Yhtenä mahdollisuutena selvitetään vä-
liaikaisen pyöräilyn ja kävelyn reitin rakentamista Finlandia-talon taka-
na sijaitsevan nurmialueen reunaan.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kaisa Hernbergin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 6
Otto Meri, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Maria Ohisalo, 
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, 
Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi Kaisa Hernbergin vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun esityksen äänin 6 - 9.

25.03.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 07.02.2019 
§ 19

HEL 2018-012874 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle

A
Finlandia-talon perusparannuksen 25.1.2019 päivätyn tarveselvityksen 
ja hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaa-
juus on 30 738 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on ar-
vonlisäverottomana 119 000 000 euroa marraskuun 2018 kustannusta-
sossa. 

B
Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja 
yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua 
odottamatta hankepäätöstä.

Käsittely

07.02.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli Finlandia-talo Oy:n toimitusjohtaja Johanna 
Tolonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Merja Ikonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 22010

merja.ikonen(a)hel.fi
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§ 122
Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille (Haaga, Lassi-
la, tontti 29164/4)

HEL 2019-000599 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti Helsingin Haagan Lassilassa sijaitsevan 
asuntotontin 29164/4 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti myö-
hemmin päätettävästä ajankohdasta lukien 30.12.2080 saakka. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1, vuokrausperiaatteet, tontti 29164-4
2 Sijaintikartta, tontti 29164-4
3 Ote ajantasaisesta asemakaavasta, tontti 29164-4

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Haagan Lassilaan tontille 29164/4 rakennetaan uudisrakennus, johon 
toteutetaan valtion korkotukemia vuokra-asuntoja (pitkä korkotuki). 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on ilmoittanut, että uudisra-
kennuksen osalta maanvuokrasopimuksen vuokra-ajan tulee olla vä-
hintään 45 vuotta. Tämän vuoksi tulee tontille 29164/4, jolle nyt kohdis-
tuu vuoteen 2044 saakka voimassaoleva maanvuokrasopimus, määrit-
tää vuokrausperiaatteet.

Esittelijän perustelut

Asemakaava- ja tonttitiedot

Alueella on voimassa 30.1.2018 hyväksytty ja 23.3.2018 voimaan tullut 
asemakaavan muutos nro 12484. Asemakaavan muutoksen mukaan 
kortteli 29164 on asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK). 
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Tontin 29164/4 rakennusoikeus on 2100 k-m2 ja sille saa rakentaa 6-
kerroksisen asuintalon. Tontin pinta-ala on 992 m² ja osoite Kaupin-
mäenpolku. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 27.4.2018.

Sijaintikartta on liitteenä 2. Asemakaavan ote on liitteenä 3.

Voimassa oleva vuokrasopimus

Tontti 29164/4 ja tontti 29164/3 muodistivat aiemmin yhdessä kiinteis-
tön 91-29-164-1, joka on vuokrattu Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle 
31.12.2044 asti voimassaolevin maanvuokrasopimuksin (nro 9932). 

Kiinteistön 91-29-164-1 vuokrasopimuksen vuokra-aikaa jatkettiin 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen edellyttämällä tavalla 30 
vuodeksi vuonna 2015 siten, että vuokrasopimus on voimassa 
31.12.2044 saakka. Asiassa on tarkoitus myöhemmin tehtävällä sopi-
musmuutoksella muuttaa kiinteistöä 91-29-164-1 koskeva vuokrasopi-
mus nro 9932 koskemaan vain tonttia 29164/3. Tontille 29164/4 laadi-
taan kokonaan uusi vuokrasopimus.

Tontille 29164/4 rakennetaan uudisrakennus, johon toteutetaan valtion 
korkotukemia vuokra-asuntoja (pitkä korkotuki). Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus on ilmoittanut, että uudisrakennuksen osalta maan-
vuokrasopimuksen vuokra-ajan tulee olla vähintään 45 vuotta. Tämän 
vuoksi tontille 29164/4 tulee määrittää vuokrausperiaatteet.

Maaperä

Tontin alue on ollut vuokrattuna vuokralaiselle vuodesta 1974 lähtien. 
Vuokralainen vastaa kustannuksellaan vuokra-aikana aiheutuneesta 
maaperän pilaantumisesta.

Edotetut vuokrausperiaatteet

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on pyritty johdonmukaiseen ja yh-
denmukaiseen hinnoitteluun ottaen huomioon tontin sijainti ja käyttötar-
koitus sekä alueelle aiemmin määritellyt vuokrausperiaatteet. Koska 
hanke toteutetaan valtion korkotukemana tuotantona, tonttihinnoittelus-
sa tulee noudattaa myös ARA:n hyväksymää hinnoittelua.

Vertailutiedot

Vertailutietona todettakoon, että kaupunginvaltuusto on 29.11.2017 § 
416 päättänyt oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan vuokraamaan 
Etelä-Haagan asuntotontin 29014/3 pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
asuinkerrosneliömetrihintana 33 euroa (vuokrausperusteiden vahvis-
tamishetkellä korkotukikohteelle myönnettävä ARA-alennus huomioi-
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den asuinkerrosneliömetrin nykyhinta on ollut noin 509 euroa k-m2). 
Tontille toteutetaan valtion korkotukemaa vuokra-asuntotuotantoa.

Lisäksi vertailutietona voidaan todeta, että kaupunginvaltuusto on 
4.11.2015 § 282 päättänyt oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraa-
maan 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) tontit 28131/1 ja 28131/5 
pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 
100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 29 euroa 
(vuokrausperusteiden vahvistamishetkellä korkotukikohteelle myönnet-
tävä ARA-alennus huomioiden asuinkerrosneliömetrin nykyhinta on ol-
lut noin 443 euroa k-m2). Tonteille toteutettiin valtion korkotukemaa 
vuokra-asuntotuotantoa.

Koska hanke tontille 29164/4, jolle nyt haetaan vuokrausperiaatteet, to-
teutetaan valtion korkotukemana tuotantona, tonttihinnoittelussa tulee 
noudattaa ARA:n hyväksymää hinnoittelua.

Vuokrausperiaatteet

Ottaen huomioon tontin sijainti, käyttötarkoitus, käytössä olevat vertai-
lutiedot sekä muut seikat esitetään tontin 29164/4 vuokra määrättäväk-
si pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951=100” pistelukua 100 vastaavana 29 euron suuruista kerrosneliö-
metrihintaa.

Esitettävät vuokrausperiaatteet vastaavat nykyarvoltaan (11/2018, ind. 
1960) korkotukikohteelle myönnettävä ARA-alennus huomioiden noin 
455 euron kerrosneliömetrihintaa.

Maanvuokran arvioitu laskennallinen vaikutus asumiskustannuksiin on 
kohteen ns. alennettu ARA-hinta huomioiden noin 1,82 e/kk/m². 

Asuntotontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille ra-
kennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolai-
naa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asun-
tojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (kor-
kotukea, pitkä korkotuki). Muuten noudatetaan tavanomaisia asunto-
tonttien vuokrausehtoja ja kaupunkiympäristön toimialan toimivaltaisen 
viranhaltijan päättämiä lisäehtoja.

Vuokra-ajaksi esitetään vakiintuneen käytännön mukaisesti noin 60 
vuotta siten, että tontti vuokrataan 31.12.2080 saakka.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

maria.nelskyla(a)hel.fi
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Liitteet

1 Liite 1, vuokrausperiaatteet, tontti 29164-4
2 Sijaintikartta, tontti 29164-4
3 Ote ajantasaisesta asemakaavasta, tontti 29164-4

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.04.2019 § 218

HEL 2019-000599 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin Haagan Lassilassa sijaitsevan 
asuntotontin 29164/4 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti myö-
hemmin päätettävästä ajankohdasta lukien 30.12.2080 saakka.

Käsittely

01.04.2019 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 29.01.2019 § 52

HEL 2019-000599 T 10 01 01 02

Kaupinmäenpolku

Esitys
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Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 että Helsingin Haagan Lassilassa sijaitsevan asuntotontin 29164/4 
(AK, kerrostalo) vuokrausperiaatteet vahvistetaan liitteen 1 mukai-
sesti.

Käsittely

29.01.2019 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro 
10 kokouksen viimeisenä asiana.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anne Nahi, valvontalakimies, puhelin: 09 310 64332

anne.nahi(a)hel.fi
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§ 123
Alppiharjun Josafatinkallioiden asemakaavan muutos (nro 12395)

HEL 2015-002916 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12. kaupunginosan (Alppiharju) puisto- ja 
katualueen asemakaavan muutoksen 6.2.2018 päivätyn ja 18.4.2018 
tarkistetun piirustuksen numero 12395 mukaisena ja asemakaavase-
lostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12395 kartta, päivätty 6.2.2018
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12395 selostus, päivätty 

6.2.2018, täydennetty 18.4.2018
3 Vuorovaikutusraportti 6.2.2018, täydennetty 18.4.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -kun-
tayhtymä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee Alppiharjussa sijaitsevaa puisto- ja ka-
tualuetta. Kaavaratkaisu mahdollistaa maanalaisen sähköaseman ra-
kentamisen Josafatinkallioiden alle sekä kaupunkikuvallisesti, historial-
lisesti ja puutarhataiteen kannalta arvokkaan puiston suojelemisen.

Tavoitteena on sähköverkon varmuuden parantaminen laajentuvassa 
kantakaupungissa. Alueelle on suunniteltu maanalainen sähköasema. 
Sähköaseman maanpäällisiä, näkyviä osia ovat sisäänajoluiska Walli-
ninkadun sillan länsipuolella, ilmanvaihtorakennus Kirstinkadun varres-
sa sekä hätäpoistumistie Josafatinkadun varren kallioleikkauspinnassa.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Josafatin-
kalliot säilyvät arvokkaana puistona. Sähköaseman rakentamisella pa-
rannetaan sähkönjakelun varmuutta kasvavan ja tiivistyvän kantakau-
pungin alueella.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on voimassa olevan uuden yleiskaavan mukainen ja 
edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Alue on tällä hetkellä rakennettua puistoa. Alppiharjussa avokallioisella 
ja jyrkällä rinnealueella sijaitseva puisto rajautuu kaikilta sivuiltaan ka-
tualueisiin. Puistosommitelma on sovitettu hienovaraisesti kalliomuotoi-
hin. Kallioiden lomassa kulkee sorapintaisia ja liuskekivettyjä käytäviä 
ja portaita. Puistoaukiot ja oleskelupaikat sijoittuvat kallioiden suojaan. 
Puiston keskellä on kaksi kallioihin rajautuvaa vesiaihetta. Vesiaiheiden 
välissä kulkee kivetty puro ja vesiputous. Puiston länsiosassa on rin-
teeseen pengerretty amfiteatteri. Puiston kasvillisuus on runsaslajinen. 
Nurmialueita on vähän ja ne keskittyvät kalliorinteen alle Helsinginka-
dun varteen.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1985. Kaavan mukaan 
alue on katu- ja puistoaluetta (VP).

Helsingin kaupunki omistaa alueen.

Kustannukset

Kaavan toteuttaminen ei aiheuta kaupungille kustannuksia. Sähköase-
man toteuttamisesta vastaa Helen Sähköverkko Oy.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja vuorovai-
kutussuunnitelman mukaisesti.
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Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 23.2−26.3.2018.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kun-
tayhtymän (HSY) ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen (ELY-keskus) lausunnot.

HSY totesi lausunnossaan, että aluetta palvelevat vesihuoltolinja on ra-
kennettu valmiiksi. Muutosehdotus ei edellytä vesihuollon lisärakenta-
mista eikä rakennettujen vesihuoltolinjojen siirtämistä.

ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että asemakaavaehdotus täyttää 
sille maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetut vaatimukset.

Lopuksi

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei tehty muutoksia julkisen 
nähtävilläolon jälkeen. 

Päätösehdotus on kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspal-
velun tarkistetun esityksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12395 kartta, päivätty 6.2.2018
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12395 selostus, päivätty 

6.2.2018, täydennetty 18.4.2018
3 Vuorovaikutusraportti 6.2.2018, täydennetty 18.4.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -kun-
tayhtymä

Tiedoksi

Asemakaavoitus
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.03.2019 § 206

HEL 2015-002916 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 12. kaupunginosan (Alppiharju) puisto- ja 
katualueen asemakaavan muutoksen 6.2.2018 päivätyn ja 18.4.2018 
tarkistetun piirustuksen numero 12395 mukaisena ja asemakaavase-
lostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Asemakaavoitus 18.4.2018

HEL 2015-002916 T 10 03 03

Hankenumero 0858_2
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Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 6.2.2018 päivätyn 12. kaupungi-
nosan (Alppiharju) puisto- ja katualueen asemakaavan muutosehdotus-
ta nro 12395. 

Asemakaavoituspalvelu toteaa, ettei kaavakartan merkintöihin tai mää-
räyksiin ole tehty muutoksia julkisen nähtävilläolon jälkeen, joten ehdo-
tusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee pääosin puistoaluetta, 
joka sijaitsee Alppiharjun kaupunginosassa. Kaavaratkaisu mahdollis-
taa maanalaisen sähköaseman rakentamisen Josafatinkallioiden alle 
sekä kaupunkikuvallisesti, historiallisesti ja puutarhataiteen kannalta 
arvokkaan puiston suojelemisen. 

Tavoitteena on laajentuvan kantakaupungin sähköverkon varmuuden 
parantaminen. Alueelle on suunniteltu maanalainen sähköasema. Säh-
köaseman maanpäällisiä, näkyviä osia ovat sisäänajoluiska Wallinin-
kadun sillan länsipuolella, ilmanvaihtorakennus Kirstinkadun varressa 
sekä hätäpoistumistie Josafatinkadun varren kallioleikkauspinnassa. 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Josafatin-
kallioiden säilyminen arvokkaana puistona on mahdollista turvata. Säh-
köaseman rakentamisella parannetaan sähkönjakelun varmuutta kas-
vavan ja tiivistyvän kantakaupungin alueella.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja voi-
massa olevan oikeusvaikutteisen Helsingin Yleiskaava 2002:n mukai-
nen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. 

Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on myös otettu huomioon Helsingin 
uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue on tällä hetkellä rakennettua puistoa. Alppiharjussa avokallioisella 
ja jyrkällä rinnealueella sijaitseva puisto rajautuu kaikilta sivuiltaan ka-
tualueisiin. Puistosommitelma on sovitettu hienovaraisesti kalliomuotoi-
hin. Kallioiden lomassa kulkee sorapintaisia ja liuskekivettyjä käytäviä 
ja portaita. Puistoaukiot ja oleskelupaikat sijoittuvat kallioiden suojaan. 
Puiston keskellä on kaksi kallioihin rajautuvaa vesiaihetta. Vesiaiheiden 
välissä kulkee kivetty puro ja vesiputous. Puiston länsiosassa on rin-
teeseen pengerretty amfiteatteri. Puiston kasvillisuus on runsaslajinen. 
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Nurmialueita on vähän ja ne keskittyvä kalliorinteen alle Helsinginka-
dun varteen.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1985. Kaavan mukaan 
alue on katu- ja puistoaluetta (VP).

Helsingin kaupunki omistaa alueen.  

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavan toteuttaminen ei aiheuta kaupungille kustannuksia. Sähköase-
man toteuttamisesta vastaa Helen Sähköverkko Oy.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 23.2.–26.3.2018

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 6.2.2018 ja 
lautakunta päätti 6.2.2018 asettaa asemakaavan muutosehdotuksen 
nähtäville. 

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa ei esitetty huomautuksia.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista viranomaisten lausunnoista.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei tehty muutoksia julkisen 
nähtävilläolon jälkeen. Aineistoon tehdyt muut täydennykset on esitetty 
kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Lisätiedot
Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 13.3.2018
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HEL 2015-002916 T 10 03 03

Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on pyytänyt 
kaupunginmuseolta lausuntoa Josafatinkallioiden asemakaavan muu-
tosehdotuksesta (nro 12395). Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on Josafatinkallioiden puiston 
suojeleminen sekä uuden sähköaseman rakentaminen Alppiharjun alu-
eelle. Helsingin kantakaupungin sähköverkon varmuus pyritään näin 
turvaamaan uusien alueiden, Jätkäsaaren, Kalasataman ja Pasilan 
valmistuessa. Asemakaavalla on osoitettu uusi sähkön jakeluasema (n. 
1 600 m2) maanalaiseen tilaan puiston alle, sisäänajoramppi Helsin-
ginkadun varteen Wallininkadun sillan Iänsipuolelle, ilmanvaihtoraken-
nus Kirstinkadun varteen ja hätäpoistumistie-ja hyökkäystieporras Jo-
safatinkadun kallioleikkauspintaan.

Josafatinkallioiden puisto on kaupunkikuvallisesti, historiallisesti ja puu-
tarhataiteen kannalta arvokas Helsingin arvoympäristökohteisiin kuulu-
va kaupunkipuisto. Asemakaavan luonnosvaiheen lausunnossa 
(6.10.2015) kaupunginmuseo korosti, että puiston arvojen säilymisen 
kannalta on olennaista, että sille annetaan asemakaavaluonnoksessa 
suojelumerkintä VP/s ja asianmukainen suojelumääräys. Lisäksi kau-
punginmuseo piti valitettavana, että puiston koilliskulmaan oli kaava-
luonnoksessa esitetty ilmanvaihtorakennukselle verraten suuri, enin-
tään 35 m2:n rakennusala.

Kaavaehdotuksen suojelumääräys takaa puiston keskeisten arvojen 
säilymisen myös tulevaisuudessa. Lisäksi kaavaehdotukseen liitetyn 
viitesuunnitelman (Arkkitehtitoimisto Markus Lindroos Ky & Futudesign 
Oy) mukaan ilmanvaihtorakennus on siirretty puiston koilliskulmasta 
vähemmän näkyvään paikkaan Kirstinkadun jalkakäytävän varteen. 
Rakennus ollaan toteuttamassa verraten pienenä, teräspaneeliseinäi-
senä suorakaidemassana, joka pyritään maisemoimaan viherkatolla ja 
rei’ittämällä seinäpaneeleihin kalliomotiivi.

Kaupunginmuseolla ei ole Josafatinkallioiden asemakaavan muutoseh-
dotukseen huomautettavaa.

Lisätiedot
Petteri Kummala, tutkija, puhelin: 310 36940

petteri.kummala(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.02.2018 § 53
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HEL 2015-002916 T 10 03 03

Hankenumero 0858_2

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 asettaa 6.2.2018 päivätyn  asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12395 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 12. kau-
punginosan (Alppiharju, Harju, Alppila) katu- ja puistoalueita.

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

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

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

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12395 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

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

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

raila.hoivanen(a)hel.fi

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 21.12.2017 § 61

HEL 2015-002916 T 10 03 03

Hankenumero 0858_2

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12395 pohjakartan 
kaupunginosassa 12 Alppiharju.
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on val-
mistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12395
Kaupunginosa: 12 Alppiharju
Kartoituksen työnumero: 8/2015
Pohjakartta valmistunut: 18.12.2017 (uusintakartoitus, ensitilaus ollut 
2015)
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

Rakennusvirasto 29.9.2015

HEL 2015-002916 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
5.10.2015 mennessä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1221-
00/15 sekä asemakaavamuutosluonnoksesta, Josafatinkalliot.

Alue sijaitsee 12. kaupunginosassa (Alppiharju), Helsinginkadun var-
ressa. Alue rajoittuu lisäksi Sturenkatuun, Josafatinkatuun sekä Kirstin-
katuun.

Asemakaavan tavoitteena on uuden sähköjakeluaseman mahdollista-
minen Alppiharjun alueelle, koska Helsingin keskustan sähköverkon 
varmuus halutaan varmistaa uusien alueiden, kuten Kalasataman ja 
Pasilan valmistuessa. Tavoitteena on mahdollistaa uuden sähkön jake-
luaseman (n. 1 600 m²) sijoittaminen maanalaiseen tilaan puiston alle 
siten, että sisäänajoramppi sijoittuu Helsinginkadun varteen Wallinin-
kadun sillan länsipuolelle ja poistumis- ja ilmanvaihtorakennus puiston 
koillisreunaan. Josafatinkalliot suojellaan arvokkaana puistoalueena.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä huomautettavaa osallistumis- ja 
arviontisuunnitelmaan eikä asemakaavamuutosluonnokseen.

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
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§ 124
Vartiokylän Linnavuorenpuiston asemakaavan muutos (nro 12435)

HEL 2016-000206 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartiohar-
ju) lähivirkistysalueen ja 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Mellunmäki) 
lähivirkistysalueen asemakaavan muutoksen 28.2.2017 päivätyn ja 
29.5.2018 muutetun piirustuksen numero 12435 mukaisena ja asema-
kaava selostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12435 kartta, päivätty 28.2.2018, 
muutettu 29.5.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12435 selostus, päivätty 
28.2.2017, muutettu 5.6.2018 (päivitetty Kylk:n 5.6.2018 päätöksen 
mukaiseksi)

3 Vuorovaikutusraportti 28.2.2017, täydennetty 29.5.2018 ja asukastilai-
suuden 16.2.2017 muistio

4 Tehdyt muutokset
5 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -kun-
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tayhtymä
Gasum Oy

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee virkistysaluetta, joka sijaitsee Itäväylän 
eteläpuolella Linnavuorenpuistossa Vartioharjun teollisuusalueen ja ra-
kenteilla olevan Tankomäen asuntoalueen välisellä alueella. Kaavarat-
kaisu mahdollistaa uuden siirtolapuutarhan toteuttamisen teollisuusalu-
een reunaan. Siirtolapuutarha muodostaa mittakaavaltaan ja kasvilli-
suudeltaan virkistysalueelle luontevan reunan. Palstat on ryhmitelty si-
ten, että ensimmäisen maailmansodan aikaisen linnoituslaitteiden ket-
jun ja nykyisen polkuverkoston muodostama kulttuuriympäristö säilyy. 
Ajoneuvoliikenne siirtolapuutarhaan ohjataan Linnanherrankujan kautta 
ja pysäköinti on keskitetty siirtolapuutarhan reunaan kadun päässä ole-
valle pysäköintialueelle.

Alueelle on suunniteltu siirtolapuutarha, jossa on 87 puutarhapalstaa, 
yhteisrakennus ja 54 autopaikkaa. Noin 200 m²:n kokoiselle palstalle 
on mahdollisuus rakentaa rakennusvalvontaviranomaisen alueelle hy-
väksymien rakennustapaohjeiden ja tyyppipiirustusten mukainen siirto-
lapuutarhamökki. Mökki koostuu kahdesta, yhteensä 25 m² kokoisesta 
asunto- ja varastomoduulista. Mökkien kerrosala on yhteensä 2 175 k-
m² ja yhteistilan 200 k-m². Alueen tehokkuus on e=0,1.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan mukainen ja edesauttaa 
kaupungin strategisten tavoitteiden saavuttamista.  

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue on voimassa olevassa asemakaavassa virkistysaluetta, jossa on 
avoimena tai puoliavoimena säilytettävä kulttuurihistoriallisesti arvokas 
alueen osa (sa), muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännea-
lue (sm) ja toteutumaton viljelypalsta-alue. Alue on kumpuilevaa kult-
tuurimaisemaa, jota reunustavat lehtipuuvyöhykkeet ja Mellunkylän pu-
ro. Luoteessa alue rajautuu Itäväylään ja teollisuusalueisiin, etelässä 
Vartiovuoreen, rivitalojen korttelialueeseen ja Borgsin tilaan.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 2012.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta.
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Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

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

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
24.3.−24.4.2017.

Kustannukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ke-
vyen liikenteen yhteyksien toteuttamisesta noin 70 000 euroa (alv 0). 
Siirtolapuutarhan toteuttamishankkeeseen kuuluvia kustannuksia tulee 
hulevesijärjestelmän muutoksista noin 30 000 euroa sekä pysäköinti-
paikan toteuttamisesta noin 150 000 euroa. Siirtolapuutarhan toteutta-
misen kustannukset eivät muilta osin sisälly kustannusarvioon. Kaava-
ratkaisun toteuttamisen myötä kaupunki saa tuloja siirtolapuutarhapals-
tojen maavuokrasta.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin kaksi muistutusta.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat Linnavuorenpuiston 
toteutussuunnitteluun, pulkkamäen käyttömahdollisuuksiin ja latuver-
kon katkeamattomuuteen sekä muihin puisto- ja virkistysalueen toteu-
tussuunnitteluun kohdistuviin toiveisiin. Lisäksi muistutuksessa vaadit-
tiin siirtolapuutarha-alueella sijaitsevan huoltorakennuksen avaamista 
yleiseen puistoon ja sen käyttöä avoimena kahvilana asukkaille.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kun-
tayhtymän (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen (ELY-keskus), Gasum Oy:n ja  kaupunginmuseon lausunnot. 

HSY totesi lausunnossaan, että asemakaavan muutosehdotus edellyt-
tää avo-ojan putkitusta noin 50 metrin matkalta. Putkituksen linjaus tu-
lee tarkastaa jatkosuunnittelun yhteydessä.

ELY-keskus totesi lausunnossaan, että kaava-alueen eteläisen osan 
rakentamisessa tulee maatäyttöjen kohdalla varmistua pohjamaan riit-
tävästä kantavuudesta ja stabiliteetista. Lisäksi on varmistettava, että 
mökkien sisätilat ovat melutason ohjearvojen mukaisia. 

Helsingin kaupunginmuseo totesi lausunnossaan, että kaupunginmu-
seo, Museovirasto ja kaupunkisuunnitteluvirasto ovat toimineet yhteis-
työssä puolustusaseman ja siirtolapuutarhan alueiden yhteensovittami-
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seksi. Asemakaavan sm -rajaus ja kaavamääräys ovat neuvottelujen 
mukaisia.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtai-
sesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on koottu myös Tehdyt 
muutokset -liitteeseen. Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten 
ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Lopuksi

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan tarkistetun esityksen 
mukainen lukuun ottamatta lautakunnan vastaehdotuksesta tekemää 
lisäystä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12435 kartta, päivätty 28.2.2018, 
muutettu 29.5.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12435 selostus, päivätty 
28.2.2017, muutettu 5.6.2018 (päivitetty Kylk:n 5.6.2018 päätöksen 
mukaiseksi)

3 Vuorovaikutusraportti 28.2.2017, täydennetty 29.5.2018 ja asukastilai-
suuden 16.2.2017 muistio

4 Tehdyt muutokset
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta 29.5.2018
2 Ilmakuva 29.5.2018
3 Havainnekuva 29.5.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -kun-
tayhtymä
Gasum Oy

Tiedoksi

Asemakaavoitus
Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunginmuseo

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.04.2019 § 217

HEL 2016-000206 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartio-
harju) lähivirkistysalueen ja 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Mellunmä-
ki) lähivirkistysalueen asemakaavan muutoksen 28.2.2017 päivätyn ja 
29.5.2018 muutetun piirustuksen numero 12435 mukaisena ja asema-
kaava selostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.06.2018 § 301

HEL 2016-000206 T 10 03 03
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Hankenumero 1482_4

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 28.2.2017 päivätyn ja 5.6.2018 muutetun asemakaavan muutoseh-
dotuksen nro 12435 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 
45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju) lähivirkistysaluetta ja 
47. kaupunginosan (Mellunkylä, Mellunmäki) lähivirkistysaluetta.

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

Jatkosuunnittelussa arvokkaan niityn suojelullinen asema pyritään tur-
vaamaan ehkäisemällä haittavaikutuksia esimerkiksi rajaamalla keto 
riukuaidalla.

Käsittely

05.06.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Jatkosuunnittelussa arvokkaan niityn suojelullinen asema 
pyritään turvaamaan ehkäisemällä haittavaikutuksia esimerkiksi rajaa-
malla keto riukuaidalla.

Kannattaja: Tuomas Rantanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jatkosuunnittelussa arvokkaan niityn suojelullinen asema 
pyritään turvaamaan ehkäisemällä haittavaikutuksia esimerkiksi rajaa-
malla keto riukuaidalla.

Jaa-äänet: 6
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Risto Rautava, 
Laura Rissanen, Anni Sinnemäki

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Ei-äänet: 7
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mai Kivelä, Jape 
Lovén, Tuomas Rantanen, Mikko Särelä

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Mai Kivelän vastaehdotuksen 
äänin 7-6.

29.05.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi
Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315

kaisa.karilas(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37403

juha-pekka.turunen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 04.04.2018 § 17

HEL 2016-000206 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12435 pohjakartan 
kaupunginosassa 45 Vartiokylä. 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: 12435
Kaupunginosa: 45 Vartiokylä
Kartoituksen työnumero: 30/2016
Pohjakartta valmistunut: 7.7.2016
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

Pelastuslautakunta 02.05.2017 § 45

HEL 2016-000206 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Vartioharjun Linnavuo-
renpuiston asemakaavaehdotuksesta nro 12435:

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

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 25.04.2017 § 153

HEL 2016-000206 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Uutta siirtolapuutarha-aluetta suunnitellaan Mellunkylään Linnavuoren-
puiston länsireunan avoimelle rinteelle. Paikka rajoittuu teollisuusalu-
een reunaan. Puutarhapalstojen määrä on todellisuudessa 70 - 85 kpl 
koon ollessa noin 200 m2. Palstalle saa rakentaa pienen siirtolapuutar-
hamökin. 

Paikka soveltuu hyvin modernille siirtolapuutarhalle. On hyvä, että kaa-
vamuutoksessa on huomioitu ja merkitty säilytettäväksi alueen omi-
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naispiirteet, kulttuurimaisema ja avoimet näkymät. Alueen arvokas kas-
villisuuskohde eli Linnavuorenpuiston kukkaniitty ja suojeltu, I maail-
mansodan aikaiset linnoituslaitteet säilyvät. 

Tutkimuksen mukaan alueen maaperä ei ole pilaantunutta. Niissä ha-
vaittiin vähäinen määrä pienikokoisia jätejakeita (lasi, tiili, posliini), joi-
den ei arvioida aiheuttavan vaaraa ympäristölle, mutta pintamaata käsi-
tellessä tulee huomioida lasinsirujen vaarallisuus. Hankkeeseen ryhty-
vä on kuitenkin varauduttava massojen vaihtoon ja näin ollen arvioituja 
suurempiin perustamiskustannuksiin.

Kaavamuutos, kuten myös voimassa oleva kaava, mahdollistavat poh-
jois-eteläsuuntaisen pääulkoilureitin toteuttamisen. Tämän reittiosuu-
den ja Itäväylän alikulun rakentamisen jälkeen Vartiokylän ja Mellun-
mäen virkistysreitistö muodostaa yhtenäisen ja toimivan kokonaisuu-
den Kontulasta Vartiokylänlahdelle ja Mustavuoreen. Asemakaavassa 
pääreitti nimeltään Varjakantaival on linjattu siten, että niitty säilyy 
mahdollisimman yhtenäisenä samalla kanavoiden kulun niityn länsireu-
naan.

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ke-
vyen liikenteen yhteyksien toteuttamisesta noin 70 000 euroa. Siirtola-
puutarhan toteuttamishankkeeseen kuuluvia kustannuksia tulee hule-
vesijärjestelmän muutoksista noin 30 000 euroa sekä pysäköintialueen 
toteuttamisesta noin 150 000 euroa. Siirtolapuutarhan toteuttamisen 
kustannukset eivät muilta osin sisälly kustannusarvioon, sillä kaupun-
ginhallitus linjasi vuonna 2009, että kokonaan uudet siirtolapuutarhat 
toteutetaan yksityisellä rahoituksella.

Esittelijä
va. kaupunginarkkitehti
Sonja Liljeblad

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

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

silja.hurskainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 25.04.2017 § 128

HEL 2016-000206 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus.
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Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

juha.korhonen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 20.4.2017

HEL 2016-000206 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Linnavuorenpuiston siirtolapuutarha-alueen asemakaavan muutoksesta 
Vartiokylän (45. ko) ja Mellunkylän (47. ko) kaupunginosissa. Kaupun-
ginmuseo lausuu asiasta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Asemakaavan muutos koskee virkistysaluetta, joka sijaitsee Itäväylän 
eteläpuolella Linnavuorenpuistossa Vartioharjun teollisuusalueen ja ra-
kenteilla olevan Tankomäen asuntoalueen välisellä alueella. Asema-
kaava mahdollistaa siirtolapuutarhan toteuttamisen teollisuusalueen 
reunaan ja itään aukeavalle rinteelle sekä laakson säilymisen yleisessä 
virkistyskäytössä. Palstat on ryhmitelty siten, että kulttuuriympäristö, 1. 
maailmansodan linnoituslaitteiden ketju ja nykyinen polkuverkosto säi-
lyvät. Ajoneuvoliikenne siirtolapuutarhalle ohjataan Linnanherrankujan 
kautta ja pysäköinti on keskitetty kadun päässä olevalle pysäköintialu-
eelle siirtolapuutarhan reunaan. 

Alueelle on suunniteltu siirtolapuutarha, jossa on 87 puutarhapalstaa, 
yhteisrakennus ja 54 autopaikkaa. Noin 200 m2:n kokoiselle palstalle 
on mahdollisuus rakentaa Helsingin rakennusvalvontaviraston alueelle 
hyväksymien rakennustapaohjeiden ja tyyppipiirustuksien mukainen 
siirtolapuutarhamökki. Mökki koostuu kahdesta, yhteensä 25 m2 kokoi-
sesta asunto- ja varastomoduulista. Mökkien rakentaminen muuttaa 
avointa maisemaa merkittävällä tavalla.

Asemakaava-alueen eteläosan länsipuolella sijaitsee muinaismuistolain 
(295/1963) suojaama ensimmäisen maailmansodan aikainen puolus-
tusasema tukikohta V:9 (Vartioharju), jonka Museoviraston muinais-
jäännösrekisteri numero on 1000011292. Sen rakennusajankohta on 
1915-1918. Kohde sijaitsee nykyisin tiheästä puustosta raivatun tasai-
sen alueen itäreunalla. Asemista maasto alkaa laskeutua jyrkemmin 
aseman torjuntasuuntaan itään päin. Kohteessa on pohjois-etelä – 
suunnassa yhdeksän betonista konekivääri- tai tähystysasemaa. Niiden 
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välillä on ollut yhdyshauta, joka on täytetty. Katetut rakenteet on räjäy-
tetty.

Voimassa olevassa vuoden 2012 asemakaavassa nro 12008 puolus-
tusasema on suojeltu sm-merkinnällä varustetulla kapealla vyöhykkeel-
lä, joka käsittää maastossa näkyvät tuliasemat, niiden välissä olevat 
peitetyt yhdyshaudat ja niiden ympärille varatun suojavyöhykkeen.

Asemakaavamuutostyön aikana kaupunkisuunnitteluvirasto, kaupun-
ginmuseo ja Museovirasto ovat tehneet tiivistä yhteistyötä puolustusa-
seman ja siirtolapuutarhan alueiden yhteensovittamiseksi. Siirtolapuu-
tarha-alue tulee asemakaavamuutoksessa aivan kiinni sm-alueeseen ja 
sm-alue pienenee sen vuoksi eteläpuoliskossaan itäpuolelta. Puolus-
tusaseman länsipuolelle jää leveä lähivirkistysalue, jonka läpi varataan 
jalankululle alue. Sm-alueen rajaa siirretään hiukan lännemmäksi vas-
taamaan paremmin todellista tilannetta. Kaikki tulipesäkkeet ja taistelu-
haudat jäävät sm-alueelle ja niiden välillä säilyy näköyhteys. Puolus-
tusasema menettää kuitenkin näkymät torjuntasuuntaansa ja täten sen 
kokonaismerkitys heikkenee. Asemakaavan sm-rajaus ja kaavamää-
räys ovat neuvottelujen mukainen.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muu-
tosehdotukseen.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 9.2.2016

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

markku.heikkinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2017 § 113

HEL 2016-000206 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 1482_4

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 

 asettaa 28.2.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen 
nro 12435 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennus-
asetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos  koskee Hel-
singin kaupungin 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju)lähivir-
kistysaluetta ja 47.kaupunginosan (Mellunkylä, Mellunmäki) lähivir-
kistysaluetta. 
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 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin / antaa päätöksen perusteluista ilmene-
vän vastineen esitettyyn mielipiteeseen.  Päätösasiakirjat ja vuoro-
vaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja 
näyttelytila 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 esitti kaupunginhallitukselle

 asemakaavan muutosehdotuksen  nro 12435 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

07.06.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi
Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315

kaisa.karilas(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi
Kati Immonen, insinööri, pilaantunut maaperä ja pohjavesi, puhelin: 310 37254

kati.immonen(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37403

juha-pekka.turunen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 2.3.2016

HEL 2016-000206 T 10 03 03

http://www.hel.fi/www/ksv/fi
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1231-00/16 (Vartiokylän (45.ko) 
asemakaavan muutos, Linnavuoren siirtolapuutarha-alue) 4.3.2016 
mennessä.

Uutta siirtolapuutarha-aluetta suunnitellaan Linnavuorenpuiston länsi-
reunaan, alueelle, joka rajautuu pohjoisessa Linnanherrankuja - Lin-
nanpajantien välille ja etelässä Tankovainiontiehen. Palstojen määrä 
olisi 70 - 85 ja koko noin 200 m2. Puistokäytävä linjataan siirtolapuu-
tarhan reunaa mukaillen Vartiokylänlahden ja Itäväylän välille.

Rakennusvirasto pitää uudenlaisen siirtolapuutarhan perustamista Lin-
navuorenpuistoon hyvänä ideana. On hyvä asia, että rakennusviraston 
hallinnassa oleva arvoniitty on merkitty säilytettäväksi. Jatkosuunnitte-
lussa on alueelle tehtävä kattava pohjatutkimus. Hyötypuutarhan pe-
rustaminen alueelle vaatii kohtuullisen suuria investointeja, koska on 
varauduttava mahdollisiin pilaantuneiden maiden poistoihin ja näin ol-
len merkittäviin massanvaihtokustannuksiin. 

Asemakaavatyön edetessä on sovittava siirtolapuutarhan rakentamisen 
kustannusvastuista eri osapuolten kesken. Asemakaavan muutoksesta 
syntyy kustannuksia uusien siirtolapuutarha-alueiden rakentamisesta 
käytäväverkostoineen ja paikoitusalueineen sekä alueen liittämisestä 
kunnallistekniseen verkostoon. 

Kaupunginhallitus linjasi vuonna 2009, että kokonaan uudet siirtolapuu-
tarhat palstoineen, kuten tämä alue, on toteutettava yksityisellä rahoi-
tuksella.

Palstojen viljelytoiminta ei saa heikentää Mellunkylänpuron veden laa-
tua. 

Rakennusvirasto toivoo, että jatkosuunnittelu tuo tullessaan selkeän ja 
toimivan siirtolapuutarhakonseptin, jossa osapuolten vastuualueet ja 
yleiset tavoitteet käyvät selkeästi ilmi. 

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

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

silja.hurskainen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 27.01.2016 § 4

HEL 2016-000206 T 10 03 03
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Nimistötoimikunta keskusteli Vartiokylän kaupunginosassa Vartioharjun 
osa-alueella Linnavuorenpuistossa sijaitsevan siirtolapuutarhan ni-
meämisestä.

Nimistötoimikunta päätti esittää siirtolapuutarhalle nimeä

Vartioharjun siirtolapuutarha–Botbyåsens koloniträdgård
(siirtolapuutarha)
Perustelu: Vartioharjun osa-alueen mukaan.

Lisäksi nimistötoimikunta esittää, että Itäväylän pohjoispuolelta Varja-
kanpuistoa ja Vartiokylänlahtea kohti kulkevan jalankulku- ja pyöräily-
yhteyden nimeä Varjakantaival–Väringsskedet jatketaan siirtolapuutar-
han alueella tällä hetkellä nimettömän yhteyden nimenä.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 125
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2019-004552, 2019-004553, 2019-004554, 2019-004555,

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Mauri Venemiehen ym. aloite säännöllisistä sisäilmaky-
selyistä henkilöstölle ja asiakkaille

 valtuutettu Reetta Vanhasen ym. aloite moniammatillisesta mielen-
terveystyöstä - psykologeja terveysasemille

 valtuutettu Petra Malinin ym. aloite keinovalaistuksen säätelystä ja 
valosaasteen vähentämisestä

 valtuutettu Björn Månssonin ym. aloite kumppanuudesta Ilmailumu-
seon kanssa 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 117
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 samman-
trädet 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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§ 118
Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Hannu Oskala och Eveliina Heinäluoma valdes till proto-
kolljusterare med ledamöterna Jenni Pajunen och Petrus Pennanen 
som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Hannu Oskala 
och Eveliina Heinäluoma till protokolljusterare med ledamöterna Jenni 
Pajunen och Petrus Pennanen som ersättare.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två le-
damöter till ersättare för dessa.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 119
Frågestund

Beslut

Under frågestunden togs upp ledamoten Otto Meris fråga om främjan-
de av motion och rörlighet och ledamoten Heidi Aholas fråga om risken 
att den nya gruppen papperslösa utnyttjas som arbetskraft.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige ordnar en frågestund.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 120
Detaljplan och detaljplaneändring för spårväg genom Vallgårdsda-
len (nr 12531)

HEL 2017-009847 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplan för spårvagnstrafik-, gatu- och 
parkområden i 22 stadsdelen (Vallgård) och detaljplaneändring för 
parkområde i 22 stadsdelen (Vallgård) och parkområde i 24 stadsdelen 
(Gumtäkt) enligt ritning nr 12531, daterad 21.8.2018 och ändrad 
5.2.2019, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Behandling

Ledamoten Mika Ebeling understödd av ledamoten Mauri Venemies fö-
reslog att stadsfullmäktige skulle förkasta beslutsförslaget.

1 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, förkastande NEJ

JA-förslag: Stadsstyrelsen
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige förkastar beslutsförslaget.

Ja-röster: 79
Zahra Abdulla, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, 
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, 
Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Atte Harjanne, Martina Harms-
Aalto, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veroni-
ka Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaa-
ra, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Otso Ki-
vekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Joonas Kolehmainen, Vesa Korkku-
la, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Anna Laine, 
Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Elina Moisio, 
Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, 
Johanna Nuorteva, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni 
Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Pelto-
korpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Pekka Puska, Mika Raatikai-
nen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissa-
nen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, 
Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, 
Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiai-
nen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
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Nej-röster: 3
Mika Ebeling, Juhani Strandén, Mauri Venemies

Blanka: 1
Björn Månsson

Frånvarande: 2
Aleksi Niskanen, Mari Rantanen

Ledamoten Aleksi Niskanen meddelade att hans avsikt hade varit att 
rösta JA.

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12531 kartta, 
päivätty 21.8.2018, muutettu 5.2.2019

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12531 selostus, 
päivätty 21.8.2018, muutettu 5.2.2019 (päivitetty Kylk:n 5.2.2019 pää-
töksen mukaiseksi)

3 Vuorovaikutusraportti 30.1.2017 ja asukastilaisuuden (10.10.2017) 
muistio

4 Liikennesuunnitelma (piirustusnumero 6867/21)
5 Tehdyt muutokset
6 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
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Samkommunen Helsing-
forsregionens trafik
Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplanen och detaljplaneändringen gäller Vallgårdsdalens järn-
vägsområde som inte längre är i användning, Vallgårdsdalens park och 
utkanten av parken med gräns mot kvartersområdet för Backasbrin-
kens simhall. Planlösningen gör det möjligt att anlägga en spårvägsför-
bindelse mellan Fiskehamnen och Böle samt att anlägga radiella stom-
förbindelser.

Man har utarbetat en trafikplan (utredningsplan, ritning nr 6867/21), där 
spårvägsförbindelsen genom Vallgårdsdalen har getts en sådan 
sträckning att spårvägen är anpassad till parkmiljön och stör den övriga 
användningen av parkområdet så lite som möjligt. Ett pendlingsstråk 
för cykeltrafik har placerats bredvid spårvägen. När cykeltrafiken styrs 
in på pendlingsstråket förbättras tryggheten och användningsmöjlighe-
terna i parkens mitt. Förbindelsen anläggs som ett grässpår för spårtra-
fik där trafik med motorfordon inte är tillåten. Avsikten är att spårvägen 
anläggs nära nuvarande marknivå.

Enligt planen kommer det att finnas två ställen för övergång av spårvä-
gen: en planövergång på ett ställe där man nu går över hamnbanans 
vall och en broövergång norr om Backasbrinkens simhall, på ett ställe 
där det finns en livligt trafikerad parkgång mellan Böle och Gumtäkt. 
Man avser att placera hållplatser i anslutning till korsningen med Bac-
kasgatan och under Tavastvägens bro.

Genomförandet av planlösningen inverkar i synnerhet så att det spår-
vägssystem som ingår i översiktsplanen för Fiskehamnens spårvägar 
kan förverkligas och så att utbyggnaden av kollektivtrafiksystemet så-
ledes kan genomföras. Vallgårdsdalens avsnitt möjliggör en pålitlig och 
snabb kollektivtrafikförbindelse från Fiskehamnen till Böle station. Med 
spårvägen får man samtidigt till stånd en snabb kollektivtrafikförbindel-
se från Campus Gumtäkt och de södra delarna av Arabiastranden till 
Böle.

Föredragandens motiveringar
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Detaljplanelösningen är i enlighet med Helsingfors nya generalplan och 
bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål.

För området gäller flera detaljplaner från åren 1985–1997. I detaljpla-
nerna är planeringsområdet park. Den gamla hamnbanans område in-
går inte i någon detaljplan.

Området är i Helsingfors stads ägo. Detaljplanelösningen har utarbe-
tats på initiativ av staden.

Planeringsfaser och växelverkan

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

Förslaget till detaljplan hölls offentligt framlagt 7.9–8.10.2018.

Kostnader

De kostnader som genomförandet av planlösningen medför för staden 
har presenterats i anslutning till den av stadsfullmäktige godkända 
(13.6.2018, § 178) översiktsplanen för Fiskehamnens spårvägar. Kost-
nadskalkylen för Fiskehamnens spårvägar har en slutsumma på 79,3 
miljoner euro (MAKU-index 111,9, 2010=100) av vilket spårvägssyste-
mets andel är 55,8 miljoner euro och gatubyggandets andel 23,5 miljo-
ner euro. Pendlingsstråket för cykeltrafik har en kostnadskalkyl på 3,5 
miljoner euro. Denna kostnad har inte inkluderats i kostnaderna för 
spårvägen.

Anmärkningar

Det kom in 16 anmärkningar mot planförslaget. Tre skrivelser kom in 
utanför framläggningstiden.

Påpekandena i anmärkningarna gällde Vallgårdsdalens parks brukbar-
het och en försämring av parkens rekreations-, natur- och landskaps-
värden samt dess kulturhistoriska värden till följd av byggandet av 
spårvägen. I anmärkningarna ansågs spårvägssträckningen genom 
Vallgårdsdalen som dålig, eftersom den medför buller och säkerhets-
risker, förändrar landskapet och begränsar den fria rörligheten i Vall-
gårdsdalens park. I en anmärkning kritiserade man förslaget i referens-
planen för Vallgårdsdalen enligt vilket den ost–västliga gröna axeln i 
Vallgårds koloniträdgård öppnas för allmänt rekreationsbruk. Samtidigt 
sades det i anmärkningarna att stängningen av den norra porten till ko-
loniträdgårdens gränsstaket i samband med genomförandet av spår-
vägsplanen vore ägnad att förstöra koloniträdgårdens förutsättningar 
för utveckling som en del av stadsparken och att märkbart försämra 
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områdets nuvarande nåbarhet som en del av grönområdesnätverket. 
Planlösningen ansågs dålig med tanke på dagvattnet.

I anmärkningarna påpekades det att man inte hade utrett alternativa 
sätt att ordna kollektivtrafik, till exempel en spårvägsförbindelse längs 
Industrigatan. Den hindereffekt som hamnbanan har haft på grund av 
sin historia kan inte på något sätt jämföras med den planerade 
snabbspårvägen.

Det ansågs inte som en bra lösning att avlägsna cykeltrafiken från 
Hästhagsstigen, och pendlingsstråkets nödvändighet samt möjligheten 
att styra in cykeltrafiken ifrågasattes. Stadsfullmäktiges behörighet att 
godkänna översiktsplanen för Fiskehamnens spårvägar (13.6.2018) 
ifrågasattes, eftersom spårvägen placeras på ett område där det inte 
finns en detaljplan som skulle möjliggöra det. Det ansågs att miljökon-
sekvensbedömningen hade varit alltför snäv och att man inte hade gjort 
tillräckliga undersökningar och utredningar samt att man inte hade prö-
vat alternativa synsätt. I tre anmärkningar ansågs spårvägens sträck-
ning vara bra.

De i skrivelserna framförda påpekandena gällde spårvägens trygghet, 
avlägsnandet av trädbestånd på grund av spårvägsbygget, spårvägens 
kostnader, motsägelsen mellan dagvattensplanen för Gumtäktsbäcken 
och referensplanen för Vallgårdsdalens park som utarbetats för områ-
det. Det påpekades också att det sker en inskränkning av ett ur fågelli-
vets synvinkel värdefullt område. I en skrivelse understödde man varmt 
Vallgårdsdalens spårväg.

Utlåtanden

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), Samkommunen 
Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Närings-, trafik- och miljö-
centralen i Nyland (NTM-centralen) och stadsmuseet gav utlåtanden 
om detaljplaneförslaget.

HRT konstaterar i sitt utlåtande att det inte har något att påpeka om 
planförslaget för spårvägens vidkommande. Spårvägen förbättrar pla-
neringsområdets tvärförbindelser avsevärt. Trafikplanerna i anslutning 
till planändringen har utarbetats enligt de senaste planeringsanvisning-
arna för planering av spårvagnstrafik och cykeltrafik.

HRM konstaterade i sitt utlåtande att de vattenledningar och avlopp 
som betjänar området har byggts färdigt. Ändringsförslaget kräver inte 
utbyggnad av vattenförsörjningen och inte heller att de befintliga vat-
tenförsörjningsledningarna flyttas.
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NTM-centralen konstaterade i sitt utlåtande att plankartan inte innehål-
ler bestämmelser om buller och vibrationer. Det måste utfärdas en de-
taljplanebestämmelse om buller och vibrationer. Bullernivåerna och vib-
rationseffekterna ska utredas i detaljplanen och får inte uppskjutas till 
ett senare skede.

Helsingfors stadsmuseum konstaterar i sitt utlåtande att detaljplaneför-
slaget har utarbetats med rätt så runda penseldrag med tanke på beva-
randet av kulturmiljön. Planområdet består delvis av en värdefull kul-
turmiljö på landskapsnivå. Stadsmuseet föreslår att detaljplanen, då det 
är fråga om en så pass uppskattad miljö, bör innehålla bestämmelser 
som säkerställer att områdets centrala drag bevaras förändringen till 
trots. Åtminstone de delar som reserveras för allmän gångtrafik borde 
anläggas med utnyttjande av sådana material som är i linje med de 
omgivande grönområdenas grus- och stenmjölsbeläggning som i Gum-
täkts botaniska trädgård och Vallgårds koloniträdgård. Detaljplanen 
borde innehålla en bestämmelse som begränsar användningen av in-
hägnader, så att man inte anlägger konstruktioner som avgränsar funk-
tioner från varandra. I en parkmiljö lämpar sig vegetation, träd och bus-
kar för att avgränsa områden och olika funktioner. Dessutom borde 
planen i högre grad fastställa sådana områden av flera typer där man 
ska ha planteringar, så att man tryggar planeringsområdets lummighet 
och karaktär av park också efter utbyggnaden av spårvägen. Också de 
nya konstruktioner som ska uppföras på planområdet bör i fråga om 
kvalitet och utseende anpassas till den kulturhistoriskt värdefulla park-
miljön. Detaljplanen, som möjliggör byggandet av en spårväg genom 
Vallgårdsdalen, bör för sin del garantera att också det grönområde som 
anläggs kring Gumtäkts gård, Gumtäkts botaniska trädgård och Vall-
gårds koloniträdgård bevaras som en kulturhistoriskt värdefull, lummig 
oas.

I rapporten om växelverkan föreligger anmärkningarna, skrivelserna 
och myndighetsutlåtandena om förslaget till detaljplan i sammandrag 
och genmälena till de påpekanden som framförts i dessa.

Ändringar i förslaget till detaljplan och detaljplaneändring

De frågor som tas upp i anmärkningarna och utlåtandena har beaktats i 
mån av möjlighet.

I planförslaget har det gjorts ändringar vilka redovisas noga i detaljpla-
nebeskrivningens näst sista kapitel (bilaga 2). De har också samlats i 
bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset, bilaga 5).

Ändringarna är inte väsentliga, och förslaget behöver därför inte läggas 
fram på nytt.
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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 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12531 kartta, 
päivätty 21.8.2018, muutettu 5.2.2019

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12531 selostus, 
päivätty 21.8.2018, muutettu 5.2.2019 (päivitetty Kylk:n 5.2.2019 pää-
töksen mukaiseksi)

3 Vuorovaikutusraportti 30.1.2017 ja asukastilaisuuden (10.10.2017) 
muistio

4 Liikennesuunnitelma (piirustusnumero 6867/21)
5 Tehdyt muutokset
6 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 5.2.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Samkommunen Helsing-
forsregionens trafik
Samkommunen Helsing-
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forsregionens miljötjäns-
ter

För kännedom

Detaljplaneläggning
Stadsmiljönämnden
Stadsmuseet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.03.2019 § 205

HEL 2017-009847 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 22. kaupunginosan (Vallila) raitioliiken-
ne-, katu- ja puistoaluetta koskevan asemakaavan ja 22. kaupungino-
san (Vallila) puistoaluetta sekä 24. kaupunginosan (Kumpula) puistoa-
luetta koskevan asemakaavan muutoksen 21.8.2018 päivätyn ja 
5.2.2019 muutetun piirustuksen numero 12531 mukaisena ja asema-
kaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.02.2019 § 59

HEL 2017-009847 T 10 03 03

Hankenumero 5644_1, 5644_2

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 21.8.2018 päivätyn ja 5.2.2019 muutetun asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12531 hyväksymistä. Asemakaava 
koskee 22. kaupunginosan (Vallila) raitioliikenne-, katu- ja puistoa-
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luetta ja asemakaavan muutos koskee 22. kaupunginosan (Vallila) 
puistoaluetta sekä 24. kaupunginosan (Kumpula) puistoaluetta.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa Kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, 
Sörnäistenkatu 1, 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

05.02.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat maisema-arkkitehti Mervi Nicklen ja lii-
kenneinsinööri Riikka Österlund. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa 
jälkeen kokouksesta.

21.08.2018 Ehdotuksen mukaan

06.02.2018 Ehdotuksen mukaan

30.01.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi
Riikka Österlund, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37312

riikka.osterlund(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 24.9.2018

HEL 2017-009847 T 10 03 03

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Asemakaavoitus / Maankäyttö ja kaupunkirakenne / Helsingin kaupun-
kiympäristön toimialalta on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Valli-
lanlaakson raitiotietä koskevasta asemakaavan ja asemakaavan muu-
toksen 21.8.2018 päivätystä ehdotuksesta ja asemakaavaselostukses-
ta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seu-
raavaa.

Asemakaavan muutos liittyy poikittaisen raideyhteyden toteuttamiseen 
Kalasataman ja Pasilan välille sekä säteittäisten runkoyhteyksien to-
teuttamiseen. Suunnittelualueeseen kuuluvat Vallilanlaakson käytöstä 
poistunut junarata-alue, osa Vallilanlaakson puistoa ja Mäkelänrinteen 
uintikeskuksen korttelialueen puiston puoleista reuna-aluetta. Tavoitte-
ena on linjata raitiotie Vallilanlaaksoon siten, että ratalinja sopeutuisi 
puistoympäristöön ja haittaisi mahdollisimman vähän alueen käyttöä.

Esillä olevassa kaavaehdotuksessa suunnittelualue on kokonaisuudes-
saan osoitettu puistoksi VP, jonka keskellä kulkee raitiovaunuliikenteel-
le varattu katu. Katu on toteutettava nurmiratana. Puistoalueelle saa 
sijoittaa raitiotien rakenteita ja varusteita. Pääosin raitiovaunuliikenteel-
le osoitetun katualueen pohjoispuolelle on osoitettu ohjeellisia yleiselle 
jalankululle, polkupyöräliikenteelle ja jalankululle ja pyöräilylle varattuja 
alueen osia. Ohjeellisen polkupyöräliikenteelle varatun alueen osan eli 
baanan pohjoispuoli on osittain määritelty istutettavaksi alueen osaksi. 
Katualueen ja Vallilan siirtolapuutarhan väliin on puolestaan osoitettu 
alueellinen tulvareitti w. Kaavan yhteyteen on laadittu Vallilanlaakson 
viitesuunnitelma (MASU Planning Oy 31.5.2018).

Kaupunginmuseo on antanut lausuntonsa Vallilanlaakson raitiotietä ko-
skevan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma-
vaiheessa 27.10.2017. Kyseisessä lausunnossaan kaupunginmuseo 
totesi kaupunginmuseon ja kaupunginmuseon johtokunnan antaneen 
2000-luvun kuluessa useita kielteisiä lausuntoja Vallilanlaakson joukko-
liikennekatuun liittyvästä asiasta. Kaupunginmuseon johtokunta esitti 
19.3.2008 kuitenkin, että joukkoliikennekadun sijaan Vallilanlaaksoon 
vanhan satamaradan pohjalle linjataan raitiotie. Edellä mainitusta syy-
stä kaupunginmuseo osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa piti 
mahdollisena raitiotien linjaamista Vallilanlaaksoon paikalle, jolla kulki 
1960-luvun puolivälistä 2010-luvulle asti satamarata Pasilasta Vallilan-
laakson kautta Sörnäisten ratapihalle. Lausunnossaan kaupunginmu-
seo piti tärkeänä, että asemakaavalla varmistetaan, ettei alueesta 
myöhemmin muodosteta tai sen viereen liitetä moottoriajoneuvoliiken-
teen väylää. Raitiotie tulee toteuttaa nurmiratana, jolloin se vähemmän 
nousee esiin vehreästä maisemasta. Lisäksi kaupunginmuseo painotti, 
että esillä olevan liikenteen yleissuunnitelman mukaisesti raitiovaunu-
kaistan vierellä kulkevaa pyöräkaistaa tai –tietä ei saa erottaa rai-
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tiovaunukaistasta rakenteellisilla aidoilla, vaan eri toimintojen erottami-
seen tulee käyttää ainoastaan istutuskaistoja, puustoa tai muita vihere-
lementtejä. Uuden toiminnan myötä välttämättömien rakenteiden lisäksi 
Vallilanlaakson avoimeen viherympäristöön ja -maisemaan ei 
myöskään pidä tuoda mitään näkymiä katkaisevia tai kuilumaisia tiloja 
luovia rakenteellisia elementtejä.

Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan esillä oleva asemakaavaeh-
dotus on kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta tarkastellen 
melko suurpiirteinen. Kaupunginmuseo huomauttaa, että kaava-alue on 
osittain maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (Uudenmaan 
2. vaihemaakuntakaava, YM 30.10.2014) ja voimassa olevassa 
Helsingin yleiskaava 2002:ssa Vallilanlaakson pohjoisosa on kulttuuri-
historiallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta 
merkittävää aluetta, jota tulee kehittää siten, että sen arvot ja ominai-
suudet säilyvät. Kaupunginmuseo esittääkin, että näin arvotetussa ym-
päristössä tulee asemakaavassa olla määräyksiä, joilla varmistetaan 
muutoksesta huolimatta alueen keskeisten piirteiden säilyminen. Aina-
kin yleiselle jalankululle varatut alueen osat tulisi toteuttaa materiaalil-
taan ympäröivien viheraluekokonaisuuksien, Kumpulan kasvitieteelli-
sen puutarhan ja Vallilan siirtolapuutarhan tapaan sora- tai kivituhka-
pintaisina. Jotta puiston eri toimintoja ja reittejä ei ryhdytä rajaamaan 
toisistaan rakenteilla, tulisi kaavassa olla aitaamista rajoittava määräys. 
Kasvillisuuden, puiden ja pensaiden käyttö alueiden ja eri toimintojen 
rajaamisessa on puistoympäristöön sopiva tapa. Lisäksi istutettavaksi 
määriteltyjä, erityyppisiä alueen osia tulisi kaupunginmuseon näkemyk-
sen mukaan määritellä asemakaavaan enemmän, jotta suunnittelualu-
een vehreys ja puistomainen luonne varmistetaan myös raitiotien ra-
kentamisen jälkeen. Myös kaava-alueelle sijoitettavat uudet rakenteet 
tulee laadullisesti ja ilmeeltään sovittaa kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaaseen puistoympäristöön, mikä tulee varmistaa jatkosuunnittelulla. 
Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan Vallilanlaakson raitiotien ra-
kentamisen mahdollistavan asemakaavan tulee osaltaan turvata myös 
Kumpulan kartanon, kasvitieteellisen puutarhan ja Vallilan siirtolapuu-
tarhan ympärille rakentuvan viheralueen säilyminen kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaana vehreänä keitaana.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kau-
punginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 27.10.2017

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501

anne.salminen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 14.06.2018 § 25
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HEL 2017-009847 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12531 pohjakartan 
kaupunginosissa 22 Vallila ja 24 Kumpula. Pohjakartta täyttää 
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimuk-
set.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunki-
mittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12531
Kaupunginosa: 22 Vallila, 24 Kumpula
Kartoituksen työnumero: 35/2017
Pohjakartta valmistunut: 5.10.2017
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
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 06.06.2018 § 33

HEL 2017-009847 T 10 03 03

Nimistötoimikunta on käsitellyt Vallilanlaakson nimiasioita viimeksi 
18.10.2017. Nyt nimettävänä on raitiotie, joka on katualuetta. Nimi-
stötoimikunta päätti esittää sille nimeä

Vallilanraitio–Vallgårdsspåret
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(raitiotie, katualue)
Perustelu: Liitynnäinen, Vallilan kaupunginosan mukaan. 

Perusosa ’raitio’ on tällä hetkellä käytössä Helsingissä kahden kadun-
nimen osana: Mellunmäenraitio–Mellungsbackastråket (1986) ja Pasi-
lanraitio–Böletået (1979). Kielitoimiston sanakirjassa sanaa ’raitio’ ei 
esiinny, mutta Nykysuomen sanakirjan vuoden 1967 painoksessa sa-
nalle on annettu seuraava määritelmä: ’tiessä oleva pyörän raide; laa-
jemmin myös: kylätie, raitti; vrt. raide’. Nimistötoimikunta linjasi, että nyt 
käyttöön otettavaa perusosayhdistelmää raitio–spåret voidaan jatkossa 
käyttää vastaavien, erillisiin raitioteihin viittaavien nimien perusosana.

18.10.2017 Käsitelty

20.09.2017 Pöydälle

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 121
Projektplan för ombyggnad av Finlandiahuset

HEL 2018-012874 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för ombyggnad av Finlandia-
huset, daterad 25.1.2019, enligt vilken projektet omfattar högst 
30 738 m² bruttoyta och byggkostnaderna för projektet uppgår till högst 
119 000 000 euro exklusive mervärdesskatt i prisnivån för november 
2018.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Hankesuunnitelma Finlandia-talo PP 2019
2 Lausunto 31.1.2019, Finlandia-talo Oy
3 Elintarviketurvallisuusyksikön lausunto Finlandia-talon rakennushank-

keesta_allekirjoitettu
4 Lausunto, Museovirasto, Finlandia-talon perusparannus

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Finlandia-huset Ab Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

En omfattande teknisk och funktionell ombyggnad och en utbyggnad 
under jord för tekniska lokaler och biutrymmen har planerats för Fin-
landiahuset på Mannerheimvägen 13e. De hustekniska systemen för-
nyas, energihushållningen förbättras och tekniska maskinrum och loka-
ler för stödtjänster utvidgas i samband med ombyggnaden. Dessutom 
förbättras byggnadens tillgänglighet och logistiska förbindelser. Loka-
lerna inomhus ändras och renoveras i syfte att kunna utveckla verk-
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samheten och göra den smidigare. Dessutom kommer ytor, interiörer 
och möbler att renoveras och förnyas. I projektet förnyas fasaderna och 
yttertaken med värmeisoleringar, och fönster, ytterdörrar och fuktska-
dade konstruktioner renoveras och skadliga ämnen avlägsnas. Alla åt-
gärder i projektet planeras och genomförs med beaktande av de 
skyddsbestämmelser som gäller för byggnaden.

Projektplanen har utarbetats i samarbete mellan stadsmiljösektorn och 
Finlandia-huset Ab. Vid planeringen av projektet har företrädare för 
museiverket, Alvar Aalto-stiftelsen och stadsmiljösektorns byggnadstill-
syn, detaljplaneläggning, räddningsverk och miljötjänster hörts som 
sakkunniga.

Föredragandens motiveringar

Finlandiahuset

Finlandiahuset är ett konsert- och kongresshus ritat av Alvar Aalto och 
samtidigt ett viktigt arkitektoniskt konstverk som helhet. Huvudbyggna-
den blev färdig år 1971 och kongressflygeln år 1975. Huset har år 2011 
byggts ut med mötes- och kafélokalerna Veranda ritade av arkitekt Jyr-
ki Isoaho i våningen på marknivå på Tölövikens sida. Huset omfattar 
ca 29 047 m² bruttoyta och ca 140 200 m³. Finlandiahuset har tillgång till 
underjordiska underhålls- och lastningsutrymmen i ett bergrumssystem 
under tomten. Dessa ingår inte i projektet.

Finlandiahuset är historiskt, kulturhistoriskt och arkitektoniskt en excep-
tionellt värdefull byggnad. Finlandiahuset med närmiljö har år 1993 
skyddats genom statsrådets beslut med stöd av byggnadsskyddslagen. 
Skyddsbestämmelserna har kompletterats genom miljöministeriets be-
slut år 2003. Finlandiahuset har blivit godkänt på den internationella or-
ganisationen Docomomos lista över betydande verk inom den finska 
modernismen.

Finlandiahuset hör till de nationella symbolbyggnaderna vid Tölöviken 
tillsammans med Riksdagshuset och Nationalmuseet. Finlandiahuset 
som ett arkitektoniskt monument är Helsingfors symbol i egenskap av 
den internationellt mest berömda byggnaden i staden och ett viktigt kul-
turresmål.

Finlandia-huset Ab

Finlandiahuset är i stadskoncernens dotterbolag Finlandia-huset Ab:s 
besittning. Finlandia-huset Ab hyr ut lokalerna och tillhandahåller tjäns-
ter för organisering av olika evenemang i byggnaden. I Finlandiahuset 
finns också en restaurang som drivs av Finlandia-huset Ab:s hyresgäst 
i andra hand.
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Finlandiahuset är Helsingfors och Finlands viktigaste konsert- och kon-
gresshus som i egenskap av evenemangsarrangör försöker nå kunder 
på den inhemska och globala marknaden. Finlandia-huset Ab:s om-
sättning har fördubblats efter att stadsorkestern flyttade till Musikhuset. 
I huset ordnas många möten, fester och utställningar. Antalet besökare 
i huset uppgår årligen till mer än 200 000 och antalet olika evenemang 
till ca 900.

Kongressturismen har en avsevärd inverkan på stadens inkomster och 
sysselsättning. Attraktiviteten som en kongresstad och den nytta för 
stadens image som detta medför är en viktig konkurrensfaktor i den 
globala konkurrensen mellan städer, i vilken den internationella växel-
verkan framhävs som en förutsättning för livskraften.

Tekniska och funktionella behov

Finlandiahuset är nästan 50 år gammalt och har hittills aldrig genom-
gått en ombyggnad som helhet utan reparationer har gjorts etappvis vid 
sidan av den pågående verksamheten. Det är inte längre möjligt att 
hålla huset i användbart skick med hjälp av delreparationer. Kondi-
tionsgranskningar som gjorts upp för ombyggnadsprojektet ger vid 
handen att byggnaden är i behov av en omfattande teknisk ombygg-
nad. De hustekniska systemen är i slutet av sin livslängd. Fasaderna 
och yttertaken har kommit till slutet av sin livscykel. I byggnadens kon-
struktioner har skadliga ämnen och fuktskador konstaterats. Det finns 
brister i hur byggnadens yttre skal håller kvar värmen. Finlandiahusets 
evenemangsbruk är livligt och slitande, så lokalernas ytor, material och 
utrustning måste renoveras och repareras.

Projektet är brådskande. Risken för störningar och avbrott som medför 
allvarliga olägenheter för användarens verksamhet och ekonomi och 
för stadens rykte är stor. För att hålla byggnaden i användbart skick 
måste man hela tiden genomföra nödvändiga delreparationer, vilket in-
te är ekonomiskt sett optimalt.

Projektets mål

I Finlandiahusets verksamhet ligger tyngdpunkten nu och i framtiden på 
att ordna möten, kongresser, konserter och evenemang i moderna lo-
kaler med goda omständigheter och förutsättningar för helhetsbetonad 
kundservice. Projektets funktionella syfte är att modernisera lokalernas 
utrustning och utveckla lokalarrangemangen så att de motsvarar kra-
ven för ett internationellt evenemangscenter med beaktande av värde-
na gällande byggnadsskydd.

Projektplan för ombyggnaden
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Byggnadens tillgänglighet och logistiska förbindelser förbättras och 
brandsäkerheten uppdateras. Förbättring av lokalernas användnings-
grad och dagens krav förutsätter arrangemang och tillägg i kundloka-
lerna och i de allmänna toaletterna. Omklädningsrum och kontor- och 
övningslokaler som tidigare var i orkestrarnas bruk byggs om. För loka-
lerna har ny utställningsanvändning planerats. Byggnadens nuvarande 
tillredningskökslokaler är för små jämfört med kundantalet och de ligger 
spridda med tanke på funktionaliteten och logistiken. I projektet förnyas 
byggnadens ventilations-, värme-, vatten- och avloppssystem och 
byggnadsautomations- och elsystem. Även kommunikations-, datanäts- 
och säkerhetssystemen förnyas.

Förutom högkvalitativa lokaler och tekniska utrustningar väntar man av 
dagens och framtidens evenemangsverksamhet också bitjänster som 
ökar trivseln. Finlandia-huset Ab har i syfte att utveckla sin verksamhet 
gjort upp en förnyelseplan på ett servicekoncept som utgår från att de 
nya tjänsterna ska vara attraktiva, lönsamma och lämpliga för byggna-
dens karaktär. Tjänster med kulturinnehåll som fokuserar på Finlandia-
husets historia och arkitektur ökar husets attraktivitet och bidrar till det 
omfattande kundunderlaget.

Tillgänglighet

Enligt projektplanen för ombyggnaden förbättras byggnadens tillgäng-
lighet i fråga om salongsplatsernas och estradens åtkomlighet och an-
talet tillgängliga förbindelser ökar. Dessutom byggs tillgängliga toaletter 
för allmänheten i anslutning till entréhallen, salongsfoajén och kon-
gressfoajén.

Brandsäkerhet

Byggnadens brandsäkerhet förbättras genom att komplettera arrange-
mangen kring rökventilation, nödutgångar och sektionering. De brand-
tekniska säkerhetssystemen förnyas i sin helhet. Det automatiska vat-
tensläcksystemet förnyas i huvudsak i sin helhet. Byggnaden utrustas 
med ett automatiskt brandlarmsystem som kopplas till larmcentralen.

Akustik och ljudisolering

Akustiken i lokalerna förbättras på sätt som är karaktäristiska för de 
nuvarande omständigheterna. Också ljudisoleringen mellan lokalerna 
förbättras. Utgångspunkten för förbättringen av konsertsalens akustik 
har varit salens användningsändamål, dvs. förstärkt musik och tal, och 
salens ursprungliga akustik lämpar sig mycket bra för dessa. Den klas-
siska musikens och orgelmusikens behov beaktas med ett elektroniskt 
akustiksystem.
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Restaurang

Restaurangens kökslokaler och arrangemangen i köket förnyas så att 
kökslokalerna blir tillräckligt stora, ändamålsenliga och rationella med 
tanke på funktionerna samt trygga och logiskt sett smidiga. Matser-
vicens produktionslokaler och logistik förbättras så att tillredningsköks-
funktionerna flyttas och koncentreras till den utbyggnad som förverkli-
gas i källaren. De nuvarande bredvidliggande lokalerna för ett förbe-
redningskök kopplas ihop med de nya lokalerna och en ny rymlig hiss 
byggs mellan våningarna. Det gamla köket i andra våningen ändras till 
en personalrestaurang/ett kafé och de utrymmen som blir lediga efter 
dessa ändras till möteslokaler. Bakgrundslokalerna och utrymmet i en-
tréhallen utnyttjas ineffektivt och dessas användningsgrad och konver-
tibilitet förbättras genom att de byggs om till kundlokaler.

Utställningslokaler

Till de gamla orkesterutrymmena i första våningen förläggs lokaler för 
ett nytt utställningscenter. Lokalerna ligger i omedelbar närhet till hu-
vudbyggnadens entré, så att de som besöker utställningscentret kan 
använda de befintliga tjänsterna och lokalerna i entréhallen. Lokalerna 
byggs om enligt den moderna interaktiva utställningens behov till loka-
ler av olika storlekar och former och med olika karaktärer. Kundernas 
cirkulation i lokalerna följer en upplevelserik kundstig.

I de lokaler som är öppna för allmänheten förnyas materialen, färgerna, 
interiörerna och de ursprungliga fasta och lösa möblerna så att de mot-
svarar de ursprungliga. I biutrymmena och stödlokalerna för personalen 
planeras de nya konstruktionerna, materialen, möblerna och utrust-
ningarna så att de tål slitage och är möjliga att renovera och lätta att 
hålla rena.

Gårdsområden

Gårdsområdena iståndsätts så att de motsvarar de ursprungliga. 
Gårdsområdets höjdläge blir detsamma också vid den underjordiska 
utbyggnaden. Karaktären hos gårdsarrangemangen i tomtens norra 
ände anpassas enligt näromgivningen.

Utbyggnaden under jord

På Mannerheimvägens sida förverkligas en utbyggnad under gårdsni-
vån med tillhörande kanalutrymmen. Utbyggnadens bottenbjälklag, yt-
terväggar mot mark och övre bjälklag byggs i armerad betong. Den un-
derjordiska utbyggnaden planeras och förverkligas så att gårdens nu-
varande höjdläge inte ändras.



Helsingfors stad Protokoll 7/2019 79 (127)
Stadsfullmäktige

Ärende/5
10.04.2019

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

Fasaden

På fasaderna förnyas fasadplattorna, fästanordningarna och värmeiso-
leringarna. Det har visat sig att det ursprungliga och nuvarande fasad-
materialet har dålig tålighet. Vid förnyandet av fasadplattorna kommer 
särskild vikt att fästas vid materialets tålighet. Dessutom ska materialet 
uppfylla bestämmelserna i byggnadsskyddslagen. Materialet väljs på 
basis av resultaten från ett pågående undersökningsprojekt om fasad-
material. Resultaten blir färdiga i slutet av 2019. Utifrån undersökning-
ens resultat föreslås lösningar i fråga om fasadmaterialet i en komplet-
terande projektplan för fasaderna i början av 2020. Kostnaderna för fa-
sadombyggnaden, med rivnings- och monteringsarbetena, fästsyste-
men, värmeisolerings- och plattmaterialen medräknade, ingår i kostna-
derna för denna projektplan för ombyggnaden.

Utlåtanden

Finlandia-huset Ab har 31.1.2019 tillstyrkt projektplanen i sitt utlåtande. 
Finlandia-huset Ab konstaterar i utlåtandet att bolaget har deltagit i att 
utarbeta stadsmiljösektorns behovsutredning och projektplanen och till-
styrker ändringsarbetena. För användar- och kundsäkerhetens skull 
måste ombyggnaden förverkligas i den planerade tidtabellen så att ris-
kerna behärskas. Huset ska hållas öppet under hela ombyggnaden, 
antingen i tillfälliga lokaler eller så att ombyggnaden förverkligas i faser.

Stadsmiljösektorns miljötjänsters enhet för livsmedelssäkerhet har 
28.12.2018 kommit med ett utlåtande om projektplanen. Museiverket 
har 23.1.2019 gett ett utlåtande om projektplanen. 

Utlåtandena finns som bilagorna 2–4.

Projektets omfattning

Ombyggnaden omfattar hela byggnaden och gården. Projektets om-
fattning är 30 738 m² bruttoyta och 21 292 m² lägenhetsyta. Den under-
jordiska utbyggnaden för tekniska lokaler och biutrymmen ökar bruttoy-
tan med 1 691 m². Gårdsområdet omfattar 6 250 m².

Byggnadskostnader

Projektets byggnadskostnader uppgår till sammanlagt 119 000 000 eu-
ro exklusive moms (3 871 euro/m² bruttoyta) i prisnivån för november 
2018.

Följande faktorer som ingår i kostnadskalkylen ökar byggnadskostna-
derna:
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- de historiska, kulturhistoriska och arkitektoniska värdena bevaras hos 
byggnaden som är skyddad genom lag
- projektets omfattning, mångformighet, många plan och centrala läge i 
centrumområdet
- alla hustekniska system förnyas 
- de tekniska maskinrummen under jord byggs ut
- plattläggningen på fasaderna, fästkonstruktionerna och värmeisole-
ringarna förnyas
- yttertaken och konstruktionerna i övre bjälklaget förnyas
- i syfte att förbättra säkerheten och hälsosamheten avlägsnas de 
skadliga ämnena och orenlighetskällorna i konstruktionerna i stor om-
fattning och de fuktskadade konstruktionerna byggs om
- funktionell förbättring och utbyggnad av lokalerna för tillredningsköket
- tillgängligheten och de tillgängliga förbindelserna förbättras

Kostnader för att använda lokalerna

Enligt anvisningarna för behandling av lokalprojekt (stadsstyrelsen 
14.12.2015, § 1208) är kapitalkostnaderna för projektet, kapitalkostna-
derna för de tillfälliga lokalerna medräknade, ca 18,70 euro/m² lägen-
hetsyta, 419 700 euro i månaden och ca 5 037 000 euro om året. Grun-
den för hyran per kvadratmeter är 22 431 m² lägenhetsyta. Avskriv-
ningstiden är 30 år och avkastningskravet 0 % i enlighet med fastig-
hetsnämndens beslut 29.11.2012 (§ 600) om beaktandet av byggnads-
skyddet i lokalkostnaderna för Finlandiahuset.

Den slutliga hyran kommer att beräknas senare på basis av den förny-
ade hyresmodellen i enlighet med stadens fastighetsstrategi.

Finlandiahusets nuvarande kapitalhyra är 9,64 euro/m² lägenhetsyta i 
månaden, totalt 191 553 euro i månaden och 2 298 636 euro per år.

Tillfälliga lokaler

Meningen är att Finlandiahusets kundverksamhet i sin helhet flyttas till 
tillfälliga lokaler under ombyggnaden. Byggnaden för de tillfälliga loka-
lerna har planerats bli uppförd för tiden 2/2022–12/2024 på det asfalte-
rade gatuområdet vid Karamzins strand på Tölövikens sida av Fin-
landiahuset. Området har förbindelser till de underjordiska underhålls- 
och lastningsutrymmena under byggarbetena. De tillfälliga arrange-
mangen i Tölövikens park planeras med beaktande av säkerheten, 
smidigheten och trivseln i området.

Finlandia-huset Ab med sina partner betjänar kunder utan avbrott först i 
tillfälliga lokaler och också i kongressflygeln när den öppnas efter ett 
års reparationer. Det är inte möjligt för Finlandia-huset Ab att lämna 
den konkurrensutsatta marknaden utan att detta medför allvarliga följ-
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der för bolagets affärsverksamhet. Det är nödvändigt för kompetensen 
hos Finlandiahusets personal, kundrelationerna och förnyelsen att 
verksamheten fortsätter under ombyggnaden. Om verksamheten upp-
hör försämras Finlandia-huset Ab:s kompetens, rykte, försäljning och 
resultat under upp till fem års tid efter stängningen under ombyggna-
den. Inom serviceaffärsverksamheten är det normal praxis att verk-
samheten fortsätter under reparationsarbetena för att bolaget ska hålla 
fotfäste på marknaden.

De tillfälliga lokalerna planeras som ett utvecklingsprojekt för byggande 
i trä och cirkulär ekonomi utgående från att de modulära lokaldelarna 
kan flyttas och utnyttjas som tillfälliga lokaler för stadens skolor och/el-
ler daghem. Dessutom utreds det om de tillfälliga lokalerna för Hagnäs 
hall, vilka är i stadens ägo, eller delar av den, kan utnyttjas som en del 
av lösningen med de tillfälliga lokalerna.

Kostnaderna för en byggnad med tillfälliga lokaler beräknas uppgå till 
högst 12 000 000 euro (exklusive moms). De ingår inte i byggnadskost-
naderna i projektplanen.

Projektfinansiering

I byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt 2019–2028 (bilaga till 
budgeten), som godkändes av stadsfullmäktige 28.11.2018 (§ 378) har 
det reserverats anslag på 60 miljoner euro för åren 2021–2024 för att 
planera och genomföra projektet. Finansieringsbehovet på 119 miljoner 
euro som krävs för projektet beaktas i det nya förslaget till byggnads-
program.

Projektets genomförande och tidtabell

Servicehelheten byggnader och allmänna områden i stadsmiljösektorn 
har helhetsansvaret för projektet. Finlandia-huset Ab ansvarar för un-
derhållet av byggnaden.

Enligt tidsschemat inleds byggandet i februari 2022 och lokalerna fär-
digställs i juni 2024.

Gång- och cykeltrafiksarrangemang under projektet

Ombyggnaden av Finlandiahuset förutsätter långvariga undantagsar-
rangemang på en viktig förbindelse för gång- och cykeltrafik. Om stads-
fullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrelsen vid 
verkställigheten av fullmäktiges beslut att förutsätta att de undantagsar-
rangemang för gång- och cykeltrafiken som beror på byggarbetena och 
läget för det s.k. Lilla Finlandia ska genomföras så att lösningen är av 
hög kvalitet, rutten inte blir orimligt mycket längre än den nuvarande 
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förbindelsen, säkerheten för alla användare av parken och av trafikför-
bindelserna ses om och gång- och cykeltrafiken separeras från varand-
ra. Stadsstyrelsen förutsätter dessutom att det som ett alternativ utreds 
möjligheterna att anlägga ett tillfälligt gång- och cykelstråk i gräsområ-
dets kant bakom Finlandiahuset.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Hankesuunnitelma Finlandia-talo PP 2019
2 Lausunto 31.1.2019, Finlandia-talo Oy
3 Elintarviketurvallisuusyksikön lausunto Finlandia-talon rakennushank-

keesta_allekirjoitettu
4 Lausunto, Museovirasto, Finlandia-talon perusparannus

Bilagematerial

1 Finlandia-talo PP hankesuunnitelma liitteet 1-6
2 Väistötila Pikku-Finlandia

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Finlandia-huset Ab Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.04.2019 § 219

HEL 2018-012874 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Finlandia-talon perusparannuksen 
25.1.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmä-



Helsingfors stad Protokoll 7/2019 83 (127)
Stadsfullmäktige

Ärende/5
10.04.2019

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

islaajuus on 30 738 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta ar-
vonlisäverottomana 119 000 000 euroa marraskuun 2018 kustannusta-
sossa. 

Finlandia-talon perusparannus edellyttää pitkäkestoisia poikkeusjärjes-
telyjä keskeisellä pyöräilyn ja kävelyn väylällä. Hankesuunnitelmaa hy-
väksyttäessä kaupunginhallitus edellyttää, että rakennustöiden sekä 
ns. Pikku-Finlandian sijoittelun aiheuttamat pyöräilyn ja kävelyn poik-
keusjärjestelyt suunnitellaan huolellisesti ja toteutetaan siten, että rat-
kaisu on laadukas, reitti ei pitene kohtuuttomasti, kaikkien puiston ja 
kulkureittien käyttäjien turvallisuudesta huolehditaan ja kävely ja pyörä-
ily eriytetään. Yhtenä mahdollisuutena selvitetään väliaikaisen pyörä-
ilyn ja kävelyn reitin rakentamista Finlandia-talon takana sijaitsevan 
nurmialueen reunaan.

Käsittely

01.04.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Kaisa Hernberg: Finlandia-talon perusparannus edellyttää pitkäkestoi-
sia poikkeusjärjestelyjä keskeisellä pyöräilyn ja kävelyn väylällä. Han-
kesuunnitelmaa hyväksyttäessä kaupunginhallitus edellyttää, että ra-
kennustöiden sekä ns. Pikku-Finlandian sijoittelun aiheuttamat pyörä-
ilyn ja kävelyn poikkeusjärjestelyt suunnitellaan huolellisesti ja toteute-
taan siten, että ratkaisu on laadukas, reitti ei pitene kohtuuttomasti, ka-
ikkien puiston ja kulkureittien käyttäjien turvallisuudesta huolehditaan ja 
kävely ja pyöräily eriytetään. Yhtenä mahdollisuutena selvitetään väli-
aikaisen pyöräilyn ja kävelyn reitin rakentamista Finlandia-talon takana 
sijaitsevan nurmialueen reunaan.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kaisa Hernbergin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 6
Otto Meri, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Daniel Sa-
zonov, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Maria Ohisalo, 
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, 
Sanna Vesikansa
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Kaupunginhallitus hyväksyi Kaisa Hernbergin vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun esityksen äänin 6 - 9.

25.03.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 07.02.2019 
§ 19

HEL 2018-012874 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle

A
Finlandia-talon perusparannuksen 25.1.2019 päivätyn tarveselvityksen 
ja hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmä-
islaajuus on 30 738 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on 
arvonlisäverottomana 119 000 000 euroa marraskuun 2018 kustan-
nustasossa. 

B
Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja 
yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua 
odottamatta hankepäätöstä.

Käsittely

07.02.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli Finlandia-talo Oy:n toimitusjohtaja Johanna 
Tolonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Merja Ikonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 22010

merja.ikonen(a)hel.fi
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§ 122
Arrendeprinciper för en bostadstomt (Haga, Lassas, tomten 
29164/4)

HEL 2019-000599 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för bostadstomten 
29164/4 i Lassas i Haga med början vid en tidpunkt som fastställs se-
nare och fram till 30.12.2080 enligt bilaga 1.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Liite 1, vuokrausperiaatteet, tontti 29164-4
2 Sijaintikartta, tontti 29164-4
3 Ote ajantasaisesta asemakaavasta, tontti 29164-4

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

På tomten 29164/4 i Lassas i Haga uppförs en nybyggnad för hyresbo-
städer med statligt räntestöd (långfristigt räntestöd). Finansierings- och 
utvecklingscentralen för boendet har meddelat att arrendetiden i arren-
deavtalet för nybyggnaden ska vara minst 45 år. Därför ska arrende-
principer fastställas för tomten 29164/4, vars nuvarande arrendeavtal 
gäller till år 2044.

Föredragandens motiveringar

Detaljplane- och tomtuppgifter

För området gäller detaljplaneändringen nr 12484 som godkändes av 
stadsfullmäktige 30.1.2018 och vann laga kraft 23.3.2018. I den gällan-
de detaljplanen tas kvarteret 29164 upp som ett kvartersområde för 
flervåningshus (AK).
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Tomten 29164/4 har en byggrätt på 2 100 m² vy och ett bostadshus i 
sex våningar får byggas på tomten. Tomten har en yta på 992 m² och 
den är belägen vid Krämarbackastigen. Tomten fördes in i fastighets-
registret 27.4.2018.

En karta över läget finns som bilaga 2. Ett utdrag ur detaljplanen finns 
som bilaga 3.

Gällande arrendeavtal

Tomten 29164/4 och tomten 29164/3 bildade tidigare fastigheten 91-
29-164-1 som har utarrenderats till Helsingfors stads bostäder Ab ge-
nom ett arrendeavtal (nr 9932) som är i kraft till 31.12.2044.

Arrendetiden i arrendeavtalet för fastigheten 91-29-164-1 förlängdes år 
2015 till 30 år på ett av Finansierings- och utvecklingscentralen för bo-
endet förutsatt sätt så att arrendeavtalet gäller fram till 31.12.2044. Av-
sikten är att det senare görs en avtalsändring i arrendeavtalet nr 9932 
för fastigheten 91-92-164-1 så att avtalet bara gäller för tomten 
29164/3. För tomten 29164/4 utarbetas ett alldeles nytt arrendeavtal.

På tomten 29164/4 uppförs en nybyggnad för hyresbostäder med stat-
ligt räntestöd (långfristigt räntestöd). Finansierings- och utvecklingscen-
tralen för boendet har meddelat att arrendetiden i arrendeavtalet för 
nybyggnaden ska vara minst 45 år. Därför är det nödvändigt att fast-
ställa arrendeprinciper för tomten 29164/4.

Markuppgifter

Samma arrendetagare har arrenderat tomtområdet sedan 1974. Den 
som arrenderar tomten ansvarar på sin egen bekostnad för den förore-
ning av marken som orsakas under arrendetiden.

Förslag till arrendeprinciper

Vid fastställandet av arrendeprinciperna har man strävat efter en än-
damålsenlig och enhetlig prissättning med hänsyn till tomtens läge och 
användningsändamål och de arrendeprinciper som tidigare har fast-
ställts för området. Eftersom projektet genomförs med statligt räntestöd 
bör man vid prissättningen av tomter även följa den prissättning som 
ARA godkänt.

Jämförelseuppgifter

För jämförelsens skull konstateras det att stadsfullmäktige 29.11.2017 
(§ 416) beslutade bemyndiga stadsmiljönämnden att utarrendera bo-
stadstomten 29014/3 i Södra Haga så att poängtalet 100 för det officiel-
la levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 
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33 euro/m² bostadsvåningsyta (vid tidpunkten för fastställandet av ar-
rendeprinciperna har nupriset varit ca 509 euro/m² vy med beaktande 
av Ara-nedsättningen som beviljas till räntestödsobjekt). På tomten för-
verkligas hyresbostadsproduktion med statligt räntestöd.

Dessutom kan det för jämförelsens skull konstateras att stadsfullmäkti-
ge 4.11.2015 (§ 282) beslutade bemyndiga fastighetsnämnden att utar-
rendera tomterna 28131/1 och 5 i 28 stadsdelen (Åggelby, Dammen) 
så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 
1951 = 100” motsvaras av priset 29 euro/m² vy (vid tidpunkten för fast-
ställandet av arrendeprinciperna har nupriset varit ca 443 euro/m² vy 
med beaktande av Ara-nedsättningen som beviljas till räntestödsob-
jekt). På tomterna förverkligades hyresbostadsproduktion med statligt 
räntestöd.

Eftersom projektet på tomten 29164/4, för vilket arrendeprinciper nu 
fastställs, genomförs som produktion med statligt räntestöd ska man 
vid prissättningen av tomterna följa den prissättning som ARA godkänt.

Arrendeprinciper

Med beaktande av tomtens läge, användningsändamål, de tillgängliga 
jämförelseuppgifterna och andra omständigheter föreslås det att arren-
det för tomten 29164/4 ska fastställas så att poängtalet 100 för det offi-
ciella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av pri-
set 29 euro per kvadratmeter våningsyta.

De föreslagna arrendeprinciperna motsvarar ca 455 euro per kvadrat-
meter våningsyta i nuvärdet (11/2018, index 1960) med beaktande av 
ARA-nedsättningen som beviljas till räntestödsobjektet.

Arrendets kalkylmässiga effekt på boendekostnaderna uppskattas med 
beaktande av ARA-nedsättningen uppgå till ca 1,82 euro/m² vy i måna-
den.

Av årsarrendet för bostadstomten tas 80 % ut så länge som statligt bo-
stadslån för bostadsproduktionen på tomten återstår att amortera eller 
så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd, långfristigt 
räntestöd) på lån som beviljats för bostadsproduktionen. I övrigt gäller 
sedvanliga arrendevillkor för bostadstomter och av en behörig tjänste-
innehavare i stadsmiljösektorn eventuellt föreskrivna tilläggsvillkor.

Det föreslås att arrendetiden enligt vedertagen praxis är ungefär 60 år, 
så att tomten utarrenderas fram till 31.12.2080.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Liite 1, vuokrausperiaatteet, tontti 29164-4
2 Sijaintikartta, tontti 29164-4
3 Ote ajantasaisesta asemakaavasta, tontti 29164-4

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.04.2019 § 218

HEL 2019-000599 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin Haagan Lassilassa sijaitsevan 
asuntotontin 29164/4 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti myö-
hemmin päätettävästä ajankohdasta lukien 30.12.2080 saakka.

Käsittely

01.04.2019 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 29.01.2019 § 52

HEL 2019-000599 T 10 01 01 02
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Kaupinmäenpolku

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 että Helsingin Haagan Lassilassa sijaitsevan asuntotontin 29164/4 
(AK, kerrostalo) vuokrausperiaatteet vahvistetaan liitteen 1 mukai-
sesti.

Käsittely

29.01.2019 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro 
10 kokouksen viimeisenä asiana.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anne Nahi, valvontalakimies, puhelin: 09 310 64332

anne.nahi(a)hel.fi
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§ 123
Detaljplaneändring för Josafatsbergen i Åshöjden (nr 12395)

HEL 2015-002916 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för park- och gatuområ-
den i 12 stadsdelen (Åshöjden) enligt ritning nr 12395, daterad 
6.2.2018 och ändrad 18.4.2018, och på de grunder som framgår av de-
taljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12395 kartta, päivätty 6.2.2018
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12395 selostus, päivätty 

6.2.2018, täydennetty 18.4.2018
3 Vuorovaikutusraportti 6.2.2018, täydennetty 18.4.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.
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Sammandrag

Detaljplaneändringen gäller ett park- och gatuområde i Åshöjden. Plan-
lösningen gör det möjligt att bygga en underjordisk elstation under 
Josafatsbergen och att skydda den stadsbildsmässigt, historiskt och ur 
trädgårdskonstens synvinkel värdefulla parken.

Målet är att förbättra elnätets säkerhet i den växande innerstaden. 
Byggandet av en underjordisk elstation har planerats på området. El-
stationens synliga delar på marknivå är en infartsramp väster om Wal-
linsgatans bro, en ventilationsbyggnad vid Kristinegatan och en nödut-
gång i bergskärningsytan längs Josafatsgatan.

Genomförandet av planlösningen inverkar i synnerhet så att Josafats-
bergen bevaras som en värdefull park. Genom att bygga elstationen 
förbättrar man eldistributionssäkerheten i en växande och allt tätare in-
nerstad.

Föredragandens motiveringar

Planlösningen är i enlighet med den gällande nya generalplanen och 
bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål.

Området är för närvarande anlagd park. Parken, som ligger i Åshöjden 
på ett område med kalt berg och branta sluttningar, gränsar på alla si-
dor till gatuområden. Parkens komposition är anpassad till klippforma-
tionerna på ett diskret sätt. Mellan klipporna finns gångar och trappor 
med grusbeläggning och skifferstenläggning. Parkens gläntor och stäl-
len där man kan vistas ligger i lä bakom klipporna. Mitt i parken finns 
två vattenanläggningar närmast klipporna. Mellan vattenanläggningar-
na rinner en stenlagd bäck och ett vattenfall. I sluttningen i parkens 
västra ände ligger en terrasserad amfiteater. Parkens vegetation är 
artrik. Det finns endast få gräsmattor, och dessa är koncentrerade till 
området under bergssluttningen mot Helsingegatan.

För området gäller en detaljplan från år 1985. Enligt planen är området 
gatu- och parkområde (VP).

Området är i Helsingfors stads ägo.

Kostnader

Genomförandet av detaljplanen medför inte kostnader för staden. He-
len Elnät Ab svarar för byggandet av elstationen.

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

Förslaget till detaljplan hölls offentligt framlagt 23.2–26.3.2018.

Anmärkningar

Inga anmärkningar gjordes mot förslaget.

Utlåtanden

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och Närings-
, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) gav utlåtanden om 
detaljplaneförslaget.

HRM konstaterade i sitt utlåtande att de vattenledningar som betjänar 
området har byggts färdigt. Ändringsförslaget kräver inte en utbyggnad 
av vattenförsörjningen och inte heller att de befintliga vattenförsörj-
ningsledningarna flyttas.

NTM-centralen konstaterar att detaljplaneförslaget uppfyller de krav 
som fastställts i markanvändnings- och bygglagen.

Till slut

Det gjordes inga ändringar i plankartan eller bestämmelserna efter att 
förslaget hade hållits offentligt framlagt.

Beslutsförslaget motsvarar stadsmiljösektorns detaljplaneläggnings-
tjänsts justerade framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12395 kartta, päivätty 6.2.2018
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12395 selostus, päivätty 

6.2.2018, täydennetty 18.4.2018
3 Vuorovaikutusraportti 6.2.2018, täydennetty 18.4.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Sökande av ändring
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Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter

För kännedom

Detaljplaneläggning
Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.03.2019 § 206

HEL 2015-002916 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 12. kaupunginosan (Alppiharju) puisto- ja 
katualueen asemakaavan muutoksen 6.2.2018 päivätyn ja 18.4.2018 
tarkistetun piirustuksen numero 12395 mukaisena ja asemakaavase-
lostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Asemakaavoitus 18.4.2018
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HEL 2015-002916 T 10 03 03

Hankenumero 0858_2

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 6.2.2018 päivätyn 12. kaupungi-
nosan (Alppiharju) puisto- ja katualueen asemakaavan muutosehdotus-
ta nro 12395. 

Asemakaavoituspalvelu toteaa, ettei kaavakartan merkintöihin tai 
määräyksiin ole tehty muutoksia julkisen nähtävilläolon jälkeen, joten 
ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee pääosin puistoaluetta, 
joka sijaitsee Alppiharjun kaupunginosassa. Kaavaratkaisu mahdol-
listaa maanalaisen sähköaseman rakentamisen Josafatinkallioiden alle 
sekä kaupunkikuvallisesti, historiallisesti ja puutarhataiteen kannalta 
arvokkaan puiston suojelemisen. 

Tavoitteena on laajentuvan kantakaupungin sähköverkon varmuuden 
parantaminen. Alueelle on suunniteltu maanalainen sähköasema. Säh-
köaseman maanpäällisiä, näkyviä osia ovat sisäänajoluiska Wallinin-
kadun sillan länsipuolella, ilmanvaihtorakennus Kirstinkadun varressa 
sekä hätäpoistumistie Josafatinkadun varren kallioleikkauspinnassa. 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Josafatin-
kallioiden säilyminen arvokkaana puistona on mahdollista turvata. Säh-
köaseman rakentamisella parannetaan sähkönjakelun varmuutta 
kasvavan ja tiivistyvän kantakaupungin alueella.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja voi-
massa olevan oikeusvaikutteisen Helsingin Yleiskaava 2002:n mukai-
nen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. 

Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on myös otettu huomioon Helsingin 
uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue on tällä hetkellä rakennettua puistoa. Alppiharjussa avokallioisella 
ja jyrkällä rinnealueella sijaitseva puisto rajautuu kaikilta sivuiltaan ka-
tualueisiin. Puistosommitelma on sovitettu hienovaraisesti kalliomuotoi-
hin. Kallioiden lomassa kulkee sorapintaisia ja liuskekivettyjä käytäviä 
ja portaita. Puistoaukiot ja oleskelupaikat sijoittuvat kallioiden suojaan. 
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Puiston keskellä on kaksi kallioihin rajautuvaa vesiaihetta. Vesiaiheiden 
välissä kulkee kivetty puro ja vesiputous. Puiston länsiosassa on rin-
teeseen pengerretty amfiteatteri. Puiston kasvillisuus on runsaslajinen. 
Nurmialueita on vähän ja ne keskittyvä kalliorinteen alle Helsinginka-
dun varteen.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1985. Kaavan mukaan 
alue on katu- ja puistoaluetta (VP).

Helsingin kaupunki omistaa alueen.  

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavan toteuttaminen ei aiheuta kaupungille kustannuksia. Sähköase-
man toteuttamisesta vastaa Helen Sähköverkko Oy.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 23.2.–26.3.2018

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 6.2.2018 ja 
lautakunta päätti 6.2.2018 asettaa asemakaavan muutosehdotuksen 
nähtäville. 

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa ei esitetty huomautuksia.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista viranomaisten lausunnoista.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei tehty muutoksia julkisen 
nähtävilläolon jälkeen. Aineistoon tehdyt muut täydennykset on esitetty 
kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Lisätiedot
Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka(a)hel.fi
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 13.3.2018

HEL 2015-002916 T 10 03 03

Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on pyytänyt 
kaupunginmuseolta lausuntoa Josafatinkallioiden asemakaavan muu-
tosehdotuksesta (nro 12395). Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on Josafatinkallioiden puiston 
suojeleminen sekä uuden sähköaseman rakentaminen Alppiharjun alu-
eelle. Helsingin kantakaupungin sähköverkon varmuus pyritään näin 
turvaamaan uusien alueiden, Jätkäsaaren, Kalasataman ja Pasilan 
valmistuessa. Asemakaavalla on osoitettu uusi sähkön jakeluasema (n. 
1 600 m2) maanalaiseen tilaan puiston alle, sisäänajoramppi 
Helsinginkadun varteen Wallininkadun sillan Iänsipuolelle, ilmanvaihto-
rakennus Kirstinkadun varteen ja hätäpoistumistie-ja hyökkäystieporras 
Josafatinkadun kallioleikkauspintaan.

Josafatinkallioiden puisto on kaupunkikuvallisesti, historiallisesti ja puu-
tarhataiteen kannalta arvokas Helsingin arvoympäristökohteisiin kuulu-
va kaupunkipuisto. Asemakaavan luonnosvaiheen lausunnossa 
(6.10.2015) kaupunginmuseo korosti, että puiston arvojen säilymisen 
kannalta on olennaista, että sille annetaan asemakaavaluonnoksessa 
suojelumerkintä VP/s ja asianmukainen suojelumääräys. Lisäksi kau-
punginmuseo piti valitettavana, että puiston koilliskulmaan oli kaavalu-
onnoksessa esitetty ilmanvaihtorakennukselle verraten suuri, enintään 
35 m2:n rakennusala.

Kaavaehdotuksen suojelumääräys takaa puiston keskeisten arvojen 
säilymisen myös tulevaisuudessa. Lisäksi kaavaehdotukseen liitetyn vi-
itesuunnitelman (Arkkitehtitoimisto Markus Lindroos Ky & Futudesign 
Oy) mukaan ilmanvaihtorakennus on siirretty puiston koilliskulmasta 
vähemmän näkyvään paikkaan Kirstinkadun jalkakäytävän varteen. 
Rakennus ollaan toteuttamassa verraten pienenä, teräspaneeliseinäi-
senä suorakaidemassana, joka pyritään maisemoimaan viherkatolla ja 
rei’ittämällä seinäpaneeleihin kalliomotiivi.

Kaupunginmuseolla ei ole Josafatinkallioiden asemakaavan muutoseh-
dotukseen huomautettavaa.

Lisätiedot
Petteri Kummala, tutkija, puhelin: 310 36940

petteri.kummala(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunta 06.02.2018 § 53

HEL 2015-002916 T 10 03 03

Hankenumero 0858_2

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 asettaa 6.2.2018 päivätyn  asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12395 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 12. kau-
punginosan (Alppiharju, Harju, Alppila) katu- ja puistoalueita.

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

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

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

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12395 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

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

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

raila.hoivanen(a)hel.fi

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 21.12.2017 § 61

HEL 2015-002916 T 10 03 03

Hankenumero 0858_2

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12395 pohjakartan 
kaupunginosassa 12 Alppiharju.
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on val-
mistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12395
Kaupunginosa: 12 Alppiharju
Kartoituksen työnumero: 8/2015
Pohjakartta valmistunut: 18.12.2017 (uusintakartoitus, ensitilaus ollut 
2015)
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

Rakennusvirasto 29.9.2015

HEL 2015-002916 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
5.10.2015 mennessä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1221-
00/15 sekä asemakaavamuutosluonnoksesta, Josafatinkalliot.

Alue sijaitsee 12. kaupunginosassa (Alppiharju), Helsinginkadun var-
ressa. Alue rajoittuu lisäksi Sturenkatuun, Josafatinkatuun sekä Kirstin-
katuun.

Asemakaavan tavoitteena on uuden sähköjakeluaseman mahdollista-
minen Alppiharjun alueelle, koska Helsingin keskustan sähköverkon 
varmuus halutaan varmistaa uusien alueiden, kuten Kalasataman ja 
Pasilan valmistuessa. Tavoitteena on mahdollistaa uuden sähkön ja-
keluaseman (n. 1 600 m²) sijoittaminen maanalaiseen tilaan puiston al-
le siten, että sisäänajoramppi sijoittuu Helsinginkadun varteen Wallinin-
kadun sillan länsipuolelle ja poistumis- ja ilmanvaihtorakennus puiston 
koillisreunaan. Josafatinkalliot suojellaan arvokkaana puistoalueena.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä huomautettavaa osallistumis- ja 
arviontisuunnitelmaan eikä asemakaavamuutosluonnokseen.

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
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§ 124
Detaljplaneändring för Borgbergsparken i Botby (nr 12435)

HEL 2016-000206 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för ett område för närre-
kreation i 45 stadsdelen (Botby, Botbyåsen) och ett område för närre-
kreation i 47 stadsdelen (Mellungsby, Mellungsbacka) enligt ritning nr 
12435, daterad 28.2.2017 och ändrad 29.5.2018, 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 12435 kartta, päivätty 28.2.2018, 
muutettu 29.5.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12435 selostus, päivätty 
28.2.2017, muutettu 5.6.2018 (päivitetty Kylk:n 5.6.2018 päätöksen 
mukaiseksi)

3 Vuorovaikutusraportti 28.2.2017, täydennetty 29.5.2018 ja asukastilai-
suuden 16.2.2017 muistio

4 Tehdyt muutokset
5 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
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ter
Gasum Oy

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gäller ett område för närrekreation som är belä-
get söder om Österleden i Borgbergsparken i området mellan industri-
området Botbyåsen och bostadsområdet Stångbacka. Detaljplanelös-
ningen gör det möjligt att anlägga en ny koloniträdgård intill industriom-
rådet. Koloniträdgården formar en naturlig gräns för rekreationsområ-
det med sin skala och växtlighet. Lotterna har grupperats så att kul-
turmiljön med en befästningskedja från första världskriget och det nu-
varande stignätverket bevaras. Fordonstrafiken till koloniträdgården 
styrs via Borgherregränden och parkeringen koncentreras till en parke-
ringsplats i änden av gatan intill koloniträdgården.

I området planeras en koloniträdgård som har 87 trädgårdslotter, en 
byggnad för gemensamma lokaler och 54 bilplatser. På en lott på ca 
200 m² är det möjligt att bygga en koloniträdgårdsstuga som följer 
byggsättsanvisningar och typritningar som byggnadstillsynsmyndighe-
ten godkänt för området. Stugan består av två bostads- och för-
rådsmoduler som har en yta på sammanlagt 25 m². Den totala vå-
ningsytan för stugorna är 2 175 m² vy och våningsytan för de gemen-
samma lokalerna är 200 m² vy. Områdets exploateringstal (e) är 0,1.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen följer den nya generalplanen för Helsingfors och 
bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål.

Utgångspunkter för området och nuläge

I den gällande detaljplanen tas området upp som ett rekreationsområde 
i vilket det finns en kulturhistoriskt värdefull del av område som ska be-
varas öppen eller halvöppen (sa), ett område där det finns en med stöd 
av lagen om fornminnen fredad fast fornlämning (sm) och ett odlings-
lottsområde som inte har förverkligas. Området är ett kuperat landskap 
som ramas in av lövträdszoner och Mellungsbybäcken. Området grän-
sar i nordväst till Österleden och industriområden och i söder till Botby 
fornborg, ett kvartersområde för radhus och Borgs gård.

För området gäller en detaljplan från år 2012.
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Helsingfors stad äger området. Detaljplanelösningen har utarbetats på 
initiativ av staden.

Planeringsfaser och växelverkan

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

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 
24.3−24.4.2017.

Kostnader

Att detaljplanen genomförs innebär kostnader på ca 70 000 euro (exkl. 
moms) för staden för anläggande av förbindelserna för gång- och cy-
keltrafiken. Kostnader som ingår i projektet för byggande av koloniträd-
gården föranleds av ändringar i dagvattensystemet (ca 30 000 euro) 
och anläggande av en parkeringsplats (ca 150 000 euro). Kostnaderna 
för byggande av koloniträdgården ingår inte i kostnadskalkylen i övriga 
delar. Genomförandet av planlösningen innebär att staden får inkoms-
ter från arrendet för koloniträdgårdslotterna.

Anmärkningar

Det kom in två anmärkningar mot förslaget.

Påpekandena i anmärkningarna gällde planeringen av hur Borg-
bergsparken förverkligas, möjligheterna att använda pulkabacken och 
skidspårnätets kontinuitet och andra önskemål i fråga om förverkligan-
det av park- och rekreationsområdet. Dessutom krävdes det i en an-
märkning att servicebyggnaden i koloniträdgårdsområdet ska vara till-
gänglig för användarna av den allmänna parken och användas som ett 
kafé för invånarna i området.

Utlåtanden

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Närings-, 
trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen), Gasum Oy och 
stadsmuseet gav utlåtanden om detaljplaneförslaget.

HRM konstaterade i sitt utlåtande att förslaget till detaljplaneändring 
förutsätter att ett öppet dike ska förses med rör på ca 50 meters längd. 
Rörets linje ska kontrolleras i samband med den fortsatta planeringen.

NTM-centralen konstaterade i sitt utlåtande att man i byggandet i södra 
delen av detaljplaneområdet ska säkerställa att grunden har tillräcklig 
bärförmåga och stabilitet. Dessutom ska man säkra att riktvärdena för 
bullernivå uppfylls inne i stugorna.
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Helsingfors stadsmuseum konstaterade i sitt utlåtande att stadsmuseet, 
Museiverket och stadsplaneringskontoret har samarbetat i att passa 
ihop försvarsställningen och koloniträdgårdsområdet. Detaljplanens 
begränsning med beteckningen sm och detaljplanebestämmelsen i frå-
ga följer förhandlingarnas resultat.

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Det som ingår i påpekandena har beaktats i ändamålsenliga delar med 
hänsyn till planläggningsmålen.

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

Till slut

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsmiljönämndens justerade 
framställning med undantag av ett tillägg i enlighet med ett motförslag 
godkänt vid nämndens sammanträde.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12435 kartta, päivätty 28.2.2018, 
muutettu 29.5.2018

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12435 selostus, päivätty 
28.2.2017, muutettu 5.6.2018 (päivitetty Kylk:n 5.6.2018 päätöksen 
mukaiseksi)

3 Vuorovaikutusraportti 28.2.2017, täydennetty 29.5.2018 ja asukastilai-
suuden 16.2.2017 muistio

4 Tehdyt muutokset
5 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta 29.5.2018
2 Ilmakuva 29.5.2018
3 Havainnekuva 29.5.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning
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Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter
Gasum Oy

För kännedom

Detaljplaneläggning
Stadsmiljönämnden
Stadsmuseet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.04.2019 § 217

HEL 2016-000206 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartio-
harju) lähivirkistysalueen ja 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Mellunmä-
ki) lähivirkistysalueen asemakaavan muutoksen 28.2.2017 päivätyn ja 
29.5.2018 muutetun piirustuksen numero 12435 mukaisena ja asema-
kaava selostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.06.2018 § 301
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HEL 2016-000206 T 10 03 03

Hankenumero 1482_4

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 28.2.2017 päivätyn ja 5.6.2018 muutetun asemakaavan muutoseh-
dotuksen nro 12435 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 
45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju) lähivirkistysaluetta ja 
47. kaupunginosan (Mellunkylä, Mellunmäki) lähivirkistysaluetta.

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

Jatkosuunnittelussa arvokkaan niityn suojelullinen asema pyritään tur-
vaamaan ehkäisemällä haittavaikutuksia esimerkiksi rajaamalla keto ri-
ukuaidalla.

Käsittely

05.06.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Jatkosuunnittelussa arvokkaan niityn suojelullinen asema 
pyritään turvaamaan ehkäisemällä haittavaikutuksia esimerkiksi rajaa-
malla keto riukuaidalla.

Kannattaja: Tuomas Rantanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jatkosuunnittelussa arvokkaan niityn suojelullinen asema 
pyritään turvaamaan ehkäisemällä haittavaikutuksia esimerkiksi rajaa-
malla keto riukuaidalla.

Jaa-äänet: 6
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Risto Rautava, 
Laura Rissanen, Anni Sinnemäki

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Ei-äänet: 7
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mai Kivelä, Jape 
Lovén, Tuomas Rantanen, Mikko Särelä

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Mai Kivelän vastaehdotuksen 
äänin 7-6.

29.05.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi
Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315

kaisa.karilas(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37403

juha-pekka.turunen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 04.04.2018 § 17

HEL 2016-000206 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12435 pohjakartan 
kaupunginosassa 45 Vartiokylä. 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: 12435
Kaupunginosa: 45 Vartiokylä
Kartoituksen työnumero: 30/2016
Pohjakartta valmistunut: 7.7.2016
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

Pelastuslautakunta 02.05.2017 § 45

HEL 2016-000206 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Vartioharjun Linnavuo-
renpuiston asemakaavaehdotuksesta nro 12435:

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

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 25.04.2017 § 153

HEL 2016-000206 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Uutta siirtolapuutarha-aluetta suunnitellaan Mellunkylään Linnavuoren-
puiston länsireunan avoimelle rinteelle. Paikka rajoittuu teollisuusalu-
een reunaan. Puutarhapalstojen määrä on todellisuudessa 70 - 85 kpl 
koon ollessa noin 200 m2. Palstalle saa rakentaa pienen siirtolapuutar-
hamökin. 

Paikka soveltuu hyvin modernille siirtolapuutarhalle. On hyvä, että kaa-
vamuutoksessa on huomioitu ja merkitty säilytettäväksi alueen omi-
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naispiirteet, kulttuurimaisema ja avoimet näkymät. Alueen arvokas kas-
villisuuskohde eli Linnavuorenpuiston kukkaniitty ja suojeltu, I maail-
mansodan aikaiset linnoituslaitteet säilyvät. 

Tutkimuksen mukaan alueen maaperä ei ole pilaantunutta. Niissä ha-
vaittiin vähäinen määrä pienikokoisia jätejakeita (lasi, tiili, posliini), joi-
den ei arvioida aiheuttavan vaaraa ympäristölle, mutta pintamaata käsi-
tellessä tulee huomioida lasinsirujen vaarallisuus. Hankkeeseen ryhty-
vä on kuitenkin varauduttava massojen vaihtoon ja näin ollen arvioituja 
suurempiin perustamiskustannuksiin.

Kaavamuutos, kuten myös voimassa oleva kaava, mahdollistavat po-
hjois-eteläsuuntaisen pääulkoilureitin toteuttamisen. Tämän reittiosuu-
den ja Itäväylän alikulun rakentamisen jälkeen Vartiokylän ja Mellun-
mäen virkistysreitistö muodostaa yhtenäisen ja toimivan kokonaisuu-
den Kontulasta Vartiokylänlahdelle ja Mustavuoreen. Asemakaavassa 
pääreitti nimeltään Varjakantaival on linjattu siten, että niitty säilyy 
mahdollisimman yhtenäisenä samalla kanavoiden kulun niityn länsireu-
naan.

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ke-
vyen liikenteen yhteyksien toteuttamisesta noin 70 000 euroa. Siirtola-
puutarhan toteuttamishankkeeseen kuuluvia kustannuksia tulee hule-
vesijärjestelmän muutoksista noin 30 000 euroa sekä pysäköintialueen 
toteuttamisesta noin 150 000 euroa. Siirtolapuutarhan toteuttamisen 
kustannukset eivät muilta osin sisälly kustannusarvioon, sillä kau-
punginhallitus linjasi vuonna 2009, että kokonaan uudet siirtolapuutar-
hat toteutetaan yksityisellä rahoituksella.

Esittelijä
va. kaupunginarkkitehti
Sonja Liljeblad

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

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

silja.hurskainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 25.04.2017 § 128

HEL 2016-000206 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus.
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Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

juha.korhonen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 20.4.2017

HEL 2016-000206 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Linnavuorenpuiston siirtolapuutarha-alueen asemakaavan muutoksesta 
Vartiokylän (45. ko) ja Mellunkylän (47. ko) kaupunginosissa. Kau-
punginmuseo lausuu asiasta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökul-
masta.

Asemakaavan muutos koskee virkistysaluetta, joka sijaitsee Itäväylän 
eteläpuolella Linnavuorenpuistossa Vartioharjun teollisuusalueen ja ra-
kenteilla olevan Tankomäen asuntoalueen välisellä alueella. Asema-
kaava mahdollistaa siirtolapuutarhan toteuttamisen teollisuusalueen 
reunaan ja itään aukeavalle rinteelle sekä laakson säilymisen yleisessä 
virkistyskäytössä. Palstat on ryhmitelty siten, että kulttuuriympäristö, 1. 
maailmansodan linnoituslaitteiden ketju ja nykyinen polkuverkosto sä-
ilyvät. Ajoneuvoliikenne siirtolapuutarhalle ohjataan Linnanherrankujan 
kautta ja pysäköinti on keskitetty kadun päässä olevalle pysäköintialu-
eelle siirtolapuutarhan reunaan. 

Alueelle on suunniteltu siirtolapuutarha, jossa on 87 puutarhapalstaa, 
yhteisrakennus ja 54 autopaikkaa. Noin 200 m2:n kokoiselle palstalle 
on mahdollisuus rakentaa Helsingin rakennusvalvontaviraston alueelle 
hyväksymien rakennustapaohjeiden ja tyyppipiirustuksien mukainen si-
irtolapuutarhamökki. Mökki koostuu kahdesta, yhteensä 25 m2 kokoi-
sesta asunto- ja varastomoduulista. Mökkien rakentaminen muuttaa 
avointa maisemaa merkittävällä tavalla.

Asemakaava-alueen eteläosan länsipuolella sijaitsee muinaismuistolain 
(295/1963) suojaama ensimmäisen maailmansodan aikainen puolustu-
sasema tukikohta V:9 (Vartioharju), jonka Museoviraston muinaisjään-
nösrekisteri numero on 1000011292. Sen rakennusajankohta on 1915-
1918. Kohde sijaitsee nykyisin tiheästä puustosta raivatun tasaisen 
alueen itäreunalla. Asemista maasto alkaa laskeutua jyrkemmin ase-
man torjuntasuuntaan itään päin. Kohteessa on pohjois-etelä – suun-
nassa yhdeksän betonista konekivääri- tai tähystysasemaa. Niiden 
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välillä on ollut yhdyshauta, joka on täytetty. Katetut rakenteet on räjäy-
tetty.

Voimassa olevassa vuoden 2012 asemakaavassa nro 12008 puolustu-
sasema on suojeltu sm-merkinnällä varustetulla kapealla vyöhykkeellä, 
joka käsittää maastossa näkyvät tuliasemat, niiden välissä olevat peite-
tyt yhdyshaudat ja niiden ympärille varatun suojavyöhykkeen.

Asemakaavamuutostyön aikana kaupunkisuunnitteluvirasto, kau-
punginmuseo ja Museovirasto ovat tehneet tiivistä yhteistyötä puo-
lustusaseman ja siirtolapuutarhan alueiden yhteensovittamiseksi. Siirto-
lapuutarha-alue tulee asemakaavamuutoksessa aivan kiinni sm-aluee-
seen ja sm-alue pienenee sen vuoksi eteläpuoliskossaan itäpuolelta. 
Puolustusaseman länsipuolelle jää leveä lähivirkistysalue, jonka läpi 
varataan jalankululle alue. Sm-alueen rajaa siirretään hiukan lännem-
mäksi vastaamaan paremmin todellista tilannetta. Kaikki tulipesäkkeet 
ja taisteluhaudat jäävät sm-alueelle ja niiden välillä säilyy näköyhteys. 
Puolustusasema menettää kuitenkin näkymät torjuntasuuntaansa ja tä-
ten sen kokonaismerkitys heikkenee. Asemakaavan sm-rajaus ja kaa-
vamääräys ovat neuvottelujen mukainen.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muu-
tosehdotukseen.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 9.2.2016

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

markku.heikkinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2017 § 113

HEL 2016-000206 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 1482_4

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 

 asettaa 28.2.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen 
nro 12435 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennus-
asetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos  koskee Hel-
singin kaupungin 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju)lähivir-
kistysaluetta ja 47.kaupunginosan (Mellunkylä, Mellunmäki) lähivir-
kistysaluetta. 
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 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin / antaa päätöksen perusteluista ilmene-
vän vastineen esitettyyn mielipiteeseen.  Päätösasiakirjat ja vuoro-
vaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja 
näyttelytila 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 esitti kaupunginhallitukselle

 asemakaavan muutosehdotuksen  nro 12435 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

07.06.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi
Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315

kaisa.karilas(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi
Kati Immonen, insinööri, pilaantunut maaperä ja pohjavesi, puhelin: 310 37254

kati.immonen(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37403

juha-pekka.turunen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 2.3.2016

HEL 2016-000206 T 10 03 03

http://www.hel.fi/www/ksv/fi
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1231-00/16 (Vartiokylän (45.ko) 
asemakaavan muutos, Linnavuoren siirtolapuutarha-alue) 4.3.2016 
mennessä.

Uutta siirtolapuutarha-aluetta suunnitellaan Linnavuorenpuiston länsi-
reunaan, alueelle, joka rajautuu pohjoisessa Linnanherrankuja - Lin-
nanpajantien välille ja etelässä Tankovainiontiehen. Palstojen määrä 
olisi 70 - 85 ja koko noin 200 m2. Puistokäytävä linjataan siirtolapuu-
tarhan reunaa mukaillen Vartiokylänlahden ja Itäväylän välille.

Rakennusvirasto pitää uudenlaisen siirtolapuutarhan perustamista Lin-
navuorenpuistoon hyvänä ideana. On hyvä asia, että rakennusviraston 
hallinnassa oleva arvoniitty on merkitty säilytettäväksi. Jatkosuunnit-
telussa on alueelle tehtävä kattava pohjatutkimus. Hyötypuutarhan pe-
rustaminen alueelle vaatii kohtuullisen suuria investointeja, koska on 
varauduttava mahdollisiin pilaantuneiden maiden poistoihin ja näin ol-
len merkittäviin massanvaihtokustannuksiin. 

Asemakaavatyön edetessä on sovittava siirtolapuutarhan rakentamisen 
kustannusvastuista eri osapuolten kesken. Asemakaavan muutoksesta 
syntyy kustannuksia uusien siirtolapuutarha-alueiden rakentamisesta 
käytäväverkostoineen ja paikoitusalueineen sekä alueen liittämisestä 
kunnallistekniseen verkostoon. 

Kaupunginhallitus linjasi vuonna 2009, että kokonaan uudet siirtolapuu-
tarhat palstoineen, kuten tämä alue, on toteutettava yksityisellä rahoi-
tuksella.

Palstojen viljelytoiminta ei saa heikentää Mellunkylänpuron veden laa-
tua. 

Rakennusvirasto toivoo, että jatkosuunnittelu tuo tullessaan selkeän ja 
toimivan siirtolapuutarhakonseptin, jossa osapuolten vastuualueet ja 
yleiset tavoitteet käyvät selkeästi ilmi. 

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

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

silja.hurskainen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 27.01.2016 § 4

HEL 2016-000206 T 10 03 03
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Nimistötoimikunta keskusteli Vartiokylän kaupunginosassa Vartioharjun 
osa-alueella Linnavuorenpuistossa sijaitsevan siirtolapuutarhan ni-
meämisestä.

Nimistötoimikunta päätti esittää siirtolapuutarhalle nimeä

Vartioharjun siirtolapuutarha–Botbyåsens koloniträdgård
(siirtolapuutarha)
Perustelu: Vartioharjun osa-alueen mukaan.

Lisäksi nimistötoimikunta esittää, että Itäväylän pohjoispuolelta Varja-
kanpuistoa ja Vartiokylänlahtea kohti kulkevan jalankulku- ja pyöräily-
yhteyden nimeä Varjakantaival–Väringsskedet jatketaan siirtolapuutar-
han alueella tällä hetkellä nimettömän yhteyden nimenä.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 125
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2019-004552, 2019-004553, 2019-004554, 2019-004555

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 Motion av ledamoten Mauri Venemies m.fl. om regelbundna enkäter 
om inomhusluft för personalen och kunderna

 Motion av ledamoten Reetta Vanhanen m.fl. om multiprofessionellt 
mentalvårdsarbete - psykologer till hälsovårdsstationer

 Motion av ledamoten Petra Malin m.fl. om reglering av artificiell be-
lysning och minskning av ljusföroreningar

 Motion av ledamoten Björn Månsson m.fl. om partnerskap med Fin-
lands Flygmuseum

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 117, 118, 119 ja 125 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 120, 123 ja 124 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

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

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

maankäytöllä on vaikutuksia
 rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvis-

sa asioissa toimialueellaan.

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.
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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 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, 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, 
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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 260 euron oi-
keudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista 
päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. 
Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli 
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen 
on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero: (09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 121 ja 122 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)
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 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 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä 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

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
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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.

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 oi-
keudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista 
päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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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.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

117, 118, 119 och 125 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

120, 123 och 124 § 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.
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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:

  

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 i vilket ändring söks
 på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas

 på vilka grunder ändring söks.
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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 ändringssö-
kanden.

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 

begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 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 ären-
degrupper 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
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Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

3
BESVÄRSANVISNING

121 och 122 § 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 besvärs-
tidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

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

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

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

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefon-
nummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssö-
kanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga fö-
reträdaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid 
inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgif-
ter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla doku-
mentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia 
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utred-

ning över när besvärstiden har börjat 
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 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin 
begäran, 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
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HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Otso Kivekäs
puheenjohtaja
ordförande

Harry Bogomoloff
puheenjohtaja
ordförande

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Hannu Oskala Petrus Pennanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 30.04.2019.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 30.04.2019.

Lauri Menna
johtava asiantuntija
ledande sakkunnig


