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Kokousaika 19.06.2019 16:00 - 21:22, keskeytetty 16:10 - 16:11

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

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

johtaja
Arhinmäki, Paavo kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Vapaavuori, Jan pormestari
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Razmyar, Nasima apulaispormestari

esteellinen: 204 §
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Alametsä, Alviina
Apter, Ted
Arajärvi, Pentti
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva
Chydenius, Jussi
Diarra, Fatim
Ebeling, Mika
Finne-Elonen, Laura
Haatainen, Tuula
Hakola, Juha
Harjanne, Atte
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa
Holopainen, Mari saapui 16:36, poissa: 202 - 208 §
Honkasalo, Veronika
Hussein, Abdirahim Husu
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivelä, Mai
Kolbe, Laura
Kopra, Pia
Korkkula, Vesa
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Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi poistui 21:03, poissa: 218 ja 219 §
Laaksonen, Heimo
Malin, Petra
Meri, Otto
Modig, Silvia saapui 16:51, poissa: 202 - 208 §
Moisio, Elina
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Niinistö, Jussi
Niskanen, Dani
Nygård, Mia
Oskala, Hannu
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti saapui 18:42, poissa: 202 - 208 §
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Raatikainen, Mika
Rantanen, Mari
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Sazonov, Daniel
Stranius, Leo
Taipale, Ilkka
Terho, Sampo poistui 17:54, poissa: 210 - 219 §
Torsti, Pilvi poistui 17:16, poissa: 210 - 219 §
Urho, Ulla-Marja
Vanhanen, Reetta saapui 17:24, poissa: 202 - 208 §
Vartiainen, Juhana
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Väyrynen, Paavo poistui 19:02, poissa: 210 - 219 §
Yanar, Ozan
Abdulla, Zahra varajäsen
Ahlblad, Linda varajäsen
Ahola, Amos varajäsen
Ahola, Heidi varajäsen
Anttila, Maija varajäsen
Haglund, Mia varajäsen
Harms-Aalto, Martina varajäsen
Hyttinen, Nuutti varajäsen
Kiesiläinen, Mikko varajäsen
Klemetti, Tapio varajäsen
Korppi, Anu varajäsen
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Laine, Anna varajäsen
Niskanen, Aleksi varajäsen

saapui 19:02, poissa: 202 - 209 §
Nuorteva, Johanna varajäsen
Pajula, Matias varajäsen

saapui 21:03, poissa: 202 - 217 §
Pasanen, Amanda varajäsen
Rantanen, Tuomas varajäsen

poistui 18:00, poissa: 210 - 219 §
Rissanen, Laura varajäsen
Sevander, Tomi varajäsen
Sivonen, Sameli varajäsen

saapui 19:02, poissa: 202 - 209 §
Särelä, Mikko varajäsen

poistui 17:24, poissa: 209 - 219 §
Taipale, Kaarin varajäsen

saapui 19:02, poissa: 202 - 209 §
Tamminen, Lilja varajäsen
Venemies, Mauri varajäsen

saapui 19:02, poissa: 202 - 209 §

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
Gros, Nina henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Peltonen, Antti vs. hallintojohtaja
Rope, Jenni kaupunginlakimies
Hyttinen, Hannu johtava kaupunginsihteeri
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Rimpilä, Katja kaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna kaupunginsihteeri
Isbom, Hanna erityisavustaja
Sairanen, Heikki erityisavustaja
Seppänen, Pirre erityisavustaja
Åvall, Laura erityisavustaja
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Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Schroderus, Jenny kielenkääntäjä
Katajamäki, Paula tiedottaja
Snellman, Johanna tiedottaja

Asiantuntijat

Näveri, Mikko arkkitehti
Ahola, Henrik arkkitehti
Kuivalainen, Tuija toimitusjohtaja
Torkkola, Jenni erityissuunnittelija
Högnabba, Stina erityissuunnittelija
Hietamäki, Ari taloussuunnittelupäällikkö
Terävä, Timo tarkastusjohtaja
Tiili, Minna arviointipäällikkö
Malinen, Matti talousarviopäällikkö
Nurkkala, Jorma tilintarkastaja
Tamminen, Pepe tilintarkastaja

Puheenjohtaja

Otso Kivekäs kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
202 - 211 §, 215 - 219 §

Harry Bogomoloff kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
212 - 214 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna johtava asiantuntija
202 - 208 §, osa 209 §, 212 - 216 §, 
219 §

Antti Peltonen hallintopäällikkö
osa 209 §, 217 §, osa 218

Hannu Hyttinen johtava kaupunginsihteeri
osa 209 §, 210 §, 211 §, osa 218 §
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Tid 19.06.2019 16:00 - 21:22, avbrutet 16:10 - 16:11

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Kivekäs, Otso stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Arhinmäki, Paavo stadsfullmäktiges II vice ordförande
Vapaavuori, Jan borgmästare
Pakarinen, Pia biträdande borgmästare
Razmyar, Nasima biträdande borgmästare

jävig: 204 §
Vesikansa, Sanna biträdande borgmästare
Alametsä, Alviina
Apter, Ted
Arajärvi, Pentti
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva
Chydenius, Jussi
Diarra, Fatim
Ebeling, Mika
Finne-Elonen, Laura
Haatainen, Tuula
Hakola, Juha
Harjanne, Atte
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa
Holopainen, Mari anlände 16:36, frånvarande: 202 - 

208 §
Honkasalo, Veronika
Hussein, Abdirahim Husu
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivelä, Mai
Kolbe, Laura
Kopra, Pia
Korkkula, Vesa
Koskinen, Kauko
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Koulumies, Terhi avlägsnade sig 21:03, frånvarande: 
218 och 219 §

Laaksonen, Heimo
Malin, Petra
Meri, Otto
Modig, Silvia anlände 16:51, frånvarande: 202 - 

208 §
Moisio, Elina
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Niinistö, Jussi
Niskanen, Dani
Nygård, Mia
Oskala, Hannu
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti anlände 18:42, frånvarande: 202 - 

208 §
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Raatikainen, Mika
Rantanen, Mari
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Sazonov, Daniel
Stranius, Leo
Taipale, Ilkka
Terho, Sampo avlägsnade sig 17:54, frånvarande: 

210 - 219 §
Torsti, Pilvi avlägsnade sig 17:16, frånvarande: 

210 - 219 §
Urho, Ulla-Marja
Vanhanen, Reetta anlände 17:24, frånvarande: 202 - 

208 §
Vartiainen, Juhana
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Väyrynen, Paavo avlägsnade sig 19:03, frånvarande: 

210 - 219§
Yanar, Ozan
Abdulla, Zahra ersättare
Ahlblad, Linda ersättare
Ahola, Amos ersättare
Ahola, Heidi ersättare
Anttila, Maija ersättare
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Haglund, Mia ersättare
Harms-Aalto, Martina ersättare
Hyttinen, Nuutti ersättare
Kiesiläinen, Mikko ersättare
Klemetti, Tapio ersättare
Korppi, Anu ersättare
Laine, Anna ersättare
Niskanen, Aleksi ersättare

anlände 19:02, frånvarande: 202 - 
209 §

Nuorteva, Johanna ersättare
Pajula, Matias ersättare

anlände 21:03, frånvarande: 202 - 
217 §

Pasanen, Amanda ersättare
Rantanen, Tuomas ersättare

avlägsnade sig 18:00, frånvarande: 
210 - 219 §

Rissanen, Laura ersättare
Sevander, Tomi ersättare
Sivonen, Sameli ersättare

anlände 19:02, frånvarande: 202 - 
209 §

Särelä, Mikko ersättare
avlägsnade sig 17:24, frånvarande: 
209 - 219 §

Taipale, Kaarin ersättare
anlände 19:02, frånvarande: 202 - 
209 §

Tamminen, Lilja ersättare
Venemies, Mauri ersättare

anlände 19:02, frånvarande: 202 - 
209 §

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
Gros, Nina personaldirektör
Kivelä, Liisa kommunikationsdirektör
Rinkineva, Marja-Leena näringslivsdirektör
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Saxholm, Tuula finansdirektör
Peltonen, Antti stf. förvaltningsdirektör
Rope, Jenni stadsjurist
Hyttinen, Hannu ledande stadssekreterare
Menna, Lauri ledande sakkunnig
Andersson, Victor stadssekreterare
Rimpilä, Katja stadssekreterare
Villeneuve, Anna stadssekreterare
Isbom, Hanna specialmedarbetare
Sairanen, Heikki specialmedarbetare
Seppänen, Pirre specialmedarbetare
Åvall, Laura specialmedarbetare
Djupsjö, Stefan övertranslator
Schroderus, Jenny translator
Katajamäki, Paula informatör
Snellman, Johanna informatör

Sakkunniga

Näveri, Mikko arkitekt
Ahola, Henrik arkitekt
Kuivalainen, Tuija verkställande direktör
Torkkola, Jenni specialplanerare
Högnabba, Stina specialplanerare
Hietamäki, Ari ekonomiplaneringschef
Terävä, Timo revisionsdirektör
Tiili, Minna utvärderingschef
Malinen, Matti budgetchef
Nurkkala, Jorma revisor
Tamminen, Pepe revisor

Ordförande

Otso Kivekäs stadsfullmäktiges ordförande
202 - 211 §, 215 - 219 §

Harry Bogomoloff stadsfullmäktiges I vice ordförande
212 - 214 §

Protokollförare

Lauri Menna ledande sakkunnig
202 - 208 §, delvis 209 §, 212 - 216 
§, 219 §

Antti Peltonen förvaltningschef
delvis 209 §, 217 §, delvis 218 §

Hannu Hyttinen ledande stadssekreterare
delvis 209 §, 210 §,  211 §, delvis 
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§ Asia

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

203 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

204 Asia/3 Perhevapaan myöntäminen apulaispormestarille, apulaispormestarin 
sijaisen valinta ja kaupunginhallituksen jäsenen valinta
Familjeledighet till en biträdande borgmästare, val av ställföreträdare 
för en biträdande borgmästare och val av ledamot i stadsstyrelsen

205 Asia/4 Tarkastuslautakunnan jäsenen valinta
Val av ledamot i revisionsnämnden

206 Asia/5 Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varajäsenen 
valinta
Val av ersättare i stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion

207 Asia/6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta
Val av ledamot i social- och hälsovårdsnämnden

208 Asia/7 Vuoden 2018 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsit-
tely sekä vastuuvapaus vuodelta 2018
Utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2018 och ans-
varsfrihet för året 2018

209 Asia/8 Helsingin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen
Helsingfors stads bokslut för år 2018

210 Asia/9 Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusil-
moitukset
Förtroendevaldas och tjänsteinnehavares lagstadgade redogörelser 
för bindningar

211 Asia/10 Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen
Ändring av de förtroendevaldas ekonomiska förmåner

212 Asia/11 Hallintosäännön muuttaminen kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä 
kansliapäällikön ja toimialajohtajien toimivallan osalta
Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om fostrans- och utbildnings-
nämndens, kanslichefens och sektorchefernas befogenheter

213 Asia/12 Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2019-2021
Helsingfors välfärdsplan 2019–2021

214 Asia/13 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille (Länsisatama, 
Jätkäsaari, tontti 20829/3)
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Arrendeprinciper för en bostadstomt (Västra hamnen, Busholmen, 
tomten 20829/3)

215 Asia/14 Ruskeasuon Tenholantie 10:n ja 12:n asemakaavan muuttaminen (nro 
12482)
Detaljplaneändring för Tenalavägen 10 och 12 i Brunakärr (nr 12482)

216 Asia/15 Vallilan pohjoisosan asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 
12508)
Detaljplan och detaljplaneändring för Vallgårds norra del (nr 12508)

217 Asia/16 Itäkeskuksen kauppakeskus Itiksen vanhimman osan asemakaavan 
muuttaminen (nro 12535, julkisivujen suojelu)
Detaljplaneändring för köpcentret Itis äldsta del i Östra centrum (nr 
12535, skydd av fasaderna)

218 Asia/17 Itäisen saariston asemakaava (nro 12300)
Detaljplan för Östra skärgården (nr 12300)

219 Asia/18 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 202
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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§ 203
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Ted Apter ja Jussi Chyde-
nius sekä varalle valtuutetut Ilkka Taipale ja Eva Biaudet.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimie-
lisesti valtuutetut Ted Apter ja Jussi Chydenius sekä varalle valtuutetut 
Ilkka Taipale ja Eva Biaudet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 204
Perhevapaan myöntäminen apulaispormestarille, apulaispormesta-
rin sijaisen valinta ja kaupunginhallituksen jäsenen valinta

HEL 2019-006361 T 01 01 03 04

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari Nasima 
Razmyarille perhevapaata apulaispormestarin tehtävästä 18.7.-
31.12.2019, ja

 valitsi Tomi Sevanderin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulais-
pormestarin sijaiseksi samalle ajalle apulaispormestarille päätetyin 
eduin.

Lisäksi kaupunginvaltuusto

 valitsi Nasima Razmyarin kaupunginhallituksen jäseneksi (varajä-
sen Elisa Gebhard) 18.7.2019 lukien Tomi Sevanderilta vapautuval-
le paikalle, ja

 valitsi Tomi Sevanderin kaupunginhallituksen jäseneksi (varajäsen 
Elisa Gebhard) 1.1.2020 lukien Nasima Razmyarilta vapautuvalle 
paikalle. 

Käsittely

Kaupunginvaltuusto totesi, että valtuutettu Nasima Razmyar on esteel-
linen osallistumaan asian käsittelyyn asian koskiessa henkilökohtaisesti 
häntä tai hänen läheistään (kuntalaki 97 §).

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Nasima Razmyarin 7.6.2017 § 585 kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestariksi. Nasima Razmyar on ha-
kenut perhevapaata apulaispormestarin tehtävästä ajalle 18.7.-
31.12.2019.

Hallintosäännön 3 luvun 2 §:n mukaan apulaispormestarin valitsee 
kaupunginvaltuusto. Näin ollen kaupunginvaltuusto valitsee myös apu-
laispormestarin sijaisen. Sijaiseksi otettavan on oltava valtuutettu tai 
varavaltuutettu.

Mikäli apulaispormestarin sijaiseksi esitetään kaupunginhallituksen jä-
sentä, kaupunginvaltuusto valitsee samalla jäsenen vapautuvalle pai-
kalle. Apulaispormestarin sijaisena ollut henkilö voidaan samassa yh-
teydessä valita jatkamaan kaupunginhallituksen jäsenenä sijaisuuden 
päättymisestä lukien.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 205
Tarkastuslautakunnan jäsenen valinta

HEL 2019-006258 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Mikko Kiesiläiselle eron tarkastuslautakunnan jäsenen luot-
tamustoimesta ja

 valitsi nykyisen varajäsenen Tuomas Viskarin jäseneksi tarkastus-
lautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimi-
kaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti valtuutetut Kaisa Hernbergin 
ehdotuksesta nykyisen varajäsenen Tuomas Viskarin varsinaiseksi jä-
seneksi tarkastuslautakuntaan.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 24.5.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Mikko Kiesiläiselle eron tarkastuslautakunnan jäsenen 
luottamustoimesta ja
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 valitsee _________ jäseneksi tarkastuslautakuntaan vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Mikko Kiesiläisen (Vihr.) 7.6.2017 § 262 jä-
seneksi tarkastuslautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. 
Mikko Kiesiläinen pyytää 24.5.2019 eroa tarkastuslautakunnan jäsenen 
luottamustoimesta muiden luottamustehtävien vuoksi.

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

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan 
henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n sekä 
tarkastuslautakuntaa koskevan 75 §:n mukaisesti.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 24.5.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.06.2019 § 430

HEL 2019-006258 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Mikko Kiesiläiselle eron tarkastuslautakunnan jäsenen 
luottamustoimesta ja

 valitsee _________ jäseneksi tarkastuslautakuntaan vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 206
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varajä-
senen valinta

HEL 2018-012380 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Antti Kauppiselle eron kaupunkiympäristölautakunnan ym-
päristö- ja lupajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsi Santtu Salmelan varajäseneksi (Silvia Modigin henkilökohtai-
nen varajäsen) kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupa-
jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudek-
si.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus luottamustehtävästä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Antti Kauppisen (Vas.) 7.6.2017 § 268 vara-
jäseneksi kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostoon 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Antti Kauppinen pyytää 
26.11.2018 eroa kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupa-
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jaoston varajäsenen luottamustoimesta muiden luottamustehtävien 
vuoksi.

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

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan 
henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukai-
sesti.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus luottamustehtävästä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Ympäristö- ja lupajaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos
Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.06.2019 § 431

HEL 2018-012380 T 00 00 02
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Antti Kauppiselle eron kaupunkiympäristölautakunnan ym-
päristö- ja lupajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Santtu Salmelan varajäseneksi (Silvia Modigin henkilökoh-
tainen varajäsen) kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lu-
pajaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikau-
deksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 207
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta

HEL 2019-005381 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Mari Rantaselle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäse-
nen luottamustoimesta ja

 valitsi Aleksi Niskasen jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan 
vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 3.5.2019 sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyydestä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Mari Rantasen (PS) 7.6.2017 § 276 jäse-
neksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikau-
deksi. Mari Rantanen pyytää 3.5.2019 eroa sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan jäsenen luottamustoimesta tultuaan valituksi kansanedustajan 
tehtävään.
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Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan 
henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukai-
sesti.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 3.5.2019 sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyydestä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.06.2019 § 416

HEL 2019-005381 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto
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 myöntää Mari Rantaselle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäse-
nen luottamustoimesta ja

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

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

27.05.2019 Pöydälle

20.05.2019 Pöydälle

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 208
Vuoden 2018 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen kä-
sittely sekä vastuuvapaus vuodelta 2018

HEL 2018-004974 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto 

1 merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodel-
ta 2018 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten 
lautakuntien lausunnot

2 kehotti kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2019 loppuun 
mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toi-
minnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointi-
kertomuksen johdosta

3 merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 2018
4 hyväksyi tilintarkastuskertomuksessa esitetyn perusteella tilinpää-

töksen
5 myönsi tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyy-

destä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2018 kau-
pungin hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi menettelyn, 
että esityslistan asioiden 7 ja 8 kohdalla keskustelu käydään yhdessä. 
Keskustelun kuluessa on tehtävä molempia asioita koskevat ehdotuk-
set.

Esittelijä
Tarkastuslautakunta

Lisätiedot
Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: 310 36545

minna.tiili(a)hel.fi
Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: 310 36580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Liitteet

1 Arviointikertomus 2018
2 Kaupunginhallituksen lausunto 20.5.2019
3 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto 7.5.2019
4 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 14.5.2019
5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 21.5.2019
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6 Tilintarkastuskertomus 2018
7 Tilintarkastajan yhteenvetoraportti vuoden 2018 tilintarkastuksesta

Muutoksenhaku

Kohdat 1 - 3 Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kohdat 4 - 5 Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä 
on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta 
koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja 
talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko 
toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lau-
takunnan tulee antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomus, 
jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus tulee käsitellä val-
tuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Helsingin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös on valtuuston käsittelyssä 
19.6.2019. Samassa kokouksessa käsiteltävänä ovat kaupungin tilin-
tarkastajan laatima tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 ja tarkastus-
lautakunnan arviointikertomus sekä arviointikertomuksesta hankitut 
kaupunginhallituksen ja lautakuntien lausunnot. Lisäksi valtuusto päät-
tää kokouksessa tarkastuslautakunnan ehdotuksen perusteella vastuu-
vapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 2018.

Arviointikertomus

Tarkastuslautakunnan kaksi toimikuntaa ovat valmistelleet yhteistyössä 
tarkastusviraston kanssa vuoden 2018 arviointisuunnitelmaan sisälty-
neistä arviointiaiheista arviointikertomuksen, jonka lautakunta hyväksyi 
9.4.2019. Arviointikertomus on esityslistan liitteenä.

Tarkastuslautakunta on Helsingin kaupungin hallintosäännön 21 luvun 
2 §:n mukaisesti pyytänyt arviointikertomuksesta 22.5.2019 mennessä 
lausunnot kaupunginhallitukselta ja asianomaisilta lauta- ja johtokunnil-
ta. Lausunnot ovat esityslistan liitteenä.

Lisäksi tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto kehottaa 
kaupunginhallitusta antamaan valtuustolle joulukuun loppuun mennes-
sä selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt 
ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta. Menettely 
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vastaa kuntalain 121 §:n säädöstä, jonka mukaan kaupunginhallituksen 
tulee antaa valtuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin arviointikertomus 
on antanut aihetta.

Tilintarkastuskertomus

Kuntalain mukaan tilintarkastajan on tarkastettava, onko kaupungin hal-
lintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti, antavatko tilin-
päätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista 
koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tie-
dot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toi-
minnasta sekä ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikei-
ta. Lisäksi tilintarkastajan on tarkastettava, onko kunnan sisäinen val-
vonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukai-
sesti.

Helsingin kaupungin tilintarkastaja, KPMG Oy Ab, on antanut tarkastus-
lautakunnalle kaupunginvaltuustolle osoitetun, vastuullisen tilintarkasta-
jan, JHT, KHT Jorma Nurkkalan 26.4.2019 allekirjoittaman tilintarkas-
tuskertomuksen tilikaudelta 2018. Tilintarkastuskertomus on esityslis-
tan liitteenä.

Tilintarkastaja on selostanut kertomusta tarkastuslautakunnalle ko-
kouksessa 7.5.2019 ja esittää kertomuksessaan tilinpäätöksen hyväk-
symistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan 
tilikaudelta. Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat toimielinten jä-
senet ja toimielinten tehtäväalueen johtavat viranhaltijat.

Tilintarkastaja on antanut kertomuksensa lisäksi 26.4.2019 päivätyn yh-
teenvetoraportin vuoden 2018 tilintarkastuksesta, joka on lähetetty tar-
kastusvirastosta tilintarkastajan pyynnöstä muun muassa kaupungin 
johdolle, toimialojen johdolle sekä hallinto- ja talouspäälliköille. Tilintar-
kastaja on selostanut yhteenvetoraporttiaan tarkastuslautakunnalle ko-
kouksessa 7.5.2019. Yhteenvetoraportti on esityslistan liitteenä.

Esittelijä
Tarkastuslautakunta

Lisätiedot
Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: 310 36545

minna.tiili(a)hel.fi
Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: 310 36580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Liitteet

1 Arviointikertomus 2018
2 Kaupunginhallituksen lausunto 20.5.2019
3 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto 7.5.2019
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4 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 14.5.2019
5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 21.5.2019
6 Tilintarkastuskertomus 2018
7 Tilintarkastajan yhteenvetoraportti vuoden 2018 tilintarkastuksesta

Muutoksenhaku

Kohdat 1 - 3 Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kohdat 4 - 5 Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 28.05.2019 § 50

HEL 2018-004974 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä
päättäisi

− merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodel-
ta 2018 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten 
lautakuntien lausunnot

− kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2019 loppuun 
mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toi-
minnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointi-
kertomuksen johdosta

− merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 2018
− hyväksyä tilintarkastuskertomuksessa esitetyn perusteella tilinpää-

töksen
− myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyy-

destä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2018 kau-
pungin hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille.

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili(a)hel.fi
Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi
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§ 209
Helsingin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen

HEL 2019-002913 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

- hyväksyä kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen siten, että tilikauden 
tulos ennen varausten ja rahastojen muutoksia on 386 782 745,66 eu-
roa.

- hyväksyä tilikauden tuloksen käsittelystä liikelaitosten ja talousarvion 
ulkopuolisten rahastojen osalta seuraavasti:

Alla olevien liikelaitosten yli-/alijäämä siirretään ko. liikelaitoksen johto-
kunnan esityksen mukaisesti ko. liikelaitoksen taseen omaan pää-
omaan.

Alla olevien rahastojen yli-/alijäämä siirretään rahaston sääntöjen mu-
kaisen ko. rahaston rahastopääomaan.

- hyväksyä muun toiminnan tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavasti:
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Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että innovaatiorahastoon siirretään 
Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista 20 miljoonaa 
euroa.

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti, että urheilu- ja ulkoilulaitosrahas-
toon siirretään Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovarois-
ta 10 miljoonaa euroa.

Vielä kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat kolme toivomuspontta:

1 Selvitetään mahdollisuudet painottaa nykyistä paremmin ympä-
ristö- ja ilmastovaikutuksia investointipäätöksiä tehtäessä. (Mari 
Holopainen)

  
2 Selvitetään mahdollisuudet tuoda päästövähennystavoitteiden 

seuranta valtuustolle nykyistä perusteellisemmin käsiteltynä ja 
korkeammin priorisoituna. (Mai Kivelä)

  
3 Selvitetään mahdollisuudet lisätä päätösten pitkän tähtäimen 

hyvinvointivaikutusten ja erityisesti mielenterveysvaikutusten 
painottamista sosiaali- ja terveystoimialan talouden suunnitte-
lussa. (Alviina Alametsä)

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi menettelyn, 
että esityslistan asioiden 7 ja 8 kohdalla keskustelu käydään yhdessä. 
Keskustelun kuluessa on tehtävä molempia asioita koskevat ehdotuk-
set.

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kolme toivomuspont-
ta.

Valtuutettu Mari Holopainen ehdotti valtuutettu Reetta Vanhasen kan-
nattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Selvitetään mahdollisuudet painottaa nykyistä paremmin ympä-
ristö- ja ilmastovaikutuksia investointipäätöksiä tehtäessä.

  

Valtuutettu Mai Kivelä ehdotti valtuutettu Atte Harjanteen kannattama-
na hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Selvitetään mahdollisuudet tuoda päästövähennystavoitteiden 
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seuranta valtuustolle nykyistä perusteellisemmin käsiteltynä ja 
korkeammin priorisoituna.

Valtuutettu Alviina Alametsä ehdotti valtuutettu Eva Biaudet'n kannat-
tamana seuraavan toivomusponnen:

 Selvitetään mahdollisuudet lisätä päätösten pitkän tähtäimen 
hyvinvointivaikutusten ja erityisesti mielenterveysvaikutusten 
painottamista sosiaali- ja terveystoimialan talouden suunnittelus-
sa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.

1 äänestys

Valtuutettu Mari Holopaisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Selvitetään mahdollisuudet painottaa nykyistä paremmin 
ympäristö- ja ilmastovaikutuksia investointipäätöksiä tehtäessä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 49
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Maija Ant-
tila, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Atte Harjanne, Martina 
Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Jukka Järvinen, Atte 
Kaleva, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura 
Kolbe, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Heimo Laakso-
nen, Anna Laine, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilai-
nen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Jenni Paju-
nen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Leo Stra-
nius, Lilja Tamminen, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesi-
kansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 6
Amos Ahola, Pia Kopra, Otto Meri, Dani Niskanen, Matti Parpala, Ilkka 
Taipale
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Tyhjä: 24
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, 
Juha Hakola, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Tapio 
Klemetti, Terhi Koulumies, Seija Muurinen, Jussi Niinistö, Mia Nygård, 
Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Ris-
to Rautava, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Ulla-
Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Poissa: 6
Tuula Haatainen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Sampo Terho, Pil-
vi Torsti, Paavo Väyrynen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Mai Kivelän ehdottaman toi-
vomusponnen.

2 äänestys

Valtuutettu Mai Kivelän ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Selvitetään mahdollisuudet tuoda päästövähennystavoit-
teiden seuranta valtuustolle nykyistä perusteellisemmin käsiteltynä ja 
korkeammin priorisoituna.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 52
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Amos Ahola, Heidi Ahola, Alviina Ala-
metsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eva 
Biaudet, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mia Haglund, Atte Harjanne, 
Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Ho-
lopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaa-
ra, Jukka Järvinen, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai 
Kivelä, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Anna Laine, Petra 
Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jo-
hanna Nuorteva, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti 
Parpala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Laura 
Rissanen, Tomi Sevander, Leo Stranius, Lilja Tamminen, Reetta Van-
hanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 4
Pia Kopra, Dani Niskanen, Mika Raatikainen, Ilkka Taipale

Tyhjä: 22
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Juha Hakola, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, 
Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Seija 
Muurinen, Jussi Niinistö, Mia Nygård, Jaana Pelkonen, Mari Rantanen, 
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Risto Rautava, Daniel Sazonov, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Ju-
hana Vartiainen

Poissa: 7
Tuula Haatainen, Otto Meri, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Sampo 
Terho, Pilvi Torsti, Paavo Väyrynen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Mari Holopaisen ehdottaman 
toivomusponnen.

3 äänestys

Valtuutettu Alviina Alametsän ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Selvitetään mahdollisuudet lisätä päätösten pitkän täh-
täimen hyvinvointivaikutusten ja erityisesti mielenterveysvaikutusten 
painottamista sosiaali- ja terveystoimialan talouden suunnittelussa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 66
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Amos Ahola, Heidi Ahola, Alviina Ala-
metsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fa-
tim Diarra, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Atte Harjanne, Martina 
Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kive-
käs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkku-
la, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Anna Laine, Petra 
Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Jenni 
Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Pel-
tokorpi, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Laura 
Rissanen, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Leo Stranius, Lilja Tammi-
nen, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Ve-
sikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Otto Meri, Ilkka Taipale

Tyhjä: 11
Mika Ebeling, Juha Hakola, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Heimo 
Laaksonen, Seija Muurinen, Mia Nygård, Matti Parpala, Risto Rautava, 
Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori
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Poissa: 6
Tuula Haatainen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Sampo Terho, Pil-
vi Torsti, Paavo Väyrynen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Alviina Alametsän ehdottaman 
toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin tilinpäätös 2018
2 Tunnusluvut 2017 ja 2018 lopullisilla väestötiedoilla

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhalli-
tuksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden 
maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkas-
tettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsi-
teltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus on 18.3.2019 §196 käsitellyt ja allekirjoittanut Hel-
singin kaupungin tilinpäätöksen.

Kaupungin taloutta on hoidettu pitkäjänteisesti ja se on vahvalla pohjal-
la. Kaupungin tilikauden tulos oli 386,8 miljoonaa euroa ollen 199 mil-
joonaa euroa talousarviota parempi. Vuoden 2017 tulos oli 483,1 mil-
joonaa euroa ja vuoden 2016 tulos 470,2 miljoonaa euroa. Vuoden 
2018 tulos mahdollistui, kun toimintakate toteutui talousarviota parem-
pana (81,3 miljoonaa euroa) ja vero- sekä valtionosuustulot kasvoivat 
talousarviossa ennakoitua enemmän (106 miljoonaa euroa). Myös kor-
komenot olivat talousarviota pienemmät (12 miljoonaa euroa).
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Helsingin kaupungin tuloslaskelma
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Maanmyyntituloja kertyi talousarviossa ennakoitua (100 miljoonaa eu-
roa) enemmän, yhteensä 123 miljoonaa euroa (toteuma 143 miljoonaa 
euroa vuonna 2017).
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Kaupungin ulkoisten toimintamenojen kasvu edelliseen vuoteen verrat-
tuna oli 2,8 prosenttia. Kasvu oli maltillinen verrattuna menokasvuun 
muissa suurissa kaupungeissa tai koko kuntakentällä. Kaupungin toi-
mintamenot alittivat talousarvion 38 miljoonaa euroa.

Kaupunkistrategian käyttötalouden toimintamenoja mitoittavan talous-
tavoitteen mukaiset menot kasvoivat vuonna 2018 noin 2,0 prosenttia. 
Kyseiset menot toteutuivat noin 58 miljoonaa euroa talousarviota pie-
nempinä. Määrärahojen alitus johtui osaltaan eräiden keskitetysti varat-
tujen määrärahojen alittumisesta (mm. keskitetyt tietotekniikkamenot 
sekä henkilöstömenojen jaksotusmuutokset) sekä vaalien kustannus-
ten toteutumisesta talousarviossa ennakoitua matalampina (ei maakun-
tavaaleja 2018 ja vain yksi kierros presidentinvaaleja). Lisäksi Kaupun-
kiympäristön toimialalla eräät menot toteutuivat talousarviota pienem-
pinä (kaupunkirakenne-talousarviokohdan henkilöstömenot, asuntotuo-
tannon menot sekä tuki HKL:lle).

Verotuloja kertyi 3 416,6 miljoonaa euroa eli kokonaisverotulot toteutui-
vat 83,6 miljoonaa euroa talousarviota korkeampina. Verotuloa kertyi 
yhteisöverotuotot ja kiinteistövero mukaan luettuna 1,1 prosenttia edel-
lisvuotta enemmän. Vuoden 2018 alusta Helsingin kunnallisveropro-
senttia laskettiin puolella prosentilla. Helsingin verotulojen kehitys oli 
parempi kuin maassa keskimäärin, vaikka Helsinki alensi veroprosent-
tiaan. Helsingin ansiotuloveropohja on kasvanut viime vuosina parem-
min kuin maassa keskimäärin.

Valtionosuustilitykset olivat 197,3 miljoona euroa ja ne laskivat noin 23 
miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna kilpailukykysopimuk-
seen liittyvien leikkausten sekä verotulopohjan eroihin liittyvän valtiono-
suuksien tasauksen kasvun seurauksena.

Vuosikate 752 miljoonaa euroa toteutui 206 miljoonaa euroa talousar-
viota korkeampana, mutta selvästi edellisvuotta heikompana (838 mil-
joona euroa vuonna 2017). Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää 
käytettäväksi investointeihin ja lainan lyhennyksiin.

Kaupungin investointien toteuma vuonna 2018 oli liikelaitosten inves-
toinnit (pääosin HKL -liikelaitoksen joukkoliikenneinvestointeja) huo-
mioiden 625 miljoonaa euroa eli jokseenkin edellisen vuoden tasolla 
(621 miljoonaa vuonna 2017).



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2019 27 (340)
Kaupunginvaltuusto

Asia/8
19.06.2019

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

Helsingin investointitaso oli vuoden 2017 tapaan korkea. Kahtena edel-
lisenä vuonna Helsingin investointitaso on kasvanut merkittävästi aikai-
semmista vuosista.

Talousarviossa investointeihin oli varattu määrärahaa (ilman liikelaitok-
sia) yhteensä 571,5 miljoonaa euroa. Talousarviovuodelle edelliseltä 
vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetty-
jen sekä muiden ylitysoikeuksien jälkeen investointeihin käytettävissä 
olleet määrärahat olivat yhteensä 694,3 miljoona euroa, josta käytettiin 
yhteensä 516 miljoonaa euroa eli 74 prosenttia. Liikelaitosinvestointei-
hin oli talousarviossa varauduttu yhteensä 181,7 milj. eurolla, joista to-
teutui yhteensä 109,1 milj. euroa eli 60 prosenttia. 

Helsingin kaupungin rahoituslaskelma
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Toiminnan ja investointien rahavirta toteutui 150,7 miljoonaa euroa po-
sitiivisena. Tämä keskeinen kaupungin talouden tilannetta kuvaava 
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tunnusluku toteutui heikompana kuin edellisenä vuonna (245 miljoonaa 
euroa 2017). Syynä edellistä vuotta matalampaan tasoon oli alempi 
vuosikatteen taso.

Kaupungin toiminnan ja investointien rahavirta on ollut vuosina 2016–
2018 ylijäämäinen ja se on parantanut rahoituslaskelman tunnuslukuja.

Uusia pitkäaikaisia talousarviolainoja ei nostettu. Kaupungin lainakanta 
aleni 1 100 miljoonaan euroon (sisältäen HKL:n rahalaitoslainat). Pit-
käaikaisia lainoja lyhennettiin yhteensä 106 miljoonaa euroa. Lyhen-
nykset rahoitettiin ylijäämäisestä toiminnan ja investointien rahavirras-
ta.

Kaupungin rahat ja pankkisaamiset ovat pienentyneet kuluneella tili-
kaudella 75 miljoonaa euroa. Kassavarojen määrän väheneminen joh-
tuu toiminnan ja investointien rahavirran edellistä vuotta heikommasta 
tasosta, pitkäaikaisten lainojen lyhentämisestä ja antolainojen kasvus-
ta. Kaupungin maksuvalmius oli vuoden lopussa 91 päivää.

Kaupungin rahavaroihin sisältyy 428 miljoonaa euroa tytäryhteisöjen 
varoja kaupungin konsernitilillä, ts. kaupungin lyhytaikaista velkaa tytä-
ryhteisöille, sekä vastaavasti 81 miljoonaa euroa henkilöstökassavaro-
ja, ts. lyhytaikaista velkaa kaupungin henkilöstökassalle.

Muissa maksuvalmiuden muutoksissa kohdassa toimeksiantojen varo-
jen ja pääomien muutokset näkyy kaupungin maksuvalmiutta alentava-
na eränä Asuntotuotantopalveluiden niin sanotun kaupungin sisäisen 
käyttötililuoton käytön kasvu. Tämä johtui huomattavasti kasvaneesta 
tuotantomäärästä sekä urakoiden kustannusten kasvusta.

Vahvana pysynyt vuosikate on viime vuodet mahdollistanut kaupungin 
investointien rahoittamisen tulorahoituksella. Lisäksi se on mahdollista-
nut kaupungin lainakannan alenemisen.

Lainasaamisten kasvua selittää kaupunkikonserniin kuuluvalle Stadion-
säätiölle Olympiastadionin peruskorjaukseen myönnetty laina suuruu-
deltaan 90 miljoonan euroa.
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Helsingin kaupunkikonsernin vuoden 2018 vuosikate heikkeni vuodesta 
2017 noin 35 miljoonalla eurolla ollen 1 358 miljoonaa euroa. Helsingin 
kaupungin vuosikate aleni 86 miljoonaa euroa vuonna 2018 edelliseen 
vuoteen verrattuna. Näin ollen tytäryhteisöjen vaikutus kaupunkikon-
sernin vuosikatetta nostavasti oli yli 50 miljoonaa euroa edellistä vuotta 
parempi. Ennen kaikkea Helen Oy:n toiminta oli edellistä vuotta kannat-
tavampaa.

Kaupunkikonsernin ylijäämä oli 528 miljoonaa euroa ja se heikkeni 
edellisestä vuodesta 120 miljoonaa euroa. Helsingin kaupungin ylijää-
mä oli 75 miljoonaa euroa edellisen vuoden tasoa heikompi.
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Helsingin kaupunkikonsernin tuloslaskelma
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Kaupunkikonsernin vuoden 2018 toiminnan ja investointien rahavirta oli 
-35 miljoonaa euroa negatiivinen ja selvästi edellisen vuoden tasoa 
(171 miljoonaa euroa) heikompi. Helsingin kaupungin vaikutus kaupun-
kikonsernin toiminnan ja investointien rahavirtaan oli 150,7 miljoonaa 
euroa, mikä oli edellistä vuotta (245,1 miljoonaa euroa) heikompi. Tytä-
ryhteisöjen yhteenlaskettu investointitaso oli 1 093,5 miljoonaa euroa ja 
se oli 328,9 miljoonaa euroa edellisen vuoden tasoa (764,6 miljoonaa 
euroa) suurempi. Tytäryhteisöjen kasvanut yhteenlaskettu investointi-
taso heikensi, kaupungin vuosikatteen heikentymisen ohella, kaupunki-
konsernin toiminnan ja investointien rahavirtaa.

Kaupunkikonsernin lainakanta oli 4 983,8 miljoonaa euroa (vuonna 
2017 vastaava taso oli 4 984,7 miljoonaa euroa) eli 7 670 euroa asu-
kasta kohden. Tästä Helsingin kaupungin lainakanta oli 1 100 miljoo-
naa euroa eli 1 693 euroa asukasta kohden. Helsingin kaupungin lai-
nakanta pieneni, mutta tytäryhteisöjen yhteenlaskettu lainakanta kasvoi 
vastaavan suuruisesti.
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Helsingin kaupunkikonsernin rahoituslaskelma
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Tilinpäätöksessä 2018 on esitetty ennakkotiedot väestöluvuista per 
31.12.2018 sekä vertailu vuodesta 31.12.2017.

Tilastokeskus julkaisee lopulliset viralliset vuoden lopun väestömäärät 
seuraavan vuoden maaliskuun lopussa. Kunnanhallitusten on käsiteltä-
vä kuntalain mukaan tilinpäätökset maaliskuun loppuun mennessä. Ti-
linpäätöksen käsittelyn aikataulusta johtuen Helsingin kaupungin tilin-
päätöksessä on väestömääränä tilinpäätöksen valmisteluvaiheessa 
käytössä oleva ennakkotieto vuoden lopun väestömäärästä.

Lopullinen vuoden 2018 lopun väestömäärä oli 1 758 asukasta pie-
nempi kuin tilinpäätöksessä todettu ennakkotieto.

Tilinpäätöksessä 2018 esitetyt tunnusluvut vuosien 2017 ja 2018 lopul-
lisilla väestötiedoilla on esitetty liitteenä olevassa taulukossa ("Tunnus-
luvut 2017–2018 lopullisilla väestötiedoilla"). Tunnuslukujen muutos 
ennakkotietojen ja lopullisten tietojen välillä ei ole merkittävä.

Tilinpäätöksen käsittelyyn liittyen Khs toteaa, että kuntalain mukaan 
kunnanhallitus tekee toimintakertomuksessa ehdotuksen tilikauden tu-
loksen käsittelystä.

Liikelaitosten ja itsenäisinä taseyksikköinä toimivien rahastojen tulokset 
käsitellään kirjanpitosäännösten mukaisesti niiden omissa tilinpäätök-
sissä.

Edelleen kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että inno-
vaatiorahastoon tulisi siirtää Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä 
voittovaroista 20 miljoonaa euroa. Innovaatiorahaston pääoman kas-
vattaminen mahdollistaa valtuustokauden aikana kaupunkistrategiaa 
toteuttavien määräaikaisten kehittämishankkeiden toteuttamista, esim. 
digitalisaatio-ohjelman kokeilutoiminnan hankkeet yritysten ja muiden 
kumppaneiden kanssa. Rahaston sääntöjen tarkistaminen tuodaan 
erikseen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Innovaatiorahaston vapaa pääoma on maaliskuussa 2019 noin 12 mil-
joonaa euroa. Vuotuinen käyttö on ollut viime vuosina, joina hankeha-
kuja on järjestetty 3 – 3,5 miljoonaa euroa.

Edelleen kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahastoon tulisi siirtää Helsingin kaupungin taseeseen ker-
tyneistä voittovaroista 10 miljoonaa euroa. Rahaston pääoman kasvat-
taminen on tarpeen vireillä olevien liikuntahankkeiden (mm. Urheahalli) 
rahoituksen mahdollistamiseksi. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston vapaa 
pääoma on maaliskuussa 2019 noin 10 miljoonaa euroa.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin tilinpäätös 2018
2 Tunnusluvut 2017 ja 2018 lopullisilla väestötiedoilla

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.06.2019 § 427

HEL 2019-002913 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

- hyväksyä kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen siten, että tilikauden 
tulos ennen varausten ja rahastojen muutoksia on 386 782 745,66 eu-
roa.

- hyväksyä tilikauden tuloksen käsittelystä liikelaitosten ja talousarvion 
ulkopuolisten rahastojen osalta seuraavasti:

Alla olevien liikelaitosten yli-/alijäämä siirretään ko. liikelaitoksen johto-
kunnan esityksen mukaisesti ko. liikelaitoksen taseen omaan pää-
omaan.

Alla olevien rahastojen yli-/alijäämä siirretään rahaston sääntöjen mu-
kaisen ko. rahaston rahastopääomaan.
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- hyväksyä muun toiminnan tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavasti:

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää, että innovaatiorahastoon siirre-
tään Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista 20 mil-
joonaa euroa.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää, että urheilu- ja ulkoilulaitosrahas-
toon siirretään Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovarois-
ta 10 miljoonaa euroa.

18.03.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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§ 210
Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuu-
silmoitukset

HEL 2017-011969 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi luottamushenkilöiden ja viranhalti-
joiden kuntalain 84 §:n tarkoittamat sidonnaisuusilmoitukset.

Esittelijä
Tarkastuslautakunta

Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 28.5.2019
2 Viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset 28.5.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 84 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja 
viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä 
luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja
muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan ja muistakin si-
donnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien
hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitukset tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo 
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston 
tiedoksi vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ilmoitusvelvollinen itse on 
vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. Sidonnaisuusilmoitus 
on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu 
luottamustoimeensa tai tehtäväänsä. Lisäksi henkilöllä on velvollisuus 
viivytyksettä ilmoittaa muutoksista sekä korjata virheelliset tiedot. 
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Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietover-
kossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoi-
tusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päät-
tyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietover-
kosta. 

Ilmoitusvelvolliset

Luottamushenkilöistä velvollisuus tehdä sidonnaisuusilmoitus on por-
mestarilla, apulaispormestareilla, kaikilla muilla kaupunginhallituksen 
jäsenillä ja varajäsenillä, kaupunginhallituksen jaostojen jäsenillä ja va-
rajäsenillä, valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, lauta-
kuntien ja jaostojen puheenjohtajilla ja varapuheenjohtajilla sekä kau-
punkiympäristölautakunnan ja sen jaostojen jäsenillä ja varajäsenillä.

Helsingin kaupungin oikeuspalvelujen mukaan viranhaltijoista velvolli-
suus tehdä sidonnaisuusilmoitus on kaupunginhallituksen sekä sen 
jaostojen esittelijöillä sekä heidän sijaisikseen nimetyillä henkilöillä, lau-
takuntien ja niiden jaostojen esittelijöinä toimivilla henkilöillä sekä hei-
dän sijaisiksiin nimetyillä henkilöillä. Esittelijän sijaisen sijaisena toimi-
minen ei luo velvollisuutta tehdä sidonnaisuusilmoitusta, jos kyseinen 
henkilö ei käytännössä koskaan toimi esittelijänä.

Sidonnaisuusilmoitusten tilanne Helsingin kaupungilla 28.5.2019

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä on 106. Luottamushenkilöiden 
ilmoitustiedot ovat liitteenä 1. Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita on 125. 
Viranhaltijoiden ilmoitustiedot ovat liitteenä 2.

Ajantasaiset sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kaupungin internetsi-
vulla osoitteessa https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paa-
toksenteko/muutoksenhaku-paatoksiin/sidonnaisuusilmoitukset

Esittelijä
Tarkastuslautakunta

Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 28.5.2019
2 Viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset 28.5.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 28.05.2019 § 51

HEL 2017-011969 T 00 01 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi luottamushenkilöiden ja vi-
ranhaltijoiden kuntalain 84 §:n tarkoittamat sidonnaisuusilmoitukset.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti saattaa sidonnaisuusilmoitukset val-
tuustolle tiedoksi.

20.11.2018 Ehdotuksen mukaan

29.05.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

14.11.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 12.12.2018 § 408

HEL 2017-011969 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi luottamushenkilöiden ja viranhalti-
joiden kuntalain 84 §:n tarkoittamat sidonnaisuusilmoitukset.

Esittelijä
Tarkastuslautakunta

Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi
Timo Terävä, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 20.06.2018 § 201

HEL 2017-011969 T 00 01 00

Päätös
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Kaupunginvaltuusto merkitsi sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Esittelijä
Tarkastuslautakunta

Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(at)hel.fi
Timo Terävä, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 43126

timo.terava(at)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 13.12.2017 § 454

HEL 2017-011969 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Esittelijä
Tarkastuslautakunta

Lisätiedot
Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2019 41 (340)
Kaupunginvaltuusto

Asia/10
19.06.2019

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

§ 211
Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen

HEL 2019-002278 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa luottamushenkilöiden taloudellisia 
etuuksia seuraavasti:

Ansionmenetyksen ja lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten 
korvaaminen

Luvun ensimmäisen kappaleen viimeiseksi kohdaksi lisätään:

Ansionmenetyksen korvausta tai lastenhoidon järjestämisestä aiheutu-
neita kustannuksia maksetaan
[…]

 valtuustoryhmän puheenjohtajalle osallistumisesta kaupunginhalli-
tuksen kokousta edeltävään ryhmäkokoukseen

Kaupungin toimielinten palkkiot

Hallintosäännössä määrättyjä muita toimielimiä koskeva kappale korva-
taan seuraavilla kappaleilla:

Toimialalautakuntien jaostot

 Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet) 

 Vuosipalkkio: 4 480 euroa (puheenjohtaja), 2 240 euroa (varapu-
heenjohtaja)

Pelastuslautakunta

 Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet) 

 Vuosipalkkio: 4 480 euroa (puheenjohtaja), 2 240 euroa (varapu-
heenjohtaja)

Liikelaitosten johtokunnat

 Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet) 

 Vuosipalkkio: 4 480 euroa (puheenjohtaja), 2 240 euroa (varapu-
heenjohtaja)
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Koulujen ja lukioiden johtokunnat

 Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet) 

Kaupunginhallituksen asettamia toimielimiä koskeva kappale muute-
taan seuraavasti:

Toimivaltaisen toimielimen asettamat toimielimet

 Toimivaltaisen toimielimen asettaman toimikunnan, neuvottelukun-
nan, vaikuttamistoimielimen tai muun vastaavan kokouspalkkio, jos 
asettamispäätöksessä todetaan tätä päätöstä sovellettavan: 150 
euroa (puheenjohtaja), 130 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Vaaleihin liittyvät palkkiot

Luvun ensimmäiseen kappaleeseen lisätään maininta siitä, että vaalei-
hin liittyvät kokonaispalkkiot kattavat korvauksen vaalimateriaalien kul-
jettamisesta ja muusta valmistelutyöstä seuraavasti:

Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, varapuheen-
johtajalle, jäsenelle ja vaalitoimitsijalle maksetaan toimituspäivältä seu-
raavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy korvaus vaalitoimituksen pää-
tyttyä suoritettavasta laskentatyöstä, vaalimateriaalin kuljetuksesta 
kaupungin alueella, vaaleihin liittyvästä valmistelutyöstä ja vähäisestä 
oman matkapuhelimen käytöstä:

Lisäksi lukuun lisätään seuraavat kappaleet:

Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, varapuheen-
johtajalle, jäsenelle ja vaalitoimitsijalle maksetaan ansionmenetyksen 
korvausta tai lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia 
sekä matkakustannusten korvausta vaalimateriaalin kuljettamiseen ja 
äänestyksen suorittamiseen liittyvien tehtävien hoitamisesta.

Keskusvaalilautakunnan kokouksista maksetaan luottamushenkilöille 
seuraavat palkkiot:

 Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet)

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet
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1 Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ansionmenetyksen ja lastenhoidon järjestämisestä korvaaminen

Luottamushenkilöiden taloudellisissa etuuksissa on mahdollistettu an-
sionmenetyksen ja lastenhoidon kustannusten korvaaminen kaupun-
ginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksia edeltävien ryhmäko-
kousten osalta kyseisen toimielimen kokoukseen osallistuville jäsenille.

Valtuustoryhmän puheenjohtajat eivät kaikissa tilanteissa ole oikeutet-
tuja korvaukseen. Valtuustoryhmän puheenjohtajalle esitetään lisättä-
väksi oikeus saada korvausta ryhmäkokouksen ajalta riippumatta siitä 
osallistuuko hän ryhmäkokousta seuraavaan toimielimen kokoukseen.

Kokous- ja vuosipalkkiot

Luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista on virheellisesti jäänyt 
edellisen muutoksen yhteydessä puuttumaan maininnat eräiden toimie-
linten kokous- ja vuosipalkkiosta. Luottamushenkilöiden taloudellisiin 
etuuksiin on tarkoitus lisätä määräykset toimialalautakuntien jaostojen 
ja pelastuslautakunnan vuosipalkkioista sekä selkeyttää taloudellisten 
etuuksien luettavuutta kokous- ja vuosipalkkioiden osalta.

Vaaleihin liittyvät palkkiot

Vaaleista maksettavia palkkiota esitetään selkeytettävän lisäämällä 
maininnat siitä, että kokonaispalkkio sisältää korvauksen vaalimateriaa-
lin kuljetuksesta kaupungin alueella ja vaaleihin liittyvästä valmistelu-
työstä. Lukuun lisättäisiin myös nykyistä käytäntöä selkeyttävät mainin-
nat ansionmenetyksen ja lastenhoidon järjestämisen korvauksesta, 
vaalimateriaalin kuljettamiseen ja äänestyksen suorittamiseen liittyvien 
kustannusten korvaamisesta sekä keskusvaalilautakunnan kokous-
palkkioista.

Ehdotetut uudet taloudelliset etuudet ovat liitteenä 1.

Toimivalta
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Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää luottamushenkilöiden talou-
dellisten etuuksien perusteista. Hallintosäännön 31 luvussa määrätään 
kuntalain edellyttämistä luottamushenkilöille maksettavista taloudellisis-
ta etuuksista ja korvauksista. Hallintosäännön mukaan kaupunginval-
tuusto päättää perusteiden lisäksi myös palkkioista ja korvausten suu-
ruudesta ja rajoituksista.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Toimialat, liikelaitokset ja virastot

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.06.2019 § 412

HEL 2019-002278 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa luottamushenkilöiden taloudellisia 
etuuksia seuraavasti:

Ansionmenetyksen ja lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten 
korvaaminen

Luvun ensimmäisen kappaleen viimeiseksi kohdaksi lisätään:

Ansionmenetyksen korvausta tai lastenhoidon järjestämisestä aiheutu-
neita kustannuksia maksetaan
[…]

 valtuustoryhmän puheenjohtajalle osallistumisesta kaupunginhalli-
tuksen kokousta edeltävään ryhmäkokoukseen
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Kaupungin toimielinten palkkiot

Hallintosäännössä määrättyjä muita toimielimiä koskeva kappale korva-
taan seuraavilla kappaleilla:

Toimialalautakuntien jaostot

 Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet) 

 Vuosipalkkio: 4 480 euroa (puheenjohtaja), 2 240 euroa (varapu-
heenjohtaja)

Pelastuslautakunta

 Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet) 

 Vuosipalkkio: 4 480 euroa (puheenjohtaja), 2 240 euroa (varapu-
heenjohtaja)

Liikelaitosten johtokunnat

 Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet) 

 Vuosipalkkio: 4 480 euroa (puheenjohtaja), 2 240 euroa (varapu-
heenjohtaja)

Koulujen ja lukioiden johtokunnat

 Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet) 

Kaupunginhallituksen asettamia toimielimiä koskeva kappale muute-
taan seuraavasti:

Toimivaltaisen toimielimen asettamat toimielimet

 Toimivaltaisen toimielimen asettaman toimikunnan, neuvottelukun-
nan, vaikuttamistoimielimen tai muun vastaavan kokouspalkkio, jos 
asettamispäätöksessä todetaan tätä päätöstä sovellettavan: 150 
euroa (puheenjohtaja), 130 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Vaaleihin liittyvät palkkiot

Luvun ensimmäiseen kappaleeseen lisätään maininta siitä, että vaalei-
hin liittyvät kokonaispalkkiot kattavat korvauksen vaalimateriaalien kul-
jettamisesta ja muusta valmistelutyöstä seuraavasti:

Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, varapuheen-
johtajalle, jäsenelle ja vaalitoimitsijalle maksetaan toimituspäivältä seu-
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raavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy korvaus vaalitoimituksen pää-
tyttyä suoritettavasta laskentatyöstä, vaalimateriaalin kuljetuksesta 
kaupungin alueella, vaaleihin liittyvästä valmistelutyöstä ja vähäisestä 
oman matkapuhelimen käytöstä:

Lisäksi lukuun lisätään seuraavat kappaleet:

Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, varapuheen-
johtajalle, jäsenelle ja vaalitoimitsijalle maksetaan ansionmenetyksen 
korvausta tai lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia 
sekä matkakustannusten korvausta vaalimateriaalin kuljettamiseen ja 
äänestyksen suorittamiseen liittyvien tehtävien hoitamisesta.

Keskusvaalilautakunnan kokouksista maksetaan luottamushenkilöille 
seuraavat palkkiot:

 Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 24.04.2019 § 132

HEL 2019-002278 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti luottamushenkilöiden taloudellisista etuuk-
sista liitteen 1 mukaisesti 1.5.2019 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto kumosi päätöksellä 17.5.2017, 238 § hy-
väksytyt luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

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

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 212
Hallintosäännön muuttaminen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
sekä kansliapäällikön ja toimialajohtajien toimivallan osalta

HEL 2019-004920 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen 1 mukaisesti siten, että muutokset tulevat voimaan 1.7.2019 al-
kaen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Toni Mäki, kaupunginasiamies, puhelin: 310 21258

toni.maki(a)hel.fi
Samuli Vartiainen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosääntöön esitettävät muutokset

Hallintosääntöön esitetään kahta muutosta, jotka koskevat yksityisen 
varhaiskasvatuksen valvontaa sekä toimivaltaa päättää eräiden toimia-
lan viranhaltijoiden muusta palkitsemisesta. Kasvatus- ja koulutuslau-
takunnan osalta hallintosääntöä ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
kasvatus- ja koulutuslautakunta voi siirtää varhaiskasvatuslaissa sää-
dettyä varhaiskasvatuksen valvontatehtävää alaisilleen viranhaltijoille.

Hallintosääntöä esitetään samalla muutettavaksi siten, että toimialan vi-
ranhaltijoihin kuuluvien palvelukokonaisuuden johtajan ja toimialan hal-
lintojohtajan muusta palkitsemisesta päättää jatkossa toimialajohtaja.
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Hallintosäännön muutokset on kuvattu liitteessä 2. Ehdotetut muutok-
set on käsitelty sääntötyöryhmässä.

Varhaiskasvatuksen valvonta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta teki 7.5.2019 § 147 esityksen hallinto-
säännön 15 luvun 1 §:n muuttamiseksi. Lautakunnan esityksen mu-
kaan hallintosääntöä muutettaisiin siten, että kasvatus- ja koulutuslau-
takunta voi hallintosäännön perusteella siirtää laissa säädettyä valvon-
tatehtäväänsä alaisilleen viranhaltijoille.

Varhaiskasvatuksen hallinnosta ja valvonnasta säädetään varhaiskas-
vatuslaissa (540/2018). Varhaiskasvatuslain mukaan kyseisessä laissa 
säädetyistä tehtävistä huolehtii yksi tai useampi kunnan määräämä 
monijäseninen toimielin. Helsingissä varhaiskasvatuslaissa säädetyistä 
tehtävistä huolehtii kasvatus- ja koulutuslautakunta. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan varhaiskasvatuslaissa säädettyä päätösvaltaa ja oi-
keutta puhevallan käyttämiseen voidaan hallintosäännöllä siirtää toi-
mielimen alaisille viranhaltijoille.

Kasvatus- ja koulutuskoulutuslautakunnan esityksen mukaan yksityisen 
palveluntuottajan varhaiskasvatuspalveluiden valvonta on entistä ko-
rostuneemmin ensisijaisesti kunnalla itsellään. Valvontaviranomainen 
tarkastaa varhaiskasvatuksen järjestäjän ja palveluntuottajan varhais-
kasvatuslaissa laissa tarkoitetun toiminnan sekä toiminnan järjestämi-
sessä käytettävät toimipaikat ja toimitilat asiakasturvallisuuden ja ter-
veellisyyden varmentamiseksi. Lautakunnan esityksen mukaan hallin-
tosäännön muutos mahdollistaa, että lautakunta voi hallintosäännön 
perusteella määritellä sen ja viranhaltijoiden toimivallan rajat yksityisen 
varhaiskasvatuksen valvonnan osalta.

Muutoksen toteuttamiseksi hallintosääntöä esitetään muutettavaksi si-
ten, että hallintosäännön 15 luvun 1 §:n 2 momenttiin lisätään uusi 1 
kohta, johon samalla yhdistetään voimassa olevan 1 §:n 1 momentin 4 
kohta. Samalla kohtien numerointia muutetaan.

Sääntötyöryhmä on käsitellyt kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityk-
sen ja katsonut ehdotetun muutoksen olevan perusteltu. Sääntötyö-
ryhmä on todennut, että hallintosääntömuutos tulisi toteuttaa työryh-
män ehdottamalla tavalla, joka kirjoitusasullisesti hieman eroaa lauta-
kunnan esityksestä. Sääntötyöryhmän esittämä hallintosääntömuotoilu 
vastaa sisällöltään kasvatus- ja koulutuslautakunnan esitystä, mutta on 
sääntöteknisesti perustellumpi.

Palvelukokonaisuuden johtajan ja toimialan hallintojohtajan muu palkitseminen
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Hallintosääntöön sisältyviä kansliapäällikön ja toimialajohtajan toimival-
tamääräyksiä esitetään muutettavaksi siten, että palvelukokonaisuuden 
johtajan ja toimialan hallintojohtajan muusta palkitsemisesta päättämis-
tä koskeva toimivalta kuuluisi jatkossa kansliapäällikön sijasta toimiala-
johtajalle. 

Voimassa olevan hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan 
kansliapäällikkö päättää palvelukokonaisuuden johtajan ja toimialan 
hallintojohtajan muusta palkitsemisesta. Kohdassa tarkoitettu muu pal-
kitseminen sisältää muun ohella tulospalkkioista päättämisen. 

Toimialan viranhaltijoihin kuuluvien palvelukokonaisuuden johtajan ja 
toimialan hallintojohtajan muusta palkitsemisesta ei ole tarkoituksen-
mukaista päättää keskushallinnossa. Kyseisten viranhaltijoiden osalta 
muuta palkitsemista koskeva toimivalta on perusteltua siirtää toimiala-
johtajan toimivaltaan, sillä toimialajohtaja on muutoinkin toimialaan kuu-
luvien palvelukokonaisuuksien johtajien ja toimialan hallintojohtajan 
esimies.

Muutoksen toteuttamiseksi hallintosääntöä esitetään muutettavaksi si-
ten, että toimialajohtajan yleistä toimivaltaa koskevaan 14 luvun 1 §:n 1 
momenttiin lisätään uusi 7 kohta, jonka mukaan toimialajohtaja päättää 
palvelukokonaisuuden johtajan ja toimialan hallintojohtajan muusta kuin 
12 luvun 1 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetusta palkitsemisesta. 
Samalla kansliapäällikön toimivaltaa koskevaa 12 luvun 1 §:n 1 mo-
menttia muutetaan siten, että kyseinen toimivalta ei enää kuulu kans-
liapäällikölle. Samalla 12 luvun 1 §:n 1 momentin kohtien rakennetta ja 
numerointia muutetaan sääntöteknisistä syistä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Toni Mäki, kaupunginasiamies, puhelin: 310 21258

toni.maki(a)hel.fi
Samuli Vartiainen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Toimialojen henkilöstöpalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.06.2019 § 428

HEL 2019-004920 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen 1 mukaisesti siten, että muutokset tulevat voimaan 1.7.2019 al-
kaen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Toni Mäki, kaupunginasiamies, puhelin: 310 21258

toni.maki(a)hel.fi
Samuli Vartiainen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 07.05.2019 § 147

HEL 2019-004920 T 00 01 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle edelleen 
kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että hallintosääntöä muutetaan si-
ten, että hallintosäännön 15 luvun 1 § 2 momenttiin lisätään uusi kohta, 
johon samalla yhdistetään nykyinen 1 § 1 momentin 4 kohta. Samalla 2 
momentin kohtien numerointia muutetaan siten, että uudesta kohdasta 
tulee 1 kohta ja nykyisistä 1 ja 2 kohdista tulee 2 ja 3 kohdat.

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 15 luvun 1 § kuuluu seuraavasti:

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan erityinen toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta päättää,
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1 palvelusetelin käyttämisen periaatteista sekä vahvistaa palvelusetelin 
arvon

2 kaupungin yksityisen hoidon tuen sekä kotihoidontuen kuntalisästä

3 suomenkielisen päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen perustamisesta 
tai lakkauttamisesta sekä ruotsinkielisen jaoston ehdotuksesta ruotsin-
kielisen päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen perustamisesta tai lakkaut-
tamisesta

4 ne koulut ja lukiot, joilla on yhteinen johtokunta

5 ammattiosaamisen toimikunnan asettamisesta näyttöjen suunnittelua 
ja toteuttamista varten sekä ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeus-
toimikunnan asettamisesta päättämään ammatillisen opiskeluoikeuden 
peruuttamisesta ja palauttamisesta ja kurinpidosta.

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan vi-
ranhaltija päättää,

1 kunnalle säädetyistä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjille 
säädetyistä tehtävistä ja valvontatehtävistä  

2 oppilaiden ja opiskelijoiden tapaturman hoitoa koskevan edun myön-
tämisestä

3 lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta 
ja avustusten käytön valvonnasta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi
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§ 213
Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2019-2021

HEL 2019-005597 T 01 04 05

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin hyvinvointisuunnitelman paino-
pisteet ja tavoitteet vuosille 2019-2021 sekä vuosittain talousarvioval-
mistelun yhteydessä tarkistettavat toimenpiteet. 

Samalla kaupunginvaltuusto kehotti kaikkia toimialoja ja kaupungin-
kansliaa yhteistyössä edistämään Helsingin hyvinvointisuunnitelman 
tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat kuusi toivomuspontta:

1 Hyväksyessään hyvinvointisuunnitelman kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että

 - selvitetään mahdollisuus eriarvoisuuden vähentämisessä, lap-
siperheiden tukemisessa ja pd-rahan käytössä huomioida yksin-
huoltajuus ja vanhempien sairastaminen, jotka ovat tutkimusten 
mukaan suurimpia syitä lapsiperheköyhyyteen ja syrjäytymisris-
kiin

 - selvitetään mahdollisuus ikääntyvän väestön kaatumisten eh-
käisyssä riskiryhmien osalta toteuttaa Käypä hoito-suosituksen 
mukaista riskinarviota ja ehkäisytoimenpiteitä (Mari Rantanen)

  
2 Hyväksyessään hyvinvointisuunnitelman, kaupunginvaltuusto 

edellyttää että selvitetään mahdollisuudet toimenpidesuunnitel-
man laatimiseksi, yhteistyössä HUSin ja kolmannen sektorin toi-
mijoiden kanssa, mielenterveyspalvelujen ja oppilashuollon pal-
veluiden vahvistamiseksi lapsille ja nuorille aikuisille, siten että 
jokainen lapsi ja nuori aikuinen kohtuullisessa ajassa ja mahdol-
lisimman nopeasti, omalla äidinkielellään kuten laki edellyttää, 
saa tarvitsemansa avun ja terveydenhoidon. (Eva Biaudet)

  
3 Hyväksyessään hyvinvointisuunnitelman valtuusto edellyttää, 

että selvitetään mahdollisuudet löytää uusia ratkaisuja esimer-
kiksi täydentävän tai ennaltaehkäisevän toimeentulotuen myön-
tämiskäytäntöjen kautta niin, että joukkoliikennelipun hinta ei jat-
kossa muodostuisi pienituloisille helsinkiläisille hyvinvointia edis-
tävään toimintaan osallistumisen esteeksi. (Petra Malin)

  
4 Hyväksyessään hyvinvointisuunnitelman valtuusto edellyttää, 
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että selvitetään mahdollisuus tarjota ikääntyneiden kerhoille ja 
yhdistysten kokousten pitämiselle kaupungin tiloja. (Sirpa Asko-
Seljavaara)

  
5 Hyväksyessään hyvinvointisuunnitelman valtuusto edellyttää sel-

vitettävän kotihoidon resurssien sekä ympärivuorokautisen hoi-
van tarpeen riittävyyden sekä ikääntyneiden, toimintarajoitteisten 
helsinkiläisten liikkumismahdollisuudet ikääntyneille suunnattui-
hin palveluihin. (Sinikka Vepsä)

  
6 Hyväksyessään hyvinvointisuunnitelman valtuusto edellyttää, 

että selvitetään mahdollisuudet vahvistaa lasten ja nuorten mie-
lenterveystaitoja päiväkodeissa ja kouluissa. (Reetta Vanhanen)

Käsittely

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi seuraavat kuusi toi-
vomuspontta:

Valtuutettu Mari Rantanen ehdotti valtuutettu Veronika Honkasalon 
kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään hyvinvointisuunnitelman kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että

 - selvitetään mahdollisuus eriarvoisuuden vähentämisessä, lap-
siperheiden tukemisessa ja pd-rahan käytössä huomioida yksin-
huoltajuus ja vanhempien sairastaminen, jotka ovat tutkimusten 
mukaan suurimpia syitä lapsiperheköyhyyteen ja syrjäytymisris-
kiin

 - selvitetään mahdollisuus ikääntyvän väestön kaatumisten eh-
käisyssä riskiryhmien osalta toteuttaa Käypä hoito-suosituksen 
mukaista riskinarviota ja ehkäisytoimenpiteitä.

Valtuutettu Eva Biaudet ehdotti valtuutettu Björn Månssonin kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään hyvinvointisuunnitelman, kaupunginvaltuusto 
edellyttää että selvitetään mahdollisuudet toimenpidesuunnitel-
man laatimiseksi, yhteistyössä HUSin ja kolmannen sektorin toi-
mijoiden kanssa, mielenterveyspalvelujen ja oppilashuollon pal-
veluiden vahvistamiseksi lapsille ja nuorille aikuisille, siten että 
jokainen lapsi ja nuori aikuinen kohtuullisessa ajassa ja mahdol-
lisimman nopeasti, omalla äidinkielellään kuten laki edellyttää, 
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saa tarvitsemansa avun ja terveydenhoidon.

Valtuutettu Petra Malin ehdotti valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran kan-
nattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään hyvinvointisuunnitelman valtuusto edellyttää, 
että selvitetään mahdollisuudet löytää uusia ratkaisuja esimer-
kiksi täydentävän tai ennaltaehkäisevän toimeentulotuen myön-
tämiskäytäntöjen kautta niin, että joukkoliikennelipun hinta ei jat-
kossa muodostuisi pienituloisille helsinkiläisille hyvinvointia edis-
tävään toimintaan osallistumisen esteeksi.

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara ehdotti valtuutettu Sinikka Vepsän 
kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään hyvinvointisuunnitelman valtuusto edellyttää, 
että selvitetään mahdollisuus tarjota ikääntyneiden kerhoille ja 
yhdistysten kokousten pitämiselle kaupungin tiloja.

Valtuutettu Sinikka Vepsä ehdotti valtuutettu Mauri Venemiehen kan-
nattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään hyvinvointisuunnitelman valtuusto edellyttää sel-
vitettävän kotihoidon resurssien sekä ympärivuorokautisen hoi-
van tarpeen riittävyyden sekä ikääntyneiden, toimintarajoitteisten 
helsinkiläisten liikkumismahdollisuudet ikääntyneille suunnattui-
hin palveluihin.

Valtuutettu Reetta Vanhanen ehdotti valtuutettu Kaisa Hernbergin kan-
nattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään hyvinvointisuunnitelman valtuusto edellyttää, 
että selvitetään mahdollisuudet vahvistaa lasten ja nuorten mie-
lenterveystaitoja päiväkodeissa ja kouluissa. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.
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4 äänestys

Valtuutettu Mari Rantasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään hyvinvointisuunnitelman kaupunginval-
tuusto edellyttää, että
 
- selvitetään mahdollisuus eriarvoisuuden vähentämisessä, lapsiper-
heiden tukemisessa ja pd-rahan käytössä huomioida yksinhuoltajuus ja 
vanhempien sairastaminen, jotka ovat tutkimusten mukaan suurimpia 
syitä lapsiperheköyhyyteen ja syrjäytymisriskiin 
- selvitetään mahdollisuus ikääntyvän väestön kaatumisten ehkäisyssä 
riskiryhmien osalta toteuttaa Käypä hoito-suosituksen mukaista riski-
narviota ja ehkäisytoimenpiteitä
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 52
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Amos Ahola, Alviina Alametsä, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva 
Biaudet, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia 
Haglund, Juha Hakola, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Ma-
ri Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, 
Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Mai Kivelä, 
Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, 
Heimo Laaksonen, Petra Malin, Silvia Modig, Björn Månsson, Jussi 
Niinistö, Aleksi Niskanen, Johanna Nuorteva, Jenni Pajunen, Amanda 
Pasanen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Nasima 
Razmyar, Tomi Sevander, Leo Stranius, Lilja Tamminen, Ulla-Marja 
Urho, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesi-
kansa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 29
Heidi Ahola, Ted Apter, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Atte Harjanne, 
Kaisa Hernberg, Abdirahim Husu Hussein, Arja Karhuvaara, Otso Ki-
vekäs, Tapio Klemetti, Terhi Koulumies, Anna Laine, Elina Moisio, Sei-
ja Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Hannu Oskala, Pia Pakari-
nen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Risto Rautava, Laura Rissanen, 
Daniel Sazonov, Sameli Sivonen, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Jan 
Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Ozan Yanar

Poissa: 3
Tuula Haatainen, Sami Muttilainen, Wille Rydman
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Mari Rantasen ehdottaman 
toivomusponnen.

5 äänestys

Valtuutettu Eva Biaudet'n ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään hyvinvointisuunnitelman, kaupunginval-
tuusto edellyttää että selvitetään  mahdollisuudet toimenpidesuunnitel-
man laatimiseksi, yhteistyössä HUSin ja kolmannen sektorin toimijoi-
den kanssa, mielenterveyspalvelujen ja oppilashuollon palveluiden 
vahvistamiseksi lapsille ja nuorille aikuisille, siten että jokainen lapsi ja 
nuori aikuinen kohtuullisessa ajassa ja mahdollisimman nopeasti, omal-
la äidinkielellään kuten laki edellyttää, saa tarvitsemansa avun ja ter-
veydenhoidon.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 62
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Maija Ant-
tila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaa-
ra, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Atte Harjanne, Martina Harms-Aalto, 
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Hon-
kasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Juk-
ka Järvinen, Atte Kaleva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio 
Klemetti, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, 
Heimo Laaksonen, Anna Laine, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, 
Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mat-
ti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari 
Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Sameli 
Sivonen, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Ulla-Marja Ur-
ho, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesi-
kansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Amos Ahola, Dani Niskanen

Tyhjä: 17
Fatim Diarra, Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Mikko Kiesiläinen, Pia 
Kopra, Terhi Koulumies, Seija Muurinen, Jussi Niinistö, Aleksi Niska-
nen, Mia Nygård, Hannu Oskala, Mika Raatikainen, Risto Rautava, 
Daniel Sazonov, Ilkka Taipale, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Poissa: 4
Tuula Haatainen, Otto Meri, Sami Muttilainen, Wille Rydman
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Eva Biaudet'n ehdottaman toi-
vomusponnen.

6 äänestys

Valtuutettu Petra Malinin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään hyvinvointisuunnitelman valtuusto edel-
lyttää, että selvitetään mahdollisuudet löytää uusia ratkaisuja esimer-
kiksi täydentävän tai ennaltaehkäisevän toimeentulotuen myöntämis-
käytäntöjen kautta niin, että joukkoliikennelipun hinta ei jatkossa muo-
dostuisi pienituloisille helsinkiläisille hyvinvointia edistävään toimintaan 
osallistumisen esteeksi.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 45
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Maija Ant-
tila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Laura Fin-
ne-Elonen, Mia Haglund, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, 
Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Hu-
su Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Ka-
ri, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koski-
nen, Anna Laine, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Björn Måns-
son, Johanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Mari Ran-
tanen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Sameli Sivonen, Leo Stra-
nius, Kaarin Taipale, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vep-
sä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 4
Amos Ahola, Otto Meri, Dani Niskanen, Wille Rydman

Tyhjä: 34
Ted Apter, Pentti Arajärvi, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Mika Ebeling, Juha Hakola, Atte Harjanne, Atte Kaleva, Arja 
Karhuvaara, Mikko Kiesiläinen, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, 
Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Jussi Niinistö, 
Aleksi Niskanen, Mia Nygård, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Paka-
rinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Risto Rauta-
va, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Ul-
la-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Poissa: 2
Tuula Haatainen, Sami Muttilainen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Petra Malinin ehdottaman toi-
vomusponnen.
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7 äänestys

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ehdottama toivomusponsi JAA, 
vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään hyvinvointisuunnitelman valtuusto edel-
lyttää, että selvitetään mahdollisuus tarjota ikääntyneiden kerhoille ja 
yhdistysten kokousten pitämiselle kaupungin tiloja.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 69
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Amos Ahola, Heidi Ahola, Alviina Ala-
metsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Laura 
Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Martina Harms-Aalto, Evelii-
na Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasa-
lo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka 
Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Mai Kivelä, Tapio 
Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, 
Silvia Modig, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Nii-
nistö, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård, 
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana 
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Daniel 
Sazonov, Tomi Sevander, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Lilja Tammi-
nen, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Mauri Ve-
nemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Tyhjä: 14
Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Atte Harjanne, Mikko Kiesiläinen, Otso 
Kivekäs, Anna Laine, Hannu Oskala, Mika Raatikainen, Risto Rautava, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Sameli Sivonen, Ilkka Taipale, Jan Va-
paavuori

Poissa: 2
Tuula Haatainen, Sami Muttilainen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ehdot-
taman toivomusponnen.

8 äänestys

Valtuutettu Sinikka Vepsän ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään hyvinvointisuunnitelman valtuusto edel-
lyttää selvitettävän kotihoidon resurssien sekä ympärivuorokautisen 
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hoivan tarpeen riittävyyden sekä ikääntyneiden, toimintarajoitteisten 
helsinkiläisten liikkumismahdollisuudet ikääntyneille suunnattuihin pal-
veluihin.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 58
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Amos Ahola, Heidi Ahola, Alviina Ala-
metsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Sel-
javaara, Eva Biaudet, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, 
Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Ho-
lopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hytti-
nen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi, 
Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Anna Laine, Petra Malin, Silvia 
Modig, Elina Moisio, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Aleksi Niskanen, 
Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, 
Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, 
Sameli Sivonen, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Ulla-Marja 
Urho, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesi-
kansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 23
Ted Apter, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Juha Ha-
kola, Atte Harjanne, Arja Karhuvaara, Mikko Kiesiläinen, Tapio Klemet-
ti, Terhi Koulumies, Seija Muurinen, Mia Nygård, Hannu Oskala, Jenni 
Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Risto Rauta-
va, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Lilja Tamminen, Jan Vapaavuori, 
Juhana Vartiainen

Poissa: 3
Tuula Haatainen, Sami Muttilainen, Wille Rydman

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Sinikka Vepsän ehdottaman 
toivomusponnen.

9 äänestys

Valtuutettu Reetta Vanhasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään hyvinvointisuunnitelman valtuusto edel-
lyttää, että selvitetään mahdollisuudet vahvistaa lasten ja nuorten mie-
lenterveystaitoja päiväkodeissa ja kouluissa. 
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 67
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Amos Ahola, Heidi Ahola, Alviina Ala-
metsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fa-
tim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Ha-
kola, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holo-
painen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, 
Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso 
Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa 
Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Anna Laine, 
Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Björn Månsson, Jussi Niinistö, 
Aleksi Niskanen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, 
Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, 
Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Tomi Sevander, 
Sameli Sivonen, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Ulla-
Marja Urho, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna 
Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Otto Meri, Wille Rydman

Tyhjä: 14
Martina Harms-Aalto, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Heimo Laaksonen, 
Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Pia Pakarinen, Mika Raa-
tikainen, Risto Rautava, Daniel Sazonov, Ilkka Taipale, Jan Vapaavuo-
ri, Juhana Vartiainen

Poissa: 2
Tuula Haatainen, Sami Muttilainen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Reetta Vanhasen ehdottaman 
toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi

Liitteet

1 Hyvinvointia ja terveyttä kaikille hyvinvointisuunnitelma 10.6.2019
2 Hyvinvointia ja terveyttä kaikille Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2019-

2021 Toimenpidetaulukot 10.6.2019
3 Stadin HYTEBAROMETRI vuosikooste 2018

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkistrategian mukaan toimiva kaupunki rakentuu tasa-arvolle, 
yhdenvertaisuudelle, vahvalle sosiaaliselle koheesiolle ja avoimelle 
osallistavalle kulttuurille. Toimiva kaupunki on etenkin tukea ja apua 
tarvitsevien etu. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä vaikutetaan 
siihen, että kaupunkilaisten elämä sujuu mukavasti, koettu hyvinvointi, 
elämänlaatu ja terveys paranevat sekä arjen ympäristöt ovat hyvää ja 
liikkuvaa elämää tukevia. Hyvinvointieroja ja eriytymiskehitystä sekä 
niihin kohdistuvia kaupungin toimenpiteitä toteutetaan ja seurataan 
kaupunkitasoisena kokonaisuutena. Sosioekonomisia ja alueellisia ter-
veys- ja hyvinvointieroja kavennetaan tietoon ja vaikuttavuuteen perus-
tuvilla menetelmillä osana kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
mistä.

Kaupunginhallitus päätti 14.5.2018 § 350 ottaa käyttöön hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen johtamis- ja koordinointirakenteen valmistelu-
ryhmän esityksen mukaan. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että ehkäi-
sevän päihdetyön järjestämislain mukaisista (523/2015 § 5) tehtävistä 
vastaava toimielin on kaupunginhallitus ja tehtävistä huolehtii hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä. Uusi toimintatapa vah-
vistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamista ja koordinointia 
osana kaupungin johtamisjärjestelmää ja sen seurantaa. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä toimii terveyden-
huoltolain (1326/2010) 12 §:n mukaisena kunnan terveyden ja hyvin-
voinnin edistämisen vastuutahona edistäen kuntalain (410/2015) 1 §:n 
mukaisia asukkaidensa hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen liittyviä 
tehtäviä. Ohjausryhmän tehtävinä on kaupunkistrategian pohjalta mää-
ritellä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeisimmät painopisteet 
ja tavoitteet sekä ohjata hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toi-
meenpanoa toimialoilla, kaupunginkansliassa ja verkostoissa. 

Hyvinvointisuunnitelma kokoaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisia 
näkökulmia, tavoitteita ja toimenpiteitä

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan (14.5.2018 § 350) hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämisen kokoavana asiakirjana toimii kaupunkita-
soinen kaikkia väestöryhmiä kattava kaupunginvaltuuston hyväksymä 
hyvinvointisuunnitelma, joka sisältää hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
misen painopisteet, tavoitteet, toimenpiteet ja seurannan.
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Hyvinvointisuunnitelma on keskeinen strateginen asiakirja, jonka sisäl-
töä johdetaan poikkihallinnollisella ja monitoimijaisella yhteistyöllä. 
Suunnitelman avulla kehitetään eri ikäryhmiä koskevaa hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämistä Helsingissä.

Suunnitelmaan on sisällytetty sekä lastensuojelulain (417/2007) 12 
§:ssä että ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäi-
den sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (980/2012) 5 §:ssä 
edellytetyt valtuustokausittaiset hyvinvointisuunnitelmat. Kokonaisuu-
den avulla varmistetaan kaupunkitasolla lasten ja nuorten hyvinvointiin 
ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvän toiminnan suunnitelmallisuus, ta-
voitteellisuus, pitkäjänteisyys, kehittäminen sekä yhteistyö eri toimijoi-
den välillä. Ikääntyneisiin liittyvän kokonaisuuden avulla tuetaan ikään-
tyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, liikkumista, toimintakykyä, itse-
näistä suoriutumista sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen 
ja omaishoidon järjestämistä. Lainsäädäntö edellyttää, että näiden ikä-
ryhmien hyvinvointisuunnitelmat hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja 
tarkistetaan neljän vuoden välein.

Hyvinvointisuunnitelmaa on valmistelu monialaisesti, yhteistyötä ja kehittämistä tu-
kien

Hyvinvointisuunnitelma kokoaa uudella tavalla yhteen kaupungissa to-
teutettavaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Sitä on valmisteltu 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän johdolla yhteis-
työssä toimialojen ja kaupunginkanslian kanssa. Lisäksi esimerkiksi 
ikäihmisten hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyvää painopisteen sisältöä 
on valmisteltu kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksikön joh-
dolla yhteistyössä ikäihmisten ja vanhusneuvoston kanssa. Tavoittei-
den ja toimenpiteiden tuottamiseksi ikäihmisten osalta on järjestetty 
neljä asukastilaisuutta sekä toteutettu avoin KerroKantasi-kysely.

Hyvinvointisuunnitelman sisällön tuottamisen lähtökohtana on tutkimus-
tietoon perustuva tilannekuvaus helsinkiläisten hyvinvoinnista ja palve-
luista, jotka löytyvät kaupunginvaltuustolle valmistelluista raporteista 
Helsingin tila ja kehitys 2016 (valtuustoseminaari 2.-3.2017) sekä toi-
mintaympäristöanalyysi 2017 (valtuustoseminaari 15.-16.6.2017). 

Hyvinvointisuunnitelma on käsitelty ja hyväksytty hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisen ohjausryhmässä 4.2.2019 ja kaupungin johtoryh-
mässä 1.4.2019.

Hyvinvointisuunnitelman painopisteet ja tavoitteet

Hyvinvointisuunnitelma muodostuu kuudesta hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen painopisteestä ja 28 päätavoitteesta ja kohderyhmänä on 
kaikki kaupunkilaiset. Hyvinvointisuunnitelma sisältää kaupunkistrate-
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gian kirjaukset painopisteisiin liittyen, lainsäädäntönäkökulmat, tilanne-
kuvauksia ilmiöistä sekä tavoitteiden edistämiseen liittyvät toimenpide-
kokonaisuudet. 

Hyvinvointisuunnitelma sisältää 108 toimenpidettä, joille on asetettu 
vaikuttavuustavoitteet, seurantamittarit ja vastuutahot. Toimenpiteitä 
tarkistetaan vuosittain, osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
ohjausryhmän työtä sekä osana kaupungin talouden ja toiminnan 
suunnitteluprosessia. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä 
muita toimenpiteitä toteutetaan hyvinvointisuunnitelman lisäksi laajasti 
osana toimialojen ja kaupunginkanslian palvelujen uudistamista ja ke-
hittämistä.

Toimenpiteiden valinnassa on painotettu sellaisia toimenpiteitä, joita 
johdetaan kaupunkiyhteisesti sekä ovat tietoon perustuen vaikuttavia. 
Kaupunginhallituksen päätöksen (14.5.2018 § 350) mukaan hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämisen työn kärkenä ovat helsinkiläisten liikkumi-
sen lisääminen (Liikkumisohjelma) sekä nuorten syrjäytymishaasteen 
ratkaiseminen (Mukana-ohjelma). Näiden lisäksi hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisellä pyritään vaikuttamaan eriarvoisuuden vähentämi-
seen, terveellisten elintapojen lisääntymiseen sekä mielen hyvinvoinnin 
ja kaupunkilaisten päihteettömyyden edistämiseen. Turvallinen ja viih-
tyisä elinympäristö sekä mahdollisuus osallistua taide- ja kulttuuritapah-
tumiin on osa hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämistä.

1. Eriarvoisuuden vähentäminen

 Vähennetään eriarvoisuutta kaupunkistrategian kärkihankkeilla
 Kavennetaan väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja tie-

toon ja vaikuttavuuteen perustuvilla menetelmillä. 
 Turvataan tulotasosta ja taustasta riippumatta yhdenvertainen pal-

veluiden saatavuus eri väestöryhmissä.
 Myönteisellä erityiskohtelulla edistetään yhdenvertaisten palvelujen 

toteutumista ja ehkäistään segregaatiokehitystä. 
 Kehitetään yhteistyömalleja riskiryhmien etsimiseksi ja tunnistami-

seksi sekä ohjaamiseksi sopivaan palveluun.
 Vähennetään lapsiperheköyhyyttä.

2. Liikkuva ja terveellinen kaupunki kaikille

 Helsinkiläisten liikkuminen lisääntyy ja terveydelle haitallinen, liialli-
nen istuminen vähenee. Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien 
osuus pienenee. Yhä useampi helsinkiläinen liikkuu terveytensä 
kannalta riittävästi. 

 Edistetään terveellisiä elintapoja ja tuetaan ihmisten mahdollisuuk-
sia hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitoon ja parantamiseen. Mahdolli-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2019 64 (340)
Kaupunginvaltuusto

Asia/12
19.06.2019

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

suuksia luodaan pitämällä huolta olosuhteista, jotka tukevat hyvin-
vointia ja terveellisten valintojen tekemistä. 

3. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy (Lasten- ja nuorten hyvin-
vointisuunnitelma)

 Edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia, tuetaan lasten ja nuorten 
terveellisiä ja turvallisia elinympäristöjä sekä vahvistetaan vanhem-
muutta.

 Ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä.
 Ehkäistään ylisukupolvista ja alueellista syrjäytymistä
 Vähennetään kiusaamista ja yksinäisyyden kokemuksia.
 Vahvistetaan tietoperustaisuutta nuorten palvelujen suuntaamises-

sa ja kehittämisessä.

4. Ikääntyneiden toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistaminen (Suunni-
telma ikääntyneen väestön tukemiseksi)

 Vahvistetaan ikääntyneen väestön hyvinvointia ja toimintakykyä.
 Vahvistetaan ikääntyneen väestön mahdollisuuksia tiedonsaantiin ja 

tuetaan heidän digitaitojensa kehittymistä.
 Tuetaan ikääntyneen väestön mahdollisuuksia aktiiviseen osallis-

tumiseen ja vaikuttamiseen.
 Kehitetään ikääntyneen väestön asumisoloja ja kotona asumisen 

mahdollisuuksia sekä turvataan heidän mahdollisuutensa hyvää ar-
keen ja liikkumiseen lähiympäristössään.

 Parannetaan ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen laatua ja 
pyritään huomioimaan entistä paremmin heidän tarpeensa palvelu-
tuotannossa.

 Kehitetään kaupungin toimintaa ja palveluita entistä muistiystävälli-
semmiksi.

5. Mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden edistäminen

 Edistetään mielen hyvinvointia.
 Vähennetään alkoholin, tupakkatuotteiden, huumausaineiden ja 

muiden päihtymiseen käytettävien aineiden sekä rahapelaamisen 
aiheuttamia haittoja.

 Edistetään savuttomia ja nikotiinittomia arkiympäristöjä. 
 Vähennetään itsemurhia Helsingissä. 

6. Elävät, omaleimaiset ja turvalliset kaupunginosat

 Kehitetään keskustan ja kaupunginosien elinvoimaisuutta.
 Edistetään liikkumisen sujuvuutta kestävillä kulkumuodoilla.
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 Edistetään viherverkoston ja puistojen monipuolisuutta sekä ulkolii-
kuntaa ja viherympäristössä oleskelua.

 Mahdollistetaan kaikille helsinkiläisille osallistuminen kulttuuri- ja 
harrastustoimintaan.

 Edistetään toimenpiteitä, joilla lisätään arkiympäristön turvallisuutta 
ja viihtyisyyttä kaikissa kaupunginosissa.

 Ehkäistään tapaturmia ja lähisuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa.

Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän tehtävänä on oh-
jata ja koordinoida hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimeenpa-
noa hyvinvointisuunnitelman avulla. Työssä pyritään tavoitteellisuuteen, 
pitkäjänteisyyteen sekä ehkäisevän ja ennakoivan työn nykyistä pa-
rempaan toteutukseen. Hyvinvointisuunnitelmaan on valittu 108 toi-
menpidettä, joista 89 sisältyvät toimialojen ja kaupunginkanslian toimin-
tasuunnitelmiin sekä 66 toimenpidettä, joita johdetaan useamman toi-
mialan yhteistyönä.

Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen tarvittavat re-
surssit päätetään vuosittain kaupungin talousarviossa. Vuosittain tou-
kokuussa ja syyskuussa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjaus-
ryhmä käsittelee hyvinvointisuunnitelman toimenpiteitä seuraavalle 
toimintakaudelle. Toimenpiteiden arvioinnin ja suuntaamisena pohjana 
käytetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen seurantatietoa, kau-
punkilaisten asiantuntijatietoa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
verkostojen tuottamaa tietoa sekä vanhus-, vammais- ja nuorisoneu-
voston näkökulmia.

Hyvinvointisuunnitelman toimenpanosta ja seurannasta vastaa osal-
taan myös temaattinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkosto, 
jonka toimenpiteitä on soveltuvin osin sisällytetty hyvinvointisuunnitel-
maan. Verkostossa toimii tällä hetkellä useita kehittämisryhmiä mm. 
Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, Mukana-ohjelman ja Liikkumisoh-
jelman ohjaus- ja projektiryhmät, Sutjakka stadi, Pyöräilyn edistämisoh-
jelma, Pakka ohjaus- ja tarjontaryhmät, Savuton Helsinki, Koti- ja va-
paa-ajan tapaturmien ehkäisyryhmä, Lähisuhdeväkivallan ehkäisyryh-
mä, Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisryhmä, Turvallinen Hel-
sinki verkosto, Kulttuuritoimijoiden verkosto, Liikkuvat verkosto ja stadin 
ikäohjelman projektiryhmä. Näissä verkostoissa toimii laajasti myös jär-
jestöjä, oppilaitoksia ja muita yhteistyökumppaneita. 

Kaupunkilaisten hyvinvoinnin seurantaa vahvistetaan

Hyvinvointisuunnitelmaa seurataan kaupungin strategiamittareiden li-
säksi suunnitelman tavoite- ja toimenpidekohtaisilla mittareilla. Tavoit-
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teille ja toimenpiteille on asetettu vaikuttavuustavoitteet, joiden avulla 
pyritään todentamaan toimenpiteiden onnistumisen tasot suhteessa 
väestön hyvinvoinnin muutoksiin. 

Hyvinvointisuunnitelma toimii terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 §:n 
mukaisena asiakirjana, jonka perusteella raportoidaan kaupunkilaisten 
hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Tavoit-
teiden ja toimenpiteiden etenemisestä, onnistumisista ja haasteista se-
kä vaikutuksista väestön hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen ra-
portoidaan vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä Stadin HYTE-
barometrin avulla. Ensimmäinen tilasto- ja tutkimustietoon perustuva 
Stadin HYTEbarometri on valmistunut toukokuussa 2019. Seuraava 
raportointi toteutetaan vuoden 2020 alkupuolella. Valtuustokauden lo-
pussa raportointi sisällytetään osaksi Helsingin Tila ja kehitys -raporttia 
sekä toimintaympäristöanalyysia. Lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen arviointia sisällytetään osaksi kaupunkistrategian arvioin-
tia.

Hyvinvointisuunnitelma julkaistaan hyväksymisen jälkeen verkkosivus-
tona hel.fi alustalle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi

Liitteet

1 Hyvinvointia ja terveyttä kaikille hyvinvointisuunnitelma 10.6.2019
2 Hyvinvointia ja terveyttä kaikille Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2019-

2021 Toimenpidetaulukot 10.6.2019
3 Stadin HYTEBAROMETRI vuosikooste 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kasvatuksen ja koulutuksen toimia-ala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.06.2019 § 434

HEL 2019-005597 T 01 04 05
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin hyvinvointisuunnitelman pai-
nopisteet ja tavoitteet vuosille 2019-2021 sekä vuosittain talousarvio-
valmistelun yhteydessä tarkistettavat toimenpiteet. 

Samalla kaupunginvaltuusto kehottaa kaikkia toimialoja ja kaupungin-
kansliaa yhteistyössä edistämään Helsingin hyvinvointisuunnitelman 
tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista.

Käsittely

10.06.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki (1):

Lisätään hyvinvointisuunnitelmaan ja toimepidetaulukkoon kohtaan ”5. 
Mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden edistäminen” uusi tavoite: 
”Tavoite 3. Vähennetään itsemurhia Helsingissä”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki (2):

Toimenpidetaulukossa kohdassa ”4. Ikääntyneiden toimintakyvyn ja 
osallisuuden vahvistaminen” Muutetaan tavoitteen 4 alta neljännen 
toimenpiteen toinen virke muotoon: ”Lisäksi lisätään pitkäaikaista ym-
pärivuorokautista palveluasumista vähintään 50 paikan verran.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki (3):

Lisätään toimenpidetaulukon kohtaan ”3. Lasten ja nuorten syrjäytymi-
sen ehkäisy” tavoitteen 1 alle uusi toimenpide: ”Selvitetään yksinhuolta-
jien tilapäisen lastenhoitoavun tarve ja vuorotyössä olevien vanhem-
pien alakouluikäisten lasten ilta-, yö- ja viikonloppuhoidon tarve sekä 
mahdollisuudet vastata tarpeeseen kaupungin palveluilla.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo
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Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki (4):

Lisätään toimenpidetaulukon kohtaan ”1. Eriarvoisuuden vähentämi-
nen” tavoitteen 6 alle uusi toimenpide: ”Pyritään vahvistamaan vähäva-
raisten perheiden lomanviettomahdollisuuksia koulujen loma-aikoina.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus:
Mari Rantanen: Päätösehdotuksen loppuun uusi kohta:

Kaupunginhallitus edellyttää, että liitteeseen 2 toimenpidetaulukkoon ja 
liitteeseen 1 hyvinvointisuunnitelma täydennetään seuraavilta osin:

- eriarvoisuuden vähentämisessä, lapsiperheiden tukemisessa ja pd-
rahan käytössä huomioidaan yksinhuoltajuus ja vanhempien sairasta-
minen, jotka ovat tutkimusten mukaan suurimpia syitä lapsiperheköy-
hyyteen ja syrjäytymisriskiin.

- Lastensuojelun kehittämisessä siirrytään yhden työntekijän periaat-
teeseen riippumatta siitä onko lapsi tai nuori avohuollon, laitoshoidon 
tai jälkihuollon asiakkaana 

- Ikääntyneiden kotihoidon kehittämisen lisäksi varmistetaan palvelua-
sumista ja ympärivuorokautista hoivaa kaupunkilaisten tarpeiden mu-
kaisesti.

- Ikääntyvän väestön kaatumisten ehkäisyssä koko terveydenhuoltojär-
jestelmän tulee olla tiiviisti mukana ja riskiryhmien osalta tulee toteuttaa 
Käypä hoito-suosituksen mukaista riskinarviota ja ehkäisytoimenpiteitä.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen:

Lisätään toimenpidetaulukon kohtaan ”3. Lasten ja nuorten syrjäytymi-
sen ehkäisy” tavoitteen 1 alle uusi toimenpide: 

Selvitetään vuorotyössä olevien vanhempien alakouluikäisten lasten il-
ta-, yö- ja viikonloppuhoidon tarve sekä mahdollisuudet vastata tarpee-
seen kaupungin palveluilla.
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Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Anna Vuorjoen ensimmäisen 
ja neljännen vastaehdotuksen.

Anna Vuorjoen kolmannesta vastaehdotuksesta ja Pia Pakarisen vas-
taehdotuksesta äänestettiin vastakkain.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen toisen vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna

Jaa-äänet: 10
Kaisa Hernberg, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Wil-
le Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna 
Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 5
Veronika Honkasalo, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Sevan-
der, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hylkäsi tässä äänestyksessä Anna Vuorjoen toisen 
vastaehdotuksen äänin 10 - 5.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Anna Vuorjoen kolmas vastaehdotus
EI-ehdotus: Pia Pakarisen vastaehdotus

Jaa-äänet: 7
Veronika Honkasalo, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Nasima Razmy-
ar, Tomi Sevander, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 8
Kaisa Hernberg, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi tässä äänestyksessä Pia Pakarisen vas-
taehdotuksen äänin 7 - 8.
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Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Pia Pakarisen vastaehdotuk-
sen.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mari Rantasen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 10
Kaisa Hernberg, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Wil-
le Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna 
Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 3
Veronika Honkasalo, Mari Rantanen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Nasima Razmyar, Tomi Sevander

Kaupunginhallitus hylkäsi tässä äänestyksessä Mari Rantasen vas-
taehdotuksen äänin 10 - 3 (2 tyhjää).

Kolmen suoritetun äänestyksen jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi An-
na Vuorjoen ensimmäisen ja neljännen vastaehdotuksen sekä Pia Pa-
karisen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

27.05.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi
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§ 214
Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille (Länsisatama, 
Jätkäsaari, tontti 20829/3)

HEL 2019-002478 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti Helsingin Länsisataman Jätkäsaaren 
asemakaavan muutokseen nro 12331 sisältyvän asuinkerrostalotontin 
(AK) 20829/3 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti myöhemmin 
päätettävästä ajankohdasta lukien 30.12.2080 saakka.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Kopio asemakaavan muutoksen nro 12331 kaavakartasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Länsisataman Jätkäsaaren asuinkerrostalotontille (AK) 20829/3 tai siitä 
muodostettaville valtion tukemaan vuokra- ja opiskelija-asuntotuotan-
toon toteutettaville tonteille esitetään vuokrausperiaatteiden vahvista-
mista. Tontti on varattu vuoden 2016 yleisellä tontinvarauskierroksella, 
ja sen rakentamisen on tarkoitus alkaa vielä kesän 2019 aikana. Vuok-
ra-ajaksi esitetään Jätkäsaaren alueella yleisesti käytettyä noin 60 
vuoden vuokra-aikaa, jolloin vuokra-aika päättyisi vuonna 2080.

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu Jätkäsaaren alueelle 
aiemmin vahvistetut vuokrausperiaatteet, tontin sijainti ja Aran tontin 
enimmäishintaa koskeva ennakkoratkaisu. Tällä tavoin on pyritty yh-
denmukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun. 

Esittelijän perustelut
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Asemakaava- ja tonttitiedot

Alueella on voimassa Länsisataman Jätkäsaaren asemakaavan muu-
tos nro 12331 (Jätkäsaari, Atlantinkaari) joka on hyväksytty kaupungin-
valtuustossa 9.12.2015, 347 § ja se on tullut voimaan 22.1.2016. 

Asuinkerrostalotontin 20829/3 rakennusoikeus on yhteensä 11 000 k-
m2, josta vähintään 500 k-m2 on toteutettava nk. kivijalkaliiketiloina. 
Tontin korkein sallittu kerrosluku on rakennusalasta riippuen 13, 8 tai 6. 
Tontin autopaikkavelvoite määräytyy seuraavan normin mukaan: vähin-
tään suurempi luvuista 1 ap / 120 k-m2 tai 0,6 ap /asunto. 

Autopaikat sijoitetaan pääosin korttelin 20829 alueelle rakennettavaan 
maanalaiseen pysäköintilaitokseen ja hajapaikkoja sijoitetaan tontille 
20831/1 Jätkäsaaren pysäköinti Oy:n toimesta toteutettavaan pysä-
köintitaloon.

Tontti 20829/3 on tällä hetkellä ohjeellinen kaavatontti, jota ei ole mer-
kitty kiinteistörekisteriin. Tontin pinta-ala on noin 2 321 m² ja osoite At-
lantinkatu.  

Asemakaavan ote on liitteenä 2.

Varauspäätös

Kaupunginhallitus päätti yleistä tontinvarauskierrosta koskevalla pää-
töksellään
28.11.2016, 1081 § varata Helsingin kaupungin 20. kaupunginosa 
(Länsisatama) asemakaavan muutoksen nro 12331 mukaisen kaava-
tontin 20829/3 Brita Maria Renlunds Minne säätiölle (Y-tunnus 
0222614-2), Svenska Handelshögskolanille (Hanken) (Y-tunnus 
0245907-7) sekä Ålandsbanken Asuntorahaston Erikoissijoitusrahastol-
le (Y-tunnus 2517120-1) asuntohankkeiden suunnittelua varten muun 
muassa seuraavin ehdoin:

 Asuinrakennusoikeudesta noin 30 % varataan Brita Maria Renlunds 
Minne säätiölle toteutettavaksi ensisijaisesti lasten kanssa työsken-
televille suunnattuna valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona 
(pitkä  korkotuki), noin 30 % Hankenille toteutettavaksi valtion tu-
kemana opiskelija-asuntotuotantona ja loput noin 40 % Ålandsban-
ken Asuntorahastolle toteutettavaksi sääntelemättömänä ja vapaa-
rahoitteisena vuokra-asuntotuotantona. 

 Varauksensaajat ovat velvollisia tutkimaan hankkeiden toteuttami-
sen ja hallinnoinnin kannalta tarkoituksenmukaista tonttijakoa ennen 
rakennussuunnittelun aloittamista sekä kustannuksellaan hake-
maan tonttijaon  sekä tonttien lohkomista ja rekisteröintiä ennen ra-
kennusluvan hakemista. 
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Varausehtojen muuttamista koskeva päätös

Kaupunkiympäristölautakunta on 24.4.2018, 218 § päättänyt muuttaa 
Brita Maria Renlunds Minne säätiölle, Svenska Handelshögskolanille
ja Ålandsbanken Asuntorahaston Erikoissijoitusrahastolle yhteisesti
varatun Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama)
asemakaavan muutoksen nro 12331 mukaisen kaavatontin 20829/3
varausehtoja rahoitus- ja hallintamuotojakauman osalta seuraavasti:

Asemakaavan muutoksen osoittamasta asuinrakennusoikeudesta vara-
taan

 Brita Maria Renlunds Minne säätiölle noin 22 % toteutettavaksi en-
sisijaisesti lasten kanssa työskenteleville suunnattuna valtion tuke-
mana vuokra-asuntotuotantona (pitkä korkotuki)

 Svenska Handelshögskolanille noin 26 % toteutettavaksi valtion 
korkotukemana opiskelija-asuntotuotantona (pitkä korkotuki) ja

 Ålandsbanken Asuntorahastolle noin 52 % toteutettavaksi vapaara-
hoitteisena sääntelemättömänä vuokra-asuntotuotantona.

Päätöksen mukaan varausehtojen muutoksen voimaantulo edellyttää,
että kaavatonttia 20829/3 koskeva ja vireillä oleva asemakaavan muu-
tos
tulee vastaisuudessa lainvoimaiseksi

Muilta osin noudatetaan kaupunginhallituksen 28.11.2016 tekemää va-
rauspäätöstä ja sen ehtoja.

Hankkeen tilanteesta

Varauksensaajat ovat varauspäätöksen tekemisen jälkeen aloittaneet 
yhteistyössä hankkeidensa toteutussuunnittelun. Varauksensaajat ovat 
hakeneet asemakaavan muutosta heille varatulle tontille 20829/3. 
Asemakaavan muutos on valmisteilla (nro 12586, Kvarteret Isabella). 
Tämän hetkisen arvion mukaan se tulee voimaan kesän 2019 aikana. 
Asemakaavan muutos luo osaltaan edellytykset kaupunkiympäristölau-
takunnan varausehtojen muutospäätöksen 24.4.2018, 218 § toteutta-
miselle.

Asemakaavan muutoksessa nro 12586 tälla hetkellä voimassa olevan 
asemakaavan mukainen kaavatontti 20829/3 tullaan jakamaan kolmek-
si uudeksi kaavatontiksi (20829/4—6). Tontille 20829/5 tullaan toteut-
tamaan varauspäätöksen edellyttämällä tavalla Hankenin toimesta val-
tion tukemia opiskelija-asuntoja ja tontille 20829/6 Brita Maria Renlunds 
Minne säätiön toimesta ensisijaisesti lasten kanssa työskenteleville 
suunnattuja valtion tukemia vuokra-asuntoja.  
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Rakentamisen on alustavien aikataulujen mukaan tarkoitus alkaa
heti asemakaavan muutoksen voimaantulon jälkeen, joten tontille on 
tarkoituksenmukaista vahvistaa vuokrausperiaatteet.

Maaperätiedot

Kaupungin teettämien selvitysten mukaan tontin 20829/3 alueella on 
harjoitettu toimintaa, joka on saattanut aiheuttaa maaperän pilaantu-
mista. Tontin maaperä kunnostetaan rakentamisen yhteydessä raken-
nuttajan toimesta. Kaupunki korvaa rakennuttajalle maaperän puhdis-
tamisesta aiheutuvat tavanomaisiin maanrakennuskustannuksiin näh-
den ylimääräiset kulut.

Ehdotetut vuokrausperiaatteet

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu Jätkäsaaren alueelle 
aiemmin vahvistetut vuokrausperiaatteet, tonttien sijainti sekä Asumi-
sen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) tontin enimmäishintaa kos-
keva ennakkoratkaisu. Tällä tavoin on pyritty mahdollisimman yhden-
mukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun.

Vertailutiedot

Vertailutietoina todettakoon, että kaupunginvaltuusto päätti 16.1.2019, 
7 § vahvistaa Helsingin Länsisataman Jätkäsaaressa sijaitsevien 
asuinkerrostalotonttien (AK) 20075/1-3 ja 20830/2 vuokrausperiaatteet 
seuraavin ehdoin:

 Asuinkerrostalotonttien (AK) vuosivuokra määrätään pitäen perus-
teena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelu-
kua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana valtion tukeman 
vuokra-asuntotuotannon osalta vähintään 40 euroa.

 Tonteille mahdollisesti toteutettavista nk. kivijalkaliike, -myymälä, -
näyttely, -toimisto tai muista vastaavista tiloista peritään asuntoker-
rosalaa vastaavaa vuokraa.

 Alkuvuosialennuksen johdosta tonttien maanvuokrasta peritään val-
tion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin 
asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % 31.12.2023 saakka.

 Tämän jälkeen valtion tukeman asuntotuotannon osalta asuntotont-
tien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennet-
tavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa 
on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asun-
tojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä 
(korkotukea).

Kaupunginvaltuusto päätti 17.1.2018, 10 § oikeuttaa kaupunkiympäris-
tölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 20. kaupunginosa 
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(Länsisatama) asemakaavan muutoksen nro 12270 alueelle sijoittuvat 
asuntotontit (AK) 20076/1—3 tai niistä vastaisuudessa muodostettavat 
tontit muun ohella seuraavin ehdoin:  

 Asuinkerrostalotonttien (AK) vuosivuokra määrätään pitäen perus-
teena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelu-
kua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana valtion tukeman 
vuokra-asuntotuotannon osalta 38 euroa.

 Tonteille mahdollisesti toteutettavista nk. kivijalkaliike, -myymälä, -
näyttely, -toimisto tai muista vastaavista tiloista peritään asuntoker-
rosalaa vastaavaa vuokraa.

 Alkuvuosialennuksen johdosta tonttien maanvuokrasta peritään val-
tion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin 
asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % 31.12.2021 saakka.

 Tämän jälkeen valtion tukeman asuntotuotannon osalta asuntotont-
tien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennet-
tavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa 
on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asun-
tojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä 
(korkotukea). 

Tontti 20829/3 ja siitä vastaisuudessa muodostettavat tontit 20829/5 ja 
6 sijoittuvat vertailun kohteena olevia tontteja arvokkaammalle paikalle 
meren tuntumaan rajautuen Melkinlaituriin ja Hyväntoivonpuistoon, jo-
ten niiden rakennusoikeuden arvo on lähtökohtaisesti vertailun kohtee-
na olevia tontteja korkeampi. Koska kyse on kuitenkin valtion tukemas-
ta asuntotuotannosta, on maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palve-
lun tontit-yksikkö pyytänyt Aralta tontin enimmäishintaa koskevan en-
nakkoratkaisun. 

Vuokrausperiaatteet

Ottaen huomioon vertailutiedot, tonttien sijainti ja Aran ennakkoratkaisu 
esitetään, että asuinkerrostalotontin (AK) 20829/3 tai siitä muodostetta-
vien tonttien vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
asuinkerrosneliömetrihintana valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon 
osalta vähintään 41 euroa.

Ensi vaiheessa tontille esitetään myönnettäväksi alkuperäisestä vuok-
rasta 30 % ns. alkuvuosialennus 31.12.2023 saakka. Alkuvuosialennus 
esitetään myönnettäväksi alueen rakentamisesta johtuvan keskeneräi-
syyden perusteella ja tämän johdosta tontin maanvuokrasta perittäisiin 
70 % 31.12.2023 saakka. Kun alkuvuosialennus päättyy, vuokrasta pe-
rittäisiin 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen ra-
kentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona 
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valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myön-
netyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

Tontille mahdollisesti toteutettavista nk. kivijalkaliike, -myymälä, -näyt-
tely, -toimisto tai muista vastaavista tiloista esitetään perittävän asunto-
kerrosalaa vastaavaa maanvuokraa. Asemakaavaan merkityn kerrosa-
lan lisäksi rakennettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien 
tilojen osalta ei perittäisi maanvuokraa.   

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

Tontin 20829/3 tai siitä muodostettavien tonttien laskennallinen k-m2 -
hinta hintatasossa (3/2019, ind. 19,61) olisi esitetyn mukaisesti noin 
804 euroa ilman ns. Ara-alennusta ja Ara-alennuksella noin 643 euroa. 
Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi mainitus-
sa hintatasossa noin 2,57 euroa/as-m2/kk Ara-alennus huomioon ot-
taen. Mainitussa hinta-arviossa ei ole huomioitu tontille edellä esitettyä 
ns. alkuvuosialennusta.

Vuokra-ajaksi esitetään noin 60 vuotta siten, että vuokra-aika päättyisi 
31.12.2080. Jätkäsaaren alueella tontit vuokrataan noudatetun käytän-
nön mukaisesti noin 60 vuodeksi.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuok-
rausperiaatteet.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Kopio asemakaavan muutoksen nro 12331 kaavakartasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
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Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.06.2019 § 433

HEL 2019-002478 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin Länsisataman Jätkäsaaren 
asemakaavan muutokseen nro 12331 sisältyvän asuinkerrostalotontin 
(AK) 20829/3 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti myöhemmin 
päätettävästä ajankohdasta lukien 30.12.2080 saakka.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 07.05.2019 § 228

HEL 2019-002478 T 10 01 01 02

Atlantinkatu

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että:

 kaupunki vahvistaa Helsingin Länsisataman Jätkäsaaren asema-
kaavan muutokseen nro 12331 sisältyvän asuinkerrostalotontin 
(AK) 20829/3 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi
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§ 215
Ruskeasuon Tenholantie 10:n ja 12:n asemakaavan muuttaminen 
(nro 12482)

HEL 2015-007624 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16. kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelin 
16729 tonttien 10 ja 20 asemakaavan muutoksen 12.12.2017 päivätyn 
ja 10.12.2018 muutetun piirustuksen numero 12482 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12482 kartta, päivätty 12.12.2017, muu-
tettu 10.12.2018 (nimiö päivitetty 6.5.2019)

2 Asemakaavan muutoksen nro 12482 selostus, päivätty 12.12.2017, 
muutettu 10.12.2018

3 Vuorovaikutusraportti 12.12.2017, täydennetty 10.12.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -kun-
tayhtymä
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä
Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto (Tukes), 
Helsinki
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee Vanhan Ruskeasuon pohjoisosassa, 
Keskuspuiston laidalla sijaitsevaa sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa 
palvelevien rakennusten tonttia (YS). Kaavaratkaisu mahdollistaa tontin 
muuttamisen asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Tontilta puretta-
van liikerakennuksen (ns. proteesipaja) tilalle rakennetaan kolme uutta 
asuinkerrostaloa ja maanalainen paikoitushalli. Alueella sijaitseva 
asuntolarakennus lähialueineen liitetään osaksi uutta asuinkerrostalo-
tonttia. Asuntolarakennus muutetaan asuinrakennukseksi ja sen julkisi-
vut suojellaan merkinnällä sr-2. Eteläosan veistospiha ja sen arvokas 
puusto suojellaan määräyksellä s-1.

Tontin 16729/20 rakennuksia kehitetään monipuolisena terveys- ja hy-
vinvointipalvelukeskuksena. Invalidisäätiön päärakennuksen suojelu-
määräyksiä on ajanmukaistettu ja tontin käyttämättömän rakennusoi-
keuden sijoittaminen on tarkistettu. Päärakennuksen sisääntulopihaa 
sekä asiakaspysäköinnin ja tontilla sijaitsevan linja-auto 23:n päätepy-
säkin alueita on selkeytetty.

Uutta asuntokerrosalaa on 10 720 k-m², josta 9 550 k-m² sijoittuu uu-
disrakennuksiin ja 1 170 k-m² muutettavaan asuntolarakennukseen. 
Asukasmäärän lisäys on noin 270. Sosiaalitoimen ja terveydenhuollon 
kerrosalaa (YS) on 33 850 k-m2. YS-rakennusoikeus vähenee 5 900 k-
m²:llä proteesipajan purkamisen ja asuntolarakennuksen muutoksen 
myötä. Asuinkerrostalojen korttelialueen tehokkuusluku on e=2.1 ja ko-
ko muutosalueen tehokkuusluku on e=1.7.

Esittelijän perustelut
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Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukai-
nen ja voimassa olevan oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaavan mu-
kainen. Kaavaratkaisu toteuttaa kaupungin strategiaa täydennysraken-
tamisen edistämisestä ja AM-ohjelman asuntotuotantotavoitteiden to-
teuttamisesta.

Alueella sijaitsee arkkitehti Eino Forsmanin suunnittelemat Invalidisää-
tiön päärakennus ja asuntolarakennus, joiden alkuperäiset osat ovat 
vuodelta 1943. Proteesipaja on valmistunut vuonna 1973. Pääraken-
nusta ja proteesipajaa on korotettu ja laajennettu useammassa eri vai-
heessa. Päärakennuksen eteläpuolelle on louhittu kaksikerroksinen 
paikoitusluola vuonna 1988. Alueella on voimassa asemakaava vuodel-
ta 1996. Päärakennuksen ensimmäiseen rakennusvaiheeseen kuuluvat 
osat on suojeltu nykyisessä asemakaavassa. Päärakennuksen myö-
hemmin rakennettuja laajennusosia, asuntolaa ja proteesipajaa ei ole 
suojeltu. Päärakennuksessa on toiminut Keskuspuiston ammattiopisto, 
joka on siirtymässä uusiin tiloihin Leppävaaraan.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

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

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

Asemakaavan muutosehdotus on pidetty yleisesti nähtävillä 12.1.–
12.2.2018. Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymän (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymän (HSY), turvallisuus- ja kemikaaliviraston sekä kaupun-
ginmuseon lausunnot.

Helen Sähköverkko Oy huomauttaa purettavaksi osoitetussa liikera-
kennuksessa sijaitsevasta jakelumuuntamosta, joka muutosalueen 
ohella palvelee myös koulurakennusta osoitteessa Tenholantie 15. 
Lausunnossa esitetään, että korvaavan muuntamon paikka ja johtoalue 
tulee esittää asemakaavakartassa.

Kaupunginmuseo toteaa lausunnossaan, että sen asettamat suojeluta-
voitteet Invalidisäätiön alkuperäiseen kokonaisuuteen kuuluvien raken-
nusten osalta on riittävästi otettu huomioon. Lausunnossa todetaan, et-
tä kaava mahdollistaa päärakennuksen alkuperäisen kokonaisuuden ja 
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hahmon säilymisen alueen tunnistettavana ja maisemassa keskeisenä 
dominanttina siitä huolimatta, että AK-korttelin uusien asuinrakennus-
ten ja päärakennuksen laajennusosien toteuttaminen täysmittaisina 
väistämättä tulee muuttamaan kokonaisuuden ilmettä tiiviimmäksi ja 
rakennetummaksi.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaehdotukseen teh-
dyt muutokset on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen toiseksi 
viimeisessä luvussa. Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten eh-
dotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Kaupunginhallitus hyväksyi 27.5.2019 (400 §) kaavamuutokseen liitty-
vän maankäyttösopimuksen, joka on allekirjoitettu 17.4.2019.

Päätösehdotus on kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspal-
velun tarkistetun esityksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12482 kartta, päivätty 12.12.2017, muu-
tettu 10.12.2018 (nimiö päivitetty 6.5.2019)

2 Asemakaavan muutoksen nro 12482 selostus, päivätty 12.12.2017, 
muutettu 10.12.2018

3 Vuorovaikutusraportti 12.12.2017, täydennetty 10.12.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 12.12.2017
4 Kuvaliite suojelukohteista
5 Maankäyttösopimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -kun-
tayhtymä
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä
Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto (Tukes), 
Helsinki
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

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

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunginmuseo
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.06.2019 § 413

HEL 2015-007624 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2019 83 (340)
Kaupunginvaltuusto

Asia/14
19.06.2019

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

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 16. kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelin 
16729 tonttien 10 ja 20 asemakaavan muutoksen 12.12.2017 päivätyn 
ja 10.12.2018 muutetun piirustuksen numero 12482 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

27.05.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.03.2019 § 129

HEL 2015-007624 T 10 03 03

Tenholantie 10 ja 12

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin 
kaupungin 16. kaupunginosan (Ruskeasuo, Vanha Ruskeasuo) kiin-
teistöjen 91-16-729-10 ja 91-16-729-20 omistajan Invalidisäätiön (Y-
tunnus 0201375-3) kanssa solmittavan liitteen nro 2 mukaisen sopi-
muksen hyväksymistä.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 
tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään päätöksellään sopimukseen tarvit-
taessa vähäisiä muutoksia.

(MA116-6)

12.12.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi
Esko Patrikainen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Asemakaavoitus 10.12.2018
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HEL 2015-007624 T 10 03 03

Hankenumero 0740_42

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 12.12.2017 päivätyn 16. kau-
punginosan (Ruskeasuo) korttelin 16729 tonttien 10 ja 20 asemakaa-
van muutosehdotuksen nro 12482. Kaavakartan merkintöihin tai mää-
räyksiin ja muuhun aineistoon tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskoh-
taisesti liitteestä ja kaavaselostuksesta.

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

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee korttelin 16729 tontteja 
10 ja 20. Tontit sijaitsevat Vanhan Ruskeasuon pohjoisosassa Keskus-
puiston laidalla. 

Kaavaratkaisu mahdollistaa YS-tontin 16729/10 muuttamisen asuinker-
rostalojen korttelialueeksi (AK), lukuun ottamatta tontilla sijaitsevaa 
bussin kääntöpaikkaa ja Invalidisäätiön asiakaspysäköintipaikkoja. 
Tontilta purettavan liikerakennuksen (ns. proteesipaja) tilalle rakenne-
taan kolme uutta asuinkerrostaloa ja maanalainen paikoitushalli. Tontil-
la 16729/20 sijaitseva asuntolarakennus lähialueineen liitetään osaksi 
uutta asuinkerrostalotonttia. Asuntolarakennus muutetaan asuinraken-
nukseksi ja sen julkisivut suojellaan merkinnällä sr-2. Uuden AK-kortte-
lin asukasmäärä on n. 270.

Tontin 16729/20 rakennuksia kehitetään monipuolisena terveys- ja hy-
vinvointipalvelukeskuksena. Invalidisäätiön päärakennuksen suojelu-
määräyksiä on ajanmukaistettu ja tontin käyttämättömän rakennusoi-
keuden sijoittaminen on tarkistettu. Päärakennuksen sisääntulopihaa 
sekä asiakaspysäköinnin ja tontilla sijaitsevan linja-auto 23:n päätepy-
säkin alueita on selkeytetty.   

Uutta asuntokerrosalaa AK-tontilla 16729/21 on 10 720 k-m², josta 9 
550 k-m² sijoittuu uudisrakennuksiin ja 1 170 k-m² muutettavaan asun-
tolarakennukseen. YS-rakennusoikeus vähenee 5 900 k-m²:llä protee-
sipajan purkamisen ja asuntolarakennuksen muutoksen myötä. AK-
korttelialueen tehokkuusluku on e=2.1 ja koko muutosalueen tehok-
kuusluku on e=1.7. 
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Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että kaavarat-
kaisu täydentää alueen kaupunkirakennetta sekä lisää asuntotarjontaa 
ja palveluita. Kaavaratkaisu toteuttaa kaupungin strategiaa täydennys-
rakentamisen edistämisestä ja AM-ohjelman asuntotuotantotavoitteiden 
toteuttamisesta.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukai-
nen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. 

Asemakaavan muutos on voimassa olevan oikeusvaikutteisen Helsin-
gin yleiskaavan (2016) mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijaitsee Vanhan Ruskeasuon pohjoisosassa ja rajautuu Kiskon-
tiehen ja Tenholantiehen, Keskuspuistoon sekä eteläpuolen asuinker-
rostalojen tonttiin.

Alueella sijaitsee Invalidisäätiön päärakennus ja asuntolarakennus, joi-
den alkuperäiset osat ovat vuodelta 1943 sekä proteesipaja vuodelta 
1973. Päärakennusta ja proteesipajaa on korotettu ja laajennettu 
useammassa eri vaiheessa. Päärakennuksen eteläpuolelle on louhittu 
kaksikerroksinen paikoitusluola vuonna 1988.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1996. Päärakennuksen 
ensimmäiseen rakennusvaiheeseen kuuluvat osat on suojeltu nykyi-
sessä asemakaavassa. Päärakennuksen myöhemmin rakennettuja laa-
jennusosia, asuntolaa ja proteesipajaa ei ole suojeltu. 

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

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Asemakaavamuutos nostaa tontin arvoa ja aiheuttaa näin maanomista-
jalle merkittävää hyötyä. Hakijan kanssa tulee käydä maapoliittiset 
neuvottelut kaupunginhallituksen tekemän päätöksen (§ 685, 9.6.2014) 
mukaisesti ja sopia maankäyttösopimuksesta tai kehittämiskorvaukses-
ta.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 12.1.–12.2.2018

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 12.12.2017 ja 
lautakunta päätti asettaa asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville. 
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Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Kaupunginmuseo toteaa lausunnossaan, että sen aset-
tamat suojelutavoitteet Invalidisäätiön alkuperäiseen kokonaisuuteen 
kuuluvien rakennusten osalta on riittävästi otettu huomioon. Lausun-
nossa todetaan, että kaavaa mahdollistaa päärakennuksen alkuperäi-
sen kokonaisuuden ja hahmon säilymistä alueen tunnistettavana ja 
maisemassa keskeisenä dominanttina siitä huolimatta, että AK-korttelin 
uusien asuinrakennusten ja päärakennuksen laajennusosien toteutta-
minen täysmittaisina väistämättä tulee muuttamaan kokonaisuuden il-
mettä tiiviimmäksi ja rakennetummaksi. Helen Sähköverkko Oy huo-
mauttaa purettavaksi osoitetussa liikerakennuksessa sijaitsevasta jake-
lumuuntamosta, joka muutosalueen ohella palvelee myös kouluraken-
nusta osoitteessa Tenholantie 15. Lausunnossa esitetään, että korvaa-
van muuntamon paikka ja johtoalue tulee esittää asemakaavakartassa. 
Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutoseh-
dotuksesta.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala/kaupunginmuseo
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Pelastuslaitos, Liiken-
nelaitos (HKL).

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

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

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

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa. 
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Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

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

Lisätiedot
Marina Fogdell, arkkitehti, puhelin: 310 64271

marina.fogdell(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 06.11.2017 § 52

HEL 2015-007624 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12482 pohjakartan 
kaupunginosassa 16 Ruskeasuo. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12482
Kaupunginosa: 16 Ruskeasuo
Kartoituksen työnumero: 49/2016 
Pohjakartta valmistunut: 2.11.2017 (uusintakartoitus, ensitilaus ollut 
2016)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten 
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.
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Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus 
Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 
06.09.2017 § 18

Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

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

merja.kyyro(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 2.11.2016

HEL 2015-007624 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on lähettänyt tiedon Ruskeasuolla osoit-
teessa Tenholantie 10 ja 12 sijaitsevia Invalidisäätiö Ortonin tontteja 10 
ja 20 koskevan asemakaavamuutoksen käynnistymisestä ja osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman esillä olosta. Kaupunginmuseo tarkastelee 
hanketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuurihistorian ja rakennetun 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seu-
raavaa.

Asemakaavamuutoksen kohteena oleva alue sijaitsee Ruskeasuolla, 
Tenholantien ja Kiskontien kulmauksessa Keskuspuistoon rajautuvalla 
vyöhykkeellä. Asemakaavan muutoksen tavoitteeksi on asetettu kol-
men uuden asuinkerrostalon rakentaminen Tenholantie 12:n tontille, 
jolta purettaisiin Invalidisäätiö Ortonin käytössä ollut, Proteesipajana 
tunnettu toimitilarakennus. Tontilla sijaitseva linja 23:n päätepysäkki 
säilyisi paikalla jatkossakin. Invalidisäätiö Ortonin alkuperäiseen raken-
nuskokonaisuuteen kuulunut asuntola sairaalarakennuksen pohjois-
puolella on tarkoitus muuttaa asuinkerrostaloksi. Invalidisäätiö Ortonin 
päärakennus säilyy nykyisenkaltaisessa käytössään. Asemakaavamuu-
toksen yhteydessä myös alueen piha- ja paikoitusratkaisuja on tarkoi-
tus selkiyttää.

Kaupunginmuseo on 7.12.2015 antanut ennakkolausunnon nyt esillä 
olevasta asemakaavan muutoshankkeesta. Kyseisessä lausunnossa 
kaupunginmuseo piti mahdollisena Tenholantie 12:ssa sijaitsevan ark-
kitehti Robert Gunstin / Arkkitehtitoimisto Gripenberg & co suunnittele-
man Proteesipajan purkamista. Yksikerroksinen, kellarillinen rakennus 
valmistui vuonna 1974. Tasakattoinen, sekä hallimaisia tiloja että toi-
mistohuoneita käsittänyt rakennus oli alun perin julkisivuiltaan pesube-
tonia. Toiminnan laajetessa rakennusta laajennettiin arkkitehti Miguel 
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Vadellin/Arkkitehtitoimisto Gripenberg & Co suunnitelmien mukaan 
vuosina 1992-1993 lisäämällä siihen toinen kerros, minkä jälkeenkin 
rakennuksessa on tehty muutoksia. Eri muutosvaiheet ovat siten voi-
makkaastikin muokanneet rakennuksen alkuperäisiä ominaispiirteitä. 
Proteesipajan rakennus ei arkkitehtonisilta ominaisuuksiltaan kaupun-
ginmuseon näkemyksen mukaan nouse suojeltavien ja sitä kautta säi-
lytettävien rakennusten joukkoon ja voi siten korvautua uudella raken-
tamisella.

Invalidisäätiön alkuperäiseen rakennusvaiheeseen kuuluvan, arkkitehti 
Eino Forsmanin suunnitteleman asuintalon eli F-rakennuksen säilyttä-
mistä ja suojelua kaupunginmuseo on esittänyt 1990-luvun puolivälistä 
asti. Kyseinen yhden porrashuoneen ympärille rakentunut kuusikerrok-
sinen pistetalo valmistui päärakennuksen tavoin vuonna 1943. Raken-
nus kuuluu kiinteänä osana Invalidisäätiön huoltolaitoskokonaisuuteen 
ja toimii Tenholantieltä mäelle noustaessa rakennusryhmän visuaalise-
na ja kaupunkikuvallisena päätteenä. Se reunustaa aluetta myös koilli-
seen Keskuspuiston suunnalle. Rakennus F on osa alkuperäistä koko-
naisuutta ja edustaa vaatimattomampaa arjen arkkitehtuuria monumen-
taalisen päärakennuksen rinnalla. Rakenne- ja taloteknisen kuntoarvion 
(IdeaStructura Oy 30.10.2015) mukaan tämän jykevän tiilirakennuksen 
perustukset ja rakennusrunko sekä julkisivut ovat pääosin kunnossa ja 
kunnostettavissa. Nyt esillä olevan asemakaavan muutoksen tavoittee-
na on säilyttää tämä asuntolarakennus ja muuttaa se asuinkerrostalok-
si. Kaupunginmuseo pitää rakennuksen säilymistä tärkeänä alueen 
kulttuurihistoriallisia arvoja vaalivanana ratkaisuna, etenkin alueen täy-
dentyessä uudisrakentamisen myötä.

Aiemman kannanottonsa mukaisesti kaupunginmuseo pitää Invalidi-
säätiö Ortonin omistuksessa olevan, osoitteessa Tenholantie 12 sijait-
sevan tontin täydennysrakentamista mahdollisena. Kaupunginmuseo 
toistaa aiemmin esittämänsä kannan, että uudisrakentamisen mitoituk-
sessa ja ilmeessä tulee ottaa huomioon rakennusten paikka niin Invali-
disäätiön kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten läheisyydes-
sä kuin aivan Keskuspuiston rajalla. Kaupunginmuseo pitää tärkeänä, 
että etenkin lähimmäksi Invalidisäätiön päärakennusta ja asuntolara-
kennusta F sijoitettavat asuinkerrostalot sopeutetaan olemassa olevien 
rakennusten korkeusasemiin.

Invalidisäätiö Ortonin päärakennus on jo voimassa olevassa, vuodelta 
1997 olevassa asemakaavassa suojeltu merkinnällä sr-2: ”Rakennus 
on kaupunkikuvallisesti arvokas. Rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä 
saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät 
julkisivujen tyyliä tai veskikaton perusmuotoa. Mikäli rakennuksessa on 
aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, rakennus on lisärakenta-
mis- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen 
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tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.” Kaupunginmuseon näkemyksen mu-
kaan Invalidisäätiö Ortonin päärakennuksella tulee säilyttää sen kor-
jaamista ohjaava suojelumääräys, mutta se tulee päivittää sisällöltään 
tämänhetkisiä vaalimistavoitteita vastaavaksi. Vastaavalla tavalla myös 
rakennukselle F eli asuntolarakennukselle tulee nyt asemakaavamuu-
toksen yhteydessä määritellä suojelumerkintä ja –määräys, jolla ohja-
taan rakennuksen säilyttämistä ja siinä tehtäviä korjaus- ja muutostöitä. 
Lisäksi kaupunginmuseo pitää tärkeänä päärakennuksen pääsisään-
käyntiaukion samoin kuin rakennuksen eteläpuolen kallioisen tontin 
ominaisluonteen säilymistä ja esittää myös näiden ympäristöjen vaali-
mista ohjaavia määräyksiä asemakaavaan. Suojelumääräysten sisältö-
jen määrittämiseen antaa tukea alueesta tehty rakennushistoriallinen 
selvitys Invalidisäätiö Ortonin Ruskeasuon laitokset (Arkkitehtitoimisto 
ark-byroo 30.10.2015).

Kaupunginmuseo pitää Ruskeasuon Tenholantie 10 ja 12 koskevan 
asemakaavamuutoksen eteenpäin viemistä mahdollisena edellä maini-
tuin huomautuksin. Kaupunginmuseo haluaa olla asemakaavamuutok-
sen jatkotyössä mukana. Ennen asemakaavaehdotuksen esille tuloa 
kaupunginmuseo toivoo neuvottelua ainakin asemakaavamuutokseen 
aiotuista, etenkin suojeluun ja vaalimiseen liittyvistä kaavamääräyksis-
tä. Asianmukaisilla määräyksillä ja reunaehtoja määrittelemällä mah-
dollistetaan suunnittelualueen kehittäminen sen eri osa-alueille ominai-
sia piirteitä ja historiaa kunnioittaen.

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 1.11.2016

HEL 2015-007624 T 10 03 03

Geoteknisellä osastolla ei ole huomauttamista koskien osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa 1266-00/16 asemakaavan muutokseen osoit-
teessa Tenholantie 12.

Lisätiedot
Ilkka Satola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37817

ilkka.satola(a)hel.fi

Rakennusvirasto 11.10.2016

HEL 2015-007624 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1266-00/16. Määräaika on 
11.11.2016.

Asemakaavan muutos koskee kolmen uuden asuinkerrostalon ja maa-
nalaisen paikotushallin rakentamista tontille 16729/10. Tontilla 10 sijait-
seva ns. proteesipajarakennus puretaan. Tontilla 16729/20 sijaitseva 
asuntolarakennus muutetaan asuinkerrostaloksi.

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavahankkeessa ovat lisätiedo-
nantajat.

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi
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§ 216
Vallilan pohjoisosan asemakaava ja asemakaavan muuttaminen 
(nro 12508)

HEL 2015-002907 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22. kaupunginosan (Vallila) osan korttelia 
22586 ja puistoaluetta sekä korttelin 22556 tonttia 2, korttelin 585 tont-
teja 1, 7, 12, 13 ja 14, korttelin 22586 tonttia 4 sekä katu- ja puistoaluei-
ta ja 24. kaupunginosan (Kumpula) puistoaluetta koskevan asemakaa-
van ja asemakaavan muutoksen 22.1.2019 päivätyn piirustuksen nu-
mero 12508 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perus-
tein. Asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen sisältyy liikenne-
suunnitelma.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12508 kartta, päivätty 
22.1.2019

2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12508 selostus, päivätty 
22.1.2019, täydennetty 16.4.2019, päivitetty Kylk:n päätöksen 
16.4.2019 mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6805)/22.1.2019
4 Vuorovaikutusraportti 22.1.2019, täydennetty 16.4.2019
5 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-

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

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskevat Mäkelänrinteen uinti-
keskuksen tonttia, opiskelija- ja asuinkerrostalojen aluetta sekä Valli-
lanpuistoa ja osia Vallilanlaakson puistoalueesta.

Kaavaratkaisu mahdollistaa uintikeskuksen laajentamisen sekä uusien 
asuinkerrostalojen ja yleisen pysäköintilaitoksen rakentamisen. Mäke-
länrinteen uintikeskuksen tontille sijoitetaan uusi laajennusosa sekä 
huoltoluiskan sisäänajo. Karstulantie 4–6:n kahdeksankerroksinen 
asuntolarakennus vuodelta 1965 on esitetty purettavaksi ja tilalle ra-
kennettavaksi kaksi uutta asuinrakennusta. Karstulantien ja Sammatin-
tien varrelle, osittain Vallilanrinteeseen, on suunniteltu muodostetta-
vaksi uusi tontti, jolle sijoittuu kolme uutta asuinrakennusta. Vallilan-
puiston hiekkakentän alle suunnitellaan yleistä pysäköintilaitosta. Rau-
talammintie 3 ja 5 tonttien osista muodostettavalle uudelle tontille 
suunnitellaan uutta asuinrakennusta opiskelijoille.

Kaavaratkaisun myötä alueen kaavoitettu kerrosala kasvaa 19 900 k-
m². Asuinrakennusten rakennusoikeus kasvaa 15 850 k-m² ja urheilu-
rakennusten 2 900 k-m². Tonttitehokkuus on 1,59 ja urheilurakennusten 
korttelialueen tonttitehokkuus 0,76. Asukasmäärän lisäys on noin 480 
henkeä. Yleinen pysäköintilaitos mitoitetaan 170 autolle.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu perustuu Vallilan pohjoisosan alueelle tehtyyn kokonais-
tarkasteluun, jonka tarkoituksena on tiivistää alueen kaupunkirakennet-
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ta oikeusvaikutteisen yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti sekä paran-
taa alueen julkista ulkotilaa ja kävelyliikenteen reitistöä. Täydennysra-
kentamisen yhtenä päätavoitteena on alueen sosiaalinen eheyttäminen 
tasapainottamalla asuntojen hallinta- ja rahoitusmuotoja sekä asunto-
tyyppejä. Suunnitelmissa aluetta täydennetään vanhan Vallilan kau-
punkirakenteeseen ja henkeen sovittaen. Alueelle on suunnitteilla usei-
ta rakennushankkeita ja haettu useita kaavamuutoksia, joista Mäkelän-
rinteen urheilukampuksen asemakaava ja asemakaavan muutos on jo 
voimassa.

Kaavamuutosalueen asuntola- ja asuinrakennuksista muodostuva ra-
kennuskanta on syntynyt pääasiassa 1960-luvun kaupunkiuudistuksen 
myötä. Alue koostuu kahdeksankerroksisista pistetaloista ja 3–8 -ker-
roksisista usean porrashuoneen lamellitaloista. Vallilanlaakson reunalle 
on vuonna 1987 rakennettu matala opiskelijakerrostalo, joka rajaa osal-
taan pistetalojen korttelialuetta erottaen sen puistoalueesta. Mäkelän-
rinteen julkisten palveluiden korttelialueella rakennukset sijaitsevat ton-
teilleen melko vapaasti sijoiteltuina. Vuonna 1999 valmistunut uintikes-
kus on tontilla poikittain suhteessa Mäkelänkatuun. Alueen ulkotilat 
koostuvat nykyisellään katu-, puisto- ja piha-alueista sekä laajoista py-
säköintikentistä.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1940–1997 ja se 
käsittää lisäksi asemakaavoittamattoman alueen osan Vallilanlaaksos-
sa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa täydennettävät tontit ja muut rakennetta-
vaksi esitetyt maa-alueet. Kaavaehdotus on laadittu tontinhaltijoiden 
hakemusten johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoi-
den kanssa.

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

Kaavaehdotus on pidetty julkisesti nähtävillä 13.2.–14.3.2019. Kaa-
vaehdotuksesta tehtiin neljä muistutusta.

Muistutukset

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat muun muassa ra-
kentamisen tyyppiin, määrään ja sijoitteluun, pysäköintiin, liikennejär-
jestelyihin ja -määrään, kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiin, puistoalueiden 
järjestelyihin sekä asuntojen hallintamuotoihin.

Lausunnot
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Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Oy:n, Helen Sähköverkko Oy:n ja 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) lausunnot.

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat siirrettävään muun-
tamoon ja kaapeleihin, verkonrakentamiskustannuksiin, poistuvan eril-
lismuuntamon käyttöaikaan, yleisen vesihuollon lisärakentamiseen ja 
johtosiirtoihin, olemassa olevan viemäritunnelin kaavamerkintöihin, 
yleisen vesihuollon määrä- ja kustannusarvioon ja kustannusten ja-
koon.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa.

Liikennesuunnitelma

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
6805), jonka mukaan uintikeskuksen tontilta varataan yleisen jalanku-
lun ja pyöräilyn alueet Vallilanlaaksosta Mäkelänkadulle ja Mäkelänka-
dun ylittävälle sillalle. Mäkelänkadun ylittävä yhteys on pääpyörätieyh-
teys, jonka tavoitejärjestelyt on esitetty suunnitelmassa. Vallilanlaakson 
puistoalueelta on osoitettu puistotie yleiselle jalankululle ja pyöräilylle 
(Vallilantaival). Sammatintien katulinjausta siirretään Sammatintie 12:n 
kohdalla. Kadun eteläpuolelle ja pohjoispuolisille osille, joissa pelastus-
kaluston nostopaikalle ei ole tarvetta, voidaan sijoittaa kadunvarsipysä-
köintiä. Uusia ja nykyisiä jalankululle, pyöräilylle sekä huollolle varattuja 
yhteyksiä sijaitsee Karstulantie 8:n tontilla sekä Karstulantien/Samma-
tintien ja Rautalammintie 3:n ja 5:n uusilla muodostettavilla tonteilla. Si-
säänaja Vallilanpuiston alle sijoittuvaan pysäköintilaitokseen sijoitetaan 
Kangasalantielle.

Kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttaminen edellyttää johtosiirtoja sekä katujen ja 
yleisten alueiden muutoksia, joista kaupungille voidaan alustavasti ar-
vioida syntyvän 1,5 miljoonan euron kustannukset.

Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa kaavoitettavan rakennusoikeuden 
arvon ollessa karkeasti arvioiden 21,9 milj. euroa. Tulot syntyvät tont-
tien rakennusoikeuden myymisestä ja vuokraamisesta.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei tehty muutoksia julkisen 
nähtävilläolon jälkeen, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen 
nähtäville. Aineistoon tehdyt muut täydennykset on esitetty kaavaselos-
tuksen toiseksi viimeisessä luvussa.
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Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan tarkistetun esityksen 
mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12508 kartta, päivätty 
22.1.2019

2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12508 selostus, päivätty 
22.1.2019, täydennetty 16.4.2019, päivitetty Kylk:n päätöksen 
16.4.2019 mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6805)/22.1.2019
4 Vuorovaikutusraportti 22.1.2019, täydennetty 16.4.2019
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Hakijat Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2019 97 (340)
Kaupunginvaltuusto

Asia/15
19.06.2019

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

Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.06.2019 § 432

HEL 2015-002907 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 22. kaupunginosan (Vallila) osan kortte-
lia 22586 ja puistoaluetta sekä korttelin 22556 tonttia 2, korttelin 585 
tontteja 1, 7, 12, 13 ja 14, korttelin 22586 tonttia 4 sekä katu- ja puis-
toalueita ja 24. kaupunginosan (Kumpula) puistoaluetta koskevan ase-
makaavan ja asemakaavan muutoksen 22.1.2019 päivätyn piirustuk-
sen numero 12508 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin 
perustein. Asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen sisältyy liiken-
nesuunnitelma.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 16.04.2019 § 208

HEL 2015-002907 T 10 03 03

Hankenumero 5317_1

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 
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 22.1.2019 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuk-
sen nro 12508 hyväksymistä ja ettei tehdyt muistutukset ja annetut 
lausunnot anna aihetta muutoksiin. Asemakaava koskee 22. kau-
punginosan (Vallila) osaa korttelia 22586 sekä puistoaluetta ja 
asemakaavan muutos koskee 22. kaupunginosan (Vallila) korttelin 
22556 tonttia 2, korttelin 585 tontteja 1, 7, 12, 13 ja 14, korttelin 
22586 tonttia 4 sekä katu- ja puistoalueita ja 24. kaupunginosan 
(Kumpula) puistoaluetta.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sör-
näistenkatu 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

16.04.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Milla Nummikoski. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

22.01.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Milla Nummikoski, arkkitehti, puhelin: 310 37477

milla.nummikoski(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 16.11.2018 § 45

HEL 2015-002907 T 10 03 03

Päätös

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12508 pohjakartan 
kaupunginosissa 17 Pasila, 22 Vallila, 24 Kumpula. Pohjakartta täyttää 
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimuk-
set.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12508
Kaupunginosat: 17 Pasila, 22 Vallila, 24 Kumpula
Kartoituksen työnumero: 54/2017 
Pohjakartta valmistunut: 31.10.2018 (Uusinta, ensitilaus ollut 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

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 19.5.2017

HEL 2015-002907 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Helsingin kaupunginmuseolta 
lausuntoa koskien Vallilan pohjoisosan asemakaavan muutoksen osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmaa. Kaupunginmuseo tarkastelee asiaa 
perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökul-
masta ja lausuu kantanaan seuraavaa.

Vallilan pohjoisosassa tarkastellaan alueen kehittämistä ja täydennys-
rakentamista. Tavoitteena on tiivistää alueen kaupunkirakennetta ja pa-
rantaa alueen julkista ulkotilaa ja kävelyliikenteen reitistöä. Tarkaste-
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lualueeseen kuuluu Mäkelänrinteen uintikeskuksen ja lukion kortteli, 
opiskelija- ja asuinkerrostalojen alue (Mäkelänrinne-Rautalammintie-
Karstulantie-Sammatintie), Vallilan terveysaseman ja Kauppaoppilai-
toksen tontit sekä Vallilanpuisto ja osa Vallilanlaakson puistoalueesta. 
Asemakaavan muutokset koskevat kortteleita 553, 556, 559 ja 584–
586 ja 9903 sekä puisto- ja katualueita. 

Tavoitteena on mahdollistaa lukion ja urheilutoimintojen laajentaminen 
sekä uusien asuinkerrostalojen ja yleisen pysäköintilaitoksen rakenta-
minen. Mäkelänrinteessä lukion tontille suunnitellaan urheiluhallia, kou-
lun laajennusta sekä opiskelija-asuntoja ja uintikeskukseen on suunnit-
teilla laajennusosa. Rautalammintie 3 ja 5 tonteille suunnitellaan uutta 
asuinrakennusta opiskelijoille. Karstulantie 6 rakennus on esitetty pu-
rettavaksi ja tilalle rakennettavaksi uusi asuinrakennus. Myös Karstu-
lantien päähän ja Punkaharjuntien varrelle Vallilanlaakson reunalle se-
kä opiskelija-asuntojen alueelle ja HeKan hallinnoimalle Sammatintie 
7:n tontille tutkitaan mahdollisuuksia rakentaa uusia asuinrakennuksia. 
Vallilanpuiston hiekkakentän alle suunnitellaan yleistä pysäköintilaitos-
ta. Vallilan terveysaseman ja kauppaoppilaitoksen tonttien tulevaa käyt-
tötarkoitusta ja täydennysrakentamismahdollisuuksia selvitetään. Valli-
lan pohjoisosan asemakaavan muutoksella pyritään tuomaan alueelle 
uutta asuinrakentamista noin 50 000 k-m2, mikä tarkoittaa noin 1 100 
uutta asukasta. Uintikeskuksen ja lukion laajennukset sekä urheiluhalli 
ovat kooltaan yhteensä noin 17 000 k-m2.

Kaavatilanne

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi 
(asuminen, toimitila), joka rajautuu koillislaidaltaan Vallilanlaakson puis-
toalueeseen. Alue rajautuu Mäkelänkadun varren ja vanhan Vallilan 
asuinrakennuksiin, joka on merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustai-
teellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi, jota tu-
lee kehittää siten että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Helsingin 
uudessa yleiskaavaehdotuksessa (Kaupunginvaltuusto 26.10.2016) 
alueella on merkintä C2 Kantakaupunki. Vallilanlaakso on merkitty vi-
her- ja virkistysalueeksi, jota kehitetään merkittävänä virkistys-, ulkoilu-, 
liikunta-, luonto- ja kulttuurialueena, joka kytkeytyy seudulliseen viher-
verkostoon ja merelliseen virkistysvyöhykkeeseen.  

Alueen rakennusten kulttuurihistorialliset arvot

Vallilan pohjoisosa sijaitsee kantakaupungin koillislaidalla, Vallilanlaak-
soon rajautuvan kaupunkimaisen korttelirakenteen reuna-alueella. Alu-
een nykyinen kaupunkirakenne on rakentunut vaiheittain korvaten pie-
nimittakaavaisen puutalorakentamisen ja muodostuu nykyään pääosin 
vapaasti sijoiteltujen lamelli- ja pistetalojen kortteleista. Alueen ensim-
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mäinen, Birger Brunilan laatima asemakaava astui voimaan 1940. 
Kaavassa alueen sydämenä toimi Vallilanpuisto, jota ympäröivät katuti-
laa rajaavat umpikorttelit sekä tuolloin olemassa olleet puukerrostalot. 
Vuosina 1940–1953 rakennettiin Mäkelän peruskoulu (myöhemmin 
kauppaoppilaitos) Vallilanpuiston kaakkoislaidalle. Se on suunnittelua-
lueen maamerkki ja puhdaslinjainen modernistinen rakennus. 

Vuonna 1960 valmistuneen Mäkelänrinteen lukion (entinen Itäinen yh-
teiskoulu) osoitteessa Mäkelänkatu 47 on suunnitellut arkkitehti Tauno 
Niemioja. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston laatimassa 
kouluinventoinnissa Opintiellä (2004) Mäkelänrinteen lukio on arvotettu 
luokkaan kolme, jonka mukaan se on arkkitehtonisesti laadukas ja 
kaupunkikuvallisesti merkittävä rakennus. Sillä on myös historiallisia ja 
-säilyneisyysarvoja. Mäkelänrinteen lukion kunnossapitoon sekä pe-
rusparannukseen kuuluviin tavoitteisiin kuuluu inventoinnin mukaan 
seuraavaa: ”Alkuperäisratkaisuja voidaan muuttaa harkitusti. Useimmi-
ten kuitenkin alkuperäisratkaisu, materiaalit ja värit ovat paras lähtö-
kohta muutoksia suunniteltaessa.”

Vuosina 1960–62 kunnallisia puukerrostaloja alettiin korvaamaan kivi-
taloilla, tilalle tulivat kaupungin vuokratalot Sammatintiellä, Anjalantiellä 
ja Karstulantiellä. Nämä Matti Hakurin suunnittelemat nauhaikkunoilla 
varustetut kolme-kahdeksankerroksiset lamellitalot muodostavat alueel-
la erityisen laadukkaan kokonaisuuden. Vuosina 1962–67 Vallilanpuis-
ton luoteis- ja lounaispuolelle rakentui lamellitaloja sekä 8-kerroksisia 
pistetaloja, opiskelija-asuntoja ja yksityisiä asuntoyhtiöitä. Pistetalot 
muodostavat yhtenäisen kaupunkikuvallisen kokonaisuuden. 1980-lu-
vulla Vallilanlaakson reunalle rinteeseen rakennettiin kaksi opiskelija-
asuntorakennusta ja Vallilanpuiston kupeeseen terveysasema. Mäke-
länrinteen uintikeskus valmistui vuonna 1999 ja alueen uusin kerrostu-
ma, Kangasalantien asuinrakennus vuonna 2014. Sen sijoittelussa py-
rittiin mukailemaan umpikorttelin ajatusta sijoittamalla rakennus rajaa-
maan katutilaa. 

Tarkastelualue rajautuu koillisessa ja lounaassa valtakunnallisesti mer-
kittävän rakennetun kulttuuriympäristön viereen (Vallilan asuinalueet, 
RKY 2009). Alue on osa maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäris-
töä (Helsingin empire-keskusta ja kivikaupunki).

Kaupunginmuseon lausunto

Alue on vehreää asuinrakennusvaltaista aluetta, joka poikkeaa raken-
nusten vapaammalla sijoittelulla hieman ympäröivästä alueesta, jossa 
rakennukset keskittyvät pääosin katujen varsille. Alueella on julkisia ra-
kennuksia, kuten terveyskeskus, lukio, liikuntakeskus ja kauppaoppilai-
tos. Alueella on useita eri-ikäisiä rakennuksia 1940-luvulta 2000-luvulle, 
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pääosin alue on rakentunut nykyisen kaltaiseksi 1960-luvulla. Alueen 
ulkotila koostuu nykyisellään katu-, puisto- ja piha-alueista sekä pysä-
köintialueista. 

Muutossuunnitelmien tulee tähdätä siihen, että alueen luonne ja kau-
punkikuva pyritään säilyttämään. Täydennysrakentaminen tulee sovit-
taa olemassa olevaan rakennuskantaan ja ympäristöön huolellisesti. 
Alueen rakennusten suojelutavoitteet tulee määritellä kaavan valmiste-
lun yhteydessä, erityisesti Matti Hakurin suunnittelemien 1960-luvun 
asuinkerrostalojen ja kauppaoppilaitoksen osalta. Kaavaselostuksessa 
tulee esitellä alueella oleva rakennuskanta ja sen arvot.

Mäkelänrinteen lukion laajennuksen ja urheiluhallin laajennussuunni-
telmien tulee olla harkitusti yhteen sovitettuja Mäkelänrinteen lukion 
ominaispiirteisiin. Laajennuksen ja urheiluhallin sijoittelussa tulee huo-
mioida koulun kaupunkikuvallinen merkitys ja avoimien näkymien säi-
lyminen. 

Vallilanpuisto ja kauppaoppilaitos sekä niitä ympäröivät avokalliot ja 
vanhat puuistutukset muodostavat alueelle luonteeltaan avoimen ja 
viihtyisän ytimen, jota tulee jatkosuunnittelussa vaalia. Mahdolliseen 
puiston alle sijoitettavaan pysäköintilaitokseen liittyvät järjestelyt, kuten 
sisäänajo, huoltorakenteet sekä kauppaoppilaitoksen koillispuolelle 
suunniteltu lisärakentaminen uhkaavat ympäristön nykyistä luonnetta. 
Kauppaoppilaitoksen tontille osoitettu täydennysrakentamispaikka on 
ahdas ja estää avoimen näkymän aluetta hallitsevaa oppilaitosraken-
nusta ja sitä reunustavaa kallioista puistoa kohti. Osoitteeseen Samma-
tintie 7 pysäköintialueelle kaavailtuun uudisrakentamiseen kaupungin-
museo suhtautuu myös varauksella, täydennysrakentaminen tulee so-
vittaa huolellisesti alueen 1960-lukulaiseen vapaasti sijoiteltuun, mutta 
julkisivuiltaan yhtenäiseen kokonaisuuteen.

Kaupunginmuseolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.

Lisätiedot
Maaret Louhelainen, tutkija, puhelin: +358403347014

maaret.louhelainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Tilakeskus Investoinnit 12.5.2017

HEL 2015-002907 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kiinteistöviraston tilakeskuksel-
ta kannanottoa Vallilan pohjoisosan asemakaavan muutoksen osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmasta 1293-00/17. 
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Kiinteistöviraston tilakeskus pyytää kiirehtimään kaavahanketta Urhea-
hankekokonaisuuden osalta, koska urheiluhallille esitetty rahoitus pe-
rustuu rakentamisen aloittamiseen jo vuonna 2018. 

Koulun ja urheiluhallin tontilla 22586/3 kulkee putkijohtoja ja kaapeleita 
sekä kaukolämpöputki noin 2 metrin etäisyydellä urheiluhallin luoteisra-
jasta.

Kehitettävän Vallilan terveysaseman kiinteistön osalta kaava tulisi laa-
tia käyttötarkoitukseltaan mahdollisimman avoimeksi siten, että se 
mahdollistaa asumisen sekä liike-, toimisto- tai palvelurakennuskäytön. 
Terveysaseman tontin kaavan tulisi mahdollistaa lisärakentaminen, tar-
vittaessa purkamalla nykyinen rakennus.  

Kaavassa tulee olla riittävästi väljyyttä niin, että koulun laajennus voi-
daan toteuttaa sijainniltaan, muodoltaan ja laajuudeltaan tarkoituksen-
mukaisena.

Tarvittaessa muut Helsingin kaupungin kiinteistöihin liittyvät yksityis-
kohdat sovitaan yhteistyössä Rakennetun omaisuuden hallinta-palve-
lun (ROHA) kaavan valmistelun yhteydessä.

Lisätiedot
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi

Rakennusvirasto 25.4.2017

HEL 2015-002907 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1293-00/17, Vallilan (22.ko) pohjoi-
sosan asemakaavan muutoksesta. Määräaika on 12.5.2017 mennessä.

Vallilan pohjoisosassa tarkastellaan alueen kehittämistä ja täydennys-
rakentamista. Tavoitteena on tiivistää alueen kaupunkirakennetta ja pa-
rantaa alueen julkista ulkotilaa ja kävelyliikenteen reitistöä. Asemakaa-
van muutoksella pyritään tuomaan alueelle uutta asuinrakentamista 
noin 50 000 k-m2, mikä tarkoittaa noin 1 100 uutta asukasta. Uintikes-
kuksen ja lukion laajennukset sekä urheiluhalli ovat kooltaan yhteensä 
noin 17 000 k-m2. Täydennysrakentamista tutkitaan pääosin olemassa 
oleville tonteille ja olemassa olevan katuverkon yhteyteen.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä huomautettavaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta.
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Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

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

heikki.takainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 25.4.2017

HEL 2015-002907 T 10 03 03

Asemakaavan muutos, Vallila (22.KO.), Vallilan pohjoisosa

Suunniteltu täydennysrakentaminen sijoittuu kallioiselle kitkamaa-alu-
eelle. Ympäristö on erittäin tiiviisti rakennettua. Lisäksi alueelle tai sen 
välittömään läheisyyteen sijoittuu useita kalliotunneleita ja -tiloja, kuten 
Kangasalantien kalliosuoja, Karstulantien kalliosuoja, Vuosaari-Pasila-
Vallila kaukolämpötunneli, Kyläsaari-Viikki tunneliviemäri, Pasila-Sör-
näinen kaukolämpötunneli ja vanha ratatunneli, joka on pääosin betoni-
rakenteinen. Kalliotilat ja maanalaiset rakenteet on huomioitava jatko-
suunnittelussa. Lupa kalliotilojen päällä louhimiselle on pyydettävä tilat 
omistavilta laitoksilta ja louhintasuunnitelmat on hyväksytettävä geo-
teknisellä osastolla.

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

markku.savolainen(a)hel.fi
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§ 217
Itäkeskuksen kauppakeskus Itiksen vanhimman osan asemakaavan 
muuttaminen (nro 12535, julkisivujen suojelu)

HEL 2017-007993 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Itäkes-
kus) korttelin 45173 tontin 24 sekä liikenne- ja katualueiden asemakaa-
van muutoksen 13.11.2018 päivätyn ja 10.6.2019 muutetun piirustuk-
sen numero 12535 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin 
perustein.

Käsittely

Valtuutettu Daniel Sazonov ehdotti valtuutettu Risto Rautavan kannat-
tamana, että kaupunginvaltuusto palauttaisi asian uudelleen valmistel-
tavaksi niin, että suojelulla ei vaikeuteta kauppakeskuksen elinkaaren 
edellyttämiä tavanomaisia ylläpito- ja peruskorjaustoimenpiteitä eikä 
estetä kauppakeskuksen tarvitsemia muutostöitä toiminnallisuuden ja 
turvallisuuden parantamiseksi eikä vaikeuteta Tallinnanaukion kehittä-
mistä alueen asukkaille viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi.

10 äänestys

Asian käsittely jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Asia palautetaan uuteen valmisteluun niin, että suojelulla ei 
vaikeuteta kauppakeskuksen elinkaaren edellyttämiä tavanomaisia yl-
läpito- ja peruskorjaustoimenpiteitä eikä estetä kauppakeskuksen tar-
vitsemia muutostöitä toiminnallisuuden ja turvallisuuden parantamiseksi 
eikä vaikeuteta Tallinnanaukion kehittämistä alueen asukkaille viihtyi-
sämmäksi ja turvallisemmaksi.

Jaa-äänet: 43
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Maija Ant-
tila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, 
Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, 
Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Hu-
su Hussein, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, 
Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Anna Laine, Petra Malin, Sil-
via Modig, Elina Moisio, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Amanda 
Pasanen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Sameli 
Sivonen, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Reetta Vanhanen, 
Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
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Ei-äänet: 39
Amos Ahola, Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry 
Bogomoloff, Mika Ebeling, Juha Hakola, Martina Harms-Aalto, Nuutti 
Hyttinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Mikko Kiesiläinen, Tapio Kle-
metti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, 
Otto Meri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Aleksi Niska-
nen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti 
Parpala, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Lilja Tam-
minen, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Mauri Ve-
nemies

Poissa: 3
Tuula Haatainen, Jukka Järvinen, Sami Muttilainen

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12535 kartta, päivätty 13.11.2018, muu-
tettu 10.6.2019

2 Asemakaavan muutoksen nro 12535 selostus, päivätty 13.11.2018, 
muutettu 10.6.2019

3 Vuorovaikutusraportti 20.8.2018, täydennetty 13.11.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Museovirasto, kulttuu-
riympäristön suojelu
Kauppakeskus Itäkes-
kus Oy

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
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Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on turvata kauppakeskus Itiksen 
vanhimman osan rakennustaiteellisesti arvokkaiden julkisivujen ja kes-
keisten sisätilojen säilyminen. Vuonna 1984 valmistunut rakennus on 
merkittävä sekä osana arkkitehti Erkki Kairamon tuotantoa että osana 
Itäkeskuksen kaupunkirakenteellista kokonaisuutta. Itäkeskus on ollut 
esikuvana myöhemmille suomalaisille kauppakeskuksille.

Esittelijän perustelut

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1982‒2005. Kaa-
vamuutos koskee Itiksen vanhinta rakennusosaa, joka on liitoksissa 
kauppakeskuksen uudempiin rakennusosiin, Hansa-siltaan sekä met-
roaseman sisäänkäyntihalliin. Osa kauppakeskusrakennuksen raken-
nusosista sijaitsee pilarein kannatettuina ulokkeina tontin ulkopuolella 
Tallinnanaukioon sekä metro- ja bussiterminaalin aukioon kuuluvilla, 
kaupungin hallinnassa olevilla alueilla.

Julkisivuja ja ns. pasaasin valokattoa koskeva suojelumääräys (sr-2) on 
ainoa merkittävä voimassa olevaan asemakaavaan esitetty muutos. 
Alueelle ei esitetä rakennusoikeuteen, rakennusalueen rajaukseen tai 
tilojen käyttöön liittyviä muutoksia. Suojelumääräyksen lisäksi vähäiset 
voimassa olevaan kaavaan tehtävät kaavamerkintöjen ja -määräysten 
muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ja ajanmukaistavia.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty kau-
pungin aloitteesta ja kaavaratkaisun sisällöstä on neuvoteltu kiinteistön 
omistajan kanssa.

Kaavan laatimisen taustalla on rakennuksen omistajan, viranomaisten 
ja järjestöjen välinen erimielisyys julkisivujen suojelun tavoitteista. Ra-
kennustaiteen seura teki lokakuussa 2015 Uudenmaan ELY-keskuksel-
le suojeluesityksen rakennuksen julkisivuista, joihin oltiin silloin suunnit-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2019 108 (340)
Kaupunginvaltuusto

Asia/16
19.06.2019

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

telemassa muutoksia. Uudenmaan ELY-keskus ei ratkaisussaan alku-
vuodesta 2017 määrännyt kauppakeskuksen vanhimman osan julkisi-
vuja suojeltaviksi rakennusperintölailla ja vaan katsoi, että suojelu ta-
pahtuu asemakaavoituksen keinoin.

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

Asemakaavan muutosehdotus on pidetty yleisesti nähtävillä 28.8–
26.9.2018. Kaavaehdotuksesta tehtiin yksi muistutus.

Muistutus

Muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdistuivat mm. pasaasikäytä-
vä suojeluun, suojelumääräyksen tulkintaan ja suojelusta aiheutuvaan 
haittaan.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen (ELY-keskus), museoviraston ja kaupunginmuseon lau-
sunnot.

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan suojelumääräys on asianmukai-
nen ja se turvaa arkkitehtuurihistoriallisesti arvokkaan kauppakeskuk-
sen vanhimman osan arvot maankäyttö- ja rakennuslain sekä raken-
nusperinnön suojelemisesta annetun lain tarkoittamalla tavalla.

Museoviraston lausunnossa kiinnitettiin huomiota olennaisten muutos-
ten arviointiin ja museoviranomaisten kuulemiseen.

Kaupunginmuseon lausunnossa huomautettiin kaavamääräyksen suh-
teesta alkuperäiseen konstruktioon sekä rakennustavan ja alkuperäi-
sen värityksen säilyttämisestä.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituk-
senmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen
huomautusten johdosta. Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja 
muuhun aineistoon tehtiin nähtävilläolon jälkeen muutoksia: Suojelu-
määräyksessä sana ”suojeluviranomainen” on korvattu sanalla ”mu-
seovirasto”. Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei 
ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.
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Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle kaavan hy-
väksymistä äänin 7 - 5 (1 tyhjä) päättyneen palautusäänestyksen jäl-
keen. Palautusehdotuksen puolesta äänestäneet viisi jäsentä jättivät 
päätöksestä eriävän mielipiteen.

Kaupunkiympäristölautakunnan 20.11.2018 tekemän päätöksen jäl-
keen on ilmennyt, että alueen asemakaavan muutoksessa vuonna 
1991 on virheellisesti jätetty muuttamatta tonttinumero 5 tontinumeroksi 
24. Tämä virhe on korjattu piirustukseen numero 12535 muuttamalla 
tonttinumeroksi 24. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12535 kartta, päivätty 13.11.2018, muu-
tettu 10.6.2019

2 Asemakaavan muutoksen nro 12535 selostus, päivätty 13.11.2018, 
muutettu 10.6.2019

3 Vuorovaikutusraportti 20.8.2018, täydennetty 13.11.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta 13.11.2018
2 Ilmakuva 13.11.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Museovirasto, kulttuu-
riympäristön suojelu
Kauppakeskus Itäkes-
kus Oy

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

Uudenmaan elinkeino-, Esitysteksti
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liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.06.2019 § 435

HEL 2017-007993 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Itäkes-
kus) korttelin 45173 tontin 24 sekä liikenne- ja katualueiden asemakaa-
van muutoksen 13.11.2018 päivätyn ja 10.6.2019 muutetun piirustuk-
sen numero 12535 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin 
perustein.

Käsittely

10.06.2019 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Daniel Sazonov: Asia palautetaan uuteen valmisteluun niin, että suoje-
lulla ei vaikeuteta kauppakeskuksen elinkaaren edellyttämiä tavan-
omaisia ylläpito- ja peruskorjaustoimenpiteitä eikä estetä kauppakes-
kuksen tarvitsemia muutostöitä toiminnallisuuden ja turvallisuuden pa-
rantamiseksi eikä vaikeuteta Tallinnanaukion kehittämistä alueen asuk-
kaille viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi.

Kannattaja: Terhi Koulumies

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jat-
kamista.
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Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 8
Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Nasima Razmyar, Tomi Sevan-
der, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 7
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Wille 
Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 8 - 7.

03.06.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 20.11.2018 § 577

HEL 2017-007993 T 10 03 03

Hankenumero 0750_12

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 13.11.2018 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12535 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 45. kaupunginosan 
(Vartiokylä, Itäkeskus) korttelin 45173 tonttia 5 sekä liikenne- ja ka-
tualueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
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asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätök-
senteko

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

20.11.2018 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Sakari Mentu ja arkkitehti Mik-
ko Näveri. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Palautusehdotus:
Risto Rautava: Asia palautetaan uuteen valmisteluun niin, että suojelul-
la ei vaikeuteta kauppakeskuksen elinkaaren edellyttämiä tavanomaisia 
ylläpito- ja peruskorjaustoimenpiteitä eikä estetä kauppakeskuksen tar-
vitsemia muutostöitä toiminnallisuuden ja turvallisuuden parantamiseksi 
eikä vaikeuteta Tallinnanaukion kehittämistä alueen asukkaille viihtyi-
sämmäksi ja turvallisemmaksi.

Kannattaja: Laura Rissanen

Asian käsittelyn palauttamisesta äänestettiin ennen keskustelun jatka-
mista. 

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Asia palautetaan uuteen valmisteluun niin, että suojelulla ei 
vaikeuteta kauppakeskuksen elinkaaren edellyttämiä tavanomaisia yl-
läpito- ja peruskorjaustoimenpiteitä eikä estetä kauppakeskuksen tar-
vitsemia muutostöitä toiminnallisuuden ja turvallisuuden parantamiseksi 
eikä vaikeuteta Tallinnanaukion kehittämistä alueen asukkaille viihtyi-
sämmäksi ja turvallisemmaksi.

Jaa-äänet: 7
Kaisa Hernberg, Mai Kivelä, Antti Koskela, Silvia Modig, Tuomas Ran-
tanen, Anni Sinnemäki, Jaana Susanna Ylitalo

Ei-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Risto Rautava, 
Laura Rissanen

Tyhjä: 1
Osmo Soininvaara

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Kaupunkiympäristölautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 7-5 (1 
tyhjä).

Palautusehdotuksen puolesta äänestäneet Risto Rautava, Laura Ris-
sanen, Sirpa Asko-Seljavaara, Atte Kaleva ja Nuutti Hyttinen jättivät 
päätöksestä samansisältöisen eriävän mielipiteen seuraavin peruste-
luin: Asia palautetaan uuteen valmisteluun niin, että suojelulla ei vai-
keuteta kauppakeskuksen elinkaaren edellyttämiä tavanomaisia ylläpi-
to- ja peruskorjaustoimenpiteitä eikä estetä kauppakeskuksen tarvitse-
mia muutostöitä toiminnallisuuden ja turvallisuuden parantamiseksi ei-
kä vaikeuteta Tallinnanaukion kehittämistä alueen asukkaille viihtyi-
sämmäksi ja turvallisemmaksi.

13.11.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 22.08.2018 § 31

HEL 2017-007993 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12535 pohjakartan 
kaupunginosassa 45 Vartiokylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12535
Kaupunginosa: 45 Vartiokylä
Kartoituksen työnumero: 3/2018
Pohjakartta valmistunut: 29.1.2018
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
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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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2019 115 (340)
Kaupunginvaltuusto

Asia/17
19.06.2019

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

§ 218
Itäisen saariston asemakaava (nro 12300)

HEL 2012-001559 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.9.2014 päivätyn sekä 7.3.2017 ja 
10.10.2017 muutetun piirustuksen numero 12300 mukaisen asema-
kaavan asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Asemakaava koskee retkeily- ja ulkoilualuetta, loma-asuntojen kortte-
lialuetta, kesämajojen korttelialuetta, matkailua palvelevien rakennus-
ten korttelialuetta, yhteisötoimintaa palvelevien rakennusten korttelia-
luetta, venesatamaa, luonnonsuojelualuetta, puutarha- ja kasvihuonea-
luetta, metsätalousaluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarve, metsätalou-
saluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja, vesialuetta seuraavissa kort-
teleissa: 

48. kaupunginosan (Vartiosaari; Läntinen Villaluoto, Pohjoinen Villaluo-
to, Itäinen Villaluoto, Kotiluoto) korttelin 48010, 

49. kaupunginosan (Laajasalo),  

50. kaupunginosan (Villinki; Villinki, Pukkiluoto, Tulikallio, Itä-Villinki, 
Harjaluoto, Tupsu, Pitkäpaasi, Kutupaasi, Varviluoto, Sikosaari, Mau-
nunkari) kortteleiden 50001–50023, 

51. kaupunginosan (Santahamina; Hernesaari, Neitsytsaari, Kuusiluo-
to, Louesaari, Hintholma) kortteleiden 51001–51005, 

53. kaupunginosan (Ulkosaaret; Pitkärivi, Hyljepaadet, Tammaluoto, 
Tammaluodonkari, Tammaletto, Nuottakari, Pihlajaluoto, Pihlajaluo-
donkupu, Kuminapaasi, Välikarit, Hattusaari, Kärkipaasi, Tiirapaasi, Vi-
kiaskivi, Kajuuttaluodot, Villinginluoto) korttelin 53001, 

54. kaupunginosan (Vuosaari; Pikku Niinisaari, Niinisaarenkarit, Länti-
nen Neitsytsaari, Itäinen Neitsytsaari, Huomenlahja, Kalliosaari, Kallio-
saarenluoto, Kallioluoto, Santinen, Iso Leikosaari, Pikku Leikosaari, 
Haapasaari, Kutusärkkä, Kivisaari, Kivisaarenluodot, Karhusaari, Iso 
Villasaari, Pieni Villasaari, Loppikari, Malkasaari, Läntinen Iiluoto, Itäi-
nen Iiluoto, Iso Iiluoto, Satamasaari, Pikku Satamasaari) kortteleiden 
54500–54517. 

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:
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 Selvitetään mahdollisuus painottaa valmisteilla olevassa itäisen 
saariston hoito- ja kehittämissuunnitelmassa erityisesti saaristoluon-
toa ja linnuston pesimärauhaa turvaavia konkreettisia toimia. (Kaisa 
Hernberg)

Käsittely

Valtuutettu Mai Kivelä ehdotti valtuutettu Leo Straniuksen kannattama-
na, että kaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että saaris-
toluonnon säilyminen turvataan esitettyä paremmin. Kaavamerkinnät ja 
-määräykset eivät nykyisellään suojaa luonto- ja linnustoarvoja riittäväl-
lä tavalla.

11 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Kaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
saaristoluonnon säilyminen turvataan esitettyä paremmin. Kaavamer-
kinnät ja -määräykset eivät nykyisellään suojaa luonto- ja linnustoarvo-
ja riittävällä tavalla.

Jaa-äänet: 67
Linda Ahlblad, Amos Ahola, Heidi Ahola, Maija Anttila, Ted Apter, Pent-
ti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jus-
si Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Juha 
Hakola, Atte Harjanne, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, 
Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyt-
tinen, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Mikko 
Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Anu Korppi, 
Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Anna Laine, Otto Meri, Elina Moi-
sio, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Aleksi Niskanen, 
Dani Niskanen, Mia Nygård, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Paju-
nen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, 
Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Sa-
meli Sivonen, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Ulla-Marja 
Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Mauri 
Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 14
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Mia Haglund, Ve-
ronika Honkasalo, Mai Kivelä, Vesa Korkkula, Petra Malin, Silvia Mo-
dig, Johanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Leo Stranius, Anna Vuorjo-
ki, Ozan Yanar
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Poissa: 4
Tuula Haatainen, Jukka Järvinen, Pia Kopra, Sami Muttilainen

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi seuraava toivomus-
ponsi:

Valtuutettu Kaisa Hernberg ehdotti valtuutettu Leo Straniuksen kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Selvitetään mahdollisuus painottaa valmisteilla olevassa itäisen 
saariston hoito- ja kehittämissuunnitelmassa erityisesti saaristoluon-
toa ja linnuston pesimärauhaa turvaavia konkreettisia toimia. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

12 äänestys

Valtuutettu Kaisa Hernbergin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus
EI

JAA-ehdotus: Selvitetään mahdollisuus painottaa valmisteilla olevassa 
itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelmassa erityisesti saaristo-
luontoa ja linnuston pesimärauhaa turvaavia konkreettisia toimia. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 75
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Maija Ant-
tila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaa-
ra, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mi-
ka Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Atte Har-
janne, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Ma-
ri Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti 
Hyttinen, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, 
Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Vesa 
Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Anna Lai-
ne, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Jussi Niinistö, Johanna Nuorteva, Mia Nygård, Hannu Oska-
la, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Aman-
da Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Rantanen, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov, Tomi Sevander, Sameli Sivonen, Leo Stranius, Ilkka Taipale, 
Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, 
Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
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Ei-äänet: 2
Amos Ahola, Otto Meri

Tyhjä: 4
Laura Kolbe, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Mika Raatikainen

Poissa: 4
Tuula Haatainen, Jukka Järvinen, Pia Kopra, Sami Muttilainen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Kaisa Hernbergin ehdottaman 
toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 A kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017

2 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 B kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017

3 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 C kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017

4 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 D kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017

5 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 E kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017

6 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 F kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017

7 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 G kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017

8 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 H kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017

9 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 I kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 
7.3.2017 ja 10.10.2017

10 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 J kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017

11 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 K kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017

12 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 L kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017

13 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 selostus, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017, päivitetty Kylk:n 10.10.2017 päätöksen mu-
kaiseksi

14 Vuorovaikutusraportti I 9.9.2014, täydennetty 7.10.2014, keskusteluti-
laisuuksien muistiot ja ensimmäisen viranomaisneuvottelun pöytäkirja

15 Vuorovaikutusraportti II 28.2.2017, täydennetty 26.9.2017 ja ehdotus-
vaiheen viranomaisneuvottelun muistio 21.9.2016

16 Tehdyt muutokset
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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
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Liite 12
Liite 13
Liite 14
Liite 15
Liite 16

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin Satama Oy
Helsingin seudun liiken-
ne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -kuntayh-
tymä
Metsähallitus
Museovirasto, kulttuu-
riympäristön suojelu
Puolustusvoimat Pääe-
sikunta
Etelä-Suomen Sotilas-
läänin Esikunta, Logis-
tiikkaosasto
Muistutuksen tekijä

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Itäinen saaristo on tärkeä merellinen virkistysalue. Kaava-alueeseen 
kuuluu 36 saarta ja 22 asumatonta pikkusaarta tai luotoa sekä näitä 
ympäröivät vesialueet. 

Kaavan tavoitteena on kehittää saariston monipuolista ympärivuotista 
käyttöä sekä lisätä virkistyksen ja matkailun mahdollisuuksia. Saarien 
käyttömahdollisuuksien avoimuutta ja tavoitettavuutta parannetaan.

Asemakaava mahdollistaa itäisen saariston kehittämisen osana kau-
punkia. Saariston merkittävimmät luonto- ja kulttuurihistorialliset arvot 
ja soveltuvuus erilaisiin käyttötarkoituksiin otetaan huomioon.

Kaavoituksessa on otettu huomioon saarien erityispiirteet ja erilaiset 
käyttötarkoitukset. Natura-alue, luonnonsuojelualueet, luonnonsuojelu-
lain nojalla rauhoitetut suojellut luontokohteet ja muut tärkeät luonto-
kohteet on merkitty kaavaan. Useimmille saarille on osoitettu rantautu-
mispaikkoja ja jalankululle kulkureitit. Reitistöä selkeyttämällä pyritään 
ohjaamaan kulkua, jotta saarien kulumista hallitaan. Saarien monipuo-
linen ympäristö huomioidaan ja rannat säilytetään mahdollisimman 
luonnonmukaisina.

Saarien kesähuvilakulttuuriin liittyvä ympäristö, kulttuurihistoriallisesti 
arvokas rakennuskanta sekä sotahistorialliset ja muinaismuistokohteet 
säilytetään ja suojellaan. Myös saariston arvokkaat luonto- ja maise-
makohteet sekä suojelualueet säilytetään.

Kaavaratkaisu sallii maltillisen rakentamisen, joka mahdollistaa saarten 
loma- ja virkistyskäytön ja saaristomatkailupalveluiden toiminnan kehit-
tämisen, mutta ei muuta oleellisesti saariston luonnetta.

Saarien käyttöä on profiloitu pyrkimyksenä muodostaa edellytyksiä 
keskitettyjen infrapalveluiden tuottamiselle.

Kaava-alueen pinta-ala on noin 3 315 hehtaaria ennestään asemakaa-
voittamatonta aluetta. Alueesta noin 310 hehtaaria on maa-aluetta ja 3 
005 hehtaaria merialuetta.

Esittelijän perustelut

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

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
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Alue käsittää pääosan Helsingin itäisestä saaristosta. Aluetta rajaavat 
lännessä Laajasalo ja Santahamina sekä idässä Helsingin ja Sipoon 
välinen raja. Uloin merialue saarineen ja luotoineen jää kaava-alueen 
ulkopuolelle. 

Suunnittelualueeseen kuuluu 36 saarta ja 22 asumatonta pikkusaarta 
ja luotoa sekä näitä ympäröivät vesialueet. Yli 3 hehtaarin suuruisia 
saaria on 16 kpl; suurimpia ovat Villinki, Itä-Villinki ja Pikku Niinisaari.

Itäsaariston maa- ja vesialueiden pääasialliset käyttömuodot liittyvät 
vapaa-ajanviettoon. Suurin osa Helsingin yksityisistä kesähuviloista si-
jaitsee itäisessä saaristossa. Alueella on myös kesämajayhdyskuntia 
sekä järjestöjen, yhdistysten ja yritysten virkistys- ja koulutuskeskuksia. 
Muita vapaa-ajan toimintoja ovat retkeily, veneily, telttailu ja harrastus-
kalastus. Puolustusvoimien saaret ovat suljettua sotilasaluetta, mutta 
niillä on puolustusvoimien henkilökunnan käytössä olevia kesämökkejä. 
Vuosaaren satama sijaitsee kaava-alueen pohjoispuolella ja satamaan 
johtava laivaväylä sivuaa aluetta sen itäpuolella.

Alue on asemakaavoittamaton.

Kaavaratkaisun keskeisin sisältö

Asemakaava pohjautuu Helsingin yleiskaava 2002:een ja Helsingin 
saariston ja merialueen osayleiskaavaan vuodelta 1997. Asemakaava 
on uuden yleiskaavan mukainen.

Kaavaratkaisun tavoitteena on kehittää saariston ympärivuotista käyt-
töä ja lisätä virkistyksen ja matkailun edellytyksiä. Kehittämisessä ote-
taan huomioon luonto- ja kulttuurihistorialliset arvot.

Kaava-alueen pinta-ala on noin 3 315 hehtaaria ennestään asemakaa-
voittamatonta aluetta. Alueesta noin 310 hehtaaria on maa-aluetta ja 3 
005 hehtaaria merialuetta.

Kaava-alueesta on

Vesialuetta (W)   2 742 ha
Suojelu- ja luonnonsuojelualuetta (SL, SL-1, S-1) 201 ha
Natura-vesialuetta (sl-nat, W-nat)  70 ha
Retkeily- ja ulkoilualuetta (VR, VR/s, VR/sr) 56 ha
Metsätalousaluetta (MU-1, MU-2, MY-1, MY-2)  49 ha
Katualuetta 4 ha
Puutarha-aluetta (MP/s, MP/RP)  4 ha
Venesatama-aluetta 4 ha
Korttelialuetta  185 ha
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Kaava-alueesta on erilaisten virkistys-, metsätalous- ja suojelualueiden 
osuus 11,3 %, korttelialuetta 5,6 % ja vesialuetta 82,7 %.

Korttelialueesta on 

loma-asuntojen korttelialuetta (RA, RA/s, RA/RM, 
RAH)

147 ha

yleisten rakennusten korttelialuetta (RY-1, RY-1/s) 22 ha
matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta (RM, 
RM/s)

14 ha

kesämajojen korttelialuetta (R-1/s) 2 ha

Yleisin tonttitehokkuus on e=0,03. VR-alueille tai metsätalousalueille ei 
ole osoitettu rakennusoikeutta.

Koko kaava-alueella rakennusoikeus on yhteensä 61 240 k-m², josta 
noin 40 640 k-m² on loma-asuntojen korttelialueella (RA, RA/s, RA/RM, 
RAH). Matkailu- ja yhteisötoimintaa palvelevien rakennusten korttelia-
lueella on noin 16 000 k-m² (RM, RM/s, RY-1, RY-1/s ja RY-1/RM). Eri 
inventointeihin perustuva tilastoitu oleva rakennuskanta on suuruusluo-
kaltaan noin 27 000 k-m², sisältäen myös talousrakennuksia. Tämän li-
säksi on tilastoimatonta rakentamista, jota on kantakartan ja maasto-
käyntien pohjalta arvioitu olevan 5 000 k-m2.

Nykyiseen rakennuskantaan nähden uutta rakennusmahdollisuutta on 
karkean arvion mukaan yhteensä noin 28 000 k-m², mikä tarkoittaa, et-
tä rakennuskantaan voi kaavan myötä tulla noin 90 %:n lisäys, jos kaa-
van sallima rakennusoikeus toteutuisi täysimääräisenä.

Kaava-alueella olevia loma-asuntojen rakennuspaikkoja on tällä hetkel-
lä noin 205 kappaletta. Asemakaavaa mahdollistaa noin 140 uutta lo-
ma-asuntojen rakennuspaikkaa.

Kaava-aineiston liitteenä olevissa havainnekuvissa on esitetty kaavan 
sallima enimmäisrakennusoikeus. Rakentaminen jakautuu pääosin 
pieninä yksikköinä loma-asuntojen korttelialueille eri saarilla.

Asemakaavalla on vaikutusta Helsingin toiminnalliseen kaupunkiraken-
teeseen. Kaava mahdollistaa saariston virkistys- ja matkailukäytön li-
säämisen ja kehittämisen sekä liittää sen osaksi Helsingin laajempaa 
merellistä virkistysaluetta. Kun saarista avataan uusia alueita lähialu-
een asukkaiden käyttöön, saaristosta tulee myös kiinteämpi osa Itä-
Helsingin viher- ja virkistysverkkoa. Rakentaminen mahdollistaa myös 
uusien virkistys- ja lähimatkailupalvelujen perustamisen Itä-Helsinkiin.
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Kaava on luonteeltaan säilyttävä ja maltillisesti rakennusmahdollisuuk-
sia lisäävä. Kaavan mahdollistama rakentaminen on pääosin loma-
asuntorakentamista. Tämän johdosta kaavan toteuttamisella ei ole 
merkittävää vaikutusta yhdyskuntarakenteeseen, väestön taikka työ-
paikkojen määrään.

Nykyiset loma-asutussaarissa olevat tontit ovat suureksi osaksi yksityi-
somistuksessa. Kaupunki omistaa alueella 19 saarta ja luotoa sekä 
maa-alueita Villingin ja Pikku Niinisaaren saarissa. Lisäksi alueella on 
valtion sekä erilaisten yhteisöjen omistamia saaria. Puolustusvoimien 
saaret ovat valtion omistuksessa (Senaatti-kiinteistöt ja metsähallitus).

Kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille merkittäviä kus-
tannuksia. Luonnonhoidon kustannukset kasvavat mahdollisten maa-
hankintojen myötä ja virkistyskäytön lisääntymisen vuoksi.

Rakennusvirasto arvioi antamassaan lausunnossa Villingin ja Itä-Villin-
gin katualueiden kustannuksia seuraavasti: "Saaristopolulla on syytä 
tehdä pintavesijärjestelyjä ja pienehköjä kunnostustoimia. Kustannu-
sarvio on 80 000 euroa, ylläpidon 6 000–10 000 euroa vuosittain."

Asemakaavan pohjaksi laaditun teknisen huollon periaatesuunnitelman 
pohjalta Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2017-2026 on 
tunnistettu kaava-alueen vesihuollon selvitystarpeet ja on annettu jat-
kosuunnittelusta toimenpide-ehdotus aikatauluineen. Vesihuollon to-
teuttamistapa ja ajankohta riippuvat vesihuollon tarpeesta, maankäyttö-
toimintojen kehittymisestä ja vesihuollon kustannuksista.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

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

Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 22.5–12.6.2013.

Muistutukset ja kirje

Tarkistetusta ehdotuksesta tehtiin 19 muistutusta ja nähtävillä oloajan 
ulkopuolella saapui 1 kirje. Suurin osa muistutuksista tuli yksityisiltä 
maanomistajilta.

Villinkiä koskevat muistutukset kohdistuivat polkujen ja katualueiden 
merkintöihin. Muistutuksissa vaadittiin katualueiden ja polkujen linjaus-
ten ja leveyden muuttamista sekä katualuemerkinnän poistamista. Tä-
män lisäksi muistutettiin, että Villingin saarella on moottoriajoneuvoilla 
ajaminen kielletty, ja toivottiin näin olevan myös tulevaisuudessa.
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Rakentamista rajoittavien suojelualueiden rajauksista muistutettiin. 
Avokallioalueiden (slk) rajauksia pidettiin liian suurina sekä maisema-
kuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti tärkeiden alueiden (s-2) ehdotonta 
rakennuskieltoa pidettiin huonona asiana.

Yksittäisten loma-asuntojen suojelumääräyksiä pidettiin liian sitovina.

Rantaan rajautuvien VR-alueiden sijoittumista pidettiin ongelmallisina. 
Niihin liittyviä laiturialueita toivottiin poistettavan kaavasta. Myös Lau-
konlahden laiturivarauksen vaikutuksista muistutettiin.

Loma-asuntojen korttelialueiden rakennustehokkuuden pudottamista 
e=0,04 -> e=0,03 pidettiin osassa muistutuksia hyvänä asiana ja osas-
sa huonona.

Määräystä, jossa käsitellään suojellun rakennuksen yllättävää tuhou-
tumista ja uudelleen rakentamista, pyydettiin tarkentamaan.

Myös Kristallilahden veden vaihtumista koskeviin kaavamääräyksiin 
toivottiin muutoksia.

Yksittäisen kiinteistön kaavamerkintään toivottiin tarkennusta siten, että 
merkintä vastaisi nykyisin olevaa käyttötarkoitusta. Myös yksittäisiä lo-
ma-asuntojen rakennusaloja toivottiin laajennettavan retkeily- tai met-
sänhoitoalueille.

Myös Pikku-Niinisaaren kaavamerkinnöistä muistutettiin.

Pro Villinki Ry:n muistutus kohdistui rakennusoikeuteen, kaavassa esi-
tettyihin kulkuväyliin,  suojelumerkintöihin, rakentamistapaa koskeviin 
määräyksiin ja ohjeisiin, vesialueelle rakentamiseen ja ympäristön häi-
riötekijöihin.

Suomen arkkitehtiliitto SAFA:n muistutus koski sen Villingissä omista-
man kiinteistön kaavamääräyksiä.

Puolustusvoimien muistutus koski puolustusvoimien käytössä olevien 
saarien (Hintholma, Neitsytsaari, Hernesaari ja Itä-Villinki) kaavamää-
räyksiä.

Villinge Gård och Trafikin muistutus koski Villingin saareen liittyvää 
kaavakarttaa ja määräyksiä. Muistutus koski polkuverkostoa, Kristalli-
lahden aluetta, Myrskykallioita, Gårdin päärakennuksen piha-alueita ja 
telttailua.

Itä-Villingin lomanviettäjien muistutus koski Itä-Villingin kaavakarttaa ja 
määräyksiä.
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Helsingin Seudun Lintutieteellisen Yhdistyksen Tringa ry:n ja Helsingin 
luonnonsuojeluyhdistys ry:n muistutukset koskivat tarkistetun asema-
kaavaehdotuksen luontoarvojen puutteellisia selvityksiä ja inventointien 
puutetta koko saariston osalta. Lisäksi Tringa esitti tarkennuksia suoje-
lumerkintöihin saarille: Pitkärivi, Itäisen Villaluodon eteläluoto ja Hattu-
saari. Myös luo-kaavamerkintään esitetään täsmennyksiä sekä merkit-
tävän IBA-lintualueen huomioimista kaavaratkaisussa.

Lausunnot

Asiasta on saatu Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen (ELY-keskus), Helsingin Sataman, Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymän (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän 
(HSY), Museoviraston, kaupunginmuseon, yleisten töiden lautakunnan, 
ympäristölautakunnan, Etelä-Suomen sotilasläänin esikunnan, Pääesi-
kunnan, Metsähallituksen ja liikuntalautakunnan lausunnot. Helen Säh-
köverkko Oy:llä ja pelastuslautakunnalla ei ollut kaavaehdotukseen 
huomautettavaa.

ELY-keskus totesi lausunnossaan, että ampumaratamelun ohjearvot 
ylittyvät Villingin saaren länsi- ja keskiosassa sekä Villingin saaren ete-
lä- ja lounaispuolella sijaitsevilla saarilla. Uutta vapaa-ajan asumista 
Villinkiin tai sen etelä- ja lounaispuolen saarille melualueelle ei tule sal-
lia. Lisäksi rannikko ja sen pienet saaret ovat tulvaherkkiä alueita ja 
harmaiden vesien suodatuspaikka on sijoitettava tarpeeksi kauas ran-
taviivasta. Tästä tulee antaa kaavamääräys. Kaavaehdotuksessa ei ole 
esitetty asianmukaista arviota kaavassa osoitetun rakentamisen vaiku-
tuksista Kallahden harju-, niitty- ja vesialueet Natura 2000 -alueen suo-
jelun perusteena oleviin luontoarvoihin. Kaavassa jää selvittämättä, 
täyttävätkö ranta-alueille kohdistuvan asemakaavan sisältövaatimukset 
tällä luonto- ja kulttuuriympäristön kannalta erityisen arvokkaalla alueel-
la. Hyvin tehtyä kaavatyötä tulee vielä täydentää edellä mainituilla tie-
doilla.

Helsingin Satama totesi lausunnossaan, että meriväylän vaikutuspiiris-
sä olevien saarten rakentamista loma-asutuksen tarpeisiin ei voisi lisä-
tä, vaan täydennysrakentamista ja rakennuspaikkoja olisi arvioitava 
tarkemmin huomioiden Vuosaaren sataman läheisyys. Itäisen saariston 
asemakaava on valmisteltava siten, ettei sen toteuttaminen pitkällä täh-
täimellä estä Suomen ulkomaankaupan pääsataman toiminnan kehit-
tämistä kasvavan laivaliikenteen tarpeisiin.  

HSY totesi lausunnossaan, että Itäisen saariston kaava-alue ei tällä 
hetkellä kuulu HSY:n toiminta-alueeseen. Neitsytsaaret on liitetty ylei-
seen vesihuoltoverkostoon yksityisin liittymäjohdoin ja Villingin vesi-
huollosta vastaa Villingin vesiosuuskunta. Kaavaselostuksen mukaan 
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asemakaava edellyttää vesi- ja jäteviemärijärjestelmien rakentamista 
osaan saarista. Osassa saaria käsittelyksi riittävät erilaiset harmaiden 
vesien käsittelyratkaisut. Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitel-
massa 2013–2022 kaava-alue on vesihuollon selvitysaluetta. Toteutus-
tavasta, aikataulusta ja kustannusjaosta tulee neuvotella ja sopia 
HSY:n kanssa. Jätemäärän lisääntyessä tulisi huomioida jätteiden lajit-
telu erityisesti pakkausjätteiden osalta. 

HSL totesi lausunnossaan, että asemakaava-alueelle ei ole katuyhteyt-
tä mantereelta ja aluetta suunnitellaan virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Tä-
män vuoksi HSL ei järjestä julkista liikennettä kaava-alueelle. Julkiset 
vesiliikenneyhteydet saarille tulee järjestää joko markkinaehtoisesti tai 
Helsingin kaupungin järjestämänä. Saariston yhteyksiä tarjoavat man-
tereen venepaikat ja etenkin julkisten vesiliikenneyhteyksien lähtöpai-
kat tulisi sijoittaa hyvien kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenneyh-
teyksien päähän. 

Museovirasto totesi lausunnossaan, että valtakunnallisesti merkittäviä 
rakennettuja kulttuuriympäristöjä Itäisen saariston asemakaavaehdo-
tuksen alueella ovat Helsingin höyrylaivareittien kesäasutukseen kuu-
luva Villinki ja pääkaupunkiseudun I maailmansodan linnoitteisiin kuu-
luva Itä-Villinki. Asemakaavaehdotus on lähtökohdiltaan alueen kulttuu-
riympäristöä vaaliva. Myös nuoremmilla (esim. toisen maailmansodan 
ilmapuolustusrakenteilla) on usein huomattava historiallinen merkitys ja 
suojelua on syytä ohjata. Kaava-alueen tunnetut muinaismuistolain 
rauhoittamat vedenalaiset muinaisjäännökset tulee merkitä kaavakart-
taan sm -merkinnällä. Kaavaselostukseen olisi syytä merkitä tieto kah-
desta alueen vedenalaisesta muinaisjäännöksestä (Kalliosaari Berg-
holmen nro 1280 ja Pukkiluoto 1/nro 1310).  

Kaupunginmuseo totesi lausunnossaan, että kaavaehdotuksessa mai-
semalliset, kulttuurihistorialliset ja merelliset arvoton tunnistettu ja niitä 
on otettu huomioon. Arkeologisen perinnön osalta kaavan suojelumer-
kinnöissä on puutteita. Puolustusvaraukset ovat muinaismuistolain rau-
hoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä, jotka tulisi lisätä aluerajauksina 
kaavakarttaan katkoviivalla ja sm -merkinnällä. Rakennusoikeuden si-
joittaminen siten, etteivät kulttuuriympäristön ja maiseman arvot vaa-
rannu, on ohjattu kaavakarttaan sanallisin määräyksin. Uudet raken-
nukset pitää muotonsa ja sijoituksensa puolesta sovittaa olemassa ole-
viin rakennuksiin, maastoon ja kasvillisuuteen. Herkässä saaristomai-
semassa uudisrakennukset tulee sijoittaa siten, etteivät maiseman ja 
kulttuuriympäristön arvot heikkene.

Pääesikunnan logistiikkaosasto ja Etelä-Suomen sotilasläänin esikunta 
totesivat lausunnoissaan, että puolustusvoimien suunnitelmissa ei ole 
luopua asemakaavaehdotuksen alueella olevien alueiden käytöstä. Li-
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säksi kaikista asemakaavaa koskevista asiakirjoista poistetaan viittauk-
set Santahaminan ampumatoiminnan loppumisesta ja päättymisestä. 

Metsähallitus totesi lausunnossaan, että Metsähallituksen luontopalve-
luilla on hallinnassa Hintholman, Neitsytsaaren ja Kuusiluodon saaret 
sekä vesialuetta. Lisäksi yleisen vesialueen Hyljepaadet, Tammaletto, 
Tammaluoto, Tammaluodonkari ja vesialue. Kaikki edellä mainitut alu-
eet paitsi kaava-alueen yhteisillä vesialueella sijaitsevat saaret on 
vuokrattu puolustusvoimien käyttöön. Kaavan määräyksillä ei tulisi vaa-
rantaa tai estää tätä käyttöä. Metsähallitus esittää, että kaavamerkintää 
muutettaisiin siten, että etumerkintänä olisivat puolustusvoimien alue 
EP/ ja tarkennukseen kaavaehdotuksen mukaiset asemakaavamerkin-
nät. Ympäristöministeriö on käynnistänyt luonnonsuojelualuiden sää-
dösvalmistelun suojelualueiden perustamisen edistämiseksi valtion 
omistuksessa olevilla alueilla.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista ja kirjeestä sekä vastineet niissä esitettyihin 
huomautuksiin.

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 myös koottu Tehdyt 
muutokset –liitteeseen. Kaavakarttaa ja -selostusta on ampumamelun 
osalta tarkistettu ja tehty muitakin muutoksia ELY-keskuksen lausun-
non johdosta. Tehdyt muutokset on myös koottu Tehdyt muutokset -liit-
teeseen. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa. Tämän lisäksi muutokset on käyty läpi 
Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa 31.8.2017 pidetyssä palaverissa.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Lopuksi

Helsingin kaupunginhallituksen 11.3.2019 § 188 hyväksymän Helsingin 
merellisen strategian tavoitteena on muun muassa kestävyys sekä se, 
että pitkän tähtäimen suunnittelu toteutuu merellisissä toiminnoissa. 
Tämä tarkoittaa erityisesti juuri ranta-alueiden ja saariston kaavoitusta. 
Merellisen strategian tavoitteet ovat lähtökohtaisesti yleiskaavan toteut-
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tamisohjeiden mukaisia. Asemakaavoituksella tulee jatkossa vahvasti 
ohjata ja mahdollistaa toimintoja rannoilla ja saaristossa. Tärkeää on, 
että merellisten sisältöjen kehittäminen tulee sisällyttää kaavoituspro-
sesseihin alusta lähtien niin, että asukkaita ja yrittäjiä kuullaan.

Helsingin merellisen strategian tavoite on, että merelliset palvelut ja vir-
kistysmahdollisuudet ovat kaikkien ulottuvilla. Helsingin kaupunkistra-
tegian mukaisesti lähisaariston avaamista edelleen yleiseen käyttöön 
jatketaan. Itäinen saaristo on tärkeä merellinen virkistysalue. Kaavan 
tavoitteet ovat Helsingin merellisen strategian mukaisia erityisesti liit-
tyen tavoitteisiin kehittää saariston monipuolista ympärivuotista käyttöä, 
lisätä virkistyksen ja matkailun mahdollisuuksia sekä parantaa saarien 
käyttömahdollisuuksien avoimuutta ja tavoitettavuutta.

Neuvottelut Senaatti-kiinteistöjen kanssa ovat alkaneet vuoden 2017 
lopussa ja maankäyttösopimus on allekirjoitettu 18.4.2018.

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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HEL 2012-001559 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 9.9.2014 päivätyn sekä 7.3.2017 ja 
10.10.2017 muutetun piirustuksen numero 12300 mukaisen asema-
kaavan asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Asemakaava koskee retkeily- ja ulkoilualuetta, loma-asuntojen kortte-
lialuetta, kesämajojen korttelialuetta, matkailua palvelevien rakennus-
ten korttelialuetta, yhteisötoimintaa palvelevien rakennusten korttelia-
luetta, venesatamaa, luonnonsuojelualuetta, puutarha- ja kasvihuonea-
luetta, metsätalousaluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarve, metsätalou-
saluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja, vesialuetta seuraavissa kort-
teleissa: 

48. kaupunginosan (Vartiosaari; Läntinen Villaluoto, Pohjoinen Villaluo-
to, Itäinen Villaluoto, Kotiluoto) korttelin 48010, 

49. kaupunginosan (Laajasalo),  

50. kaupunginosan (Villinki; Villinki, Pukkiluoto, Tulikallio, Itä-Villinki, 
Harjaluoto, Tupsu, Pitkäpaasi, Kutupaasi, Varviluoto, Sikosaari, Mau-
nunkari) kortteleiden 50001–50023, 

51. kaupunginosan (Santahamina; Hernesaari, Neitsytsaari, Kuusiluo-
to, Louesaari, Hintholma) kortteleiden 51001–51005, 

53. kaupunginosan (Ulkosaaret; Pitkärivi, Hyljepaadet, Tammaluoto, 
Tammaluodonkari, Tammaletto, Nuottakari, Pihlajaluoto, Pihlajaluo-
donkupu, Kuminapaasi, Välikarit, Hattusaari, Kärkipaasi, Tiirapaasi, Vi-
kiaskivi, Kajuuttaluodot, Villinginluoto) korttelin 53001, 

54. kaupunginosan (Vuosaari; Pikku Niinisaari, Niinisaarenkarit, Länti-
nen Neitsytsaari, Itäinen Neitsytsaari, Huomenlahja, Kalliosaari, Kallio-
saarenluoto, Kallioluoto, Santinen, Iso Leikosaari, Pikku Leikosaari, 
Haapasaari, Kutusärkkä, Kivisaari, Kivisaarenluodot, Karhusaari, Iso 
Villasaari, Pieni Villasaari, Loppikari, Malkasaari, Läntinen Iiluoto, Itäi-
nen Iiluoto, Iso Iiluoto, Satamasaari, Pikku Satamasaari) kortteleiden 
54500–54517. 

Käsittely

03.06.2019 Ehdotuksen mukaan äänestyksin
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Palautusehdotus:
Paavo Arhinmäki: Kaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, 
että saaristoluonnon säilyminen turvataan esitettyä paremmin.

Jatkotyössä selvitetään seuraavien, rakentamisen ulkopuolelle kaa-
vaehdotuksessa esitettyjen alueiden kaavamerkintöjen ja -määräyksien 
muuttaminen luonto- ja linnustoarvoja tehokkaammin suojaaviksi: Har-
jaluoto, Hattusaari, Hernesaaren MY-2-varaus, Huomenlahja, Itäinen 
Villaluoto, Itä-Villingin MY-2-varaus, Kutupaasi, Louesaaren itäosa, 
Läntinen Villaluoto, Pitkärivi, Pohjoinen Villaluoto, Tammaluoto, Tupsu 
ja Villingin keskiosan MU-1-alueet. Lisäksi tulee varmistaa se, että 
myös muut luontoarvoja omaavat alueet sekä linnustollisesti erityisen 
arvokkaat vesi- ja luotoalueet on huomioitu kaavassa riittävässä mää-
rin.

Villingin osalta tulee lisäksi selvittää Helsingin saaren luoteisosassa 
sekä Kristallilahden itäpuolella omistamien palstojen sekä valtio-omis-
teisen itä-Villingin pohjoisosan rakentamattoman, yhtenäisen metsäi-
sen alueen jättäminen rakentamisen ulkopuolelle.

Jatkotyöstössä yhtenä päämääränä tulee olla se, että kaava kokonai-
suudessa saadaan mahdollisimman pian päätettäväksi.

Kannattaja: Suldaan Said Ahmed

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jat-
kamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 12
Kaisa Hernberg, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, 
Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 2
Paavo Arhinmäki, Suldaan Said Ahmed

Poissa: 1
Maria Ohisalo

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 12 - 2 (1 poissa).

27.05.2019 Pöydälle

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit Tonttipäällikkö 05.03.2019 § 17

HEL 2012-001559 T 10 03 03

Päätös

Tonttipäällikkö päätti tehdä liitteen nro 1 mukaisen maankäyttö- ja kiin-
teistökaupan esisopimuksen ja siihen liittyvän liitteen nro 2 mukaisen 
maanvuokrasopimuksen Suomen valtiota edustavan Senaatti-kiinteis-
töjen (Y-tunnus 1503388-4) kanssa. 

Samalla tonttipäällikkö päätti oikeuttaa hallinto- ja tukipalveluiden kiin-
teistölakimiehen allekirjoittamaan edellä mainitut sopimukset sekä te-
kemään niihin tarvittaessa vähäisiä teknisiä tarkennuksia.

(MA150-1 ja MA108-2)

Päätöksen perustelut

Asemakaava korottaa maanomistajan kiinteistökokonaisuuden arvoa 
merkittävästi, mikä kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliitti-
sen päätöksen mukaan edellyttää maankäyttösopimuksen tekemistä.

Sopimukset

Maanomistaja sitoutuu osallistumaan yhdyskuntarakentamisen kustan-
nuksiin maksamalla yhteensä 395 000 euron korvauksen. Kiinteistöko-
konaisuus on sotilaskäytössä eikä siitä voi luovuttaa asemakaavan 
mukaisia yleisiä alueita. Edellä mainittuun kokonaiskorvaukseen sisäl-
tyy yleisten alueiden ilmaisluovutuksen sijaan maksettava 55 000 euron 
korvaus.

Osana korvausta maanomistaja luovuttaa kaupungille Laajasalon Tont-
tuvuoresta noin 4 390 m²:n suuruisen puistoalueen ja Katajanokalta 
noin 400 m² katu- sekä noin 270 m² vesialuetta. Näiden kiinteistöluovu-
tusten arvo on yhteensä 180 000 euroa. Toteuttaessaan edellä maini-
tun Katajanokan Kanavarannan kevyen liikenteen väylän maanomista-
jan maille kaupunki on sitoutunut varmistamaan laiturin ja neljän auto-
paikan korvauksettoman käyttöoikeuden maanomistajalle merenkulku-
laitoksen toiminnan turvaamiseksi. Liitteenä nro 2 olevalla maanvuok-
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rasopimukselle varmistetaan molemmille osapuolille tärkeän merialu-
een viranomaistoiminnan edellytykset (luotsaus, meripelastus tmv.). 

Kohdetiedot

Itä-Villinki on asemakaavoittamaton sotilassaari, jossa sotilasrakentei-
den lisäksi sijaitsee vajaat 50 pienehköä kesämajaa. 

Asemakaavaehdotuksessa saaren rantaan on osoitettu 4 530 kem² ra-
kennusoikeutta loma-asunnoille (RA) ja 3 750 kem² matkailua palvele-
ville rakennuksille (RM). Lisäksi saareen on osoitettu jonkin verran ka-
tu- ja retkeilyaluetta, pääosan ollessa metsätalousaluetta, johon liittyy 
suojeluarvoja (MY-2) ja jonka alueella olevia rakennuksia saa kunnos-
taa muttei laajentaa. Ote asemakaavaehdotuksesta on liitteenä nro 3.

Hinnoittelu

Rakennettujen rakennuspaikkojen ja tonttimaan hinnoittelussa on hyö-
dynnetty kauppahintatietoja. Yleisten alueiden ja raakamaiden hinnoit-
telu perustuu kiinteistölautakunnan 23.3.2016 (§ 129) hyväksymään ns. 
katumaan hinnoittelumenetelmään.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan 26.9.2017 (§ 115) tekemän päätöksen 
mukaan tonttipäällikkö päättää maankäyttösopimukseen ja siihen liitty-
vien aluejärjestelyjen hyväksymisestä 1 500 000 euroon asti.

Lisätiedot
Peter Haaparinne, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31864

peter.haaparinne(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 10.10.2017 § 141

HEL 2012-001559 T 10 03 03

Hankenumero 0752_1

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 9.9.2014 päivätyn sekä 7.3.2017 ja 10.10.2017 muutetun asema-
kaavaehdotuksen nro 12300 hyväksymistä. Asemakaava koskee 
Helsingin kaupungin seuraavia alueita:

48. kaupunginosa Vartiosaari
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Läntinen Villaluoto, Pohjoinen Villaluoto, Itäinen Villaluoto, Kotiluoto, 
kortteli 48010

49. kaupunginosa Laajasalo 

50. kaupunginosa Villinki
Villinki, Pukkiluoto, Tulikallio, Itä-Villinki, Harjaluoto, Tupsu, Pitkä-
paasi, Kutupaasi, Varviluoto, Sikosaari, Maununkari, korttelit 
50001–50023

51. kaupunginosa Santahamina
Hernesaari, Neitsytsaari, Kuusiluoto, Louesaari, Hintholma korttelit, 
51001–51005

53. kaupunginosa Ulkosaaret
Pitkärivi, Hyljepaadet, Tammaluoto, Tammaluodonkari, Tammaletto, 
Nuottakari, Pihlajaluoto, Pihlajaluodonkupu, Kuminapaasi, Välikarit, 
Hattusaari, Kärkipaasi, Tiirapaasi, Vikiaskivi, Kajuuttaluodot, Villin-
ginluoto, kortteli 53001

54. kaupunginosa Vuosaari
Pikku Niinisaari, Niinisaarenkarit, Läntinen Neitsytsaari, Itäinen 
Neitsytsaari, Huomenlahja, Kalliosaari, Kalliosaarenluoto, Kallioluo-
to, Santinen, Iso Leikosaari, Pikku Leikosaari, Haapasaari, Kutu-
särkkä, Kivisaari, Kivisaarenluodot, Karhusaari, Iso Villasaari, Pieni 
Villasaari, Loppikari, Malkasaari, Läntinen Iiluoto, Itäinen Iiluoto, Iso 
Iiluoto, Satamasaari, Pikku Satamasaari, korttelit 54500–54517

Retkeily- ja ulkoilualue, loma-asuntojen korttelialue, kesämajojen kort-
telialue, matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, yhteisötoimin-
taa palvelevien rakennusten korttelialue, venesatama, luonnonsuoje-
lualue, puutarha- ja kasvihuonealue, metsätalousalue, jolla on ulkoilun 
ohjaamistarve, metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja, ve-
sialue. 

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin muistu-

tuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa 
kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 
2 sekä Internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi. 

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

Hyväksyessään asemakaava-esityksen lautakunta edellyttää että sille 
tuodaan mahdollisimman pian kaava-alueen kaupungin maita koskeva 
hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa linjataan alueen luonnonsuojelun ja 
retkeilyn periaatteet, joissa varmistetaan metsäluonnon monimuotoi-
suuden ja lintujen pesintärauhan turvaaminen myös käytännössä. Vil-
lingin Laukonlahteen tulee kiinnittää myös tässä työssä erityistä huo-
miota.

Käsittely

10.10.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Palautusehdotus:
Mai Kivelä: Kaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten että jat-
kotyöstössä selvitetään seuraavien, rakentamisen ulkopuolelle kaa-
vaehdotuksessa esitettyjen alueiden kaavamerkintöjen ja -määräyksien 
muuttaminen luonto- ja linnustoarvoja tehokkaammin suojaaviksi: Har-
jaluoto, Hattusaari, Hernesaaren MY-2-varaus, Huomenlahja, Itäinen 
Villaluoto, Itä-Villingin MY-2-varaus, Kutupaasi, Louesaaren itäosa, 
Läntinen Villaluoto, Pitkärivi, Pohjoinen Villaluoto, Tammaluoto, Tupsu 
ja Villingin keskiosan MU-1-alueet. Lisäksi tulee varmistaa se, että 
myös muut luontoarvoja omaavat alueet sekä linnustollisesti erityisen 
arvokkaat vesi- ja luotoalueet on huomioitu kaavassa riittävässä mää-
rin.

Villingin osalta tulee lisäksi selvittää Helsingin saaren luoteisosassa 
sekä Kristallilahden itäpuolella omistamien palstojen sekä valtio-omis-
teisen itä-Villingin pohjoisosan rakentamattoman, yhtenäisen metsäi-
sen alueen jättäminen rakentamisen ulkopuolelle.

Jatkotyöstössä yhtenä päämääränä tulee olla se, että kaava kokonai-
suudessa saadaan mahdollisimman pian päätettäväksi.

Kannattaja: Mia Haglund

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Hyväksyessään asemakaava-esityksen lautakunta 
edellyttää että sille tuodaan mahdollisimman pian kaava-alueen kau-
pungin maita koskeva hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa linjataan alu-
een luonnonsuojelun ja retkeilyn periaatteet, joissa varmistetaan met-
säluonnon monimuotoisuuden ja lintujen pesintärauhan turvaaminen 
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myös käytännössä. Villingin Laukonlahteen tulee kiinnittää myös tässä 
työssä erityistä huomiota.

Kannattaja: Risto Rautava

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Kaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten että 
jatkotyöstössä selvitetään seuraavien, rakentamisen ulkopuolelle kaa-
vaehdotuksessa esitettyjen alueiden kaavamerkintöjen ja -määräyksien 
muuttaminen luonto- ja linnustoarvoja tehokkaammin suojaaviksi: Har-
jaluoto, Hattusaari, Hernesaaren MY-2-varaus, Huomenlahja, Itäinen 
Villaluoto, Itä-Villingin MY-2-varaus, Kutupaasi, Louesaaren itäosa, 
Läntinen Villaluoto, Pitkärivi, Pohjoinen Villaluoto, Tammaluoto, Tupsu 
ja Villingin keskiosan MU-1-alueet. Lisäksi tulee varmistaa se, että 
myös muut luontoarvoja omaavat alueet sekä linnustollisesti erityisen 
arvokkaat vesi- ja luotoalueet on huomioitu kaavassa riittävässä mää-
rin. Villingin osalta tulee lisäksi selvittää Helsingin saaren luoteisosassa 
sekä Kristallilahden itäpuolella omistamien palstojen sekä valtio-omis-
teisen itä-Villingin pohjoisosan rakentamattoman, yhtenäisen metsäi-
sen alueen jättäminen rakentamisen ulkopuolelle. Jatkotyöstössä yhte-
nä päämääränä tulee olla se, että kaava kokonaisuudessa saadaan 
mahdollisimman pian päätettäväksi.

Jaa-äänet: 11
Sirpa Asko-Seljavaara, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Nuutti 
Hyttinen, Atte Kaleva, Jape Lovén, Amanda Pasanen, Risto Rautava, 
Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Mikko Särelä

Ei-äänet: 2
Mia Haglund, Mai Kivelä

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunkiympäristölautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 11-2.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti Anni Sinnemäen vastaehdotukses-
ta yksimielisesti lisätä päätösehdotukseen uuden seuraavan sisältöisen 
viimeisen kappaleen:

Hyväksyessään asemakaava-esityksen lautakunta edellyttää että sille 
tuodaan mahdollisimman pian kaava-alueen kaupungin maita koskeva 
hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa linjataan alueen luonnonsuojelun ja 
retkeilyn periaatteet, joissa varmistetaan metsäluonnon monimuotoi-
suuden ja lintujen pesintärauhan turvaaminen myös käytännössä. Vil-
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lingin Laukonlahteen tulee kiinnittää myös tässä työssä erityistä huo-
miota.

03.10.2017 Pöydälle

26.09.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Henrik Ahola, arkkitehti, puhelin: 310 37202

henrik.ahola(a)hel.fi
Mari Soini, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37479

mari.soini(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 23.08.2017 § 13

HEL 2012-001559 T 10 03 03

0752_1

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12300 Itäinen saaristo 
pohjakartan kaupunginosissa 48 Vartiosaari, 49 Laajasalo, 50 Villinki, 
51 Santahamina, 53 Ulkosaaret, 54 Vuosaari. Pohjakartta täyttää 
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimuk-
set.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on val-
mistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12300 osat A-J, L
Kaupunginosat: 48 Vartiosaari, 49 Laajasalo, 50 Villinki, 51 Santaha-
mina, 53 Ulkosaaret, 54 Vuosaari
Kartoituksen työnumero: 4203/2010
Pohjakartta valmistunut: 10.12.2013
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
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Asemakaava-alue on kooltaan noin 7x7 km saaristo- ja merialueella. 
Asemakaava ja sen pohjakartta esitetään kymmenellä osalehdellä 
(osat A-J) mittakaavassa 1:2000. Osa L on koko asemakaava-alueen 
kattava lehti 1:10000 mittakaavassa.

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

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.03.2017 § 133

HEL 2012-001559 T 10 03 03

Ksv 0752_1

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 asettaa 9.9.2014 päivätyn ja 7.3.2017 muutetun Itäisen saariston 
asemakaavaehdotuksen nro 12300 julkisesti uudelleen nähtäville 
30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 §:n mukaisesti. 
Asemakaava koskee:

48. kaupunginosa Vartiosaari Läntinen Villaluoto, Pohjoinen Villa-
luoto, Itäinen Villaluoto, Kotiluoto, kortteli 48010

49. kaupunginosa Laajasalo

50. kaupunginosa Villinki
Villinki, Pukkiluoto, Tulikallio, Itä-Villinki, Harjaluoto, Tupsu, Pitkä-
paasi, Kutupaasi, Varviluoto, Sikosaari, Maununkari, korttelit 
50001–50023

51. kaupunginosa Santahamina, Hernesaari, Neitsytsaari, Kuusiluo-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2019 140 (340)
Kaupunginvaltuusto

Asia/17
19.06.2019

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

to, Louesaari, Hintholma, korttelit 51001–51005

53. kaupunginosa Ulkosaaret, Pitkärivi, Hyljepaadet, Tammaluoto, 
Tammaluodonkari, Tammaletto, Nuottakari, Pihlajaluoto, Pihlajaluo-
donkupu, Kuminapaasi, Välikarit, Hattusaari, Kärkipaasi, Tiirapaasi, 
Vikiaskivi, Kajuuttaluodot, Villinginluoto, kortteli 53001

54. kaupunginosa Vuosaari, Pikku Niinisaari, Niinisaarenkarit, Län-
tinen Neitsytsaari, Itäinen Neitsytsaari, Huomenlahja, Kalliosaari, 
Kalliosaarenluoto, Kallioluoto, Santinen, Iso Leikosaari, Pikku Lei-
kosaari, Haapasaari, Kutusärkkä, Kivisaari, Kivisaarenluodot, Kar-
husaari, Iso Villasaari, Pieni Villasaari, Loppikari, Malkasaari, Länti-
nen Iiluoto, Itäinen Iiluoto, Iso Iiluoto, Satamasaari, Pikku Satama-
saari, korttelit 54500–54517

Retkeily- ja ulkoilualue, Loma-asuntojen korttelialue, Kesämajojen 
korttelialue, Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, Yhteisö-
toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, Venesatama, Luon-
nonsuojelualue, Puutarha- ja kasvihuonealue, Metsätalousalue, jolla 
on ulkoilun ohjaamistarve, Metsätalousalue, jolla on erityisiä ympä-
ristöarvoja, Vesialue

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla, 
Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla koh-
dassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

  

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

Lisäksi lautakunta päätti

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

28.02.2017 Pöydälle

07.10.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

23.09.2014 Pöydälle

http://www.hel.fi/ksv
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Liikuntalautakunta 05.03.2015 § 43

HEL 2012-001559 T 10 03 03

Päätös

Liikuntalautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lau-
sunnon: 

Itäinen saaristo on koko Helsingille tärkeä merellinen virkistysalue. Hel-
singin strategiaohjelmassa vuosille 2013 - 2016 merellisyys on nostettu 
yhdeksi kaupungin tärkeäksi vetovoimatekijäksi. Kaava mahdollistaa 
saariston virkistys- ja matkailupalveluiden, liikenneyhteyksien ja tekni-
sen huollon kehittämisen, luonnon suojelutarpeet ja kasvattaa yrittäjien 
toimintamahdollisuuksia.

Saarille osoitettu rakennusoikeus ei ilman eri sopimusta oikeuta auto- 
eikä venepaikkoihin mantereella. Jatkossa on tärkeää, että näiden kaa-
voittamiseen varaudutaan myös mantereen puolella. Myös huoltolaitu-
reiden ja -yhteyksien tarve tulee huomioida mantereen ranta-alueita 
kaavoittaessa.

Liikuntaviraston hallinnassa on kaava-alueelta kahdeksan saarta: Mal-
kasaari, Pohjoinen Villaluoto, Itäinen Villaluoto, Läntinen Villaluoto, Ko-
tiluoto, Läntinen Neitsytsaari, Pihlajaluoto ja Hattusaari. Saarten luon-
nonhoito kuuluu rakennusvirastolle. Kaava on poikkeuksellisen laaja. 
Siksi onkin ymmärrettävää, että aineistoon on jäänyt pieniä virheitä ja 
tarkennettavia kohtia. 

Malkasaari

Malkasaaren pinta-ala on 3,5 ha. Saaren luonto on puistomaista kan-
gasmetsää. Säännöllistä vesiliikennettä ei saarelle ole. Saarella on 
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keittokatos, käymälä ja sauna, jonka varauksista vastaa Rastilan leirin-
täalue.

Pääosa saaresta on kaavassa merkinnällä VR-1, retkeily- ja ulkoilua-
lue. Alueella saa rakentaa käyttötarkoitusta palvelevia pieniä raken-
nelmia. Lyhytaikainen telttailu on sallittu. 

Malkasaaren pohjoiskärki on kaavassa merkinnällä RM, matkailua pal-
velevien rakennusten korttelialue. Rakennusoikeutta on RM-alueella 
800 k-m2. Olevista rakennuksista sauna on suojeltu merkinnällä sr, 
suojeltu rakennus.

Kotiluoto

Kotiluodon keskiosa on merkitty kulttuurihistoriallisesti ja rakennustai-
teellisesti ja maisemakulttuurin kannalta arvokkaaksi matkailua palve-
levien rakennusten korttelialueeksi (RM/s). 

Kotiluodon päärakennus on vuokrattu Helsingin Navigaatioseuralle. 
Päärakennus on suojeltu kaavassa merkinnällä sr-1, rakennushistorial-
lisesti huomattavan arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa 
purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakenta-
mistöitä, jotka heikentävät rakennuksen tai sen arvokkaiden sisätilojen 
rakennustaiteellisia, historiallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin 
ominaispiirteitä. Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen al-
kuperäisten tai niihin verrattavien rakenteiden, rakennusosien, julkisivu-
jen, vesikaton, ikkunoiden, ulko-ovien ja niiden yksityiskohtien materi-
aalien ja värien säilyttäminen. Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudu-
taan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuk-
sen mukaisesti. 

Päärakennuksen pihapiiri on merkitty puutarhakulttuurin ja kasvillisuu-
den kannalta arvokkaaksi osaksi (s-1). Aluetta on hoidettava siten, että 
sen merkitys puutarhakulttuurin erityiskohteena säilyy.

Kotiluodolle on merkitty kolme uutta rakennuspaikkaa RM/s-alueelle: 
250 k-m2, 150 k-m2 ja 60 k-m2.

Saaren pohjois- ja eteläosat on merkitty retkeily- ja ulkoilualueiksi (VR). 
Saarella merkintä lv, alue jolle saa rakentaa laitureita, tulisi ulottaa saa-
ren pohjoiskärkeen asti.

Villaluodot

Villaluotoja on kolme; Itäinen, Läntinen ja Pohjoinen Villaluoto. Luotojen 
pinta-ala on yhteensä 5,5 ha. Kaavamerkintä kaikissa kolmessa on ret-
keily- ja ulkoilualue, jossa lyhytaikainen telttailu on sallittu (VR-1). Telt-
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tailua ei tulisi sallia Läntisellä Villaluodolla. Läntinen Villaluoto tulisi 
merkitä merkinnällä VR.

Läntinen Neitsytsaari

Läntisen Neitsytsaaren keskiosa on kaavassa merkinnällä RM, matkai-
lua palvelevien rakennusten korttelialue. Kaavassa ei ole merkitty alu-
een rakennusoikeutta. Se tulisi lisätä ja kaavamerkinnällä turvata ny-
kyisten rakennusten säilyminen sekä mahdollistaa lisärakentaminen. 

Saaren päärakennus ja sauna on toistaiseksi vuokrattu Helsingin kau-
pungin ammatillisten oppilaitosten venekerho ry:lle. Päärakennus on 
merkitty suojeltavaksi merkinnällä sr-3, rakennushistoriallisesti arvokas 
rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman pakottavia syi-
tä. Rakennuksen keskeiset alkuperäiset ominaispiirteet tulee säilyttää 
ja niiden tulee olla korjaustöiden lähtökohtana. Rakennuksen ulkoasun 
korjaus- ja muutostyöt on toteutettava rakennuksen ominaispiirteisiin 
hyvin soveltuvalla tavalla. 

Pohjoinen osa Läntisestä Neitsytsaaresta on retkeily- ja ulkoilualuetta, 
jossa lyhytaikainen telttailu on sallittu (VR-1). Eteläinen osa saaresta 
on retkeily- ja ulkoilualuetta, jossa telttailu ei ole sallittua (VR). Telttai-
lua ei tulisi sallia myöskään saaren pohjoisosassa.

Maihinnousu veneellä tapahtuu saaren lounaiskulmasta käsin. Merkintä 
lv tulisi ulottaa saaren lounaiskulmaan.

Pihlajaluoto

Saaren pohjoiskärki on merkitty kulttuurihistoriallisesti ja rakennustai-
teellisesti ja maisemakulttuurin kannalta arvokkaaksi matkailua palve-
levien rakennusten korttelialueeksi (RM/s).

Saaren rakennukset on toistaiseksi vuokrattu Suomenlahden uistelijat 
ry:lle. Päärakennus on merkitty suojeltavaksi merkinnällä sr-3, raken-
nushistoriallisesti arvokas rakennus. Olevien talousrakennusten osalta 
ei ole päädytty suojelumerkintään. Talousrakennuksia saa rakentaa 
250 k-m2 kaavassa merkitylle alueelle.

Pihlajaluodon eteläinen osa on retkeily- ja ulkoilualuetta, jossa telttailu 
ei ole sallittua (VR). Merkinnän tulisi olla (VR-1), retkeily- ja ulkoilualue, 
jossa lyhytaikainen telttailu on sallittu.

Hattusaari

Hattusaari on merkitty retkeily- ja ulkoilualueeksi, joka on maisemaku-
vallisesti arvokas. Alueella ei saa telttailla (VR/s). Hattusaarella on tä-
hän asti sallittu lyhytaikainen telttailu.
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Maihinnousu Hattusaareen tapahtuu saaren luoteiskulmasta käsin. 
Merkintä lv tulisi ulottaa saaren luoteiskulmaan.

Kaupunkisuunnitteluvirasto ei ole tehnyt laskelmaa kaavan toteuttamis-
kustannuksista. Asemakaavan pohjalta tulee myöhemmin tehtäväksi 
saarikohtaisia hoito- ja kehittämissuunnitelmia, joiden avulla ohjelmoi-
daan tulevaa alueiden käyttöä, investointeja ja ylläpitoa. Liikuntaviras-
tolle saattaa tulla kustannuksia muun muassa vastuualueidensa tekni-
sen huollon, laitureiden, rantautumispaikkojen, opasteiden ja jätehuol-
lon toteutuksesta ja ylläpidosta.

Liikuntalautakunta puoltaa asemakaavan hyväksymistä edellä esitetyin 
huomautuksin.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

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

turo.saarinen(a)hel.fi

Helsingin Satama -liikelaitos 29.12.2014

HEL 2012-001559 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston valmistelussa olevasta otsikossa mainitusta asemakaavaehdotuk-
sesta Helsingin Satama toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on valmisteilla Itäisen saariston asema-
kaava Helsingin 48. – 51. kaupunginosissa (Vartiosaari, Villinki, Santa-
hamina) sekä 53. – 54. kaupunginosissa (Ulkosaaristo, Vuosaari) sijait-
sevalle saaristoalueelle. 
Kaava-alueeseen kuuluu 36 Helsingin itäisen saariston saarta ja 22
asumatonta pikkusaarta ja luotoa sekä näitä ympäröivät vesialueet.
Asemakaava pohjautuu Helsingin yleiskaava 2002:een ja Helsingin
saariston ja merialueen osayleiskaavaan vuodelta 1997. Kaavan tavoit-
teenaon kehittää saariston monipuolisempaa, ympärivuotista
käyttöä sekä lisätä virkistyksen ja matkailun mahdollisuuksia.Saarien 
käyttömahdollisuuksien avoimuutta ja tavoitettavuutta parannetaan.
Asemakaava mahdollistaa itäisen saariston kehittämisen Helsingin
oleellisena osana siten, että samalla otetaan huomioon sen merkittävät
luonto- ja kulttuurihistorialliset arvot ja soveltuvuus erilaisiin käyttötar-
koituksiin.
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Asemakaavan suunnittelualue rajautuu koillisessa Vuosaaren sataman 
laivaliikenteen kääntö- eli liikennöintialueeseen, sekä koillisessa ja 
idässä Vuosaaren satamaan johtavaan meriväylään. Asemakaava-alu-
eeseen kuuluvista saarista Pikku-Niinisaari sijaitsee lähinnä Vuosaaren 
satamaa sekä satamaan johtavia meriväyliä. 

Helsingin Satama

Helsingin Satama on Suomen ulkomaankaupan tärkein satama, jonka 
kautta kulkee yli 10 miljoonaa tonnia rahtia vuosittain. Vuosaaren sa-
tama on osa Helsingin kaupungin omistaman Helsingin Satama–liike-
laitoksen toimintaa, ja vastaa pääosasta Helsingin Sataman tavaralii-
kennettä. Vuosaaren satama on suunniteltu ja rakennettu palvelemaan 
monipuolisesti nykyaikaisen tavaraliikenteen tarpeita Etelä-Suomen 
alueella sekä laajemminkin koko maata pääkaupunkiseudun logistiik-
kakeskusten kautta.

Vuosaaren sataman suunnittelussa ja rakentamisessa otettiin erityisesti 
huomioon sataman lähialueiden luonto, asutusalueet sekä loma-asutus 
siten, että satamatoiminnoista aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä 
ympäristölle. Satama otettiin käyttöön vuoden 2008 lopussa.

Sataman käyttöönoton jälkeen sen vaikutuksia ympäristöön on tarkkail-
tu, ja esim. melun leviämistä lähiympäristöön on sekä mitattu että mal-
linnettu. Mittaukset ja mallinnukset osoittavat, ettei melu nykyisillä toi-
minnoilla ja nykyisellä toiminta-aktiviteetilla leviä haitallisessa määrin 
satamaa ympäröiville asutus-, loma-asutus- ja virkistysalueille.

Vuosaaren sataman ympäristölupaan liittyi velvoite esittää suunnitelma 
satamatoimintojen melupäästöjen pienentämiseksi. Suunnitelma laadit-
tiin Insinööritoimisto Akukon Oy:n toimesta vuonna 2010. Suunnitelman 
johtopäätös oli, että melun merkittävään vähentämiseen ei ole mahdol-
lisuuksia tällä hetkellä tunnetulla tekniikalla.

Vuosaaren satamaan johtavat väylät

Satamaan johtaa kaksi meriväylää, toinen 11 metrin syväväylä, jonka 
syventämiselle on tulevaisuudessa tarvetta Vuosaaren sataman kilpai-
lukyvyn turvaamiseksi mm. Itämerellä liikennöivien alusten koon kas-
vaessa sekä Vuosaareen suunnitellun Helsingin Energian monipolt-
toainevoimalaitoksen polttoainekuljetuksissa käytetyn aluskoon vuoksi. 
Myös toinen väylä, jonka syvyys on 7,5 m on etenkin tulevaisuudessa 
liikenteen kasvun myötä toiminnallisesti tärkeä Vuosaaren satamalle. 

Molemmat väylät ovat merenkulun 1.luokan väyliä. Koska suunnittelua-
lue rajautuu sataman vesiliikennealueeseen ja meriväyliin, on asema-
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kaava laadittava siten, ettei ulkomaankaupan kannalta valtakunnalli-
sesti tärkeän sataman ja satamaan johtavien meriväylien kehittäminen 
kasvavan liikenteen tarpeisiin vaarannu paikallisten kaavoitusratkaisui-
den myötä. 

Vuosaaren satamaan johtavat väylät on esitetty osassa Itäisen saaris-
ton asemakaavoja, mutta joidenkin osalta vesialue ei ulotu väyliin 
saakka eikä merkintää siksi ole. Erityisesti Pikku-Niinisaari, mutta myös 
osa muista Itäisen saariston saarista, sijoittuu kuitenkin kauppameren-
kulun väylien vaikutusalueelle. Siitä syystä asemakaavojen karttaleh-
tien rajausta tuleekin täsmentää siten, että Vuosaareen johtavat voi-
daan esittää asemakaavakartoissa sekä saarten pääkäyttötarkoitukset-
yhteenvetokartassa. 

Asemakaavaselostus

Asemakaavaselostuksessa mainitaan, että ”Pikku Niinisaaren pohjoi-
sosaan sijoitetun laskentapisteen päiväaikainen kokonaismelutaso, jo-
ka kattaa kaikki sataman melulähteet, on noin 49 dB. Tämä melutaso 
kuvaa Pikku Niinisaaren meluisinta pistettä ja melutaso saaren etelä-
kärjessä on siten huomattavasti alhaisempi. Sataman toiminta yöai-
kaan on siinä määrin vähäisempää, että päiväaikainen ohjearvo on ar-
vioitu määrääväksi. Koska Pikku Niinisaaren voidaan katsoa sijaitsevan 
taajamassa tai sen välittömässä läheisyydessä, on siellä perusteltua 
soveltaa ohjearvoa 55 dB, joka siis alittuu selvästi.”

Ja että

”Vuosaaren sataman toiminnasta ei kohdistu Pikku Niinisaareen merkit-
tävää meluhaittaa, minkä vuoksi alueen pienimuotoiselle täydennysra-
kentamiselle ei ole estettä.”

Lausunto

Edellä mainittuun viitaten Helsingin Satama katsoo kuitenkin erityisesti 
Pikku-Niinisaarta, mutta myös muita meriväylän vaikutuspiirissä olevia 
saaria koskien, että rakentamista loma-asutuksen tarpeisiin ei voida li-
sätä, vaan täydennysrakentamista ja rakennuspaikkoja on arvioitava 
asemakaavatyössä tarkemmin huomioiden Vuosaaren sataman lähei-
syys. Vuosaaren sataman tuleva kehittäminen painottuu lähelle Pikku-
Niinisaarta, joten rakentamista Pikku-Niinisaaren pohjoisosaan ei tule 
osoittaa ja asemakaavan rakentamista koskevissa määräyksissä on 
huomioitava tulevaisuudessa lisääntyvän satamatoiminnan ja laivalii-
kenteen vaikutukset mm. melun osalta. 

Asemakaavaselostuksessa mainintaan myös, että ”Yleiskaavassa tul-
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laan varautumaan paitsi Vuosaaren satamakeskuksen nykyisenkaltai-
sen toiminnan jatkumiseen myös yritystoiminnan merkittävään lisään-
tymiseen ja sen vaatimien liikenneyhteyksien (metro, Jokeri) kehittämi-
seen. Lisäksi varaudutaan sataman tavaraliikenteen ja logistiikkatoi-
mintojen lisääntymiseen ja mahdolliseen uuteen matkustajaterminaaliin 
ja sen vaatimiin liikenneyhteyksiin.”

Helsingin Satama katsoo, että Itäisen saariston asemakaavaselostuk-
sessa ei ole tarpeen ottaa kantaa valmisteilla olevan yleiskaavan lin-
jauksiin ja Vuosaaren sataman toiminnallisuuteen eri liikenteiden osal-
ta, mutta katsoo, että Pikku-Niinisaaren asemakaavaehdotuksessa esi-
tetyt kaavamääräykset laitureiden, rantarakenteiden ja rakennusten 
yms. osalta ovat tarkoituksenmukaiset, ja ne on syytä sisällyttää Itäisen 
saariston asemakaavaan olipa Vuosaaren satamassa matkustaja- ja/tai 
tavaraliikenteen palveluja. 

Itäisen saariston asemakaava on kokonaisuudessaan valmisteltava si-
ten, että sen toteuttaminen ei pitkälläkään tähtäimellä estä Suomen ul-
komaankaupan pääsataman toiminnan kehittämistä kasvavan liiken-
teen tarpeisiin.

12.6.2013 Lausunto annettu

4.4.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot
Satu Aatra, suunnittelupäällikkö, puhelin: +358931033527

satu.aatra(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 16.12.2014 § 497

HEL 2012-001559 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Helsingin strategiaohjelmassa vuosille 2013 - 2016 merellisyys on nos-
tettu yhdeksi kaupungin tärkeäksi vetovoimatekijäksi. Itäinen saaristo 
on koko Helsingille tärkeä merellinen virkistysalue. Kaava mahdollistaa 
saariston virkistys- ja matkailupalveluiden, liikenneyhteyksien ja tekni-
sen huollon kehittämisen ja kasvattaa yrittäjien toimintamahdollisuuk-
sia. Kaavassa on otettu hyvin huomioon myös alueen luonnon ja kult-
tuuriympäristön arvot ja suojelutarpeet. Asemakaavan valmistuminen 
luo puitteet eri toimijoiden yhteistyölle.
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Kaavatyössä on edetty rakentavassa yhteistyössä. Kaavoittaja on neu-
votellut erityisen perusteellisesti kulku- ja huoltoreittien asemakaava-
merkinnöistä rakennusviraston ja kiinteistöviraston kanssa. Kaavan 
suojelumerkinnät ovat kattavia. Niiden laadinnassa on otettu hyvin 
huomioon rakennusviraston edustajien kommentit.

Kaavamerkinnöillä on virastojen työnjakoa ohjaava vaikutus. VR-mer-
kinnällä osoitettujen retkeily- ja ulkoilualueiden palvelut kuuluvat pää-
sääntöisesti liikuntaviraston vastuulle lukuun ottamatta luonnonhoitoa, 
joka kuuluu rakennusvirastolle. Kaikki käytössä olevat katualueet ovat 
rakennusviraston vastuulla. Kaavamerkinnät eivät kuitenkaan estä so-
pimasta toimintaa tarkoituksenmukaisesti esimerkiksi saarikohtaisesti 
tai toiminnoittain. Saariston kehittämisessä tarvitaan eri virastojen ja 
kaupungin ulkoisten sidosryhmien välistä yhteistyötä ja sopimista 
alueiden hallinta- ja ylläpitovastuista ja palveluiden järjestämisestä. 
Asemakaavan pohjalta kannattaa yhteistyössä laatia saarikohtaisia hoi-
to- ja kehittämissuunnitelmia, joiden avulla ohjelmoidaan alueiden käyt-
töä, investointeja ja ylläpitoa.

Kaava-alueella on merkitty katualueeksi ainoastaan Villingin pääpolus-
ton muodostavat perinteiset saaristolaispolut piennaralueineen, ja niille 
on asetettu yksityiskohtaisia suojelumääräyksiä ja käyttörajoituksia. 
Kiinteistöjen kuljetustarpeet erityisesti uusien huviloiden rakentamisvai-
heessa ja raskaampien kunnostustoimien yhteydessä on otettava 
huomioon tontteja lohkottaessa. Suurikokoisia tai raskaita kuormia ei 
voi kuljettaa pitkin suojeltuja, paikoin kiviaidoin tiukasti rajattuja saaris-
tolaisreittejä, vaan sisämaan tonteille tulee järjestää vaihtoehtoisia kul-
kuyhteyksiä esimerkiksi korttelialueiden kautta kulkevina rasitteina ran-
taan.

Luonnonhoidon toimenpiteet kaupungin mailla saaristossa ovat olleet 
vähäisiä. Saaristossa painotetaan luonnon monimuotoisuuden turvaa-
mista ja edistämistä. Tärkeiden yleisessä käytössä olevien kulkureit-
tien, kesämaja-alueiden ja muiden aktiivisesti toiminnallisten kohteiden 
lähiympäristön turvallisuus ja kulttuurimaiseman vaaliminen edellyttävät 
luonnonhoitotoimia. Luonnon monimuotoisuutta uhkaavien haitallisten 
vieraslajien torjunta on tärkeää.

Suuri osa saaristoluonnosta on toistaiseksi ja ilmeisesti lähitulevaisuu-
dessakin valtion, yhteisöjen ja yksityisten omistuksessa. Kaava-alueen 
noin 400 hehtaarin maa-alueesta noin 180 hehtaaria on korttelialueita. 
Villingin saaressa  sijaitsevat metsäalueet, jotka omistaa Villinge Gård 
& Trafik AB, on osoitettu metsätalousalueeksi, jolla on ulkoilun ohjaa-
mistarvetta (MU-1). Avohakkuu on tällä ympäristöllisesti arvokkaalla 
alueella asemakaavalla kielletty. Villingin saaressa sijaitsevat, yksityi-
sessä omistuksessa olevat metsäiset kallioalueet (Pukkiluoto ja Tulikal-
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lio) on osoitettu metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja 
(MY-1). Alueet säilytetään luonnonmukaisena.

Saaristomaisemien ja -eliöstön, muun muassa lepakoiden, kannalta 
merkittävä rantavyöhyke on huomioitu kaavassa siten, että rannat säi-
lyvät pääosin luonnonmukaisina. Villingin ja Itä-Villingin saarilla loma-
asuntojen vähimmäisetäisyys rannasta on 20 metriä.

Saarille osoitettu rakennusoikeus ei ilman eri sopimusta oikeuta auto- 
eikä venepaikkoihin mantereella. Jatkossa on tärkeää, että näiden kaa-
voittamiseen varaudutaan myös mantereen puolella. Myös huoltolaitu-
reiden ja -yhteyksien tarve tulee huomioida mantereen ranta-alueita 
kaavoittaessa.

Kaavan toteuttamiskustannukset

Kaupunkisuunnitteluvirasto ei ole tehnyt laskelmaa kaavan toteuttamis-
kustannuksista. Rakennusviraston osalle tulevia kustannuksia on vai-
kea arvioida etenkin, kun eri hallintokuntien ja yksityisten toimijoiden 
roolit ja laajaa aluetta koskevan kaavan toteutusaikataulu ovat vielä 
suurelta osaltaan avoimia.

Rakennusviraston vastuulla on jo ennestään ollut kaupungin omista-
mien saarten luonnonhoito. Luonnonhoidon kustannukset kasvavat ny-
kyisestään mahdollisten maahankintojen myötä sekä lisääntyvän virkis-
tyskäytön aiheuttamien paineiden vuoksi. Haitallisten vieraslajien aktii-
viseen torjuntaan on myös syytä panostaa. 

Katualueiksi merkityillä Villingin saaristolaispoluilla on tehtävä paikoin 
pintavesijärjestelyjä ja muita pienehköjä kunnostustoimia. Kunnostus-
töiden kustannusarvio on noin 80 000 euroa. Vuotuiseen ylläpitoon tar-
vittaneen 6 000 - 10 000 euroa. Ylläpidon kustannuksien arviointi on 
hankalaa, sillä kustannuksiin vaikuttavat muun muassa saariston yllä-
pidon järjestämisen tuotantotapa. 

Rakennusviraston vastuulla olevien kesämajasaarten vesihuollon rat-
kaisuja on alustavasti selvitetty Siirtolapuutarhojen ja kesämaja-aluei-
den vesihuollon parantamisen tarveselvityksessä vuodelta 2007 (Hel-
singin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2007:5). Satamasaarten 
vesihuollon parantamisen kustannuksiksi on tuolloin arvioitu toteutusta-
sosta ja -tavasta riippuen 4 000 - 313 300 euroa.

Rakennusvirastolle saattaa tulla jonkin verran muita kustannuksia 
muun muassa vastuualueidensa teknisen huollon, laitureiden, rantau-
tumispaikkojen, käymälöiden, opasteiden ja jätehuollon toteutuksesta 
ja ylläpidosta, mutta niitä on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida, 
koska eri toimijoiden vastuunjakoa ei ole sovittu.
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Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan hyväksymistä.

09.12.2014 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Kaisu Ilonen, suunnitteluasiantuntija, puhelin: 310 38638

kaisu.ilonen(a)hel.fi
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi
Päivi Islander, projektipäällikkö, puhelin: 310 38649

paivi.islander(a)hel.fi
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi
Antti Siuruainen, metsäsuunnittelija, puhelin: 310 75252

antti.siuruainen(a)hel.fi
Timo Virtanen, metsävastaava, puhelin: 310 38462

timo.virtanen(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 16.12.2014 § 100

HEL 2012-001559 T 10 03 03

Lausunto

Kaupunginmuseon johtokunta on päättänyt antoi seuraavan lausunnon 
Helsingin itäisen saariston asemakaavaehdotuksesta. 

Alueen saarille kaavoitetaan virkistys-, loma-asumis- ja matkailukäyt-
töä, joillakin saarilla on yhteisötoimintaa palvelevia alueita. Lisäksi saa-
rilla on puutarha- ja palstaviljelyyn tarkoitettuja alueita, metsätalousa-
lueita ja luonnonsuojelualueita. 

Itäisen saariston maisemalliset, kulttuurihistorialliset ja merelliset arvot 
on tunnistettu ja niitä on otettu huomioon asemakaavaa laadittaessa. 
Kaava-alueen rakennuksia, rakenteita ja ympäristöjä koskevat suoje-
lumääräykset on laadittu tarkasti, siten että ne tukevat suojelullisten ta-
voitteiden toteutumista. Sen sijaan arkeologisen perinnön osalta suoje-
lumerkinnöissä on joitakin puutteita.

Johtokunta huomauttaa, että arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyviä 
puutteita ei ole huomioitu asemakaavaehdotuksessa. Puolustusvarus-
tukset ovat muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä mui-
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naisjäännöksiä, jotka kaikki on lisättävä kaavakarttaan aluerajauksina 
ja merkittävä katkoviivalla ja sm-merkinnällä. Sm-kaavamääräyksen 
kohdalle on merkittävä ”neuvoteltava Museoviraston kanssa” museovi-
ranomaisten sijasta. Vedenalaisia muinaisjäännöksiä ei ole merkitty 
myöskään kaavakarttaan kuten Museovirasto lausunnossaan on suosi-
tellut. Ne mainitaan kaavaselostuksessa virheellisin tiedoin. 

Rakennustaiteellisesti merkittävin kaava-alueen rakennettu kulttuu-
riympäristö on huvilakulttuuria ilmentävä Villinki. Villingin osa-alueen 
rakennussuojelu on esitelty kohteittain selostuksessa. Villingin ja Itä-
Villingin historialliset polut, tiet ja kiviaidat ovat kaavassa merkitty säily-
tettäviksi.

Rakennusten suojelumääräykset on laadittu yksityiskohtaisiksi, sr-1 ja 
sr-2 määräykset edellyttävät alkuperäistoteutuksen ja -materiaalien 
mukaisia ratkaisuja. Suojelun varmistamiseksi johtokunta kuitenkin esit-
tää kaavakartan sr-1 määräykseen täydennystä: Museoviranomaisen 
kanssa on neuvoteltava korjaus- ja muutostöiden yhteydessä.

Kulttuurihistoriallisesti ja/tai maisemallisesti arvokkaat korttelialueet ja 
virkistysalueet on merkitty lisämerkinnällä /s. Lisäksi kaava suojelee 
kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittäviä pihapiirejä ja mai-
semakuvallisesti merkittäviä alueita s-1 ja s-2 -merkinnöin.

Asemakaavaehdotuksessa määrätään, että rannat säilytetään mahdol-
lisimman luonnonmukaisina. Rakennusoikeuden sijoittaminen siten, et-
tei kulttuuriympäristön ja maiseman arvot vaarannu, on ohjattu kaava-
kartan sanallisin määräyksin. Uudet rakennukset pitää muotonsa ja si-
joituksensa puolesta sovittaa olemassa oleviin rakennuksiin, maastoon 
ja kasvillisuuteen. Johtokunta korostaa, että herkässä saaristomaise-
massa uudisrakennukset tulee sijoittaa siten, etteivät maiseman ja kult-
tuuriympäristön arvot heikkene. 

Kaupunginmuseon johtokunta puoltaa asemakaavaehdotuksen hyväk-
symistä edellä mainituin huomautuksin.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen

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

sari.saresto(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 09.12.2014 § 370

HEL 2012-001559 T 10 03 03
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Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Asemakaavan yleisissä tavoitteissa esitetty saariston avoimuuden ja 
virkistyskäytön lisääminen mm. julkista vesiliikennettä kehittämällä on 
kannatettavaa. Kaava avaa sille mahdollisuuksia, jotka toteutuvat vähi-
tellen. Saarten käytön ja luonteen profiloimisessa on otettu huomioon 
luontoarvot. Luontotietojärjestelmän sisältämän tiedon lisäksi on hyö-
dynnetty tuoreimpia saaristolinnuston laskentatietoja sekä tehty Natura-
arviota varten erillisselvitys laituripaikkojen vaikutuksesta.

Luonnonsuojelualueita on varattu monipuolisesti ja virkistysalueilla si-
jaitsevat erityiset luontokohteet on otettu asianmukaisesti huomioon. 
Ympäristökeskuksen organisoimaa metsäluonnon arvojen inventointia 
(ns. METSO-inventointi) ei ulotettu saaristoon asti. Luonnonmetsän 
piirteiden ja lahopuun osuus metsäisillä saarilla on suuri, ja huomattava 
osa metsäpinta-alasta täyttää joka tapauksessa METSOn I tai II luokan 
kriteerit. Luontoarvojen säilyttämiseksi yleistä ohjetta luonnon moni-
muotoisuuden turvaamiseksi ja edistämiseksi voi pitää riittävänä.

Kaavassa esitetty viemäriverkkoon liittymisvelvoite uusia vesikäymälöi-
tä rakennettaessa on vesiensuojelun kannalta kestävä ratkaisu erityi-
sesti itäisen saariston kallio- ja harjusaarten vaikeissa maaperäoloissa. 
Viemäröintivelvoite on  sekä Helsingin ympäristöpolitiikan että Itämeri-
haasteen tavoitteiden mukainen.

Asemakaava-alueen olemassa olevan luonnonsuojelualueet (8 aluetta) 
sekä 3 uutta ehdotettua luonnonsuojelualuetta on merkitty SL-merkin-
nöin. Uusista alueista Kajuuttaluodot on yleiskaavan ja luonnonsuoje-
luohjelman mukainen linnustonsuojelualue ja Kuminapaasi luonnon-
suojeluohjelman mukainen linnuston- ja kasviston suojelukohde. Her-
nesaaressa sijaitsee geologisesti ja kasvistollisesti arvokas alue, joka 
on merkitty suojelualueeksi luontotietojärjestelmän ja maastokäynnin 
perusteella. 

Luonnonsuojelulain nojalla rajatut erityisesti suojellut luontotyypit on 
sekä muut erityiskohteet on otettu kaavamerkinnöissä huomioon. 

Vaikutus Kallahdenharjun Natura-alueen vedenalaiseen osaan rajoittuu 
pienialaisiin laiturivarauksiin, jotka on asianmukaisesti inventoitu (Met-
sähallituksen luontopalvelut 18.10.2012, kaavan liiteaineisto). Pitkällä 
aikavälillä vesiensuojelun parannustoimet vaikuttavat Natura-aluee-
seen positiivisesti.

Tähän lausuntoon ei voi hakea muutosta, koska se koskee asian val-
mistelua (KuntaL 91 §).
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Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 25.11.2014 § 128

HEL 2012-001559 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon koskien itäisen saaris-
ton asemakaavaa

Pelastuslautakunta toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa pelastus-
toimen osalta koskien itäisen saariston asemakaavaksi (nro.12300). 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

Rakennusvirasto 18.6.2013

HEL 2012-001559 T 10 03 03

Kaavatyöstä

Itäisen saariston kaavatyössä on edetty rakentavassa yhteistyössä, ja 
rakennusviraston aiemmin esittämiä mielipiteitä on otettu varsin paljon 
huomioon. Nyt nähtävillä olevassa asemakaavan luonnoksessa on esi-
tetty ansiokkaasti saariston yleisten virkistysmahdollisuuksien lisäämis-
tä. Kulttuurihistoriallisia kohteita ja luonnonarvoja on määritelty ja suo-
jeltu perustellusti ja laajasti.

Yhteistyöstä saariston virkistyskäytön järjestelyissä

Rakennusvirasto toivoi jo aiemmassa mielipiteessään virastojen välisen 
työnjaon ja yhteistyön linjaamista saaristossa. Tätä asiaa kannattaa 
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pohtia kaupunkisuunnitteluviraston tai talous- ja suunnittelukeskuksen 
johdolla jo viimeisteltäessä Helsingin Itäisen saariston asemakaavaa. 
Yhteistyöneuvotteluilla toteutettaisiin osaltaan kaupunginvaltuuston hy-
väksymää vuosien 2013–2016 strategiaohjelmaa, jossa on asetettu ta-
voitteeksi muun muassa se, että  Meri-Helsinki tarjoaa elämyksiä kau-
punkilaisille ja matkailijoille sekä liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille. 
Strategiaohjelmassa toimenpiteiksi esitetään, että kaupunki edistää yri-
tystoiminnan, matkailun ja vapaa-ajan mahdollisuuksia ranta-alueilla ja 
saaristossa sekä vesiliikenteen kehittymistä. Toimenpiteenä on, että 
laaditaan poikkihallinnollinen Merellinen Helsinki -ohjelma Helsingin 
ranta-alueiden ja saarten virkistyskäytön lisäämiseksi sekä alueiden 
kehittämiseksi.

Kaupungin vastuulle tulevien yleisten alueiden hallinnointi, toteutus ja 
ylläpito tulee järjestää mahdollisimman vaivattomaksi ja myös taloudel-
liseksi. Kulku saaristoon on työlästä, joten saarten ylläpitotehtävät kan-
nattaa keskittää rationaalisesti. Hallintokuntien on hyvä sopia työnjaos-
ta alustavasti jo kaavoitusvaiheessa, koska kaavamerkinnöillä on vai-
kutusta vastuujakoon. Yksin asemakaavalla työnjakoa ei voida ratkais-
ta jo siksikin, että kaupungin virastojen organisaatiorakenne ja työnjako 
saattaa muuttua, mutta asemakaavan laatimisvaiheen neuvotteluilla 
voidaan merkittävästi edistää yhteistyötä kaavan toteutusvaiheessa.

Helsingin itäisen saariston yleiset virkistyspalvelut ovat nykyisin valtao-
saltaan liikuntaviraston vastuulla. Asemakaavoissa VR-merkinnällä 
olevien retkeily- ja ulkoilualueiden palvelut ovat Helsingissä pääsään-
töisesti olleet liikuntaviraston vastuulla lukuun ottamatta puuston hoi-
toa. Katualueet, VL-merkinnällä varustetut lähiviheralueet ja VP-mer-
kinnällä olevat puistot ovat pääsääntöisesti rakennusviraston vastuulla. 
Kaupungin omistamat tonttialueet ovat kiinteistöviraston vastuulla. Pe-
lastuslaitos ei osallistu yleisten alueiden rakentamiseen ja ylläpitoon, 
mutta sen toimintamahdollisuudet on otettava huomioon muun muassa 
kopterikenttien, yhteyslaitureiden ja kulkureittien kohdalla. Saaristo ei 
nykyisin kuulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän 
HSY:n toiminta-alueeseen, mutta se saatetaan tulevaisuudessa liittää 
siihen. Vesiliikenteen järjestäminen merellisille virkistysalueille on myös 
erittäin tärkeää.

Suojelualueista ja -merkinnöistä

Asemakaavaluonnoksessa on hyvä ja monipuolinen valikoima suoje-
lumääräyksiä.

Asemakaavan kartta-aineistoa ei ollut verkossa nähtävillä kyllin suure-
na, jotta kaikkien suojelumääräysten osuvuutta olisi voinut tarkistaa riit-
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tävästi. Toivottavasti lopullinen kaava on yleisesti saatavissa riittävän 
tarkkana.

Rakennusvirasto esittää muutaman luonnonsuojelualueen merkintöjen 
tarkistamista. Leppikarin ympärillä sijaitsevat pikkuluodot ovat tärkeitä 
lintuluotoja, joiden merkinnäksi sopii SL. Kuminapaaden kaikki luodot 
ovat Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa ja nekin tulee merkitä mer-
kinnällä SL.

Hattusaaren merkitsemistä VR/s-alueeksi on syytä harkita. Hattusaari 
on Helsingin saaristossa ainutlaatuinen, hiekkainen ja nummimainen 
alue, joka kuuluu Kallahdenniemen harjujaksoon. Saaressa on muista 
saarista poikkeavaa kasvillisuutta. Sieltä on tavattu valtakunnallisesti 
erittäin uhanalaista kenttäorakkoa ja muita harvinaisuuksia. Melojien 
rantautumispaikkaa ei tule merkitä arvokkaan kasvillisuusalueen tun-
tumaan. Melontapaikan merkitseminen asemakaavaan ja sen vaikutuk-
sesta esimerkiksi ulkoilukarttoihin todennäköisesti johtaisi alueen lii-
kaan käyttöön.

Asemakaavaluonnoksessa on esitetty puutarhakulttuurin tai/ja puutar-
hakasvillisuuden kannalta arvokkaat alueen osat merkinnällä s-1. Jään-
teitä arvokkaista puutarhoista on Villingissä, Itä Villingissä, Kivisaares-
sa, Kotiluodolla ja Pihlajaluodolla. Kaavaselostukseen kannattaa liittää 
mahdollisimman paljon tietoa kohteiden suojeltavista ominaispiirteistä, 
jotta merkinnällä olisi käytännössä vaikutusta.

Retkeily- ja ulkoilualueista (VR-alueet)

VR-merkintää on käytetty myös puolustusvoimien saarilla. Retkeily 
niissä on nykyisin kiellettyä ja ehkä myös jatkossa joko kiellettyä tai ai-
nakin rajoitettua. Retkeilyrajoitusten tulisi ilmetä kaavamerkinnöissä 
samalla mahdollistaen näiden käyttörajoitusten poistamisen, mikäli ra-
joitukset aikanaan poistuvat.

Auto- ja venepaikat sekä jätehuoltopisteet saaristossa ja mantereen puolella

Asemakaavaluonnoksessa ei ole esitetty saariin huoltoalueita, joita tar-
vitaan jätehuoltopisteitä, käymälöitä ja mahdollisesti huollon tarvitsemia 
pienkonesuojia tai varastoja varten. Villinkiin ja muille saarille, joissa on 
yhteyslaituri, huoltoalue voidaan sijoittaa laiturin läheisyyteen satama-
alueelle.

Saarten käytön lisääntyessä myös auto- ja venepaikkojen sekä jäte-
huollon vaatimien alueiden tarve mantereen puolella kasvaa.  Raken-
nusvirasto esittää, että kaavaa laadittaessa tarkastellaan myös näitä 
tarpeita ja tehdään aluevarauksia auto- ja venepaikoille sekä jätehuol-
topisteille. Ellei tätä asiaa pystytä ratkaisemaan asemakaavoituksessa, 
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uuteen yleiskaavaan tulee liittää verkostotarkastelu saariston huoltoa-
lueista niin saarissa kuin mantereella.

Kulku- ja huoltoreitit ja kunnallistekniikka

Itäisen saariston asemakaavaan liittyvässä teknisen huollon periaate-
suunnitelmassa on esitetty suuri osa kaava-alueesta vesihuollon piiris-
sä olevaksi ”vesivessa-alueeksi”. Asemakaavaluonnoksen merkinnöis-
sä ja määräyksissä ei oteta kantaa kunnallistekniikan järjestelyihin. 
Asemakaavatyössä tulee vielä selvittää, voiko saariston miljöön suoje-
lun ja vesihuoltorakentamisen välille syntyä ristiriitaa ja pitääkö kunnal-
listekniikan rakentamista ohjeistaa asemakaavamääräyksillä.

Villinkiin muodostettu vesiosuuskunta on rakentanut yksityisen vesijoh-
don ja viemärin saareen. Johdot kulkevat maan pinnalla tai kevyesti 
peitettyinä ja ne eivät ole käytössä talviaikaan. Sijaintikartan mukaan 
osa johdoista jäisi asemakaavassa esitetylle saaristolaispolun katualu-
eelle, osa kulkisi yksityisten tonttien kautta ja osa yhteismailla. Raken-
nusviraston mielestä vesihuoltoverkosto on syytä merkitä kaavakart-
taan tai ainakin osaksi kaavaselostusta. Kaavassa tulee myös ottaa 
huomioon se, että asutuksen kaksinkertaistuessa ja vaatimustason 
kasvaessa saattaa nousta vaatimus ympärivuotisesta vesihuollosta tai 
kiinteistöjen omatoimisista käymäläjätteiden ja jätevesien käsittelyjär-
jestelyistä.  

Katualueet esitetään asemakaavoissa yleensä valkoisina. Asemakaa-
valuonnoksessa katualue on väritetty vihreäksi.

Asemakaavaselostuksen kohtaan "kadut ja liikenne" rakennusvirasto 
ehdottaa lisättäväksi tarkemman selostuksen Villingin katualueesta. 
Siinä kannattaa mainita, että säilytettävän saaristolaispolun katu-alu-
een leveys on asemakaavassa pääsääntöisesti 7 metriä, ja siihen sisäl-
tyy käyttöleveydeltään vaihteleva, alueen perinteistä ilmettä noudattava 
saaristolaispolku sekä sen säilytettävät, pääosin luonnonmukaiset reu-
na-alueet, joiden puuston hoito on kaupungin vastuulla.

13.4.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot
Kaisu Ilonen, suunnitteluasiantuntija, puhelin: 310 38638

kaisu.ilonen(a)hel.fi
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi
Antti Siuruainen, metsäsuunnittelija, puhelin: 310 75252

antti.siuruainen(a)hel.fi
Päivi Apajalahti, puistovastaava, puhelin: 310 38523

paivi.apajalahti(a)hel.fi
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Päivi Islander, projektipäällikkö, puhelin: 310 38649
paivi.islander(a)hel.fi

Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540
tuuli.ylikotila(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Tilakeskus 12.6.2013

HEL 2012-001559 T 10 03 03

Tilakeskuksen kannanotto itäisen saariston asemakaavaluonnokseen

Tilakeskuksen omistajahallinnossa on itäisen saariston asemakaava-
luonnoksen alueella rakennuksia seuraavasti:

- Villingissä kuusi huvilaa tai rakennusta, yhteensä 890 htm2

- Iso-Iiluodon seitsemän rakennusta, yhteensä 400 htm2

- Pikku Niinisaari, 60 htm2

Näiden yhteinen huoneistoala on 1350 htm2 ja bruttovuosivuokra noin 
37 000 euroa.

Kohteet on vuokrattu yhdistyksille, kuten venekerhoille, sukellusseuroil-
le ja kalastusyhdistyksille. Ainoastaan Iso-Iiluodon rakennukset on 
vuokrattu kaupungin omalle yksikölle, henkilöstökeskukselle.

Rakennukset on asemakaavaluonnoksessa merkitty korttelialueille, mi-
kä sinänsä on hyvä asia. Kortteleiden käyttötarkoitus on määritelty joko 
yhteisötoimintaa palvelevaksi, matkailua palvelevaksi tai loma-asunto-
jen korttelialueeksi. Asemakaavan tultua aikanaan voimaan, on tilakes-
kuksen tarkoitus myydä kaupungin oman palvelutuotannon kannalta 
tarpeettomat kohteet ja siirtää näin mm. rakennusten korjaus- ja kun-
nostusinvestoinnit uusille omistajille. Tällöin olisi eduksi, että rakennus-
ten käyttötarkoitus olisi mahdollisimman väljä eikä kaava ottaisi kantaa 
siihen, onko käyttäjä/omistaja yhteisö vai yksityishenkilö tai siihen, on-
ko kyseessä matkailu vai vapaa-ajan vietto. Kortteleiden käyttötarkoitus 
voisikin olla RA/RM, kuten Villingin itärannalla olevassa villa Heimlide-
nissä on esitetty.

Edelleen tilakeskus toteaa, että Satamasaaren huoltorakennus on 
HKR:n omistajahallinnossa sekä Kotiluodon, Pihlajaluodon, Malkasaa-
ren ja läntisen Neitsytsaaren rakennukset ovat liikuntaviraston omista-
jahallinnossa.

Lisätiedot
Erik Nieminen, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 40355
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erik.nieminen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 6.6.2013

HEL 2012-001559 T 10 03 03

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

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa Kallahdenselän keskellä sijaitsevat pienet saaret ja osa 
Vuosaaren kaakkoispuolisista saarista on merkitty virkistysalueiksi. 
Näistä Itä-Villinki on merkitty puolustusvoimien alueeksi, jonka toissijai-
nen käyttötarkoitus on virkistys-, matkailu- ja/tai koulutustoiminta. Villin-
ki ja Itä-Villinki on merkitty kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 
kannalta tärkeiksi alueiksi. Kallahdenniemen itäpuolella olevia Neitsyt-
saaria lukuun ottamatta koko asemakaava-alue sisältyy maakuntakaa-
van mukaiseen pääkaupunkiseudun rannikko- ja saaristovyöhykkee-
seen. 

Villinki ja Itä-Villinki ovat RKY 2009 kohteita, valtakunnallisesti merkit-
täviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Uudenmaan 2. vaihemaakunta-
kaavaa varten Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympä-
ristöt on kartoitettu. Villinki ja Itä-Villinki kuuluvat Uudenmaan merkittä-
viin kulttuuriympäristöihin.

Kaava-alueesta Villinki ja Itä-Villinki sekä Satamasaari ovat Helsingin 
yleiskaava 2002:n mukaan kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti 
ja maisemakulttuurin kannalta merkittäviä alueita. Alueita tulee yleis-
kaavan mukaan kehittää siten, että alueiden ominaispiirteet säilyvät. 

Asemakaavan todetaan säilyttävän saariston luonto-, maisema- ja kult-
tuurihistorialliset arvot, saarten käyttötarkoituksen ja rakennuskannan 
pääosin ennallaan. 

Helsingin itäinen saaristo on tiheä, kaavoitettavaan alueeseen kuuluu 
36 saarta ja 22 asumatonta pikkusaarta ja luotoa.  Aluekokonaisuus on 
erityislaatuinen ja harvinainen saaristoluonnon ilmentäjä. Pääkaupun-
kiin kuuluva saaristo on erikoisuus kansainvälisellä tasolla. Koko Itäi-
sen saariston siluetti on ehjä ja se on säilynyt luonnontilaisena.  Paikoin 
saariston kulttuurimaisemassa on nähtävillä säilyneitä merkkejä kesä-
huviloiden puutarhoista. Polut ja rakennelmat kertovat ihmisten toimin-
nasta saarilla.
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Asemakaavan selostusluonnoksessa tuodaan itäisen saariston keskei-
siä piirteitä esiin. Suurin osa itäisten saarten rakennuskannasta on al-
kuaan kesähuviloita tai kalastajamökkejä. Helsingin Itäisen saariston 
kulttuuriympäristöä leimallisimmin muokannut piirre on saarten kesähu-
vilakulttuuri.  Kaava-alueen huvilasaarista rakennustaiteellisesti merkit-
tävin on Villinki, joka on Itä-Helsingin laajin huvilayhdyskunta. Saaressa 
on yli 60 huvilaa, jotka ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita. Villingin 
kartano ympäristöineen muodostaa saarella merkittävän ympäristöko-
konaisuuden. 

Suojelu

Kaavaluonnokseen on merkitty luonnonsuojelualueet, Natura 2000 -
alue ja muut arvokkaat luontokohteet. Suojeltavat rakennukset on mer-
kitty suojelumerkinnöillä (sr-1, sr-2, sr-3). Arvokkaat huvilapuutarhat on 
suojeltu kaavamerkinnällä. Kulttuurihistoriallisesti ja/tai maisemallisesti 
arvokkaat korttelialueet ja virkistysalueet on merkitty lisämerkinnällä /s. 
Kaavaratkaisu sallii ranta-alueella lisärakentamisen, joka ei kaupunki-
suunnitteluviraston arvion mukaan muuta oleellisesti alueen luonnetta. 
Rannat säilytetään luonnonmukaisina.

Itäisen saariston rakennetun ympäristön tärkeä osa ovat kesähuviloi-
den lisäksi erityisesti Villingissä rantamaisemaan kuluvat rantamuurit, 
saunat, laiturit, uimahuoneet ja huvilaympäristöön kuuluvat muut ra-
kennelmat. Ne on huomioitu asemakaavakartassa sanallisin määräyk-
sin.

Itäisen saariston asemakaava-alueella on Itä-Villingissä ensimmäisen 
maailmansodan aikana rakennettuja tykkiasemia, suojahuoneita, luolia, 
rakennuksia, teitä ja muita rakenteita. Itä-Villinki on ollut Krepost Svea-
borgin eli Viaporin linnoituksen merilinnoitusketjun itäisin asema. Lin-
noitteet siirtyivät puolustusvoimille venäläisten vetäytymisen jälkeen. 
Itä-Villinki on ensimmäisen maailmansodan sotahistoriallisten kohtei-
den takia kokonaisuudessaan RKY 2009 -alue. Kohteet ovat muinais-
muistolain perusteella suojeltavia samoin kuin meressä kaava-alueella 
olevat lukuisat vanhat hylyt.

Itä-Villingissä on merkitty sm-alueiksi ensimmäisen maailmansodan ai-
kaisia linnoitteita kuten tykkiasemia ja luolia. Suojelluiksi merkityt alueet 
ovat kaupunginmuseon mielestä liian tiukasti rajattuja, sillä rajaukset 
noudattelevat lähinnä betonisia rakenteita. Useita suojeltavia kohteita 
on jäänyt merkitsemättä kuten panssarikomentotorni, miehistö- ja am-
mussuoja, valaisuasema, luola ja muita pienempiä kohteita. Asema-
kaavamääräyksissä mainitaan että Villingissä ja Itä-Villingissä olevat 
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historialliset polut, tiet ja kiviaidat tulee säilyttää. Itä-Villingissä parempi 
tapa on merkitä sm-merkinnällä tarkasti ne tiet, jotka ovat suojeltavia.

Lisärakentaminen

Kaupunginmuseo pitää asemakaavaluonnosta rakennussuojelun osalta 
tavoitteiden mukaisena. Maisemallisesti ja puutarhataiteellisesti arvok-
kaat alueet on kartoitettu, ja ne ovat niin ikään asianmukaisesti merkitty 
suojeltaviksi. Kaupunginmuseo pitää kuitenkin Villinkiin esitettyä lisära-
kentamismahdollisuutta paikoin saaren maisemallisten arvojen kannal-
ta ongelmallisena.

Kaavaratkaisu sallii maltillisen lisärakentamisen, joka mahdollistaa 
saarten loma- ja virkistyskäytön ja saaristomatkailupalveluiden toimin-
nan kehittämisen. Merkittävin rakennusoikeuden lisäys on kuitenkin Vil-
lingin saarella.  Kaavamääräyksissä todetaan, että uudisrakennusten 
enimmäiskerrosluku on kaksi.  Kaksikerroksisen rakennuksen enim-
mäiskorkeus on määritelty 8 metriksi ja yksikerroksisen 4 metriksi. Tätä 
määräystä tulee kaupunginmuseon mielestä tarkistaa. Esitetty määräys 
mahdollistaisi kookkaiden rakennusten rakentamisen, jotka ovat erittäin 
vaikeita jos ei mahdottomia sovittaa herkkään saaristomaisemaan mai-
semallisia arvoja säilyttäen. Kaupunginmuseo esittääkin, että raken-
nuskorkeutta madallettaisiin.

Villingin osalta kaavakarttaan tulee lisätä, että alue on valtakunnallisesti 
merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009).

Kaupunginmuseo haluaa korostaa, että saariston erikoislaadun ja sen 
säilyneisyyden takia alueelle kohdistuvan rakentamisen tulee olla eri-
tyisen maltillista ja tarkkaan harkittua. Luontoarvoja, kulttuuri-ympäris-
tön ja maiseman arvoja tulee kunnioittaa. 

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muu-
tosluonnoksesta.

24.4.2012 Lausunto annettu

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

sari.saresto(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus Kehittämisosasto 19.10.2012

HEL 2012-001559 T 10 03 03
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Talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosasto ei anna asiasta lau-
suntoa.

Lisätiedot
Merja Lehikoinen, suunnittelusihteeri, puhelin: 310 36121

merja.lehikoinen(a)hel.fi
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§ 219
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2019-007155, 2019-007156, 2019-007157, 2019-007158, 2019-007159, 2019-007160, 2019-007161, 2019-
007163, 2019-007182

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Fatim Diarran ym. aloite äänestämisen helpottamisesta

 valtuutettu Sami Muttilaisen ym. aloite siirrettävästä tapahtumala-
vasta kaupunginosayhdistysten käyttöön

 valtuutettu Mari Holopaisen ym. aloite hirsirakenteisen koulun to-
teuttamisesta

 valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. aloite hidastetöyssyjen raken-
tamisesta Koirasaarentielle

 valtuutettu Mikko Särelän ym. aloite juna-aseman rakentamisesta 
Helsinginkadun kohdalle

 valtuutettu Alviina Alametsän ym. aloite koulutuksen järjestämisestä 
syrjinnän ja vihapuheen ehkäisemisestä

 valtuutettu Matias Pajulan ym. aloite vakituisen puhe- ja läsnäolo-
oikeuden antamisesta nuorisoneuvoston edustajalle kaupunginval-
tuuston kokouksissa

 valtuutettu Leo Straniuksen ym. aloite vegaaniruokavaihtoehtojen li-
säämisestä leikkipuistoruokailussa

 valtuutettu Abdirahim Husu Husseinin ym. aloite Hakaristin ja mui-
den kansallissosialististen symbolien kieltämisestä Helsingissä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 202
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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§ 203
Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Ted Apter och Jussi Chydenius valdes till protokolljuste-
rare med ledamöterna Ilkka Taipale och Eva Biaudet som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Ted Apter och 
Jussi Chydenius till protokolljusterare med ledamöterna Ilkka Taipale 
och Eva Biaudet 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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§ 204
Familjeledighet till en biträdande borgmästare, val av ställföreträda-
re för en biträdande borgmästare och val av ledamot i stadsstyrel-
sen

HEL 2019-006361 T 01 01 03 04

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade biträdande borgmästaren i kultur- och fritidssektorn Nasi-
ma Razmyar familjeledighet från uppdraget som biträdande borg-
mästare för perioden 18.7–31.12.2019

 valde Tomi Sevander till ställföreträdare för borgmästaren i kultur- 
och fritidssektorn för samma period med de förmåner som bestämts 
för biträdande borgmästaren.

Stadsfullmäktige

 valde Nasima Razmyar till ledamot i stadsstyrelsen (ersättare Elisa 
Gebhard) räknat från 18.7.2019 på den plats som blir ledig efter 
Tomi Sevander

 valde Tomi Sevander till ledamot i stadsstyrelsen (ersättare Elisa 
Gebhard) räknat från 1.1.2020 på den plats som blir ledig efter Na-
sima Razmyar.

Behandling

Stadsfullmäktige konstaterade att ledamoten Nasima Razmyar är jävig 
att behandla ärendet då det gäller henne personligen eller någon som 
är närstående till henne (97 § i kommunallagen).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige
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Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde Nasima Razmyar 7.6.2017 (§ 585) till biträdan-
de stadsdirektör i kultur- och fritidssektorn. Nasima Razmyar har an-
sökt om familjeledighet från uppdraget som biträdande borgmästare för 
perioden 18.7–31.12.2019.

Enligt 3 kap. 2 § i förvaltningsstadgan väljer stadsfullmäktige biträdan-
de borgmästarna. Således väljer stadsfullmäktige också ställföreträda-
re för biträdande borgmästarna. Ställföreträdare ska vara fullmäktigele-
damot eller -ersättare.

Om en ledamot i stadsstyrelsen föreslås till ställföreträdare för en biträ-
dande borgmästare, väljer stadsfullmäktige även en ny ledamot på den 
plats som blir ledig i stadsstyrelsen. Den person som har blivit vald till 
ställföreträdare för en biträdande borgmästare kan i detta sammanhang 
väljas att fortsätta som ledamot i stadsstyrelsen räknat från upphöran-
det av ställföreträdarskapet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.06.2019 § 429

HEL 2019-006361 T 01 01 03 04
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari Nasi-
ma Razmyarille perhevapaata apulaispormestarin tehtävästä 18.7.-
31.12.2019, ja

 valitsee Tomi Sevanderin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulais-
pormestarin sijaiseksi samalle ajalle apulaispormestarille päätetyin 
eduin.

Lisäksi kaupunginvaltuusto

 valitsee Nasima Razmyarin kaupunginhallituksen jäseneksi (varajä-
sen Elisa Gebhard) 18.7.2019 lukien Tomi Sevanderilta vapautuval-
le paikalle, ja

 valitsee Tomi Sevanderin kaupunginhallituksen jäseneksi (varajä-
sen Elisa Gebhard) 1.1.2020 lukien Nasima Razmyarilta vapautu-
valle paikalle. 

Käsittely

10.06.2019 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Nasima Razmyar

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 205
Val av ledamot i revisionsnämnden

HEL 2019-006258 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Mikko Kiesiläinen avsked från förtroendeuppdraget som 
ledamot i revisionsnämnden

 valde den nuvarande ersättaren Tuomas Viskari till ny ledamot i re-
visionsnämnden för den mandattid som slutar vid utgången av maj 
2021.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Behandling

Stadsfullmäktige valde enhälligt den nuvarande ersättaren Tuomas 
Viskari till ny ledamot i revisionsnämnden på förslag av ledamoten Kai-
sa Hernberg.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 24.5.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige

 beviljar Mikko Kiesiläinen avsked från förtroendeuppdraget som le-
damot i revisionsnämnden



Helsingfors stad Protokoll 12/2019 169 (340)
Stadsfullmäktige

Ärende/4
19.06.2019

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

 väljer _________ till ny ledamot i revisionsnämnden för den man-
dattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 262) Mikko Kiesiläinen (Gröna) till 
ledamot i revisionsnämnden för den mandattid som börjat år 2017. 
Mikko Kiesiläinen anhåller 24.5.2019 om avsked från förtroendeupp-
draget som ledamot i revisionsnämnden på grund av andra förtroende-
uppdrag.

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

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid 
ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den 
som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunal-
lagen och i fråga om revisionsnämnden med stöd av 75 § i samma lag.

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 24.5.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom



Helsingfors stad Protokoll 12/2019 170 (340)
Stadsfullmäktige

Ärende/4
19.06.2019

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

Revisionskontoret
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.06.2019 § 430

HEL 2019-006258 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Mikko Kiesiläiselle eron tarkastuslautakunnan jäsenen 
luottamustoimesta ja

 valitsee _________ jäseneksi tarkastuslautakuntaan vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 206
Val av ersättare i stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion

HEL 2018-012380 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Antti Kauppinen avsked från förtroendeuppdraget som er-
sättare i stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion

 valde Santtu Salmela till ny ersättare (personlig ersättare för Silvia 
Modig) i stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion för den 
mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus luottamustehtävästä

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 268) Antti Kauppinen (VF) till ersät-
tare i stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion för den mandattid 
som börjar år 2017. Antti Kauppinen anhåller 26.11.2018 om avsked 
från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsmiljönämndens miljö- 
och tillståndssektion på grund av andra förtroendeuppdrag.
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Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har gilti-
ga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den för-
troendevalda beslutar om beviljande av avsked.

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

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus luottamustehtävästä

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.06.2019 § 431

HEL 2018-012380 T 00 00 02

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Antti Kauppiselle eron kaupunkiympäristölautakunnan ym-
päristö- ja lupajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Santtu Salmelan varajäseneksi (Silvia Modigin henkilökoh-
tainen varajäsen) kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lu-
pajaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikau-
deksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 207
Val av ledamot i social- och hälsovårdsnämnden

HEL 2019-005381 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Mari Rantanen avsked från förtroendeuppdraget som le-
damot i social- och hälsovårdsnämnden

 valde Aleksi Niskanen till ny ledamot i social- och hälsovårdsnämn-
den för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 3.5.2019 sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyydestä

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 276) Mari Rantanen (Sannf.) till le-
damot i social- och hälsovårdsnämnden för den mandattid som börjar 
år 2017. Mari Rantanen anhåller om avsked 3.5.2019 från förtroende-
uppdraget som ledamot i social- och hälsovårdsnämnden efter att ha 
blivit vald till riksdagsledamot.
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Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har gilti-
ga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den för-
troendevalda beslutar om beviljande av avsked.

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

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 3.5.2019 sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyydestä

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Social- och hälsovårdsnämnden
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.06.2019 § 416

HEL 2019-005381 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto

 myöntää Mari Rantaselle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäse-
nen luottamustoimesta ja

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

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

27.05.2019 Pöydälle

20.05.2019 Pöydälle

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 208
Utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2018 och 
ansvarsfrihet för året 2018

HEL 2018-004974 T 00 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige

1 antecknade revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2018 
och de utlåtanden som stadsstyrelsen och nämnderna i fråga gett 
om denna

2 uppmanade stadsstyrelsen att före utgången av december 2019 
förelägga fullmäktige en utredning om vilka åtgärder de personer 
som ansvarar för verksamheten och de redovisningsskyldiga har 
vidtagit med anledning av utvärderingsberättelsen

3 antecknade revisionsberättelsen 2018
4 godkände bokslutet på basis av uppgifterna i revisionsberättelsen
5 beviljade de redovisningsskyldiga som handhaft stadens förvaltning 

och ekonomi ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 på basis av det 
som i revisionsberättelsen anges om bokslutets godtagbarhet.

Behandling

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige som förfarande 
att diskussionen om ärendena 7 och 8 på föredragningslistan förs sam-
tidigt. Eventuella förslag beträffande de båda ärendena skulle framstäl-
las under diskussionen.

Föredragande
Revisionsnämnden

Upplysningar
Minna Tiili, utvärderingschef, telefon: 310 36545

minna.tiili(a)hel.fi
Arto Ahlqvist, revisionschef, telefon: 310 36580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Bilagor

1 Utvärderingsberättelse 2018
2 Kaupunginhallituksen lausunto 20.5.2019
3 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto 7.5.2019
4 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 14.5.2019
5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 21.5.2019
6 Revisionsberättelse 2018
7 Tilintarkastajan yhteenvetoraportti vuoden 2018 tilintarkastuksesta
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Sökande av ändring

Punkterna 1 - 3 Förbud mot sökande av ändring, 
beredning eller verkställighet

Punkterna 4 - 5 Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 121 § i kommunallagen (410/2015) ska revisionsnämnden bere-
da de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin 
och som fullmäktige ska fatta beslut om samt bedöma huruvida de mål 
för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i 
kommunen och kommunkoncernen och huruvida verksamheten är ord-
nad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Nämnden ska ge full-
mäktige en revisionsberättelse för respektive år, i vilken resultaten av 
bedömningen framförs. Utvärderingsberättelsen ska behandlas i full-
mäktige i samband med bokslutet.

Helsingfors stads bokslut 2018 behandlas i fullmäktige 19.6.2019. På 
samma sammanträde behandlas revisionsberättelsen för år 2018 som 
stadens revisor har tagit fram och revisionsnämndens utvärderingsbe-
rättelse och de utlåtanden som stadsstyrelsen och nämnderna gett om 
denna. Dessutom beslutar fullmäktige på sammanträdet utifrån revi-
sionsnämndens förslag om beviljandet av ansvarsfrihet för redovis-
ningsskyldiga för räkenskapsåret 2018.

Utvärderingsberättelsen

Revisionsnämndens två kommittéer har i samverkan med revisionskon-
toret berett en utvärderingsberättelse av utvärderingstemana som ingår 
i 2018 års utvärderingsplan. Nämnden godkände utvärderingsberättel-
sen 9.4.2019. Utvärderingsberättelsen utgör bilaga till detta ärende.

Revisionsnämnden har i enlighet med 21 kap. 2 § i förvaltningsstadgan 
för Helsingfors stad anmodat stadsstyrelsen och nämnderna och direk-
tionerna i fråga att före 22.5.2019 ge utlåtande om utvärderingsberät-
telsen. Utlåtandena utgör bilaga till detta ärende.

Revisionsnämnden föreslår dessutom att stadsfullmäktige ska uppma-
na stadsstyrelsen att före utgången av december förelägga fullmäktige 
en utredning om vilka åtgärder de personer som ansvarar för verksam-
heten och de redovisningsskyldiga har vidtagit med anledning av ut-
värderingsberättelsen. Förfarandet motsvarar bestämmelsen i 121 § i 
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kommunallagen, enligt vilken stadsstyrelsen bör ge fullmäktige ett utlå-
tande om de åtgärder som utvärderingsberättelsen föranleder.

Revisionsberättelse

Enligt kommunallagen ska revisorn granska om kommunens förvaltning 
har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut, om kommunens bokslut 
och det därtill hörande koncernbokslutet ger riktiga och tillräckliga upp-
gifter om kommunens resultat, ekonomiska ställning, finansiering och 
verksamhet enligt bestämmelserna och föreskrifterna om upprättande 
av bokslut, och om uppgifterna om grunderna för statsandelarna är rik-
tiga. Revisorn ska dessutom granska om kommunens interna kontroll 
och riskhantering samt koncernövervakningen har ordnats på behörigt 
sätt.

KPMG Oy Ab, som är revisor för Helsingfors stad, har förelagt revi-
sionsnämnden en revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018. Revi-
sionsberättelsen är ställd till stadsfullmäktige och den undertecknades 
26.4.2019 av ansvarige revisorn Jorma Nurkkala, OFR, CGR. Revi-
sionsberättelsen utgör bilaga till detta ärende.

Revisorn relaterade revisionsberättelsen för revisionsnämnden vid 
sammanträdet 7.5.2019. Revisorn föreslår i revisionsberättelsen att 
bokslutet ska godkännas och de redovisningsskyldiga ska beviljas an-
svarsfrihet för räkenskapsåret. Redovisningsskyldiga är med stöd av 
125 § i kommunallagen medlemmarna i organen och de ledande tjäns-
teinnehavarna inom organens uppgiftsområde.

Revisorn har utöver revisionsberättelsen gett en sammandragsrapport 
daterad 26.4.2019 om revisionen rörande räkenskapsåret 2018. Rap-
porten har på begäran av revisorn sänts från revisionskontoret bland 
annat till stadens ledning, till sektorernas ledning och till förvaltnings- 
och ekonomicheferna. Revisorn relaterade sammandragsrapporten för 
revisionsnämnden vid sammanträdet 7.5.2019. Sammandragsrappor-
ten utgör bilaga till detta ärende.

Föredragande
Revisionsnämnden

Upplysningar
Minna Tiili, utvärderingschef, telefon: 310 36545

minna.tiili(a)hel.fi
Arto Ahlqvist, revisionschef, telefon: 310 36580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Bilagor

1 Utvärderingsberättelse 2018
2 Kaupunginhallituksen lausunto 20.5.2019
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3 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto 7.5.2019
4 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 14.5.2019
5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 21.5.2019
6 Revisionsberättelse 2018
7 Tilintarkastajan yhteenvetoraportti vuoden 2018 tilintarkastuksesta

Sökande av ändring

Punkterna 1 - 3 Förbud mot sökande av ändring, 
beredning eller verkställighet

Punkterna 4 - 5 Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Tarkastuslautakunta 28.05.2019 § 50

HEL 2018-004974 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä
päättäisi

− merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodel-
ta 2018 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten 
lautakuntien lausunnot

− kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2019 loppuun 
mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toi-
minnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointi-
kertomuksen johdosta

− merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 2018
− hyväksyä tilintarkastuskertomuksessa esitetyn perusteella tilinpää-

töksen
− myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyy-

destä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2018 kau-
pungin hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille.

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili(a)hel.fi
Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi
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§ 209
Helsingfors stads bokslut för år 2018

HEL 2019-002913 T 02 02 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

- godkänna stadens bokslut för år 2018 utgående från att räkenskaps-
periodens resultat före ändringar i reserveringar och fonder uppgår till 
386 782 745,66 euro.

- godkänna att räkenskapsperiodens resultat för affärsverken och fon-
derna utanför budgeten ska behandlas enligt följande:

Över-/underskott från de affärsverk som nämns nedan ska överföras till 
balansräkningens eget kapital enligt förslaget från direktionen vid re-
spektive affärsverk.

Över-/underskott i de fonder som nämns nedan ska överföras till re-
spektive fonds fondkapital i enlighet med fondens stadgar.
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- godkänna att räkenskapsperiodens resultat i fråga om den övriga 
verksamheten behandlas enligt följande:

Stadsfullmäktige beslutade vidare att 20 miljoner euro av de ackumule-
rade vinstmedlen i Helsingfors stads balansräkning ska överföras till 
innovationsfonden.
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Stadsfullmäktige beslutade vidare att 10 miljoner euro av de ackumule-
rade vinstmedlen i Helsingfors stads balansräkning överförs till fonden 
för idrotts- och friluftsanläggningar.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande tre hemställningskläm-
mar:

1 Staden utreder möjligheterna att bättre betona miljö- och klima-
teffekterna då investeringsbeslut fattas. (Mari Holopainen)

  
2 Man bör utreda möjligheterna att hänvisa uppföljningen av må-

len för utsläppsminskningarna åt fullmäktige, mer grundligt och 
med högre prioritet än i nuläget. (Mai Kivelä)

  
3 Staden utreder möjligheterna att vid den ekonomiska planerin-

gen i social- och hälsovårdssektorn öka prioriteringen av beslu-
tens välfärdseffekter på lång sikt, i synnerhet effekterna på den 
mentala hälsan. (Alviina Alametsä)

Behandling

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige som förfarande 
att diskussionen om ärendena 7 och 8 på föredragningslistan förs sam-
tidigt. Eventuella förslag beträffande de båda ärendena skulle framstäl-
las under diskussionen.

Under diskussionen framställdes tre förslag till hemställningsklämmar.

Ledamoten Mari Holopainen understödd av ledamoten Reetta Vanha-
nen föreslog följande hemställningskläm: 

 Staden utreder möjligheterna att bättre betona miljö- och klima-
teffekterna då investeringsbeslut fattas.

Ledamoten Mai Kivelä understödd av ledamoten Atte Harjanne fö-
reslog följande hemställningskläm: 

 Man bör utreda möjligheterna att hänvisa uppföljningen av målen 
för utsläppsminskningarna åt fullmäktige, mer grundligt och med 
högre prioritet än i nuläget.

Ledamoten Alviina Alametsä understödd av ledamoten Eva Biaudet fö-
reslog följande hemställningskläm: 
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 Staden utreder möjligheterna att vid den ekonomiska planerin-
gen i social- och hälsovårdssektorn öka prioriteringen av beslu-
tens välfärdseffekter på lång sikt, i synnerhet effekterna på den 
mentala hälsan.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

1 omröstningen

Ledamoten Mari Holopainens förslag till hemställningskläm JA, motsät-
ter sig NEJ

JA-förslag: Staden utreder möjligheterna att bättre än nu betona miljö- 
och klimateffekterna då investeringsbeslut fattas.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 49
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Maija Ant-
tila, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Atte Harjanne, Martina 
Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Jukka Järvinen, Atte 
Kaleva, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura 
Kolbe, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Heimo Laakso-
nen, Anna Laine, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilai-
nen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Jenni Paju-
nen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Leo Strani-
us, Lilja Tamminen, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikan-
sa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 6
Amos Ahola, Pia Kopra, Otto Meri, Dani Niskanen, Matti Parpala, Ilkka 
Taipale

Blanka: 24
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, 
Juha Hakola, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Tapio 
Klemetti, Terhi Koulumies, Seija Muurinen, Jussi Niinistö, Mia Nygård, 
Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, 
Risto Rautava, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Ulla-
Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen
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Frånvarande: 6
Tuula Haatainen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Sampo Terho, Pil-
vi Torsti, Paavo Väyrynen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mari Holopainens förslag till 
hemställningskläm.

2 omröstningen

Ledamoten Mai Kiveläs förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig 
NEJ

JA-förslag: Man bör utreda möjligheterna att hänvisa uppföljningen av 
målen för utsläppsminskningarna åt fullmäktige, mer grundligt och med 
högre prioritet än i nuläget.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 52
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Amos Ahola, Heidi Ahola, Alviina Ala-
metsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eva 
Biaudet, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mia Haglund, Atte Harjanne, 
Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Ho-
lopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaa-
ra, Jukka Järvinen, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai 
Kivelä, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Anna Laine, Petra 
Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jo-
hanna Nuorteva, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti 
Parpala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Laura 
Rissanen, Tomi Sevander, Leo Stranius, Lilja Tamminen, Reetta Van-
hanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 4
Pia Kopra, Dani Niskanen, Mika Raatikainen, Ilkka Taipale

Blanka: 22
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Juha Hakola, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, 
Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Seija 
Muurinen, Jussi Niinistö, Mia Nygård, Jaana Pelkonen, Mari Rantanen, 
Risto Rautava, Daniel Sazonov, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Ju-
hana Vartiainen

Frånvarande: 7
Tuula Haatainen, Otto Meri, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Sampo 
Terho, Pilvi Torsti, Paavo Väyrynen
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Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mai Kiveläs förslag till hemställ-
ningskläm.

3 omröstningen

Ledamoten Alviina Alametsäs förslag till hemställningskläm JA, motsät-
ter sig NEJ

JA-förslag: Staden utreder möjligheterna att vid den ekonomiska plane-
ringen i social- och hälsovårdssektorn öka prioriteringen av beslutens 
välfärdseffekter på lång sikt, i synnerhet effekterna på den mentala häl-
san.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 66
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Amos Ahola, Heidi Ahola, Alviina Ala-
metsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fa-
tim Diarra, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Atte Harjanne, Martina 
Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Ki-
vekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Kork-
kula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Anna Laine, Petra 
Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Jenni 
Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Pel-
tokorpi, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Laura 
Rissanen, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Leo Stranius, Lilja Tammi-
nen, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Ve-
sikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 2
Otto Meri, Ilkka Taipale

Blanka: 11
Mika Ebeling, Juha Hakola, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Heimo 
Laaksonen, Seija Muurinen, Mia Nygård, Matti Parpala, Risto Rautava, 
Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 6
Tuula Haatainen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Sampo Terho, Pil-
vi Torsti, Paavo Väyrynen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Alviina Alametsäs förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
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Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ekonomiplaneringschef, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

1 Bokslut 2018
2 Tunnusluvut 2017 ja 2018 lopullisilla väestötiedoilla

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att enligt 113 § i kommunallagen ska kom-
munstyrelsen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före utgång-
en av mars månad året efter räkenskapsperioden och lämna det till re-
visorerna för granskning. Fullmäktige ska behandla bokslutet före ut-
gången av juni månad.

Stadsstyrelsen har 18.3.2019, § 196, behandlat och undertecknat 
Helsingfors stads bokslut.

Helsingfors har skött sin ekonomi långsiktigt, varför den vilar på en sta-
dig grund. Räkenskapsperiodens resultat var 386,8 miljoner euro, vilket 
var 199 miljoner bättre än i budgeten. Resultatet var 483,1 miljoner eu-
ro år 2017 och 470,2 miljoner euro år 2016. Eftersom verksamhetsbi-
draget utföll bättre än budgeterat (81,3 miljoner euro) och inkomsterna 
från skatter och statsandelar ökade mer än man räknat med i budgeten 
(106 miljoner euro) var det möjligt att nå detta resultat för 2018. Också 
ränteutgifterna var lägre än budgeterat (12 miljoner euro).
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Helsingfors stads resultaträkning
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Det inflöt mer inkomster av markförsäljning än budgeterat (100 miljoner 
euro) sammanlagt 123 miljoner euro (utfall 143 miljoner euro 2017).

Stadens externa omkostnader ökade med 2,8 procent från föregående 
år. Ökningen var moderat jämfört med utgiftsökningen i andra större 
städer, eller i hela kommunsektorn. Utfallet för stadens omkostnader 
var 38 miljoner euro lägre än budgeterat.

Utgifterna enligt det ekonomiska mål som mäts utgående från driftse-
konomins verksamhetsutgifter i stadsstrategin ökade med ca 2,0 pro-
cent 2018. Dessa utgifter blev ca 58 miljoner euro mindre än budgete-
rat. Anslagen underskreds delvis till följd av att vissa centralt reserve-
rade anslag underskreds (bl.a. de centraliserade utgifterna för datatek-
nik samt ändringar i periodiseringen av personalutgifter) samt att kost-
naderna för val utföll lägre än budgeterat (inget landskapsval 2018 och 
endast en omgång i presidentvalet). I stadsmiljösektorn blev dessutom 
utfallet för vissa utgifter mindre än budgeterat (personalutgifterna för 
budgetmomentet stadsstruktur, bostadsproduktionens utgifter samt un-
derstödet till HST). 

Skatteintäkterna uppgick till 3 416,6 miljoner euro, dvs. de totala skatte-
inkomsterna var 83,6 miljoner euro högre än budgeterat. Då man räk-
nar med samfundsskatter och fastighetsskatter ökade skatteintäkterna 
med 1,1 procent jämfört med föregående år. Från och med ingången 
av 2018 sänktes Helsingfors kommunalskattesats med en halv procen-
tenhet. Skatteintäkterna utvecklades mer positivt i Helsingfors än i lan-
det i genomsnitt, trots att Helsingfors sänkte sin skattesats. Helsingfors 
har haft en större ökning av förvärvsinkomstskatten än landet i övrigt 
under de senaste åren.

Redovisningen av statsandelar uppgick till 197,3 miljoner euro och de 
minskade med ca 23 miljoner euro jämfört med föregående år som en 
följd av de nedskärningar som konkurrenskraftsavtalet medförde samt 
genom utjämning av statsandelarna på grund av skillnader i kommu-
nernas inkomstskattebas.

Årsbidraget var 752 miljoner euro, vilket är 206 miljoner euro högre än i 
budgeten men klart svagare än föregående år (838 miljoner euro 
2017). Årsbidraget visar hur mycket resultatfinansiering staden kan an-
vända för investeringar och amortering av lån.

*) Effekterna av att bokföringen av extraordinära intäkter och kostnader 
ändrades 2017 har beaktats sedan 2016 
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Utfallet för stadens investeringar 2018 var 625 miljoner euro när affärs-
verkens investeringar beaktas (närmast affärsverket HST:s investe-
ringar i kollektivtrafik), alltså nästan på samma nivå som föregående år 
(621 miljoner 2017).

Investeringsnivån i Helsingfors var hög, precis som 2017. Investe-
ringsnivån i Helsingfors har under de två senaste åren märkbart ökat.

I budgeten hade det reserverats anslag på 571,5 miljoner euro, (exklu-
sive affärsverken) för investeringar. Investeringsdelens disponibla an-
slag efter att överskridningsrätter beviljats på grund av föregående års 
outnyttjade anslag samt övriga överskridningsrätter uppgår till sam-
manlagt ca 694,3 miljoner euro, varav sammanlagt 516 miljoner euro, 
eller 74 procent, förbrukades. I budgeten hade det reserverats sam-
manlagt 181,7 miljoner euro för affärsverkens investeringar, utfallet 
blev 109,1 miljoner euro, dvs. 60 procent.

Helsingfors stads finansieringsanalys

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde var positivt, 150,7 mil-
joner euro. Detta centrala nyckeltal som beskriver stadens ekonomi 
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blev svagare än föregående år (245 miljoner euro 2017). Det lägre års-
bidraget var orsak till att nivån blev lägre i år.

Kassaflödet från stadens verksamhet och investeringar har visat ett 
överskott under åren 2016–2018, vilket har förbättrat nyckeltalen i fi-
nansieringsanalysen.

Det lyftes inga nya långfristiga budgetlån. Stadens lånestock sjönk till 
1 100 miljoner euro (inkl. HST:s lån från penninginstitut). Långfristiga 
lån amorterades med sammanlagt 106 miljoner euro. Amorteringarna 
finansierades med kassaflödesöverskottet från verksamheten och in-
vesteringarna.

Stadens kassa och banktillgodohavanden har minskat med 75 miljoner 
euro under den aktuella räkenskapsperioden. Kassan minskade på 
grund av den svagare nivån på verksamhetens och investeringarnas 
kassaflöde jämfört med föregående år, amortering av långfristiga lån 
och ökad utlåning. Stadens likviditet i slutet av året var 91 dagar.

I stadens likvida medel ingår 428 miljoner euro i dotterbolagens medel 
på stadens koncernkonto, dvs. stadens kortfristiga lån till dotterbolagen 
samt 81 miljoner euro i personalkassans medel, dvs. kortfristigt lån till 
stadens personalkassa.

I övriga förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital visas Bo-
stadsproduktionens ökade användning av stadens så kallade interna 
kontokredit såsom en post som försämrar stadens betalningsförmåga. 
Detta berodde på den märkbart ökade produktionen och på att entre-
prenadernas kostnader ökat.

Eftersom årsbidraget under det senaste året förblivit högt har det varit 
möjligt för staden att finansiera en allt större del av investeringarna 
med inkomstfinansiering. Detta har dessutom gjort det möjligt att mins-
ka stadens lånestock.

Ökningen av lånefordringar förklaras av ett beviljat lån på 90 miljoner 
euro till Stadion-stiftelsen för Olympiastadions ombyggnadsprojekt.
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Helsingfors stadskoncerns årsbidrag för 2018 var 1 358 miljoner euro, 
vilket är cirka 35 miljoner euro sämre än 2017. Helsingfors stads årsbi-
drag sjönk med 86 miljoner euro 2018 jämfört med föregående år. 
Därmed höjde dottersammanslutningarna stadskoncernens årsbidrag 
med över 50 miljoner euro mer än året innan. Framförallt Helen Ab:s 
verksamhet var mer lönsam än året innan.

Stadskoncernens överskott var 528 miljoner euro, vilket var 120 miljo-
ner euro sämre än föregående år. Helsingfors stads överskott var 75 
miljoner euro sämre än föregående år.

Helsingfors stadskoncerns resultaträkning

År 2018 var verksamhetens och investeringarnas kassaflöde i stads-
koncernen −35 miljoner euro negativt, alltså klart sämre än året innan 
(171 miljoner euro). Helsingfors stads inverkan på stadskoncernens 
verksamhets och investeringars kassaflöde var 150,7 miljoner euro, vil-
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ket var lägre än föregående år (245,1 miljoner euro). Dottersamman-
slutningarnas sammanräknade investeringsnivå uppgick till 1 093,5 mil-
joner euro och det var 328,9 miljoner euro mer än året innan (764,6 
miljoner euro). Dottersammanslutningarnas sammanräknade investe-
ringsnivå försämrade, i takt med stadens försämrade årsbidrag, kassa-
flödet från stadskoncernens verksamhet och investeringar.

Stadskoncernens lånestock uppgick till 4 983,8 miljoner euro (2017 var 
motsvarande siffra 4 984,7 miljoner euro), alltså 7 670 euro per invåna-
re. Av detta utgjorde Helsingfors stads lånestock 1 100 miljoner euro, 
dvs. 1 693 euro per invånare. Helsingfors stads lånestock fortsatte att 
minska medan dottersammanslutningarnas totala lånestock ökade i 
motsvarande utsträckning.

Helsingfors stadskoncerns finansieringsanalys
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I bokslutet 2018 presenteras preliminära befolkningsuppgifter per 
31.12.2018 och en jämförelse med 31.12.2017.

Statistikcentralen publicerar de slutgiltiga officiella befolkningsmäng-
derna i slutet av mars följande år. Enligt kommunallagen ska kommun-
styrelsen behandla boksluten senast i slutet av mars. På grund av tid-
tabellen för behandlingen av bokslutet har man i Helsingfors stads bok-
slut använt en preliminär uppgift för befolkningsmängden.

Det slutliga befolkningsantalet 2018 var 1 758 färre invånare än den 
preliminära uppgiften i bokslutet.

Nyckeltalen som presenteras i bokslutet 2018 för slutliga befolknings-
uppgifter 2017 och 2018 har presenterats i den bifogade tabellen (Nyc-
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keltal med slutgiltiga befolkningsdata 2017–2018). Skillnaden mellan 
de preliminära uppgifterna och de slutgiltiga är inte betydande.

I samband med behandlingen av bokslutet konstaterar stadsstyrelsen 
att kommunstyrelsen enligt kommunallagen i verksamhetsberättelsen 
ska lägga fram förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat.

Resultaten för affärsverken och de fonder som utgör självständiga ba-
lansenheter behandlas i deras egna bokslut i enlighet med bokförings-
bestämmelserna.

Dessutom föreslår stadsstyrelsen stadsfullmäktige att 20 miljoner euro 
av de ackumulerade vinstmedlen i Helsingfors stads balansräkning 
överförs till innovationsfonden. En ökning av innovationsfondens kapital 
gör det möjligt att under fullmäktigeperioden genomföra utvecklingspro-
jekt, vilka under en viss tid realiserar stadsstrategin, t.ex. testverksam-
het inom digitaliseringsprogrammet med företag och övriga partner. En 
ändring av fondens stadgar föreläggs stadsfullmäktige separat.

Innovationsfondens fria kapital var i mars 2019 ca 12 miljoner euro. 
Den årliga användningen har varierat, under de senaste åren då pro-
jektsökningar ordnats har den varit 3–3,5 miljoner euro.

Stadsstyrelsen föreslår vidare stadsfullmäktige att 10 miljoner euro av 
de ackumulerade vinstmedlen i Helsingfors stads balansräkning över-
förs till fonden för idrotts- och friluftsanläggningar. Det är viktigt att öka 
fondens kapital för att kunna finansiera pågående idrottsprojekt (bl.a. 
Urhea-halli). Det fria kapitalet i fonden för idrotts- och friluftsanlägg-
ningar var i mars 2019 ca 10 miljoner euro.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ekonomiplaneringschef, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

1 Bokslut 2018
2 Tunnusluvut 2017 ja 2018 lopullisilla väestötiedoilla

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria
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Kaupunginhallitus 10.06.2019 § 427

HEL 2019-002913 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

- hyväksyä kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen siten, että tilikauden 
tulos ennen varausten ja rahastojen muutoksia on 386 782 745,66 eu-
roa.

- hyväksyä tilikauden tuloksen käsittelystä liikelaitosten ja talousarvion 
ulkopuolisten rahastojen osalta seuraavasti:

Alla olevien liikelaitosten yli-/alijäämä siirretään ko. liikelaitoksen johto-
kunnan esityksen mukaisesti ko. liikelaitoksen taseen omaan pääo-
maan.

Alla olevien rahastojen yli-/alijäämä siirretään rahaston sääntöjen mu-
kaisen ko. rahaston rahastopääomaan.

- hyväksyä muun toiminnan tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavasti:
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Edelleen kaupunginvaltuusto päättää, että innovaatiorahastoon siirre-
tään Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista 20 mil-
joonaa euroa.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää, että urheilu- ja ulkoilulaitosrahas-
toon siirretään Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovarois-
ta 10 miljoonaa euroa.

18.03.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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§ 210
Förtroendevaldas och tjänsteinnehavares lagstadgade redogörelser 
för bindningar

HEL 2017-011969 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade de förtroendevaldas och tjänsteinneha-
varnas redogörelser för bindningar som avses i 84 § i kommunallagen.

Föredragande
Revisionsnämnden

Upplysningar
Vilma Lamminpää, controller, telefon: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi

Bilagor

1 Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 28.5.2019
2 Viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset 28.5.2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

En kommunal förtroendevald och tjänsteinnehavare som avses i 84 § 
2 mom. i kommunallagen ska lämna en redogörelse för sina bindningar 
när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag 
och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för be-
tydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av bety-
delse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Redogörelserna för bindningar lämnas till revisionsnämnden, som 
övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för 
fullmäktige minst två gånger om året. Den redogörelseskyldige ansva-
rar själv för att lämna in redogörelsen för bindningar. Redogörelsen ska 
lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sin 
förtroendepost eller sitt uppdrag. Personen är också skyldig att utan 
dröjsmål anmäla förändringar i bindningarna och korrigera felaktiga 
uppgifter.
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Kommunen ska föra ett offentligt register över bindningarna i det all-
männa datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmel-
serna. När ett förtroendeuppdrag eller annat uppdrag som omfattas av 
skyldigheten att lämna en redogörelse upphör ska uppgifterna om per-
sonen strykas ur registret och datanätet.

De redogörelseskyldiga

Skyldigheten att redogöra för sina bindningar gäller borgmästaren, bi-
trädande borgmästarna, alla andra ledamöter och ersättare i stadssty-
relsen, ledamöterna och ersättarna i stadsstyrelsens sektioner, stads-
fullmäktiges ordförande och vice ordförande, ordförandena och vice 
ordförandena för nämnderna och sektionerna samt ledamöterna och 
ersättarna i stadsmiljönämnden och dess sektioner.

Enligt Helsingfors stads rättstjänst är följande tjänsteinnehavare skyldi-
ga att lämna en redogörelse för sina bindningar: föredragandena i 
stadsstyrelsen och dess sektioner och de som utsetts till deras ställfö-
reträdare, de som är föredragande i nämnderna och deras sektioner 
och de som utsetts till deras ställföreträdare. Att vara ställföreträdare 
för föredragandens ställföreträdare gör inte personen skyldig att lämna 
en redogörelse för sina bindningar, om personen i fråga i praktiken ald-
rig är föredragande.

Läget med redogörelserna för bindningar vid Helsingfors stad 28.5.2019.

Det finns 106 redogörelseskyldiga förtroendevalda. Uppgifterna om de 
förtroendevaldas redogörelser finns i bilaga 1. Det finns 125 redogörel-
seskyldiga tjänsteinnehavare. Uppgifterna om tjänsteinnehavarnas re-
dogörelser finns i bilaga 2.

De uppdaterade redogörelserna för bindningar publiceras på stadens 
internetsida på adressen https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallin-
to/paatoksenteko/muutoksenhaku-paatoksiin/sidonnaisuusilmoitukset

Föredragande
Revisionsnämnden

Upplysningar
Vilma Lamminpää, controller, telefon: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi

Bilagor

1 Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 28.5.2019
2 Viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset 28.5.2019

Sökande av ändring
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Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Tarkastuslautakunta 28.05.2019 § 51

HEL 2017-011969 T 00 01 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi luottamushenkilöiden ja vi-
ranhaltijoiden kuntalain 84 §:n tarkoittamat sidonnaisuusilmoitukset.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti saattaa sidonnaisuusilmoitukset 
valtuustolle tiedoksi.

20.11.2018 Ehdotuksen mukaan

29.05.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

14.11.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 12.12.2018 § 408

HEL 2017-011969 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade de förtroendevaldas och tjänsteinneha-
varnas redogörelser för bindningar som avses i 84 § i kommunallagen.

20.06.2018 Enligt förslaget

13.12.2017 Enligt förslaget

Föredragande
Revisionsnämnden

Upplysningar
Vilma Lamminpää, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi
Timo Terävä, revisionsdirektör, telefon: 310 43126
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timo.terava(a)hel.fi
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§ 211
Ändring av de förtroendevaldas ekonomiska förmåner

HEL 2019-002278 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade ändra de förtroendevaldas ekonomiska 
förmåner enligt följande:

Ersättning för inkomstbortfall och för kostnader som föranleds av anordnande av 
barnvård

I slutet av första stycket i detta kapitel tilläggs följande sista punkt:

Ersättning för inkomstbortfall och för kostnader som föranleds av an-
ordnande av barnvård betalas […]

 till fullmäktigegruppens ordförande för deltagande i gruppmötet före 
stadsstyrelsens sammanträde

Arvoden för stadens organ

Stycket Övriga organ som det bestäms om i förvaltningsstadgan ersätts 
med följande stycken:

Sektornämndernas sektioner

 Sammanträdesarvode: 160 euro (ordföranden), 140 euro (vice 
ordföranden, ledamöterna)

 Årsarvode: 4 480 euro (ordföranden), 2 240 euro (vice ordföranden)

Räddningsnämnden

 Sammanträdesarvode: 160 euro (ordföranden), 140 euro (vice 
ordföranden, ledamöterna)

 Årsarvode: 4 480 euro (ordföranden), 2 240 euro (vice ordföranden)

Affärsverkens direktioner

 Sammanträdesarvode: 160 euro (ordföranden), 140 euro (vice 
ordföranden, ledamöterna)

 Årsarvode: 4 480 euro (ordföranden), 2 240 euro (vice ordföranden)

Direktionerna för skolorna och gymnasierna

 Sammanträdesarvode: 160 euro (ordföranden), 140 euro (vice 
ordföranden, ledamöterna)
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Stycket Organ tillsatta av stadsstyrelsen ändras enligt följande:

Organ tillsatta av behöriga organ

 Sammanträdesarvode i fråga om en kommitté, en kommission, ett 
påverkansorgan eller ett annat motsvarande organ som ett behörigt 
organ har tillsatt, om det i beslutet om tillsättande är angivet att det-
ta beslut ska tillämpas: 150 euro (ordföranden), 130 euro (vice 
ordföranden, ledamöterna)

Arvoden vid val

Det tilläggs i första stycket i detta kapitel att ersättningen för transport 
av valmaterial och för övriga förberedelser ingår i totalarvodena i sam-
band med val enligt följande:

Ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna i valnämnder och val-
bestyrelser, likaså valfunktionärer, får det nedanstående arvodet per 
förrättningsdag. Ersättning för räknearbetet efter avslutad valförrätt-
ning, för transport av valmaterial i stadens område, för förberedelser i 
samband med val och för användning av egen mobiltelefon i liten om-
fattning ingår i arvodet.

Dessutom tilläggs följande stycken i kapitlet:

Ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna i valnämnder och val-
bestyrelser, likaså valfunktionärer, får ersättning för inkomstbortfall eller 
för kostnader som föranleds av anordnande av barnvård och ersättning 
för resekostnader för transport av valmaterial och skötsel av uppgifter 
som hänför sig till förrättande av en omröstning.

De förtroendevalda får de nedanstående arvodena för centralvalnämn-
dens sammanträden.

 Sammanträdesarvode: 160 euro (ordföranden), 140 euro (vice 
ordföranden, ledamöterna)

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Förtroendevaldas ekonomiska förmåner

Sökande av ändring
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Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ersättning för inkomstbortfall och för kostnader som föranleds av anordnande av 
barnvård

I de förtroendevaldas ekonomiska förmåner har det gjorts möjligt att få 
ersättning för inkomstbortfall och för kostnader som föranleds av an-
ordnande av barnvård för gruppmöten före stadsstyrelsens och stads-
fullmäktiges sammanträden för de ledamöter som deltar i sammanträ-
det för organet i fråga.

Fullmäktigegruppens ordförande är inte i alla situationer berättigade till 
ersättning. För fullmäktigegruppens ordförande föreslås rätt att få er-
sättning för gruppmötet oberoende av om ordföranden deltar i organets 
sammanträde efter gruppmötet eller inte.

Sammanträdes- och årsarvoden

Vid den senaste ändringen av de förtroendevaldas ekonomiska förmå-
ner hade sammanträdes- och årsarvodena för vissa organ felaktigt 
lämnats bort. Avsikten är att i förtroendevaldas ekonomiska förmåner 
tillägga bestämmelser om årsarvodena för sektornämndernas sektioner 
och för räddningsnämnden och förtydliga de ekonomiska förmånernas 
läsbarhet i fråga om sammanträdes- och årsarvodena.

Arvoden vid val

Arvodena vid val föreslås bli förtydligade genom att tillägga att ersätt-
ningen för transport av valmaterial i stadens område och för förbere-
delserna vid val ingår i totalarvodet. I kapitlet tilläggs dessutom be-
stämmelser som förtydligar ersättningen för inkomstbortfall och för 
kostnader som föranleds av anordnande av barnvård, ersättningen för 
transport av valmaterial och för kostnader vid förrättande av en om-
röstning samt centralvalnämndens sammanträdesarvoden.

Förslaget till förtroendevaldas nya ekonomiska förmåner utgör bilaga 1.

Befogenheter

Enligt 14 § i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om grunderna för 
de förtroendevaldas ekonomiska förmåner. I 31 kap. i förvaltningsstad-
gan ingår bestämmelser om grunderna för de förtroendevaldas ekono-
miska förmåner och ersättningar som förutsätts i kommunallagen. En-
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ligt förvaltningsstadgan beslutar stadsfullmäktige utöver grunderna för 
förmånerna också om storleken på arvoden och ersättningar och om 
hur de begränsas.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Förtroendevaldas ekonomiska förmåner

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Sektorerna, affärsverken och förvaltningarna

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.06.2019 § 412

HEL 2019-002278 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa luottamushenkilöiden taloudellisia 
etuuksia seuraavasti:

Ansionmenetyksen ja lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten 
korvaaminen

Luvun ensimmäisen kappaleen viimeiseksi kohdaksi lisätään:

Ansionmenetyksen korvausta tai lastenhoidon järjestämisestä aiheutu-
neita kustannuksia maksetaan
[…]

 valtuustoryhmän puheenjohtajalle osallistumisesta kaupunginhalli-
tuksen kokousta edeltävään ryhmäkokoukseen

Kaupungin toimielinten palkkiot
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Hallintosäännössä määrättyjä muita toimielimiä koskeva kappale korva-
taan seuraavilla kappaleilla:

Toimialalautakuntien jaostot

 Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet) 

 Vuosipalkkio: 4 480 euroa (puheenjohtaja), 2 240 euroa (varapu-
heenjohtaja)

Pelastuslautakunta

 Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet) 

 Vuosipalkkio: 4 480 euroa (puheenjohtaja), 2 240 euroa (varapu-
heenjohtaja)

Liikelaitosten johtokunnat

 Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet) 

 Vuosipalkkio: 4 480 euroa (puheenjohtaja), 2 240 euroa (varapu-
heenjohtaja)

Koulujen ja lukioiden johtokunnat

 Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet) 

Kaupunginhallituksen asettamia toimielimiä koskeva kappale muute-
taan seuraavasti:

Toimivaltaisen toimielimen asettamat toimielimet

 Toimivaltaisen toimielimen asettaman toimikunnan, neuvottelukun-
nan, vaikuttamistoimielimen tai muun vastaavan kokouspalkkio, jos 
asettamispäätöksessä todetaan tätä päätöstä sovellettavan: 150 
euroa (puheenjohtaja), 130 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Vaaleihin liittyvät palkkiot

Luvun ensimmäiseen kappaleeseen lisätään maininta siitä, että vaalei-
hin liittyvät kokonaispalkkiot kattavat korvauksen vaalimateriaalien kul-
jettamisesta ja muusta valmistelutyöstä seuraavasti:

Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, varapuheen-
johtajalle, jäsenelle ja vaalitoimitsijalle maksetaan toimituspäivältä seu-
raavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy korvaus vaalitoimituksen 
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päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä, vaalimateriaalin kuljetuksesta 
kaupungin alueella, vaaleihin liittyvästä valmistelutyöstä ja vähäisestä 
oman matkapuhelimen käytöstä:

Lisäksi lukuun lisätään seuraavat kappaleet:

Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, varapuheen-
johtajalle, jäsenelle ja vaalitoimitsijalle maksetaan ansionmenetyksen 
korvausta tai lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia 
sekä matkakustannusten korvausta vaalimateriaalin kuljettamiseen ja 
äänestyksen suorittamiseen liittyvien tehtävien hoitamisesta.

Keskusvaalilautakunnan kokouksista maksetaan luottamushenkilöille 
seuraavat palkkiot:

 Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheen-
johtaja, jäsenet)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 24.04.2019 § 132

HEL 2019-002278 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade om de förtroendevaldas ekonomiska för-
måner från och med 1.5.2019 i enlighet med bilaga 1.

Stadsfullmäktige upphävde samtidigt de förtroendevaldas ekonomiska 
förmåner godkända 17.5.2017 (238 §).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

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

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 212
Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om fostrans- och utbild-
ningsnämndens, kanslichefens och sektorchefernas befogenheter

HEL 2019-004920 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände förvaltningsstadga för Helsingfors stad i en-
lighet med bilaga 1 så att ändringarna träder i kraft 1.7.2019.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Toni Mäki, stadsombudsman, telefon: 310 21258

toni.maki(a)hel.fi
Samuli Vartiainen, stadsombudsman, telefon: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi
Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Förvaltningsstadga 19.6.2019
2 Helsingin kaupungin hallintosääntö (muutokset näkyvissä).pdf

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Förslag till ändringar i förvaltningsstadgan

I förvaltningsstadgan föreslås två ändringar som gäller tillsyn över den 
privata småbarnspedagogiken och befogenheter att besluta om andra 
premieringar till vissa tjänsteinnehavare i sektorn. I fråga om fostrans- 
och utbildningsnämnden föreslås det att förvaltningsstadgan ska änd-
ras så att fostrans- och utbildningsnämnden får delegera den i lagen 
om småbarnspedagogik stadgade uppgiften om tillsyn över små-
barnspedagogik till tjänsteinnehavare som är underställda nämnden.

Det föreslås dessutom att förvaltningsstadgan samtidigt ska ändras så 
att sektorchefen i fortsättningen beslutar om andra premieringar till di-
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rektören för en servicehelhet och förvaltningsdirektören i sektorn, vilka 
hör till tjänsteinnehavarna i sektorn.

Ändringarna i förvaltningsstadgan beskrivs i bilaga 2. De föreslagna 
ändringarna har behandlats i stadgearbetsgruppen.

Tillsyn över småbarnspedagogik

Fostrans- och utbildningsnämnden gjorde 7.5.2019 (§ 147) en fram-
ställning om ändring av 15 kap. 1 § i förvaltningsstadgan. Enligt nämn-
dens framställning ska förvaltningsstadgan ändras så att fostrans- och 
utbildningsnämnden får delegera sin lagstadgade tillsynsuppgift till un-
derställda tjänsteinnehavare med stöd av förvaltningsstadgan.

Om förvaltning och tillsyn som gäller småbarnspedagogik stadgas i la-
gen om småbarnspedagogik (540/2018). Enligt lagen om småbarnspe-
dagogik ska de uppgifter som kommunen enligt lagen har skötas av ett 
eller flera kollegiala organ som utses av kommunen. I Helsingfors skö-
ter fostrans- och utbildningsnämnden de uppgifter om vilka stadgas i 
lagen om småbarnspedagogik. Fostrans- och utbildningsnämndens 
lagstadgade beslutanderätt och rätt att föra talan får genom förvalt-
ningsstadgan delegeras till tjänsteinnehavare som är underställda detta 
organ.

Enligt fostrans- och utbildningsnämndens framställning är tillsynen över 
privata serviceproducenters tjänster inom småbarnspedagogik med allt 
större betoning i första hand på stadens eget ansvar. Tillsynsmyndig-
heten inspekterar en anordnares eller serviceproducents verksamhet 
enligt lagen om småbarnspedagogik samt de verksamhetsställen och 
lokaler som används vid ordnandet av verksamheten i syfte att säker-
ställa dessas kundsäkerhet och hälsosamhet. Enligt nämndens fram-
ställning gör ändringen av förvaltningsstadgan det möjligt för nämnden 
att med stöd av förvaltningsstadgan bestämma gränserna för nämn-
dens och de underställda tjänsteinnehavarnas befogenheter i fråga om 
tillsynen över privat småbarnspedagogik.

För att möjliggöra ändringen föreslås det att förvaltningsstadgan ska 
ändras så att det i 15 kap. 1 § 2 mom. tilläggs en ny punkt 1, och 
4 punkten i den gällande 1 § 1 mom. kombineras med denna. Numre-
ringen på punkterna ändras samtidigt.

Stadgearbetsgruppen har behandlat fostrans- och utbildningsnämn-
dens framställning och anser att den föreslagna ändringen är motive-
rad. Stadgearbetsgruppen har konstaterat att ändringen av förvalt-
ningsstadgan ska förverkligas i enlighet med arbetsgruppens förslag 
vars lydelse i viss mån skiljer sig från nämndens framställning. Stad-
gearbetsgruppens förslag till formulering av förvaltningsstadgan mot-



Helsingfors stad Protokoll 12/2019 210 (340)
Stadsfullmäktige

Ärende/11
19.06.2019

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

svarar fostrans- och utbildningsnämndens framställning till innehållet, 
men är mer motiverat av stadgetekniska skäl.

Andra premieringar till direktören för servicehelheten och förvaltningsdirektören i sektorn

Enligt förslaget ändras förvaltningsstadgans bestämmelser om kansli-
chefens och sektorchefens befogenheter så att beslut om andra premi-
eringar till direktören för en servicehelhet och förvaltningsdirektören i 
sektorn i fortsättningen hör till sektorchefen i stället för kanslichefen.

Enligt 12 kap. 1 § 1 mom. i den gällande förvaltningsstadgan beslutar 
kanslichefen om andra premieringar till direktören för en servicehelhet 
och förvaltningsdirektören i sektorn. Med andra premieringar i punkten 
avses bland annat beslut om resultatpremier.

Det är inte ändamålsenligt att inom centralförvaltningen besluta om 
andra premieringar till direktören för en servicehelhet och förvaltnings-
direktören i sektorn, vilka hör till tjänsteinnehavarna i sektorn. Det är 
motiverat att i fråga om tjänsteinnehavarna i fråga delegera befogenhe-
terna att besluta om andra premieringar till sektorchefen eftersom sek-
torchefen också i övrigt är chef för direktörerna för servicehelheterna 
och för förvaltningsdirektören i sektorn.

För att genomföra ändringen föreslås det att förvaltningsstadgan ska 
ändras så att det i 14 kap. 1 § 1 mom. om sektorchefens allmänna be-
fogenheter tilläggs en ny punkt 7, enligt vilken sektorchefen beslutar 
om andra premieringar till direktören för en servicehelhet och förvalt-
ningsdirektören i sektorn än de premieringar som avses i 12 kap. 1 § 
1 mom. 8 punkten. Samtidigt ändras 12 kap. 1 § 1 mom. om kansliche-
fens befogenheter så att kanslichefen inte längre har befogenheterna i 
fråga. Samtidigt ändras strukturen och numreringen i punkterna i 
12 kap. 1 § 1 mom. av stadgetekniska skäl.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Toni Mäki, stadsombudsman, telefon: 310 21258

toni.maki(a)hel.fi
Samuli Vartiainen, stadsombudsman, telefon: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi
Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Förvaltningsstadga 19.6.2019
2 Helsingin kaupungin hallintosääntö (muutokset näkyvissä).pdf

Sökande av ändring
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Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Fostrans- och utbildningssektorn
Sektorernas personaltjänster

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.06.2019 § 428

HEL 2019-004920 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen 1 mukaisesti siten, että muutokset tulevat voimaan 1.7.2019 al-
kaen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Toni Mäki, kaupunginasiamies, puhelin: 310 21258

toni.maki(a)hel.fi
Samuli Vartiainen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 07.05.2019 § 147

HEL 2019-004920 T 00 01 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle edelleen 
kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että hallintosääntöä muutetaan si-
ten, että hallintosäännön 15 luvun 1 § 2 momenttiin lisätään uusi kohta, 
johon samalla yhdistetään nykyinen 1 § 1 momentin 4 kohta. Samalla 2 
momentin kohtien numerointia muutetaan siten, että uudesta kohdasta 
tulee 1 kohta ja nykyisistä 1 ja 2 kohdista tulee 2 ja 3 kohdat.

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 15 luvun 1 § kuuluu seuraavasti:

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan erityinen toimivalta
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Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta päättää,

1 palvelusetelin käyttämisen periaatteista sekä vahvistaa palvelusetelin 
arvon

2 kaupungin yksityisen hoidon tuen sekä kotihoidontuen kuntalisästä

3 suomenkielisen päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen perustamisesta 
tai lakkauttamisesta sekä ruotsinkielisen jaoston ehdotuksesta ruotsin-
kielisen päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen perustamisesta tai lakkaut-
tamisesta

4 ne koulut ja lukiot, joilla on yhteinen johtokunta

5 ammattiosaamisen toimikunnan asettamisesta näyttöjen suunnittelua 
ja toteuttamista varten sekä ammatillisen koulutuksen opiskeluoi-
keustoimikunnan asettamisesta päättämään ammatillisen opiskeluoi-
keuden peruuttamisesta ja palauttamisesta ja kurinpidosta.

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan 
viranhaltija päättää,

1 kunnalle säädetyistä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjille 
säädetyistä tehtävistä ja valvontatehtävistä  

2 oppilaiden ja opiskelijoiden tapaturman hoitoa koskevan edun 
myöntämisestä

3 lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta 
ja avustusten käytön valvonnasta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi
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§ 213
Helsingfors välfärdsplan 2019–2021

HEL 2019-005597 T 01 04 05

Beslut

Stadsfullmäktige godkände Helsingfors välfärdsplans tyngdpunkter och 
målsättningar för åren 2019–2021 samt de åtgärder som årligen ses 
över i samband med budgetberedningen.

Samtidigt uppmanade stadsfullmäktige alla sektorer och stadskansliet 
att i samarbete främja genomförandet av Helsingfors välfärdsplans 
målsättningar och åtgärder.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande sex hemställningskläm-
mar:

1 Då välfärdsplanen godkänns, förutsätter stadsfullmäktige att 
man utreder

 - möjligheten att ta hänsyn till ensamförsörjare och föräldrars 
sjukdom då man främjar likvärdigheten, stöder barnfamiljer och 
använder anslaget för positiv särbehandling, eftersom dessa 
bakgrundsfaktorer enligt forskningen hör till de största orsaker-
na till barnfamiljernas fattigdom och risk för utslagning

 - möjligheten till riskanalys i enlighet med vårdrekommendatio-
nerna och till preventiva åtgärder då man förebygger fallolyckor 
hos den äldre befolkningen i riskgrupperna. (Mari Rantanen)

  
2 I samband med godkännandet av välfärdsplanen, förutsätter 

stadsfullmäktige att man utreder möjligheterna för hur en hand-
lingsplan kan utarbetas, i samarbete med HUS och tredje sek-
torn, för att stärka mentalvårdstjänsterna och elevvårdens tjäns-
ter för barn och unga vuxna, så att varje barn och ung 
vuxen inom skälig tid och så snabbt som möjligt, på sitt mo-
dersmål såsom lagen förutsätter, får det stöd och den vård hen 
behöver. (Eva Biaudet)

  
3 Då välfärdsplanen godkänns, förutsätter stadsfullmäktige att 

man utreder möjligheterna för att hitta nya lösningar t.ex. genom 
ny praxis för att bevilja kompletterande och förebyggande ut-
komststöd på så sätt att priset för en kollektivtrafikbiljett framö-
ver inte ska  hindra helsingforsare med låga inkomster att delta i 
verksamhet som främjar välmåendet. (Petra Malin)
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4 Då välfärdsplanen godkänns, förutsätter stadsfullmäktige att 
man utreder möjligheten att erbjuda stadens lokaler till de äldres 
klubbar och föreningar för möten. (Sirpa Asko-Seljavaara)

  
5 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av välfärdsplanen 

att det utreds hur hemvårdsresurserna räcker till och behovet av 
dygnetruntvård tillgodoses och vilka möjligheter ålderstigna hel-
singforsare med funktionsnedsättning har att ta sig till tjänster 
avsedda för äldre. (Sinikka Vepsä)

  
6 Då välfärdsplanen godkänns, förutsätter stadsfullmäktige att 

man reder ut möjligheterna att i daghem och skolor förstärka 
barns och ungas mentala färdigheter. (Reetta Vanhanen)

Behandling

Under diskussionen framställdes följande sex förslag till hemställnings-
klämmar:

Ledamoten Mari Rantanen understödd av ledamoten Veronika Honka-
salo föreslog följande hemställningskläm: 

 Då välfärdsplanen godkänns, förutsätter stadsfullmäktige att 
man utreder

 - möjligheten att ta hänsyn till ensamförsörjare och föräldrars 
sjukdom då man främjar likvärdigheten, stöder barnfamiljer och 
använder anslaget för positiv särbehandling, eftersom dessa 
bakgrundsfaktorer enligt forskningen hör till de största orsakerna 
till barnfamiljernas fattigdom och risk för utslagning

 - möjligheten till riskanalys i enlighet med vårdrekommendatio-
nerna och till preventiva åtgärder då man förebygger fallolyckor 
hos den äldre befolkningen i riskgrupperna.

Ledamoten Eva Biaudet understödd av ledamoten Björn Månsson fö-
reslog följande hemställningskläm:

 I samband med godkännandet av välfärdsplanen, förutsätter 
stadsfullmäktige att man utreder möjligheterna för hur en hand-
lingsplan kan utarbetas, i samarbete med HUS och tredje sek-
torn, för att stärka mentalvårdstjänsterna och elevvårdens tjäns-
ter för barn och unga vuxna, så att varje barn och ung vuxen 
inom skälig tid och så snabbt som möjligt, på sitt modersmål 
såsom lagen förutsätter, får det stöd och den vård hen behöver.
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Ledamoten Petra Malin understödd av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaa-
ra föreslog följande hemställningskläm: 

 Då välfärdsplanen godkänns, förutsätter stadsfullmäktige att 
man utreder möjligheterna för att hitta nya lösningar t.ex. genom 
ny praxis för att bevilja kompletterande och förebyggande ut-
komststöd på så sätt att priset för en kollektivtrafikbiljett framö-
ver inte ska  hindra helsingforsare med låga inkomster att delta i 
verksamhet som främjar välmåendet.

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara understödd av ledamoten Sinikka 
Vepsä föreslog följande hemställningskläm:

 Då välfärdsplanen godkänns, förutsätter stadsfullmäktige att 
man utreder möjligheten att erbjuda stadens lokaler till de äldres 
klubbar och föreningar för möten.

Ledamoten Sinikka Vepsä understödd av ledamoten Mauri Venemies 
föreslog följande hemställningskläm: 

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av välfärdsplanen 
att det utreds hur hemvårdsresurserna räcker till och behovet av 
dygnetruntvård tillgodoses och vilka möjligheter ålderstigna hel-
singforsare med funktionsnedsättning har att ta sig till tjänster 
avsedda för äldre.

Ledamoten Reetta Vanhanen understödd av ledamoten Kaisa Hern-
berg föreslog följande hemställningskläm: 

 Då välfärdsplanen godkänns, förutsätter stadsfullmäktige att 
man reder ut möjligheterna att i daghem och skolor förstärka 
barns och ungas mentala färdigheter.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

4 omröstningen
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Ledamoten Mari Rantanens förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Då välfärdsplanen godkänns, förutsätter stadsfullmäktige att 
man utreder
- möjligheten att ta hänsyn till ensamförsörjare och föräldrars sjukdom 
då man främjar likvärdigheten, stöder barnfamiljer och använder ansla-
get för positiv särbehandling, eftersom dessa bakgrundsfaktorer enligt 
forskningen hör till de största orsakerna till barnfamiljernas fattigdom 
och risk för utslagning 
- möjligheten till riskanalys i enlighet med vårdrekommendationerna 
och till preventiva åtgärder då man förebygger fallolyckor hos den äldre 
befolkningen i riskgrupperna.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 52
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Amos Ahola, Alviina Alametsä, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva 
Biaudet, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia 
Haglund, Juha Hakola, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Ma-
ri Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, 
Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Mai Kivelä, 
Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, 
Heimo Laaksonen, Petra Malin, Silvia Modig, Björn Månsson, Jussi Ni-
inistö, Aleksi Niskanen, Johanna Nuorteva, Jenni Pajunen, Amanda 
Pasanen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Nasima 
Razmyar, Tomi Sevander, Leo Stranius, Lilja Tamminen, Ulla-Marja 
Urho, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesi-
kansa, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 29
Heidi Ahola, Ted Apter, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Atte Harjanne, 
Kaisa Hernberg, Abdirahim Husu Hussein, Arja Karhuvaara, Otso Ki-
vekäs, Tapio Klemetti, Terhi Koulumies, Anna Laine, Elina Moisio, Sei-
ja Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Hannu Oskala, Pia Pakari-
nen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Risto Rautava, Laura Rissanen, 
Daniel Sazonov, Sameli Sivonen, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Jan 
Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Ozan Yanar

Frånvarande: 3
Tuula Haatainen, Sami Muttilainen, Wille Rydman

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mari Rantanens förslag till hem-
ställningskläm.
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5 omröstningen

Ledamoten Eva Biaudets förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: I samband med godkännandet av välfärdsplanen, förutsät-
ter stadsfullmäktige att man utreder möjligheterna för hur en handlings-
plan kan utarbetas, i samarbete med HUS och tredje sektorn, för att 
stärka mentalvårdstjänsterna och elevvårdens tjänster för barn och 
unga vuxna, så att varje barn och ung vuxen inom skälig tid och så 
snabbt som möjligt, på sitt modersmål såsom lagen förutsätter, får det 
stöd och den vård hen behöver.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 62
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Maija Ant-
tila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaa-
ra, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Atte Harjanne, Martina Harms-Aalto, 
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Hon-
kasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Juk-
ka Järvinen, Atte Kaleva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio 
Klemetti, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, 
Heimo Laaksonen, Anna Laine, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, 
Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mat-
ti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari 
Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Sameli 
Sivonen, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Ulla-Marja Ur-
ho, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesi-
kansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 2
Amos Ahola, Dani Niskanen

Blanka: 17
Fatim Diarra, Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Mikko Kiesiläinen, Pia 
Kopra, Terhi Koulumies, Seija Muurinen, Jussi Niinistö, Aleksi Niska-
nen, Mia Nygård, Hannu Oskala, Mika Raatikainen, Risto Rautava, 
Daniel Sazonov, Ilkka Taipale, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Frånvarande: 4
Tuula Haatainen, Otto Meri, Sami Muttilainen, Wille Rydman

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Eva Biaudets förslag till hem-
ställningskläm.

6 omröstningen
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Ledamoten Petra Malins förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig 
NEJ

JA-förslag: Då välfärdsplanen godkänns, förutsätter stadsfullmäktige att 
man utreder möjligheterna för att hitta nya lösningar t.ex. genom ny 
praxis för att bevilja kompletterande och förebyggande utkomststöd på 
så sätt att priset för en kollektivtrafikbiljett framöver inte ska  hindra 
helsingforsare med låga inkomster att delta i verksamhet som främjar 
välmåendet.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 45
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Maija Ant-
tila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Laura Fin-
ne-Elonen, Mia Haglund, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, 
Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim 
Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Ko-
skinen, Anna Laine, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Björn 
Månsson, Johanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Mari 
Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Sameli Sivonen, Leo 
Stranius, Kaarin Taipale, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka 
Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 4
Amos Ahola, Otto Meri, Dani Niskanen, Wille Rydman

Blanka: 34
Ted Apter, Pentti Arajärvi, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Mika Ebeling, Juha Hakola, Atte Harjanne, Atte Kaleva, Arja 
Karhuvaara, Mikko Kiesiläinen, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, 
Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Jussi Niinistö, 
Aleksi Niskanen, Mia Nygård, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Paka-
rinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Risto Rauta-
va, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Ul-
la-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Frånvarande: 2
Tuula Haatainen, Sami Muttilainen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Petra Malins förslag till hem-
ställningskläm.

7 omröstningen

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm JA, 
motsätter sig NEJ
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JA-förslag: Då välfärdsplanen godkänns, förutsätter stadsfullmäktige att 
man utreder möjligheten att erbjuda stadens lokaler till de äldres klub-
bar och föreningar för möten.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 69
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Amos Ahola, Heidi Ahola, Alviina Ala-
metsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Laura 
Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Martina Harms-Aalto, Evelii-
na Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasa-
lo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka 
Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Mai Kivelä, Tapio 
Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, 
Silvia Modig, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niini-
stö, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård, 
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana 
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Daniel 
Sazonov, Tomi Sevander, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Lilja Tammi-
nen, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Mauri Ve-
nemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Blanka: 14
Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Atte Harjanne, Mikko Kiesiläinen, Otso 
Kivekäs, Anna Laine, Hannu Oskala, Mika Raatikainen, Risto Rautava, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Sameli Sivonen, Ilkka Taipale, Jan Va-
paavuori

Frånvarande: 2
Tuula Haatainen, Sami Muttilainen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag 
till hemställningskläm.

8 omröstningen

Ledamoten Sinikka Vepsäs förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av välfärds-
planen att det utreds hur hemvårdsresurserna räcker till och behovet av 
dygnetruntvård tillgodoses och vilka möjligheter ålderstigna helsingfor-
sare med funktionsnedsättning har att ta sig till tjänster avsedda för äld-
re.
NEJ-förslag: Motsätter sig
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Ja-röster: 58
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Amos Ahola, Heidi Ahola, Alviina Ala-
metsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Sel-
javaara, Eva Biaudet, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, 
Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Ho-
lopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hytti-
nen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi, 
Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Anna Laine, Petra Malin, Silvia 
Modig, Elina Moisio, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Aleksi Niskanen, 
Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, 
Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, 
Sameli Sivonen, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Ulla-Marja 
Urho, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesi-
kansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 23
Ted Apter, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Juha 
Hakola, Atte Harjanne, Arja Karhuvaara, Mikko Kiesiläinen, Tapio Kle-
metti, Terhi Koulumies, Seija Muurinen, Mia Nygård, Hannu Oskala, 
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Lilja Tamminen, Jan Va-
paavuori, Juhana Vartiainen

Frånvarande: 3
Tuula Haatainen, Sami Muttilainen, Wille Rydman

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Sinikka Vepsäs förslag till hem-
ställningskläm.

9 omröstningen

Ledamoten Reetta Vanhanens förslag till hemställningskläm JA, mot-
sätter sig NEJ

JA-förslag: Då välfärdsplanen godkänns, förutsätter stadsfullmäktige att 
man reder ut möjligheterna att i daghem och skolor förstärka barns och 
ungas mentala färdigheter.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 67
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Amos Ahola, Heidi Ahola, Alviina Ala-
metsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fa-
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tim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha 
Hakola, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Ho-
lopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hytti-
nen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, 
Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, Ve-
sa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Anna Lai-
ne, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Björn Månsson, Jussi Niini-
stö, Aleksi Niskanen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Jenni Paju-
nen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Pelto-
korpi, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Tomi Sevan-
der, Sameli Sivonen, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Ul-
la-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 2
Otto Meri, Wille Rydman

Blanka: 14
Martina Harms-Aalto, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Heimo Laaksonen, 
Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Pia Pakarinen, Mika Raa-
tikainen, Risto Rautava, Daniel Sazonov, Ilkka Taipale, Jan Vapaavuo-
ri, Juhana Vartiainen

Frånvarande: 2
Tuula Haatainen, Sami Muttilainen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Reetta Vanhanens förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Stina Högnabba, specialplanerare, telefon: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi

Bilagor

1 Hyvinvointia ja terveyttä kaikille hyvinvointisuunnitelma
2 Hyvinvointia ja terveyttä kaikille Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2019-

2021 Toimenpidetaulukot
3 Stadin HYTEBAROMETRI vuosikooste 2018

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.
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Föredragandens motiveringar

Enligt stadsstrategin bygger en välfungerande stad på jämlikhet, likvär-
dighet, stark social kohesion och en öppen, engagerande kultur. Att 
staden fungerar väl är en fördel särskilt för dem som behöver stöd och 
hjälp. Genom att främja välfärd och hälsa bidrar man till att stadsborna 
kan leva sitt liv bekvämt, att den upplevda välfärden, livskvaliteten och 
hälsan förbättras samt att vardagsmiljöerna är goda och utgör ett stöd 
för ett rörligt liv. Välfärdsskillnaderna och differentieringsutvecklingen 
samt de åtgärder som staden vidtar för att bemöta dessa företeelser 
förverkligas och följs upp som en helhet på stadsnivå. Socioekonomis-
ka och områdesvisa hälso- och välfärdsskillnader reduceras med hjälp 
av kunskaps- och effektbaserade metoder som en del av stadens väl-
färds- och hälsofrämjande.

Stadsstyrelsen beslutade 14.5.2018 (§ 350) i enlighet med berednings-
gruppens förslag ta i bruk ett ledarskaps- och koordineringssystem för 
främjande av välfärd och hälsa. Dessutom fattade stadsstyrelsen beslut 
om att det organ som svarar för de uppgifter som föreskrivs i lagen om 
organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet (523/2015, 5 §) är 
stadsstyrelsen och att det organ som sörjer för uppgifterna är styrgrup-
pen för främjande av välfärd och hälsa. Det nya verksamhetssättet 
stärker välfärds- och hälsofrämjandets ledarskap och koordinering som 
en del av stadens ledarskapssystem och uppföljning.

Styrgruppen för främjande av välfärd och hälsa verkar som ansvarig in-
stans för främjande av kommunens hälsa och välfärd enligt 12 § i häl-
so- och sjukvårdslagen (1326/2010) och främjar därigenom uppgifter 
med anknytning till kommuninvånarnas välfärd och hållbar utveckling 
enligt 1 § i kommunallagen (410/2015). Styrgruppen har till uppgift att 
på basis av stadsstrategin fastställa de viktigaste tyngdpunkterna och 
målsättningarna för främjandet av välfärd och hälsa samt att styra 
verkställandet av de välfärds- och hälsofrämjande åtgärderna i sekto-
rerna, på stadskansliet och inom nätverken.

Välfärdsplanen är en sammanställning av strategiska infallsvinklar, målsättningar 
och åtgärder med anknytning till främjandet av välfärd och hälsa

Enligt stadsstyrelsens beslut (14.5.2018, § 350) fungerar den av stads-
fullmäktige godkända välfärdsplanen som ett samlande dokument om 
främjande av välfärd och hälsa, vilket på stadsnivå omfattar alla befolk-
ningsgrupper. Planen ska innehålla tyngdpunkter, målsättningar, åtgär-
der och uppföljning med anknytning till välfärds- och hälsofrämjande.

Välfärdsplanen är ett centralt, strategiskt dokument vars innehåll leds 
genom samarbete som är tvärsektoriellt och där många aktörer är in-
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volverade. Med hjälp av planen utvecklar staden främjande av välfärd 
och hälsa för olika åldersgrupper i Helsingfors.

I planen ingår de fullmäktigeperiodvisa välfärdsplanerna både enligt 
12 § i barnskyddslagen (417/2007) och 5 § i lagen om stödjande av den 
äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårds-
tjänster för äldre (980/2012). Med hjälp av helheten säkerställer man 
att den verksamhet som har att göra med barns och ungas välfärd och 
förebyggande av utslagning på stadsnivå är systematisk, målinriktad, 
långsiktig samt att verksamheten utvecklas och att olika aktörer samar-
betar. Med hjälp av den helhet som anknyter till de äldre stöder man 
den äldre befolkningens välfärd, hälsa, rörlighet, funktionsförmåga och 
förmåga att klara sig på egen hand samt anordnande av service och 
närståendevård som äldre personer behöver. Lagstiftningen förutsätter 
att välfärdsplanerna för dessa åldersgrupper godkänns i stadsfullmäkti-
ge och att de ses över vart fjärde år.

Välfärdsplanen har beretts på ett branschövergripande sätt och på ett sätt som stö-
der samarbete och utveckling

Välfärdsplanen sammanställer på ett nytt sätt det arbete som staden 
gör att för att främja välfärd och hälsa. Den har beretts under ledning 
av styrgruppen för främjande av välfärd och hälsa i samarbete med 
sektorerna och stadskansliet. Dessutom har till exempel innehållet i 
tyngdpunkten om de äldres välfärd och delaktighet beretts vid stads-
kansliet under ledning av enheten för delaktighet och rådgivning i sam-
arbete med de äldre och äldrerådet. I syfte att ta fram målsättningar 
och åtgärder har man för de äldres vidkommande ordnat fyra invåna-
raftnar och genomfört en Säg din åsikt-enkät (Kerrokantasi).

Utgångspunkten för välfärdsplanens innehållsproduktion har varit en på 
forskning baserad lägesbeskrivning av helsingforsarnas välfärd och 
service. Den finns i rapporter som har beretts för stadsfullmäktige 
(Helsingfors tillstånd och utveckling 2016 (fullmäktigeseminarium 2–
3.2017) och omvärldsanalysen 2017 (fullmäktigeseminarium 15–
16.6.2017).

Välfärdsplanen har behandlats och godkänts i styrgruppen för främjan-
de av välfärd och hälsa 4.2.2019 och i stadens ledningsgrupp 1.4.2019.

Välfärdsplanens tyngdpunkter och målsättningar

Välfärdsplanen utgörs av sex tyngdpunkter för främjande av välfärd och 
hälsa och 28 primära målsättningar. Målgrupp är alla stadsbor. Väl-
färdsplanen innehåller stadsstrategins skrivningar med anknytning till 
tyngdpunkterna, lagstiftningssynvinklarna, lägesbeskrivningar av feno-
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men och åtgärdsbeskrivningar med koppling till främjandet av målsätt-
ningarna.

Välfärdsplanen innehåller 108 åtgärder för vilka man har fastställt effek-
tivitetsmål, uppföljningsmätare och ansvarsinstanser. Åtgärderna ses 
över årligen som en del av det arbete som styrgruppen för främjande 
av välfärd och hälsa gör samt som en del av stadens ekonomi- och 
verksamhetsplaneringsprocess. Övriga åtgärder med anknytning till 
främjande av välfärd och hälsa genomförs förutom inom välfärdsplanen 
också i vid bemärkelse i anslutning till reformeringen och utvecklingen 
av sektorernas och stadskansliets service.

I valet av åtgärder har man betonat sådana åtgärder som leds på ett 
sätt som är gemensamt för staden och som har en kunskapsbaserad 
effekt. Enligt stadsstyrelsens beslut (14.5.2018, § 350) är udden i arbe-
tet med att främja välfärd och hälsa riktad mot en ökning av helsingfor-
sarnas rörlighet (Motions- och rörlighetsprogrammet) och en lösning av 
de ungas utslagningsproblem (programmet Mukana). Genom att främja 
välfärd och hälsa eftersträvar man därutöver en minskning av ojämlik-
heten, en ökning av hälsosamma levnadsvanor samt främjande av 
psykisk hälsa och stadsbornas nykterhet. En trygg och trivsam livsmiljö 
och möjlighet att delta i konst- och kulturevenemang är en del av främ-
jandet av välfärd och livskraft.

1. Minskad ojämlikhet

 Man minskar ojämlikheten med hjälp av stadsstrategins spetspro-
jekt.

 Man reducerar välfärds- och hälsoskillnaderna mellan befolkningsg-
rupperna med metoder som bygger på kunskap och effektivitet.

 Man tryggar likvärdig tillgång till service för olika befolkningsgrupper 
oavsett inkomstnivå och bakgrund.

 Man främjar likvärdig service och förebygger segregationsutveckling 
med hjälp av positiv särbehandling.

 Man utvecklar samarbetsmodeller för lokalisering och identifiering 
av riskgrupper samt för att hänvisa dessa till lämplig service.

 Man minskar fattigdomen bland barnfamiljer.

2. En hälsosam stad i rörelse för alla

 Helsingforsarna rör på sig mera och det hälsovådliga, överdrivna 
sittandet fås att minska.

 Andelen personer som inte motionerar på fritiden minskar. Allt fler 
helsingforsare rör på sig tillräckligt med tanke på hälsan.

 Man främjar hälsosamma levnadsvanor och stöder människornas 
möjligheter att upprätthålla och förbättra sin välfärd och hälsa. Man 
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skapar möjligheter genom att sörja för omständigheter som stöder 
välfärd och hälsosamma val.

3. Förebyggande av barns och ungas utslagning (Barns och ungas väl-
färdsplan)

 Man främjar barns och ungas välfärd, stöder hälsosamma och tryg-
ga livsmiljöer för barn och unga samt stärker föräldraskapet.

 Man förebygger barns och ungas utslagning.
 Man förebygger geografisk utslagning och utslagning som pågår 

från generation till generation.
 Man minskar mobbningen och känslan av ensamhet.
 Man ser till att inriktningen och utvecklingen av ungas tjänster allt 

starkare bygger på kunskap.

4. Man stärker de äldres funktionsförmåga och delaktighet (Plan för att 
stödja den äldre befolkningen)

 Man stärker den äldre befolkningens välfärd och funktionsförmåga.
 Man stärker den äldre befolkningens möjlighet att få information och 

stöder utvecklingen av dess digitala färdigheter.
 Man stöder den äldre befolkningens möjlighet att delta och påverka 

aktivt.
 Man stärker den äldre befolkningens boendeförhållanden och möj-

lighet att bo hemma samt tryggar dess möjlighet att ha en god var-
dag och att röra sig i sin närmiljö.

 Man förbättrar kvaliteten på den service som riktas till den äldre be-
folkningen och strävar efter att bättre än hittills beakta dess behov i 
serviceproduktionen.

 Man utvecklar stadens verksamhet och service i alltmer demens-
vänlig riktning.

5. Främjande av psykisk hälsa och nykterhet

 Man främjar psykisk hälsa.
 Man minskar de skador som förorsakas av alkohol, tobaksproduk-

ter, narkotika och andra berusningsmedel samt spel om pengar.
 Man främjar rök- och nikotinfria vardagsmiljöer.
 Man minskar på självmorden i Helsingfors. 

6. Levande, särpräglade och trygga stadsdelar

 Man utvecklar centrums och stadsdelarnas livskraft.
 Man främjar smidig rörlighet med hjälp av hållbara färdmedel.
 Man främjar grönområdesnätverkets och parkernas mångsidighet 

samt motionering utomhus och vistelse i grön miljö.
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 Man gör det möjligt för alla helsingforsare att delta i kultur- och hob-
byverksamhet.

 Man främjar åtgärder som leder till ökad säkerhet i vardagsmiljön 
och ökad trivsamhet i alla stadsdelar.

 Man förebygger olyckshändelser samt våld i nära relationer.

Genomförande av välfärdsplanen

Styrgruppen för främjande av välfärd och hälsa har till uppgift att med 
hjälp av välfärdsplanen styra och koordinera genomförandet av väl-
färds- och hälsofrämjandet. I arbetet strävar man efter att vara målinrik-
tad och långsiktig och att genomföra det preventiva och föregripande 
arbetet bättre än hittills. Man har valt att innefatta 108 åtgärder i väl-
färdsplanen av vilka 89 ingår i sektorernas och stadskansliets verk-
samhetsplaner, och 66 åtgärder som leds av flera sektorer i samarbete.

De resurser som behövs för att genomföra välfärdsplanen fastslås årli-
gen i stadens budget. Styrgruppen för främjande av välfärd och hälsa 
behandlar varje år i maj och september välfärdsplanens åtgärder för 
nästa verksamhetsperiod. Välfärds- och hälsofrämjandets uppfölj-
ningsdata, stadsbornas expertinformation, information som tas fram av 
nätverken för välfärds- och hälsofrämjande samt äldre-, handikapp- och 
ungdomsrådets synpunkter ligger till grund för evalueringen och inrikt-
ningen av åtgärderna.

Det temabaserade nätverket för välfärds- och hälsofrämjande svarar 
också för egen del för genomförande och uppföljning av välfärdspro-
grammet. Nätverkets åtgärder har i tillämpliga delar innefattats i väl-
färdsplanen. Inom nätverket verkar i detta nu ett flertal utvecklings-
grupper, bland annat Styr- och servicenätverket för ungdomar, styr- 
och projektgrupperna för programmet Mukana och Motions- och rörlig-
hetsprogrammet, Sutjakka stadi, Programmet för främjande av cykling, 
Styr- och utbudsgrupperna Pakka, Rökfritt Helsingfors, Gruppen för fö-
rebyggande av olycksfall i hemmet och på fritiden, Gruppen för före-
byggande av våld i nära relationer, Utvecklingsgruppen för Helsingfors 
trafiksäkerhet, Nätverket för ett tryggt Helsingfors, Nätverket för kultur-
aktörer, Nätverket för de rörliga och Projektgruppen för stadens senior-
program. I dessa nätverk verkar också ett stort antal organisationer, 
läroanstalter och andra samarbetspartner.

Uppföljningen av stadsbornas välfärd stärks

Välfärdsplanen följs upp med stadens strategimätare och dessutom 
med mätare som är separata för planens målsättningar och åtgärder. 
Det har fastställts effektivitetsmål för målsättningarna och åtgärderna. 
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Med hjälp av dem vill man kunna konstatera på vilken nivå åtgärderna 
har lyckats i relation till förändringar i befolkningens välfärd.

Välfärdsplanen fungerar som ett dokument i enlighet med 12 § i hälso- 
och sjukvårdslagen (1326/2010) på basis av vilket staden avlägger 
rapport om stadsbornas hälsa och välfärd och om de omständigheter 
som inverkar på dessa. Staden avlägger årligen i samband med bud-
getberedningen rapport om hur målsättningarna och åtgärderna har 
avancerat, om hur man lyckats och om utmaningar samt om inverkan 
på befolkningens välfärd, hälsa och trygghet med hjälp av Må bra-ba-
rometern. Den första Må bra-barometern, som bygger på statistik och 
forskningsbaserad kunskap, har blivit färdig i maj 2019. Nästa rapport 
sammanställs i början av år 2020. I slutet av fullmäktigeperioden ska 
rapporteringen innefattas i rapporten Helsingfors tillstånd och utveck-
ling samt i omvärldsanalysen. Dessutom ska evalueringen av välfärds- 
och hälsofrämjandet inkluderas i evalueringen av stadsstrategin.

När välfärdsplanen har godkänts, publiceras den som webbsidor på 
plattformen hel.fi.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Stina Högnabba, specialplanerare, telefon: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi

Bilagor

1 Hyvinvointia ja terveyttä kaikille hyvinvointisuunnitelma
2 Hyvinvointia ja terveyttä kaikille Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2019-

2021 Toimenpidetaulukot
3 Stadin HYTEBAROMETRI vuosikooste 2018

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Stadskansliet
Fostrans- och utbildningssektorn

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.06.2019 § 434

HEL 2019-005597 T 01 04 05
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin hyvinvointisuunnitelman pai-
nopisteet ja tavoitteet vuosille 2019-2021 sekä vuosittain talousarvio-
valmistelun yhteydessä tarkistettavat toimenpiteet. 

Samalla kaupunginvaltuusto kehottaa kaikkia toimialoja ja kaupungin-
kansliaa yhteistyössä edistämään Helsingin hyvinvointisuunnitelman 
tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista.

Käsittely

10.06.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki (1):

Lisätään hyvinvointisuunnitelmaan ja toimepidetaulukkoon kohtaan ”5. 
Mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden edistäminen” uusi tavoite: 
”Tavoite 3. Vähennetään itsemurhia Helsingissä”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki (2):

Toimenpidetaulukossa kohdassa ”4. Ikääntyneiden toimintakyvyn ja 
osallisuuden vahvistaminen” Muutetaan tavoitteen 4 alta neljännen to-
imenpiteen toinen virke muotoon: ”Lisäksi lisätään pitkäaikaista ympä-
rivuorokautista palveluasumista vähintään 50 paikan verran.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki (3):

Lisätään toimenpidetaulukon kohtaan ”3. Lasten ja nuorten syrjäytymi-
sen ehkäisy” tavoitteen 1 alle uusi toimenpide: ”Selvitetään yksinhuolta-
jien tilapäisen lastenhoitoavun tarve ja vuorotyössä olevien vanhempi-
en alakouluikäisten lasten ilta-, yö- ja viikonloppuhoidon tarve sekä 
mahdollisuudet vastata tarpeeseen kaupungin palveluilla.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo
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Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki (4):

Lisätään toimenpidetaulukon kohtaan ”1. Eriarvoisuuden vähentämi-
nen” tavoitteen 6 alle uusi toimenpide: ”Pyritään vahvistamaan vähäva-
raisten perheiden lomanviettomahdollisuuksia koulujen loma-aikoina.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus:
Mari Rantanen: Päätösehdotuksen loppuun uusi kohta:

Kaupunginhallitus edellyttää, että liitteeseen 2 toimenpidetaulukkoon ja 
liitteeseen 1 hyvinvointisuunnitelma täydennetään seuraavilta osin:

- eriarvoisuuden vähentämisessä, lapsiperheiden tukemisessa ja pd-
rahan käytössä huomioidaan yksinhuoltajuus ja vanhempien sairasta-
minen, jotka ovat tutkimusten mukaan suurimpia syitä lapsiperheköy-
hyyteen ja syrjäytymisriskiin.

- Lastensuojelun kehittämisessä siirrytään yhden työntekijän periaat-
teeseen riippumatta siitä onko lapsi tai nuori avohuollon, laitoshoidon 
tai jälkihuollon asiakkaana 

- Ikääntyneiden kotihoidon kehittämisen lisäksi varmistetaan palvelua-
sumista ja ympärivuorokautista hoivaa kaupunkilaisten tarpeiden muka-
isesti.

- Ikääntyvän väestön kaatumisten ehkäisyssä koko terveydenhuoltojär-
jestelmän tulee olla tiiviisti mukana ja riskiryhmien osalta tulee toteuttaa 
Käypä hoito-suosituksen mukaista riskinarviota ja ehkäisytoimenpiteitä.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen:

Lisätään toimenpidetaulukon kohtaan ”3. Lasten ja nuorten syrjäytymi-
sen ehkäisy” tavoitteen 1 alle uusi toimenpide: 

Selvitetään vuorotyössä olevien vanhempien alakouluikäisten lasten il-
ta-, yö- ja viikonloppuhoidon tarve sekä mahdollisuudet vastata tarpee-
seen kaupungin palveluilla.
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Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Anna Vuorjoen ensimmäisen 
ja neljännen vastaehdotuksen.

Anna Vuorjoen kolmannesta vastaehdotuksesta ja Pia Pakarisen vas-
taehdotuksesta äänestettiin vastakkain.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen toisen vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna

Jaa-äänet: 10
Kaisa Hernberg, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Wil-
le Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna 
Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 5
Veronika Honkasalo, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Sevan-
der, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hylkäsi tässä äänestyksessä Anna Vuorjoen toisen 
vastaehdotuksen äänin 10 - 5.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Anna Vuorjoen kolmas vastaehdotus
EI-ehdotus: Pia Pakarisen vastaehdotus

Jaa-äänet: 7
Veronika Honkasalo, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Nasima Razmy-
ar, Tomi Sevander, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 8
Kaisa Hernberg, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi tässä äänestyksessä Pia Pakarisen vas-
taehdotuksen äänin 7 - 8.
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Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Pia Pakarisen vastaehdotuk-
sen.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mari Rantasen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 10
Kaisa Hernberg, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Wil-
le Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna 
Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 3
Veronika Honkasalo, Mari Rantanen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Nasima Razmyar, Tomi Sevander

Kaupunginhallitus hylkäsi tässä äänestyksessä Mari Rantasen vas-
taehdotuksen äänin 10 - 3 (2 tyhjää).

Kolmen suoritetun äänestyksen jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi An-
na Vuorjoen ensimmäisen ja neljännen vastaehdotuksen sekä Pia Pa-
karisen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

27.05.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi
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§ 214
Arrendeprinciper för en bostadstomt (Västra hamnen, Busholmen, 
tomten 20829/3)

HEL 2019-002478 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för flervåningshustomten 
(AK) 20829/3, som ingår i detaljplaneändringen nr 12331 i Busholmen i 
Västra hamnen, med början vid en tidpunkt som fastställs senare och 
fram till 30.12.2080 i enlighet med bilaga 1.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokrausperiaatteet
2 Kopio asemakaavan muutoksen nro 12331 kaavakartasta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Enligt förslaget ska arrendegrunder fastställas för tomten för flervå-
ningshus (AK) 20829/3 på Busholmen i Västra hamnen eller de tomter 
som bildas av denna för produktion av hyres- och studentbostäder med 
statligt stöd. Tomten har reserverats under den allmänna tomtreserve-
ringsrundan år 2016 och avsikten är att byggarbetena inleds redan un-
der sommaren 2019. Det föreslås att arrendetiden är ungefär 60 år, vil-
ket har tillämpats allmänt på Busholmen. Det betyder att arrendetiden 
löper ut år 2080.

Arrendeprinciperna har bestämts med beaktande av de arrendeprinci-
per som tidigare fastställts på Busholmen och med hänsyn till tomtens 
läge och Aras förhandsavgörande om maximipriset på tomten. Härige-
nom har en enhetlig och konsekvent prissättning eftersträvats.
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Föredragandens motiveringar

Detaljplane- och tomtuppgifter

För området gäller detaljplaneändringen nr 12331 för Busholmen i 
Västra hamnen (Busholmen, Atlantbågen) som godkändes av stads-
fullmäktige 9.12.2015 (§ 347) och vann laga kraft 22.1.2016.

Byggrätten för tomten för flervåningshus (AK) 20829/3 uppgår till sam-
manlagt 11 000 m² vy varav minst 500 m² vy ska förverkligas som af-
färslokaler i gatunivå. Det tillåtna maximiantalet våningar på tomten är 
13, 8 eller 6 beroende på byggnadsytan. Minimiantalet bilplatser på 
tomten bestäms enligt följande norm: minst det större av antalen 1 bil-
plats/120 m² vy eller 0,6 bilplatser/bostad.

Bilplatserna förläggs till en underjordisk parkeringsanläggning som 
byggs i kvarteret 20829 och enstaka bilplatser förläggs till ett parke-
ringshus som Jätkäsaaren pysäköinti Oy ska bygga på tomten 
20831/1.

Tomten 20829/3 är för tillfället en normativ tomt i detaljplanen och har 
inte införts i fastighetsregistret. Tomten har en yta på ca 2 321 m² och 
den är belägen vid Atlantgatan.

Ett utdrag ur detaljplanen finns som bilaga 2.

Reserveringsbeslut

Stadsstyrelsen beslutade genom sitt beslut 28.11.2016 (§ 1081) om en 
allmän tomtreserveringsrunda reservera den normativa tomten 20829/3 
i 20 stadsdelen (Västra hamnen) som ingår i detaljplaneändringen nr 
12331 för stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne (FO-nummer 0222614-
2), Svenska Handelshögskolan (Hanken) (FO-nummer 0245907-7) och 
Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond (FO-nummer 
2517120-1) för planering av bostadsprojekt, bland annat på följande 
villkor:

 Av bostadsbyggrätten reserveras ca 30 % för stiftelsen Brita Maria 
Renlunds Minne för produktion av hyresbostäder med statligt stöd 
(långfristigt räntestöd) avsedda främst för personer som arbetar 
bland barn, ca 30 % för Hanken för produktion av studentbostäder 
med statligt stöd och resten, ca 40 %, för Ålandsbanken Bostads-
fond för produktion av oreglerade hyresbostäder med fri finansie-
ring.

 De som reserverar tomten är skyldiga att utreda vilken tomtindel-
ning som är ändamålsenligast med tanke på förverkligandet och 
förvaltningen av projekten innan byggplaneringen inleds och att på 
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sin bekostnad ansöka om tomtindelning och styckning och registre-
ring av tomterna innan bygglov söks.

Beslut om ändring av reserveringsvillkoren

Stadsmiljönämnden beslutade 24.4.2018 (§ 218) ändra reserverings-
villkoren i fråga om fördelningen av finansierings- och besittningsformer 
för den för stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne, Svenska Handels-
högskolan och Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond ge-
mensamt reserverade normativa tomten nr 20829/3 i 20 stadsdelen 
(Västra hamnen), som ingår i detaljplaneändringen nr 12331, enligt föl-
jande: 

Av den i detaljplaneändringen angivna bostadsbyggrätten reserveras

 för stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne ca 22 % för produktion av 
hyresbostäder med statligt stöd (långfristigt räntestöd) avsedda 
främst för personer som arbetar bland barn

 för Svenska Handelshögskolan ca 26 % för produktion av student-
bostäder med statligt räntestöd (långfristigt räntestöd)

 för Ålandsbanken Bostadsfond ca 52 % för produktion av oreglera-
de hyresbostäder med fri finansiering.

En förutsättning för att reserveringsbeslutet ska träda i kraft är enligt 
beslutet att den detaljplaneändring som är under beredning för tomten 
20829/3 vinner laga kraft i framtiden.

I övrigt gäller stadsstyrelsens reserveringsbeslut 28.11.2016 och villko-
ren i detta.

Projektets nuläge

De som reserverat tomten har efter reserveringsbeslutet i samråd inlett 
byggplaneringen i projekten. De har ansökt om ändring av detaljplanen 
för den reserverade tomten 20829/3. Detaljplaneändringen är under 
beredning (nr 12586, Kvarteret Isabella). Enligt nuvarande uppskatt-
ning kommer detaljplaneändringen att träda i kraft under sommaren 
2019. Detaljplaneändringen skapar för sin del förutsättningar för för-
verkligandet av stadsmiljönämndens beslut 24.4.2018 (§ 218) om änd-
ring av reserveringsvillkoren.

Den normativa tomten 20829/3 i den gällande detaljplanen kommer 
med detaljplaneändringen nr 12586 att ändras till tre nya normativa 
tomter (20829/4–6). I enlighet med förutsättningen för reserveringsbe-
slutet kommer Hanken att låta bygga studentbostäder med statligt stöd 
på tomten 20829/5 och stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne att låta 
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bygga hyresbostäder med statligt stöd avsedda främst för personer 
som arbetar bland barn på tomten 20829/6.

Meningen är enligt preliminära tidtabeller att inleda byggarbetena ge-
nast efter att detaljplaneändringen trätt i kraft och därför är det nu än-
damålsenligt att fastställa arrendeprinciper för tomten.

Uppgifter om marken

Enligt utredningar som staden låtit göra har det på tomten 20069/3 dri-
vits verksamhet som kan ha orsakat förorening av marken. Marken på 
tomten saneras av byggherren i samband med byggandet. Staden er-
sätter byggherren för de utgifter för marksanering som överskrider de 
sedvanliga kostnaderna för markbyggnad.

Förslag till arrendeprinciper

Arrendeprinciperna har bestämts med beaktande av de arrendeprinci-
per som tidigare fastställts på Busholmen och med hänsyn till tomtens 
läge och Finansierings- och utvecklingscentralen för boende Aras för-
handsavgörande om maximipriset på tomten. Härigenom har en så en-
hetlig och konsekvent prissättning som möjligt eftersträvats.

Jämförelseuppgifter

Det konstateras som jämförelseuppgifter att stadsfullmäktige 16.1.2019 
(§ 7) beslutade fastställa arrendeprinciper för tomterna för flervånings-
hus (AK) 20075/1–3 och 20830/2 på Busholmen i Västra hamnen på 
följande villkor:

 Årsarrendet för flervåningshustomterna (AK) bestäms så att poäng-
talet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 
100” motsvaras minst av priset 40 euro per kvadratmeter bos-
tadsvåningsyta för produktion av bostäder med statligt stöd.

 Affärslokaler på marknivå, butiker, utställningslokaler eller andra 
motsvarande utrymmen och kontor eller motsvarande utrymmen 
som eventuellt byggs på tomterna beaktas på samma sätt som bos-
täder då arrendet bestäms.

 Med anledning av begynnelseårsnedsättningen tas 70 % av årsar-
rendet för tomterna ut för tomter med statligt stöd eller den andel av 
bostadsbyggrätten som motsvarar bostadsproduktionen i fråga till 
31.12.2023.

 Därefter tas 80 % av årsarrendet för bostadstomterna ut i fråga om 
bostadsproduktionen med statligt stöd så länge som statligt bos-
tadslån för bostadsproduktionen på tomten återstår att amortera el-
ler så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) på lån 
som beviljats för bostadsproduktionen.
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Stadsfullmäktige beslutade 17.1.2018 (§ 10) bemyndiga stadsmiljö-
nämnden att utarrendera bostadstomterna (AK) 20076/1–3 i 20 stads-
delen (Västra hamnen), vilka ingår i detaljplaneändring nr 12270, eller 
de tomter som i framtiden bildas av dessa bland annat på följande vill-
kor:

 Årsarrendet för tomterna för flervåningshus (AK) bestäms så att po-
ängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 
= 100” motsvaras av priset 38 euro per kvadratmeter bostadsvå-
ningsyta för produktion av bostäder med statligt stöd.

 Affärslokaler på marknivå, butiker, utställningslokaler eller andra 
motsvarande utrymmen och kontor eller motsvarande utrymmen 
som eventuellt byggs på tomterna beaktas på samma sätt som bos-
täder då arrendet bestäms.

 Med anledning av begynnelseårsnedsättningen tas 70 % av årsar-
rendet för tomterna ut för tomter med statligt stöd eller den andel av 
bostadsbyggrätten som motsvarar bostadsproduktionen i fråga till 
31.12.2021.

 Därefter tas 80 % av årsarrendet för bostadstomterna ut i fråga om 
bostadsproduktionen med statligt stöd så länge som statligt bos-
tadslån för bostadsproduktionen på tomten återstår att amortera el-
ler så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) på lån 
som beviljats för bostadsproduktionen.

Tomten 20829/3 och tomterna 20829/5 och 6 som i framtiden bildas av 
denna ligger på en mer värdefull plats vid havet än jämförelsetomterna 
och gränsar till Melkökajen och Godahoppsparken. Värdet på byggrät-
ten på de aktuella tomterna är sålunda som utgångspunkt högre än 
värdet på jämförelsetomterna. Eftersom det är fråga om bostadspro-
duktion med statligt stöd har enheten utveckling av markegendomen 
och tomter anhållit om ett förhandsavgörande om maximipriset på tom-
ten hos Ara.

Arrendeprinciper

Med beaktande av ovan nämnda jämförelseuppgifter, tomternas läge 
och Aras förhandsavgörande föreslås det här att årsarrendet för flervå-
ningshustomten (AK) 20829/3 eller de tomter som bildas av denna ska 
fastställas så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsin-
dexet "oktober 1951 = 100" motsvaras av priset 41 euro per kvadrat-
meter bostadsvåningsyta i fråga om hyresbostäder med statligt stöd.

Enligt förslaget beviljas i första fasen begynnelseårsnedsättning på 
30 % av det ursprungliga arrendet för tomten till 31.12.2023. Enligt för-
slaget ska begynnelseårsnedsättningen beviljas på basis av att bygg-
arbetet i området inte är fullbordat och med anledning av detta tas 
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70 % av tomtarrendet ut till 31.12.2023. Efter begynnelseårsnedsätt-
ningens upphörande tas 80 % av årsarrendet för tomterna ut så länge 
som statligt bostadslån för bostadsproduktionen på tomten återstår att 
amortera eller så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) 
på lån som beviljats för bostadsproduktionen.

Affärslokaler på marknivå, butiker, utställningslokaler, kontor eller mot-
svarande utrymmen som eventuellt byggs på tomten beaktas på sam-
ma sätt som bostäder då arrendet bestäms. Bostadskomplement som 
byggs utöver den våningsyta som anges i detaljplanen beaktas inte då 
arrendet bestäms.

Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende 18) ska årsarrendet 
för bostadstomter motsvara 4 % och årsarrendet för andra tomter 5 % 
av det kalkylmässiga tomtpriset baserat på den huvudsakliga tomtan-
vändningen.

Det kalkylmässiga priset per kvadratmeter våningsyta för tomten 
20829/3 eller de tomter som bildas av denna blir enligt förslaget 
ca 804 euro utan den s.k. Ara-nedsättningen och ca 643 euro med Ara-
nedsättningen beaktad i prisnivån 3/2019 (index 19,61). Arrendets teo-
retiska effekt på boendekostnaderna uppgår i den angivna prisnivån till 
ca 2,57 euro/m² bostadsyta i månaden med beaktande av Ara-nedsätt-
ningen. Den nämnda prisberäkningen innefattar inte den ovan före-
slagna s.k. begynnelseårsnedsättningen för tomten.

Arrendetiden föreslås vara ca 60 år, så att arrendetiden går ut 
31.12.2080. Arrendetiden för tomterna på Busholmen är ca 60 år i en-
lighet med vedertagen praxis.

Befogenheter

I enlighet med 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan fastställer 
stadsfullmäktige allmänna arrendeprinciper för arrendeavtal på över 
30 år.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokrausperiaatteet
2 Kopio asemakaavan muutoksen nro 12331 kaavakartasta

Sökande av ändring
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Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.06.2019 § 433

HEL 2019-002478 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin Länsisataman Jätkäsaaren 
asemakaavan muutokseen nro 12331 sisältyvän asuinkerrostalotontin 
(AK) 20829/3 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti myöhemmin 
päätettävästä ajankohdasta lukien 30.12.2080 saakka.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 07.05.2019 § 228

HEL 2019-002478 T 10 01 01 02

Atlantinkatu

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että:

 kaupunki vahvistaa Helsingin Länsisataman Jätkäsaaren asema-
kaavan muutokseen nro 12331 sisältyvän asuinkerrostalotontin 
(AK) 20829/3 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi
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§ 215
Detaljplaneändring för Tenalavägen 10 och 12 i Brunakärr (nr 12482)

HEL 2015-007624 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomterna 10 och 20 i 
kvarteret 16729 i 16 stadsdelen (Brunakärr) enligt ritning nr 12482, da-
terad 12.12.2017 och ändrad 10.12.2018, och på de grunder som 
framgår av detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12482 kartta, päivätty 12.12.2017, muu-
tettu 10.12.2018 (nimiö päivitetty 6.5.2019)

2 Asemakaavan muutoksen nro 12482 selostus, päivätty 12.12.2017, 
muutettu 10.12.2018

3 Vuorovaikutusraportti 12.12.2017, täydennetty 10.12.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter
Samkommunen Helsing-
forsregionens trafik
Säkerhets- och kemika-
lieverket (Tukes), Hel-
singfors
Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

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

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

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gäller en före detta tomt för byggnader för social 
verksamhet och hälsovård (YS) vid Centralparken i norra delen av 
Gamla Brunakärr. Planlösningen gör det möjligt att ändra tomten till ett 
kvartersområde för flervåningshus (AK). På den affärsbyggnads (s.k. 
protesverkstad) plats som ska rivas byggs tre nya flervåningshus och 
en underjordisk parkeringshall. En internatbyggnad som ligger i områ-
det och byggnadens närmiljö ansluts till en del av den nya flervånings-
hustomten. Internatbyggnaden omdisponeras till ett bostadshus och 
byggnadens fasader skyddas med beteckningen sr-2. Skulpturgården i 
södra delen av området och gårdens värdefulla trädbestånd skyddas 
med bestämmelsen s-1.

Byggnaderna på tomten 16729/20 utvecklas till ett mångsidigt center 
för hälso- och välfärdstjänster. Skyddsbestämmelserna för Invalidstif-
telsens huvudbyggnad har gjorts tidsenliga och läget för den outnyttja-
de byggrätten på tomten har justerats. Huvudbyggnadens infartsgård 
och områdena för kundparkeringen och busslinjen 23:s ändhållplats på 
tomten har förtydligats.

Den nya våningsytan omfattar 10 720 m² vy, varav 9 550 m² vy gäller 
nybyggnaderna och 1 170 m² vy den internatbyggnad som ska omdis-
poneras. Antalet invånare ökar med ca 270. Våningsytan för byggnader 
för social verksamhet och hälsovård (YS) omfattar 33 850 m² vy. Bygg-
rätten med beteckningen YS minskar med 5 900 m² vy i och med att 
protesverkstaden rivs och internatbyggnaden omdisponeras. Tomtex-
ploateringstalet för kvartersområdet för flervåningshus är e = 2.1 och 
tomtexploateringstalet för hela det område som ändringen gäller e = 
1.7.

Föredragandens motiveringar
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Detaljplanelösningen stämmer överens med de riksomfattande målen 
för områdesanvändningen och den gällande generalplanen för Helsing-
fors med rättsverkningar. Planlösningen förverkligar stadens strategi i 
fråga om främjandet av kompletteringsbyggandet och uppnåendet av 
bostadsproduktionsmålen i enlighet med BM-programmet.

I området finns Invalidstiftelsens huvudbyggnad och internatbyggnad 
som är ritade av arkitekt Eino Forsman och vilkas ursprungliga delar 
daterar från 1943. Protesverkstaden blev färdig år 1973. Huvudbygg-
naden och protesverkstaden har höjts och utbyggts i flera faser. Söder 
om huvudbyggnaden har en parkeringshall i två våningar schaktats år 
1988. För området gäller en detaljplan från 1996. De delar som här-
stammar från huvudbyggnadens första byggfas är skyddade i den gäl-
lande detaljplanen. De utbyggnadsdelar, internatbyggnaden och pro-
tesverkstaden som har byggts senare är inte skyddade. I huvudbygg-
naden har yrkesinstitutet Centralparkens yrkesinstitut varit verksamt. 
Institutet flyttar till nya lokaler i Alberga.

Planeringsfaser och växelverkan

Kvartersområdena är i privat ägo. Planlösningen har utarbetats på an-
sökan och innehållet i lösningen har diskuterats med sökanden.

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

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 12.1–12.2.2018. 
Inga anmärkningar gjordes mot förslaget.

Utlåtanden

Helen Elnät Ab, Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), 
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Säkerhets- 
och kemikalieverket och stadsmuseet gav utlåtande om förslaget till de-
taljplan.

Helen Elnät Ab påpekar om att det i den affärsbyggnad som ska rivas 
finns en transformatorstation som förutom ändringsområdet även tjänar 
en skolbyggnad på Tenalavägen 15. Det föreslås i utlåtandet att ett lä-
ge för en ersättande transformatorstation och ett ledningsområde ska 
anges på detaljplanekartan.

Stadsmuseet konstaterar i sitt utlåtande att museets skyddsmål i fråga 
om de byggnader som hör till Invalidstiftelsens ursprungliga helhet har 
beaktats i tillräcklig omfattning. Det konstateras i utlåtandet att detalj-
planen gör det möjligt att bevara huvudbyggnadens ursprungliga helhet 
och skepnad som identifierbara och centrala dominanter i landskapet 
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trots att byggandet av de nya bostadshusen och huvudbyggnadens ut-
byggnadsdelar i AK-kvarteret i deras fulla skala oundvikligen kommer 
att ändra helhetens utseende så att det blir tätare och mer bebyggt.

Utlåtandena framgår i sin helhet av beslutshistorien, och referat av 
dessa och genmälena till dem ingår i rapporten om växelverkan.

Ändringar i förslaget till detaljplan

Det som ingår i anmärkningarna har beaktats i ändamålsenliga delar 
med hänsyn till planläggningsmålen. För ändringarna i detaljplaneför-
slaget redogörs det närmare i planbeskrivningens nästsista kapitel. 
Ändringarna är inte väsentliga, och förslaget behöver därför inte läggas 
fram på nytt.

Stadsstyrelsen godkände 27.5.2019 (400 §) markanvändningsavtalet 
undertecknat 17.4.2019 som hänför sig till detaljplaneändringen.

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsmiljösektorns detaljplane-
läggningstjänts justerade framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12482 kartta, päivätty 12.12.2017, muu-
tettu 10.12.2018 (nimiö päivitetty 6.5.2019)

2 Asemakaavan muutoksen nro 12482 selostus, päivätty 12.12.2017, 
muutettu 10.12.2018

3 Vuorovaikutusraportti 12.12.2017, täydennetty 10.12.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 12.12.2017
4 Kuvaliite suojelukohteista
5 Maankäyttösopimus

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag
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Utdrag Bilagor till utdrag
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter
Samkommunen Helsing-
forsregionens trafik
Säkerhets- och kemika-
lieverket (Tukes), Hel-
singfors
Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

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

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

För kännedom

Stadsmiljösektorn
Stadsmuseet
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.06.2019 § 413

HEL 2015-007624 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 16. kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelin 
16729 tonttien 10 ja 20 asemakaavan muutoksen 12.12.2017 päivätyn 
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ja 10.12.2018 muutetun piirustuksen numero 12482 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

27.05.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.03.2019 § 129

HEL 2015-007624 T 10 03 03

Tenholantie 10 ja 12

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin 
kaupungin 16. kaupunginosan (Ruskeasuo, Vanha Ruskeasuo) kiintei-
stöjen 91-16-729-10 ja 91-16-729-20 omistajan Invalidisäätiön (Y-tun-
nus 0201375-3) kanssa solmittavan liitteen nro 2 mukaisen sopimuk-
sen hyväksymistä.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 
tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään päätöksellään sopimukseen tarvit-
taessa vähäisiä muutoksia.

(MA116-6)

12.12.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi
Esko Patrikainen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Asemakaavoitus 10.12.2018

HEL 2015-007624 T 10 03 03
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Hankenumero 0740_42

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 12.12.2017 päivätyn 16. kau-
punginosan (Ruskeasuo) korttelin 16729 tonttien 10 ja 20 asemakaa-
van muutosehdotuksen nro 12482. Kaavakartan merkintöihin tai 
määräyksiin ja muuhun aineistoon tehdyt muutokset ilmenevät yksity-
iskohtaisesti liitteestä ja kaavaselostuksesta.

Asemakaavoituspalvelun mielestä julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyt 
muutokset kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun ai-
neistoon eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa 
uudelleen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen 
kanssa.

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee korttelin 16729 tontteja 
10 ja 20. Tontit sijaitsevat Vanhan Ruskeasuon pohjoisosassa Kes-
kuspuiston laidalla. 

Kaavaratkaisu mahdollistaa YS-tontin 16729/10 muuttamisen asuinker-
rostalojen korttelialueeksi (AK), lukuun ottamatta tontilla sijaitsevaa 
bussin kääntöpaikkaa ja Invalidisäätiön asiakaspysäköintipaikkoja. 
Tontilta purettavan liikerakennuksen (ns. proteesipaja) tilalle rakenne-
taan kolme uutta asuinkerrostaloa ja maanalainen paikoitushalli. Tontil-
la 16729/20 sijaitseva asuntolarakennus lähialueineen liitetään osaksi 
uutta asuinkerrostalotonttia. Asuntolarakennus muutetaan asuinraken-
nukseksi ja sen julkisivut suojellaan merkinnällä sr-2. Uuden AK-kortte-
lin asukasmäärä on n. 270.

Tontin 16729/20 rakennuksia kehitetään monipuolisena terveys- ja hy-
vinvointipalvelukeskuksena. Invalidisäätiön päärakennuksen suo-
jelumääräyksiä on ajanmukaistettu ja tontin käyttämättömän rakennu-
soikeuden sijoittaminen on tarkistettu. Päärakennuksen sisääntulopi-
haa sekä asiakaspysäköinnin ja tontilla sijaitsevan linja-auto 23:n pää-
tepysäkin alueita on selkeytetty.   

Uutta asuntokerrosalaa AK-tontilla 16729/21 on 10 720 k-m², josta 9 
550 k-m² sijoittuu uudisrakennuksiin ja 1 170 k-m² muutettavaan asun-
tolarakennukseen. YS-rakennusoikeus vähenee 5 900 k-m²:llä protee-
sipajan purkamisen ja asuntolarakennuksen muutoksen myötä. AK-
korttelialueen tehokkuusluku on e=2.1 ja koko muutosalueen tehokku-
usluku on e=1.7. 
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Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että kaavarat-
kaisu täydentää alueen kaupunkirakennetta sekä lisää asuntotarjontaa 
ja palveluita. Kaavaratkaisu toteuttaa kaupungin strategiaa täyden-
nysrakentamisen edistämisestä ja AM-ohjelman asuntotuotantotavoitte-
iden toteuttamisesta.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukai-
nen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. 

Asemakaavan muutos on voimassa olevan oikeusvaikutteisen 
Helsingin yleiskaavan (2016) mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijaitsee Vanhan Ruskeasuon pohjoisosassa ja rajautuu Kiskonti-
ehen ja Tenholantiehen, Keskuspuistoon sekä eteläpuolen asuinker-
rostalojen tonttiin.

Alueella sijaitsee Invalidisäätiön päärakennus ja asuntolarakennus, joi-
den alkuperäiset osat ovat vuodelta 1943 sekä proteesipaja vuodelta 
1973. Päärakennusta ja proteesipajaa on korotettu ja laajennettu 
useammassa eri vaiheessa. Päärakennuksen eteläpuolelle on louhittu 
kaksikerroksinen paikoitusluola vuonna 1988.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1996. Päärakennuksen 
ensimmäiseen rakennusvaiheeseen kuuluvat osat on suojeltu nykyi-
sessä asemakaavassa. Päärakennuksen myöhemmin rakennettuja laa-
jennusosia, asuntolaa ja proteesipajaa ei ole suojeltu. 

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

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Asemakaavamuutos nostaa tontin arvoa ja aiheuttaa näin maanomista-
jalle merkittävää hyötyä. Hakijan kanssa tulee käydä maapoliittiset 
neuvottelut kaupunginhallituksen tekemän päätöksen (§ 685, 9.6.2014) 
mukaisesti ja sopia maankäyttösopimuksesta tai kehittämiskorvaukses-
ta.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 12.1.–12.2.2018

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 12.12.2017 ja 
lautakunta päätti asettaa asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville. 
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Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Kaupunginmuseo toteaa lausunnossaan, että sen aset-
tamat suojelutavoitteet Invalidisäätiön alkuperäiseen kokonaisuuteen 
kuuluvien rakennusten osalta on riittävästi otettu huomioon. Lausun-
nossa todetaan, että kaavaa mahdollistaa päärakennuksen alkuperäi-
sen kokonaisuuden ja hahmon säilymistä alueen tunnistettavana ja 
maisemassa keskeisenä dominanttina siitä huolimatta, että AK-korttelin 
uusien asuinrakennusten ja päärakennuksen laajennusosien toteutta-
minen täysmittaisina väistämättä tulee muuttamaan kokonaisuuden il-
mettä tiiviimmäksi ja rakennetummaksi. Helen Sähköverkko Oy huo-
mauttaa purettavaksi osoitetussa liikerakennuksessa sijaitsevasta ja-
kelumuuntamosta, joka muutosalueen ohella palvelee myös koulura-
kennusta osoitteessa Tenholantie 15. Lausunnossa esitetään, että kor-
vaavan muuntamon paikka ja johtoalue tulee esittää asemakaavakar-
tassa. Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa asemakaavan mu-
utosehdotuksesta.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala/kaupunginmuseo
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Pelastuslaitos, Liiken-
nelaitos (HKL).

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

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

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

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa. 
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Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

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

Lisätiedot
Marina Fogdell, arkkitehti, puhelin: 310 64271

marina.fogdell(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 26.1.2018

HEL 2015-007624 T 10 03 03

Asemakaavoitus Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta 
on pyytänyt Helsingin kaupunginmuseon kannanottoa Ruskeasuolle, 
osoitteessa Tenholantie 10 ja 12 sijaitseville tonteille laadittavan ase-
makaavan muutosehdotuksesta. Kaupunginmuseo on tutustunut 
12.12.2017 päivättyyn asemakaavaehdotukseen ja asemakaavase-
lostukseen. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä 
mukaisesti rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja 
esittää kantanaan seuraavaa.

Esillä olevan asemakaavamuutoksen suunnittelualue sijaitsee Ruskea-
suolla osoitteessa Tenholantie 10 ja 12. Keskuspuiston laidalla kortte-
lissa 16729 sijaitsevat tontit 10 ja 20 kuuluvat Invalidisäätiön kokonai-
suuteen, jonka alkuperäinen vaihe valmistui vuonna 1943 arkkitehti Ei-
no Forsmanin laatiman suunnitelman mukaan. Asemakaavan muutok-
sen tavoitteena on alueen täydennysrakentamisen edistäminen erityi-
sesti asuntorakentamisen osalta mutta myös alueen kehittämiseksi In-
validisäätiön tavoitteiden mukaiseksi monipuoliseksi terveys- ja hyvin-
vointipalvelukeskukseksi. Kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta 
tärkeänä tavoitteena on säilyttää Invalidisäätiön arvokasta rakennus-
kantaa suojelemalla alkuperäiseen kokonaisuuteen kuuluva asunto-
larakennus F merkinnällä sr-2 ja päivittämällä voimassa olevassakin 
asemakaavassa suojellun Invalidisäätiön päärakennuksen suo-
jelumääräystä. Myös päärakennuksen eteläpuolella sijaitseva maise-
mallisesti merkittävä kallioalue kasvillisuus mukaan lukien määritellään 
säilytettäväksi.
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Asemakaavamuutoksen tavoitteena oleva asumiselle osoitettava täy-
dennysrakentaminen esitetään sijoitettavaksi alueen pohjoisosassa si-
jaitsevan ns. proteesipajan tilalle ja muutos edellyttää olemassa olevan 
rakennuksen purkamista. Proteesipajan Rakennus valmistui vuonna 
1974 arkkitehti Robert Gustin / Arkkitehtitoimisto Gripenberg & Co su-
unnitelmien mukaan ja sitä on vuosina 1992-1993 laajennettu korotta-
malla suunnittelijana arkkitehti Miguel Vadellin/Arkkitehtitoimisto Gri-
penberg & Co. Kaupunginmuseo on asemakaavan osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmavaiheessa antamassaan lausunnossa todennut, ettei 
proteesipajalla ole sellaisia kulttuurihistoriallisia arvoja, jotka edellyttäi-
sivät rakennuksen säilyttämistä ja suojelua asemakaavalla. Rakennuk-
sen korvaaminen uusilla asuinkerrostaloilla nähtiin siten mahdolliseksi. 
Kaupunginmuseo kuitenkin esitti, että uudisrakentamisen mitoituksessa 
ja ilmeessä tulee ottaa huomioon rakennusten paikka niin Invalidisää-
tiön kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten läheisyydessä kuin 
aivan Keskuspuiston rajalla. Etenkin lähimmäksi Invalidisäätiön päära-
kennusta ja asuntolarakennusta F sijoitettavat asuinkerrostalot tulisi 
sopeuttaa olemassa olevien rakennusten korkeusasemiin. Kaupungin-
museo asetti tavoitteiksi myös Invalidisäätiön päärakennuksen suo-
jelumääräyksen säilyttämisen ja päivittämisen sekä suojelumerkinnän 
ja –määräyksen osoittamisen rakennukselle F eli asuntolarakennuksel-
le, ohjamaan rakennusten säilyttämistä ja niissä tehtäviä korjaus- ja 
muutostöitä. Lisäksi kaupunginmuseo piti tärkeänä päärakennuksen 
pääsisäänkäyntiaukion samoin kuin rakennuksen eteläpuolen kallioisen 
tontin ominaisluonteen säilymistä ja myös näiden ympäristöjen vaali-
mista ohjaavia määräyksiä asemakaavaan.

Esillä olevassa kaavaehdotuksessa proteesipajan tontista ja Invalidi-
säätiön asuntolarakennuksen alueesta on muodostettu uusi asuinker-
rostalojen korttelialue AK. Tontille on osoitettu kolmen uuden asuinker-
rostalon rakennusalat, joista läntisimmän talon suurin sallittu kerrosluku 
on korkeintaan kuusi ja kahdella muulla kahdeksan. AK-korttelialueen 
rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee olla paikalla mu-
urattu tiili ja vaalea rappaus. Ullakon julkisivuja tulee käsitellä muusta 
julkisivusta poikkeavalla tavalla. Uudisrakennusten ilmettä tulee keven-
tää päätyjen porrastuksella. Invalidisäätiön päärakennus sijaitsee puo-
lestaan sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten kort-
telialueella YS. Tällä korttelialueella nykyisin voimassa olevan asema-
kaavan mukainen käyttämätön rakennusoikeus on sijoitettu uudelleen 
niin, että laajentaminen tapahtuu pääosin päärakennuksesta irti. 
Päärakennuksen länsipuolelle on osoitettu korkeintaan viisi kerrosta 
korkea rakennusala alkuperäisen C-siiven suuntaisesti ja sen eteen 
kuitenkin niin, että se ei nouse vieressä sijaitsevia alkuperäisiä B- ja C-
siipiä korkeammaksi. 2000-luvun alkupuolella rakennettua K-siipeä ra-
kennuksen eteläjulkisivun osalla saa vähäisessä määrin laajentaa. Nä-
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iden lisäksi päärakennuksen eteläpuolelle irti päärakennuksesta on 
osoitettu rakennusala osittain yksikerroksiselle, osittain kaksikerroksi-
selle uudisrakennukselle. Kaavamääräyksen mukaisesti pääraken-
nukseen kiinteästi liittyvien laajennus- ja korotusosien tulee julkisivuma-
teriaaleiltaan ja väritykseltään sopia ympäristöön ja olemassa oleviin 
suojeltuihin rakennuksiin. Korttelialueen eteläisen uudisrakennuksen 
pääasiallisen julkisivumateriaalin tulee puolestaan olla puu ja lasi, 
minkä lisäksi uudisrakennuksen arkkitehtuuri tulee sovittaa suojeltuun 
ympäristöön.

Sekä Invalidisäätiön päärakennukselle että asuntolarakennukselle on 
kaavaehdotuksessa annettu suojelumerkintä sr-2: ”Rakennus tai sen 
osa on historiallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti ar-
vokas. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sel-
laisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät raken-
nuksen arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Korjaamisen 
lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten tai niihin verrattavi-
en rakenteiden ja rakennusosien kuten julkisivujen, vesikaton, ikkunoi-
den, ulko-ovien ja parvekkeiden ja niiden yksityiskohtien, materiaalien 
ja värien säilyttäminen tai tämän tavoitteen vastaisesti uusituissa osis-
sa niihin kohdistuvien korjaus-, muutos- ja lisärakentamistöiden yhtey-
dessä palauttaminen ilmeeltään alkuperäistoteutusta vastaaviksi. Mikäli 
alkuperäisiä tai niihin verrattavia rakennusosia tai rakenteita joudutaan 
uusimaan, se tulee tehdä rakennuksen ominaispiirteitä kunnioittaen, il-
meeltään ja materiaaleiltaan alkuperäistä vastaavaksi. Päärakennuk-
sen arvokkaat sisätilat ovat alkuperäiset porrashuoneet ja kuudennen 
kerroksen ruokasali.” Päärakennuksen eteläpuolinen kallioalue on kaa-
vaehdotuksessa saanut merkinnän s-1: ”Alueen osa, jonka kalliot, kalli-
okasvillisuus sekä arvokkaat isokokoiset männyt tulee säilyttää. Kallio-
alueiden kasvillisuutta ja puustoa tulee hoitaa ja tarvittaessa uusia niin, 
että niiden maisemakuvallinen arvo säilyy.” Lisäksi määrätään, että YS-
korttelialueella pihojen rakenteet tulee suunnitella arvokkaaseen ympä-
ristöön sopiviksi ja sekä päärakennuksen että asuntolarakennuksen 
edustalle on määrätty istutettava puurivi, samoin kuin Tenholantien 
varteen molempien korttelialueiden osalla. 

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo katsoo, että sen asettamat 
suojelutavoitteet Invalidisäätiön alkuperäiseen kokonaisuuteen kuluvien 
päärakennuksen ja asuntolarakennuksen osalta on riittävästi otettu hu-
omioon. Kaavaehdotuksessa esitetyt määräykset edellyttävät alkuperä-
iseen kokonaisuuteen kuuluvien rakennusten säilyttämisen, mutta 
mahdollistavat käytön kehittämisen rakennuksissa niiden ominaispiirte-
et huomioon ottavalla tavalla. Myös asuntolarakennuksen nostaminen 
suojelun piiriin on tärkeä alueen kulttuurihistoriallisia arvoja vaaliva rat-
kaisu, etenkin alueen täydentyessä uudisrakentamisen myötä.  Sekä 
uusi AK-korttelialue asuinkerrostaloineen että päärakennuksen laajen-
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nusosat täysimittaisina tulevat kuitenkin väistämättä muuttamaan ko-
konaisuuden ilmettä tiiviimmäksi ja rakennetummaksi. Erityisesti suo-
raan asuntolarakennuksen pohjoispuolelle osoitetut asuinkerrostalon 
rakennusalat antavat mahdollisuuden toteuttaa mittakaavaltaan ole-
massa oleviin rakennuksiin nähden korkeampia ja myös runkosyvyy-
deltään raskaampia rakennuksia. Asemakaava antaa kuitenkin mahdol-
lisuuden myös matalampaan rakentamiseen, se ei edellytä kaavassa 
osoitettujen kerroslukumäärien tai vesikaton ylimmän korkeusaseman 
toteuttamista. Erityisen tärkeänä kaupunginmuseo pitää kuitenkin 
päärakennukseen liittyvien ja sen eteläpuolelle osoitettujen suurimpien 
rakennusalojen sijoittamista irti päärakennuksesta ja laajennusosien 
mittakaavallista rajoittamista niin, että Invalidisäätiön päärakennuksen 
alkuperäinen kokonaisuus ja hahmo säilyy edelleen tunnistettavana ja 
maisemassa keskeisenä dominanttina, niin kuin se on tehnyt valmistu-
misestaan 1943 asti.

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 06.11.2017 § 52

HEL 2015-007624 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12482 pohjakartan 
kaupunginosassa 16 Ruskeasuo. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12482
Kaupunginosa: 16 Ruskeasuo
Kartoituksen työnumero: 49/2016 
Pohjakartta valmistunut: 2.11.2017 (uusintakartoitus, ensitilaus ollut 
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.

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus 
Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 
06.09.2017 § 18

Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

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

merja.kyyro(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 2.11.2016

HEL 2015-007624 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on lähettänyt tiedon Ruskeasuolla osoitte-
essa Tenholantie 10 ja 12 sijaitsevia Invalidisäätiö Ortonin tontteja 10 
ja 20 koskevan asemakaavamuutoksen käynnistymisestä ja osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman esillä olosta. Kaupunginmuseo tarkastelee 
hanketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuurihistorian ja rakennetun 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seu-
raavaa.

Asemakaavamuutoksen kohteena oleva alue sijaitsee Ruskeasuolla, 
Tenholantien ja Kiskontien kulmauksessa Keskuspuistoon rajautuvalla 
vyöhykkeellä. Asemakaavan muutoksen tavoitteeksi on asetettu kol-
men uuden asuinkerrostalon rakentaminen Tenholantie 12:n tontille, 
jolta purettaisiin Invalidisäätiö Ortonin käytössä ollut, Proteesipajana 
tunnettu toimitilarakennus. Tontilla sijaitseva linja 23:n päätepysäkki sä-
ilyisi paikalla jatkossakin. Invalidisäätiö Ortonin alkuperäiseen raken-
nuskokonaisuuteen kuulunut asuntola sairaalarakennuksen pohjoispu-
olella on tarkoitus muuttaa asuinkerrostaloksi. Invalidisäätiö Ortonin 
päärakennus säilyy nykyisenkaltaisessa käytössään. Asemakaavamuu-
toksen yhteydessä myös alueen piha- ja paikoitusratkaisuja on tarkoi-
tus selkiyttää.
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Kaupunginmuseo on 7.12.2015 antanut ennakkolausunnon nyt esillä 
olevasta asemakaavan muutoshankkeesta. Kyseisessä lausunnossa 
kaupunginmuseo piti mahdollisena Tenholantie 12:ssa sijaitsevan ark-
kitehti Robert Gunstin / Arkkitehtitoimisto Gripenberg & co suunnittele-
man Proteesipajan purkamista. Yksikerroksinen, kellarillinen rakennus 
valmistui vuonna 1974. Tasakattoinen, sekä hallimaisia tiloja että toi-
mistohuoneita käsittänyt rakennus oli alun perin julkisivuiltaan pesube-
tonia. Toiminnan laajetessa rakennusta laajennettiin arkkitehti Miguel 
Vadellin/Arkkitehtitoimisto Gripenberg & Co suunnitelmien mukaan vu-
osina 1992-1993 lisäämällä siihen toinen kerros, minkä jälkeenkin ra-
kennuksessa on tehty muutoksia. Eri muutosvaiheet ovat siten voimak-
kaastikin muokanneet rakennuksen alkuperäisiä ominaispiirteitä. Pro-
teesipajan rakennus ei arkkitehtonisilta ominaisuuksiltaan kaupungin-
museon näkemyksen mukaan nouse suojeltavien ja sitä kautta säilytet-
tävien rakennusten joukkoon ja voi siten korvautua uudella rakentami-
sella.

Invalidisäätiön alkuperäiseen rakennusvaiheeseen kuuluvan, arkkitehti 
Eino Forsmanin suunnitteleman asuintalon eli F-rakennuksen säilyttä-
mistä ja suojelua kaupunginmuseo on esittänyt 1990-luvun puolivälistä 
asti. Kyseinen yhden porrashuoneen ympärille rakentunut kuusikerrok-
sinen pistetalo valmistui päärakennuksen tavoin vuonna 1943. Raken-
nus kuuluu kiinteänä osana Invalidisäätiön huoltolaitoskokonaisuuteen 
ja toimii Tenholantieltä mäelle noustaessa rakennusryhmän visuaalise-
na ja kaupunkikuvallisena päätteenä. Se reunustaa aluetta myös koilli-
seen Keskuspuiston suunnalle. Rakennus F on osa alkuperäistä koko-
naisuutta ja edustaa vaatimattomampaa arjen arkkitehtuuria monumen-
taalisen päärakennuksen rinnalla. Rakenne- ja taloteknisen kuntoarvion 
(IdeaStructura Oy 30.10.2015) mukaan tämän jykevän tiilirakennuksen 
perustukset ja rakennusrunko sekä julkisivut ovat pääosin kunnossa ja 
kunnostettavissa. Nyt esillä olevan asemakaavan muutoksen tavoittee-
na on säilyttää tämä asuntolarakennus ja muuttaa se asuinkerrostalok-
si. Kaupunginmuseo pitää rakennuksen säilymistä tärkeänä alueen 
kulttuurihistoriallisia arvoja vaalivanana ratkaisuna, etenkin alueen täy-
dentyessä uudisrakentamisen myötä.

Aiemman kannanottonsa mukaisesti kaupunginmuseo pitää Invalidi-
säätiö Ortonin omistuksessa olevan, osoitteessa Tenholantie 12 sijait-
sevan tontin täydennysrakentamista mahdollisena. Kaupunginmuseo 
toistaa aiemmin esittämänsä kannan, että uudisrakentamisen mitoi-
tuksessa ja ilmeessä tulee ottaa huomioon rakennusten paikka niin In-
validisäätiön kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten läheisyy-
dessä kuin aivan Keskuspuiston rajalla. Kaupunginmuseo pitää tär-
keänä, että etenkin lähimmäksi Invalidisäätiön päärakennusta ja asun-
tolarakennusta F sijoitettavat asuinkerrostalot sopeutetaan olemassa 
olevien rakennusten korkeusasemiin.
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Invalidisäätiö Ortonin päärakennus on jo voimassa olevassa, vuodelta 
1997 olevassa asemakaavassa suojeltu merkinnällä sr-2: ”Rakennus 
on kaupunkikuvallisesti arvokas. Rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä 
saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät 
julkisivujen tyyliä tai veskikaton perusmuotoa. Mikäli rakennuksessa on 
aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, rakennus on lisärakenta-
mis- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen 
tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.” Kaupunginmuseon näkemyksen mu-
kaan Invalidisäätiö Ortonin päärakennuksella tulee säilyttää sen kor-
jaamista ohjaava suojelumääräys, mutta se tulee päivittää sisällöltään 
tämänhetkisiä vaalimistavoitteita vastaavaksi. Vastaavalla tavalla myös 
rakennukselle F eli asuntolarakennukselle tulee nyt asemakaavamuu-
toksen yhteydessä määritellä suojelumerkintä ja –määräys, jolla ohja-
taan rakennuksen säilyttämistä ja siinä tehtäviä korjaus- ja muutostöitä. 
Lisäksi kaupunginmuseo pitää tärkeänä päärakennuksen pääsi-
säänkäyntiaukion samoin kuin rakennuksen eteläpuolen kallioisen ton-
tin ominaisluonteen säilymistä ja esittää myös näiden ympäristöjen 
vaalimista ohjaavia määräyksiä asemakaavaan. Suojelumääräysten si-
sältöjen määrittämiseen antaa tukea alueesta tehty rakennushistorialli-
nen selvitys Invalidisäätiö Ortonin Ruskeasuon laitokset (Arkkitehtitoi-
misto ark-byroo 30.10.2015).

Kaupunginmuseo pitää Ruskeasuon Tenholantie 10 ja 12 koskevan 
asemakaavamuutoksen eteenpäin viemistä mahdollisena edellä maini-
tuin huomautuksin. Kaupunginmuseo haluaa olla asemakaavamuutok-
sen jatkotyössä mukana. Ennen asemakaavaehdotuksen esille tuloa 
kaupunginmuseo toivoo neuvottelua ainakin asemakaavamuutokseen 
aiotuista, etenkin suojeluun ja vaalimiseen liittyvistä kaavamääräyksi-
stä. Asianmukaisilla määräyksillä ja reunaehtoja määrittelemällä mah-
dollistetaan suunnittelualueen kehittäminen sen eri osa-alueille ominai-
sia piirteitä ja historiaa kunnioittaen.

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 1.11.2016

HEL 2015-007624 T 10 03 03

Geoteknisellä osastolla ei ole huomauttamista koskien osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa 1266-00/16 asemakaavan muutokseen osoitte-
essa Tenholantie 12.

Lisätiedot
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Ilkka Satola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37817
ilkka.satola(a)hel.fi

Rakennusvirasto 11.10.2016

HEL 2015-007624 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1266-00/16. Määräaika on 
11.11.2016.

Asemakaavan muutos koskee kolmen uuden asuinkerrostalon ja maa-
nalaisen paikotushallin rakentamista tontille 16729/10. Tontilla 10 sijait-
seva ns. proteesipajarakennus puretaan. Tontilla 16729/20 sijaitseva 
asuntolarakennus muutetaan asuinkerrostaloksi.

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisu-
unnitelmasta.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavahankkeessa ovat lisätiedo-
nantajat.

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi
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§ 216
Detaljplan och detaljplaneändring för Vallgårds norra del (nr 12508)

HEL 2015-002907 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplan och detaljplaneändring för en del 
av kvarteret 22586 och parkområde, tomten 2 i kvarteret 22556, tom-
terna 1, 7, 12, 13 och 14 i kvarteret 585, tomten 4 i kvarteret 22586 och 
gatu- och parkområden i 22 stadsdelen (Vallgård) och parkområde i 24 
stadsdelen (Gumtäkt) enligt ritning nr 12508, daterad 22.1.2019, och 
på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen. I detaljplanen 
och detaljplaneändringen ingår en trafikplan.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12508 kartta, päivätty 
22.1.2019

2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12508 selostus, päivätty 
22.1.2019, täydennetty 16.4.2019, päivitetty Kylk:n päätöksen 
16.4.2019 mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6805)/22.1.2019
4 Vuorovaikutusraportti 22.1.2019, täydennetty 16.4.2019
5 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helen Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsing-
forsregionens trafik
Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

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

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

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplanen och detaljplaneändringen gäller tomten för Backasbrin-
kens simcenter, område för student- och flervåningshus och Vallgårds-
parken och delar av Vallgårdsdalens parkområde.

Detaljplanelösningen gör det möjligt att utvidga simcentret och att byg-
ga nya flervåningshus och en ny allmän parkeringsanläggning. Till tom-
ten för Backasbrinkens simcenter förläggs en ny utbyggnadsdel och en 
infart för servicetrafik. Enligt förslaget rivs internatbyggnaden i åtta vå-
ningar från 1965 vid Karstulavägen 4–6 och två nya bostadshus upp-
förs på dess plats. Vid Karstulavägen och Sammattivägen, delvis i 
Vallgårdsbrinken, bildas enligt planerna en ny tomt på vilken tre nya 
bostadshus kommer att byggas. Under Vallgårdsparkens sandplan 
planeras en allmän parkeringsanläggning. På en ny tomt som bildas av 
delar av tomterna vid Rautalampivägen 3 och 5 planeras ett nytt bo-
stadshus för studerande.

Som en följd av detaljplanelösningen ökar den planlagda våningsytan i 
området med 19 900 m². Byggrätten för bostadshus ökar med 
15 850 m² vy och byggrätten för idrottsbyggnader med 2 900 m² vy. 
Tomtexploateringstalet uppgår till 1,59 och tomtexploateringstalet i 
kvartersområdet för idrottsbyggnader till 0,76. Antalet invånare ökar 
med ca 480. Den allmänna parkeringsanläggningen dimensioneras så 
att den inrymmer 170 bilar.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen grundar sig på en helhetsplan för Vallgårds norra 
del, med syftet att förtäta områdets stadsstruktur i enlighet med gene-
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ralplanen med rättsverkningar och förbättra de offentliga uteplatserna 
och promenadstråken i området. Ett av huvudmålen för komplette-
ringsbyggandet är att harmonisera området socialt genom att bringa 
fördelningen av bostädernas besittnings- och finansieringsformer och 
olika bostadstyper i balans. Enligt planerna kompletteras området så 
att det nya anpassas efter det gamla Vallgårds stadsstruktur och anda. 
I området planeras flera byggnadsprojekt och det har sökts om flera 
detaljplaneändringar, av vilka detaljplanen och detaljplaneändringen för 
Backasbrinkens idrottscampus redan har trätt i kraft.

Byggnadsbeståndet i området för detaljplaneändringen består av inter-
natbyggnader och bostadshus som i huvudsak härstammar från 1960-
talets stadsförnyelse. Området består av punkthus i åtta våningar och 
lamellhus med flera trapphus i 3–8 våningar. På Vallgårdsdalens kant 
har år 1987 byggts ett lågt flervåningshus för studentbostäder som av-
gränsar kvartersområdet för punkthus och skiljer detta från parkområ-
det. I Backansbrinkens kvartersområde för offentlig service ligger 
byggnaderna relativt fritt placerade på sina tomter. Simcentret som blev 
färdigt år 1999 ligger på sin tomt tvärställt mot Backasgatan. Områdena 
utomhus består i nuläget av gatu-, park- och gårdsområden och stora 
parkeringsfält.

För området gäller flera detaljplaner från 1940–1997, och det omfattar 
dessutom en del av ett område som saknar detaljplan i Vallgårdsdalen.

Planeringsfaser och växelverkan

Helsingfors stad äger de tomter på vilka det ska kompletteringsbyggas 
och de övriga markområden som ska bebyggas enligt förslaget. För-
slaget till detaljplan har utarbetats på basis av tomtinnehavarnas an-
sökningar och innehållet i detaljplanelösningen har förhandlats fram 
med sökandena.

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

Planförslaget hölls offentligt framlagt 13.2–14.3.2019. Fyra anmärk-
ningar gjordes mot förslaget till detaljplan.

Anmärkningar

Det som lyftes fram i anmärkningarna gällde bl.a. byggandets typ, vo-
lym och placering, parkering, trafikarrangemang och trafikmängd, 
gång- och cykelförbindelser, arrangemangen i parkområdena och bo-
städernas besittningsformer.

Utlåtanden
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Helen Ab, Helen Elnät Ab och Samkommunen Helsingforsregionens 
miljötjänster (HRM) gav utlåtanden om detaljplaneförslaget.

Påpekandena i utlåtandena gällde den transformatorstation och kablar 
som ska flyttas, kostnaderna för nätbyggnad, drifttiden för den separata 
transformatorstation som läggs ned, tillbyggande och flyttning av led-
ningar för allmän vattenförsörjning, detaljplanebeteckningarna för den 
befintliga avloppstunneln, bedömningen av den allmänna vattenförsörj-
ningens volym och kostnader och fördelningen av kostnaderna.

Utlåtandena framgår i sin helhet av beslutshistorien, och referat av 
dessa och genmälena till dem ingår i rapporten om växelverkan.

Trafikplan

I samband med detaljplanelösningen har det utarbetats en trafikplan 
(ritning nr 6805) enligt vilken det på simcentrets tomt reserveras områ-
den för allmän gång- och cykeltrafik från Vallgårdsdalen till Backasga-
tan och till bron över Backasgatan. Förbindelsen över Backasgatan är 
en huvudsaklig cykelvägsförbindelse. De målsatta arrangemangen för 
denna anges i planen. I Vallgårdsdalens parkområde har en parkväg 
för allmän gång- och cykeltrafik (Vallgårdsstråket) anvisats. Sammatti-
vägens gatulinje flyttas vid Sammattivägen 12. På de områdesdelar 
söder och norr om gatan, där det inte finns behov av en lyftplats för 
räddningsfordon, får parkering längs med gatan placeras. Nya och nu-
varande förbindelser reserverade för gångtrafik, cyklister och service 
finns på tomten vid Karstulavägen 8 och på de nya tomter som ska bil-
das vid Karstulavägen/Sammattivägen och vid Rautalampivägen 3 
och 5. Infarten till parkeringsanläggningen under Vallgårdsparken pla-
ceras vid Kangasalavägen.

Kostnader

Detaljplanelösningen förutsätter flyttning av ledningar och ändringar i 
gator och allmänna områden. Enligt en preliminär beräkning medför 
dessa kostnader på 1,5 miljoner euro för staden.

Detaljplanlösningen höjer områdets värde i och med att värdet på den 
byggrätt som ska planläggas enligt en grov uppskattning uppgår till 
ca 21,9 miljoner euro. Inkomster uppstår vid försäljning och uthyrning 
av byggrätt.

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Inga ändringar har gjorts i detaljplanebeteckningarna eller -bestämmel-
serna efter det offentliga framläggandet, och förslaget behöver därför 
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inte läggas fram på nytt. De övriga kompletteringarna till materialet 
anges i detaljplanebeskrivningens näst sista kapitel.

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsmiljönämndens justerade 
framställning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12508 kartta, päivätty 
22.1.2019

2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12508 selostus, päivätty 
22.1.2019, täydennetty 16.4.2019, päivitetty Kylk:n päätöksen 
16.4.2019 mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6805)/22.1.2019
4 Vuorovaikutusraportti 22.1.2019, täydennetty 16.4.2019
5 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helen Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsing-
forsregionens trafik
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

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

För kännedom

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.06.2019 § 432

HEL 2015-002907 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 22. kaupunginosan (Vallila) osan kortte-
lia 22586 ja puistoaluetta sekä korttelin 22556 tonttia 2, korttelin 585 
tontteja 1, 7, 12, 13 ja 14, korttelin 22586 tonttia 4 sekä katu- ja puisto-
alueita ja 24. kaupunginosan (Kumpula) puistoaluetta koskevan ase-
makaavan ja asemakaavan muutoksen 22.1.2019 päivätyn piirustuk-
sen numero 12508 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin 
perustein. Asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen sisältyy liiken-
nesuunnitelma.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 16.04.2019 § 208

HEL 2015-002907 T 10 03 03

Hankenumero 5317_1

Esitys
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Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 22.1.2019 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuk-
sen nro 12508 hyväksymistä ja ettei tehdyt muistutukset ja annetut 
lausunnot anna aihetta muutoksiin. Asemakaava koskee 22. kau-
punginosan (Vallila) osaa korttelia 22586 sekä puistoaluetta ja 
asemakaavan muutos koskee 22. kaupunginosan (Vallila) korttelin 
22556 tonttia 2, korttelin 585 tontteja 1, 7, 12, 13 ja 14, korttelin 
22586 tonttia 4 sekä katu- ja puistoalueita ja 24. kaupunginosan 
(Kumpula) puistoaluetta.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sör-
näistenkatu 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

16.04.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Milla Nummikoski. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

22.01.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Milla Nummikoski, arkkitehti, puhelin: 310 37477

milla.nummikoski(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 16.11.2018 § 45

HEL 2015-002907 T 10 03 03

Päätös

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12508 pohjakartan 
kaupunginosissa 17 Pasila, 22 Vallila, 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: 12508
Kaupunginosat: 17 Pasila, 22 Vallila, 24 Kumpula
Kartoituksen työnumero: 54/2017 
Pohjakartta valmistunut: 31.10.2018 (Uusinta, ensitilaus ollut 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

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 19.5.2017

HEL 2015-002907 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Helsingin kaupunginmuseolta 
lausuntoa koskien Vallilan pohjoisosan asemakaavan muutoksen osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmaa. Kaupunginmuseo tarkastelee asiaa 
perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökul-
masta ja lausuu kantanaan seuraavaa.

Vallilan pohjoisosassa tarkastellaan alueen kehittämistä ja täyden-
nysrakentamista. Tavoitteena on tiivistää alueen kaupunkirakennetta ja 
parantaa alueen julkista ulkotilaa ja kävelyliikenteen reitistöä. Tarkas-
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telualueeseen kuuluu Mäkelänrinteen uintikeskuksen ja lukion kortteli, 
opiskelija- ja asuinkerrostalojen alue (Mäkelänrinne-Rautalammintie-
Karstulantie-Sammatintie), Vallilan terveysaseman ja Kauppaoppilai-
toksen tontit sekä Vallilanpuisto ja osa Vallilanlaakson puistoalueesta. 
Asemakaavan muutokset koskevat kortteleita 553, 556, 559 ja 584–
586 ja 9903 sekä puisto- ja katualueita. 

Tavoitteena on mahdollistaa lukion ja urheilutoimintojen laajentaminen 
sekä uusien asuinkerrostalojen ja yleisen pysäköintilaitoksen rakenta-
minen. Mäkelänrinteessä lukion tontille suunnitellaan urheiluhallia, kou-
lun laajennusta sekä opiskelija-asuntoja ja uintikeskukseen on suunnit-
teilla laajennusosa. Rautalammintie 3 ja 5 tonteille suunnitellaan uutta 
asuinrakennusta opiskelijoille. Karstulantie 6 rakennus on esitetty pu-
rettavaksi ja tilalle rakennettavaksi uusi asuinrakennus. Myös Karstu-
lantien päähän ja Punkaharjuntien varrelle Vallilanlaakson reunalle se-
kä opiskelija-asuntojen alueelle ja HeKan hallinnoimalle Sammatintie 
7:n tontille tutkitaan mahdollisuuksia rakentaa uusia asuinrakennuksia. 
Vallilanpuiston hiekkakentän alle suunnitellaan yleistä pysäköintilaitos-
ta. Vallilan terveysaseman ja kauppaoppilaitoksen tonttien tulevaa 
käyttötarkoitusta ja täydennysrakentamismahdollisuuksia selvitetään. 
Vallilan pohjoisosan asemakaavan muutoksella pyritään tuomaan alu-
eelle uutta asuinrakentamista noin 50 000 k-m2, mikä tarkoittaa noin 1 
100 uutta asukasta. Uintikeskuksen ja lukion laajennukset sekä urhei-
luhalli ovat kooltaan yhteensä noin 17 000 k-m2.

Kaavatilanne

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi 
(asuminen, toimitila), joka rajautuu koillislaidaltaan Vallilanlaakson pu-
istoalueeseen. Alue rajautuu Mäkelänkadun varren ja vanhan Vallilan 
asuinrakennuksiin, joka on merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustai-
teellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi, jota tu-
lee kehittää siten että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Helsingin 
uudessa yleiskaavaehdotuksessa (Kaupunginvaltuusto 26.10.2016) 
alueella on merkintä C2 Kantakaupunki. Vallilanlaakso on merkitty vi-
her- ja virkistysalueeksi, jota kehitetään merkittävänä virkistys-, ulkoilu-, 
liikunta-, luonto- ja kulttuurialueena, joka kytkeytyy seudulliseen viher-
verkostoon ja merelliseen virkistysvyöhykkeeseen.  

Alueen rakennusten kulttuurihistorialliset arvot

Vallilan pohjoisosa sijaitsee kantakaupungin koillislaidalla, Vallilan-
laaksoon rajautuvan kaupunkimaisen korttelirakenteen reuna-alueella. 
Alueen nykyinen kaupunkirakenne on rakentunut vaiheittain korvaten 
pienimittakaavaisen puutalorakentamisen ja muodostuu nykyään pääo-
sin vapaasti sijoiteltujen lamelli- ja pistetalojen kortteleista. Alueen en-
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simmäinen, Birger Brunilan laatima asemakaava astui voimaan 1940. 
Kaavassa alueen sydämenä toimi Vallilanpuisto, jota ympäröivät katuti-
laa rajaavat umpikorttelit sekä tuolloin olemassa olleet puukerrostalot. 
Vuosina 1940–1953 rakennettiin Mäkelän peruskoulu (myöhemmin 
kauppaoppilaitos) Vallilanpuiston kaakkoislaidalle. Se on suunnittelua-
lueen maamerkki ja puhdaslinjainen modernistinen rakennus. 

Vuonna 1960 valmistuneen Mäkelänrinteen lukion (entinen Itäinen yh-
teiskoulu) osoitteessa Mäkelänkatu 47 on suunnitellut arkkitehti Tauno 
Niemioja. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston laatimassa 
kouluinventoinnissa Opintiellä (2004) Mäkelänrinteen lukio on arvotettu 
luokkaan kolme, jonka mukaan se on arkkitehtonisesti laadukas ja 
kaupunkikuvallisesti merkittävä rakennus. Sillä on myös historiallisia ja 
-säilyneisyysarvoja. Mäkelänrinteen lukion kunnossapitoon sekä pe-
rusparannukseen kuuluviin tavoitteisiin kuuluu inventoinnin mukaan 
seuraavaa: ”Alkuperäisratkaisuja voidaan muuttaa harkitusti. Useimmi-
ten kuitenkin alkuperäisratkaisu, materiaalit ja värit ovat paras 
lähtökohta muutoksia suunniteltaessa.”

Vuosina 1960–62 kunnallisia puukerrostaloja alettiin korvaamaan kivi-
taloilla, tilalle tulivat kaupungin vuokratalot Sammatintiellä, Anjalantiellä 
ja Karstulantiellä. Nämä Matti Hakurin suunnittelemat nauhaikkunoilla 
varustetut kolme-kahdeksankerroksiset lamellitalot muodostavat alueel-
la erityisen laadukkaan kokonaisuuden. Vuosina 1962–67 Vallilanpu-
iston luoteis- ja lounaispuolelle rakentui lamellitaloja sekä 8-kerroksisia 
pistetaloja, opiskelija-asuntoja ja yksityisiä asuntoyhtiöitä. Pistetalot 
muodostavat yhtenäisen kaupunkikuvallisen kokonaisuuden. 1980-lu-
vulla Vallilanlaakson reunalle rinteeseen rakennettiin kaksi opiskelija-
asuntorakennusta ja Vallilanpuiston kupeeseen terveysasema. Mäke-
länrinteen uintikeskus valmistui vuonna 1999 ja alueen uusin kerrostu-
ma, Kangasalantien asuinrakennus vuonna 2014. Sen sijoittelussa py-
rittiin mukailemaan umpikorttelin ajatusta sijoittamalla rakennus rajaa-
maan katutilaa. 

Tarkastelualue rajautuu koillisessa ja lounaassa valtakunnallisesti mer-
kittävän rakennetun kulttuuriympäristön viereen (Vallilan asuinalueet, 
RKY 2009). Alue on osa maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäri-
stöä (Helsingin empire-keskusta ja kivikaupunki).

Kaupunginmuseon lausunto

Alue on vehreää asuinrakennusvaltaista aluetta, joka poikkeaa raken-
nusten vapaammalla sijoittelulla hieman ympäröivästä alueesta, jossa 
rakennukset keskittyvät pääosin katujen varsille. Alueella on julkisia ra-
kennuksia, kuten terveyskeskus, lukio, liikuntakeskus ja kauppaoppilai-
tos. Alueella on useita eri-ikäisiä rakennuksia 1940-luvulta 2000-luvulle, 
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pääosin alue on rakentunut nykyisen kaltaiseksi 1960-luvulla. Alueen 
ulkotila koostuu nykyisellään katu-, puisto- ja piha-alueista sekä py-
säköintialueista. 

Muutossuunnitelmien tulee tähdätä siihen, että alueen luonne ja kau-
punkikuva pyritään säilyttämään. Täydennysrakentaminen tulee sovit-
taa olemassa olevaan rakennuskantaan ja ympäristöön huolellisesti. 
Alueen rakennusten suojelutavoitteet tulee määritellä kaavan valmis-
telun yhteydessä, erityisesti Matti Hakurin suunnittelemien 1960-luvun 
asuinkerrostalojen ja kauppaoppilaitoksen osalta. Kaavaselostuksessa 
tulee esitellä alueella oleva rakennuskanta ja sen arvot.

Mäkelänrinteen lukion laajennuksen ja urheiluhallin laajennussuunni-
telmien tulee olla harkitusti yhteen sovitettuja Mäkelänrinteen lukion 
ominaispiirteisiin. Laajennuksen ja urheiluhallin sijoittelussa tulee huo-
mioida koulun kaupunkikuvallinen merkitys ja avoimien näkymien sä-
ilyminen. 

Vallilanpuisto ja kauppaoppilaitos sekä niitä ympäröivät avokalliot ja 
vanhat puuistutukset muodostavat alueelle luonteeltaan avoimen ja vi-
ihtyisän ytimen, jota tulee jatkosuunnittelussa vaalia. Mahdolliseen pu-
iston alle sijoitettavaan pysäköintilaitokseen liittyvät järjestelyt, kuten si-
säänajo, huoltorakenteet sekä kauppaoppilaitoksen koillispuolelle su-
unniteltu lisärakentaminen uhkaavat ympäristön nykyistä luonnetta. 
Kauppaoppilaitoksen tontille osoitettu täydennysrakentamispaikka on 
ahdas ja estää avoimen näkymän aluetta hallitsevaa oppilaitosraken-
nusta ja sitä reunustavaa kallioista puistoa kohti. Osoitteeseen Sam-
matintie 7 pysäköintialueelle kaavailtuun uudisrakentamiseen kau-
punginmuseo suhtautuu myös varauksella, täydennysrakentaminen tu-
lee sovittaa huolellisesti alueen 1960-lukulaiseen vapaasti sijoiteltuun, 
mutta julkisivuiltaan yhtenäiseen kokonaisuuteen.

Kaupunginmuseolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.

Lisätiedot
Maaret Louhelainen, tutkija, puhelin: +358403347014

maaret.louhelainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Tilakeskus Investoinnit 12.5.2017

HEL 2015-002907 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kiinteistöviraston tilakeskuksel-
ta kannanottoa Vallilan pohjoisosan asemakaavan muutoksen osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1293-00/17. 
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Kiinteistöviraston tilakeskus pyytää kiirehtimään kaavahanketta Urhea-
hankekokonaisuuden osalta, koska urheiluhallille esitetty rahoitus pe-
rustuu rakentamisen aloittamiseen jo vuonna 2018. 

Koulun ja urheiluhallin tontilla 22586/3 kulkee putkijohtoja ja kaapeleita 
sekä kaukolämpöputki noin 2 metrin etäisyydellä urheiluhallin luoteisra-
jasta.

Kehitettävän Vallilan terveysaseman kiinteistön osalta kaava tulisi laa-
tia käyttötarkoitukseltaan mahdollisimman avoimeksi siten, että se 
mahdollistaa asumisen sekä liike-, toimisto- tai palvelurakennuskäytön. 
Terveysaseman tontin kaavan tulisi mahdollistaa lisärakentaminen, tar-
vittaessa purkamalla nykyinen rakennus.  

Kaavassa tulee olla riittävästi väljyyttä niin, että koulun laajennus voi-
daan toteuttaa sijainniltaan, muodoltaan ja laajuudeltaan tarkoituksen-
mukaisena.

Tarvittaessa muut Helsingin kaupungin kiinteistöihin liittyvät yksity-
iskohdat sovitaan yhteistyössä Rakennetun omaisuuden hallinta-pal-
velun (ROHA) kaavan valmistelun yhteydessä.

Lisätiedot
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi

Rakennusvirasto 25.4.2017

HEL 2015-002907 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1293-00/17, Vallilan (22.ko) pohjoi-
sosan asemakaavan muutoksesta. Määräaika on 12.5.2017 mennessä.

Vallilan pohjoisosassa tarkastellaan alueen kehittämistä ja täyden-
nysrakentamista. Tavoitteena on tiivistää alueen kaupunkirakennetta ja 
parantaa alueen julkista ulkotilaa ja kävelyliikenteen reitistöä. Asema-
kaavan muutoksella pyritään tuomaan alueelle uutta asuinrakentamista 
noin 50 000 k-m2, mikä tarkoittaa noin 1 100 uutta asukasta. Uinti-
keskuksen ja lukion laajennukset sekä urheiluhalli ovat kooltaan yhte-
ensä noin 17 000 k-m2. Täydennysrakentamista tutkitaan pääosin ole-
massa oleville tonteille ja olemassa olevan katuverkon yhteyteen.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä huomautettavaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta.
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Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

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

heikki.takainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 25.4.2017

HEL 2015-002907 T 10 03 03

Asemakaavan muutos, Vallila (22.KO.), Vallilan pohjoisosa

Suunniteltu täydennysrakentaminen sijoittuu kallioiselle kitkamaa-alue-
elle. Ympäristö on erittäin tiiviisti rakennettua. Lisäksi alueelle tai sen 
välittömään läheisyyteen sijoittuu useita kalliotunneleita ja -tiloja, kuten 
Kangasalantien kalliosuoja, Karstulantien kalliosuoja, Vuosaari-Pasila-
Vallila kaukolämpötunneli, Kyläsaari-Viikki tunneliviemäri, Pasila-Sör-
näinen kaukolämpötunneli ja vanha ratatunneli, joka on pääosin betoni-
rakenteinen. Kalliotilat ja maanalaiset rakenteet on huomioitava jatko-
suunnittelussa. Lupa kalliotilojen päällä louhimiselle on pyydettävä tilat 
omistavilta laitoksilta ja louhintasuunnitelmat on hyväksytettävä geo-
teknisellä osastolla.

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

markku.savolainen(a)hel.fi
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§ 217
Detaljplaneändring för köpcentret Itis äldsta del i Östra centrum (nr 
12535, skydd av fasaderna)

HEL 2017-007993 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 5 i kvarteret 
45173 och trafik- och gatuområden i 45 stadsdelen (Botby, Östra cent-
rum) enligt ritning nr 12535, daterad 13.11.2018 och ändrad 10.6.2019, 
och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Behandling

Ledamoten Daniel Sazonov understödd av ledamoten Risto Rautava 
föreslog att stadsfullmäktige skulle återremittera ärendet för ny bered-
ning i syfte att skyddet inte ska försvåra sedvanliga underhålls- och 
ombyggnadsåtgärder i köpcentret som livscykeln kräver och inte heller 
hindra ändringsarbeten som behövs i köpcentret för att funktionaliteten 
och säkerheten ska förbättras eller försvåra utvecklingen av Revalspla-
nen så att den blir trivsammare och tryggare för områdets invånare. 

10 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning i syfte att skyddet 
inte ska försvåra sedvanliga underhålls- och ombyggnadsåtgärder i 
köpcentret som livscykeln kräver och inte heller hindra ändringsarbeten 
som behövs i köpcentret för att funktionaliteten och säkerheten ska för-
bättras eller försvåra utvecklingen av Revalsplanen så att den blir triv-
sammare och tryggare för områdets invånare. 

Ja-röster: 43
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Maija Ant-
tila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, 
Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, 
Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim 
Husu Hussein, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, 
Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Anna Laine, Petra Malin, Sil-
via Modig, Elina Moisio, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Amanda 
Pasanen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Sameli 
Sivonen, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Reetta Vanhanen, 
Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
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Nej-röster: 39
Amos Ahola, Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry 
Bogomoloff, Mika Ebeling, Juha Hakola, Martina Harms-Aalto, Nuutti 
Hyttinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Mikko Kiesiläinen, Tapio Kle-
metti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, 
Otto Meri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Aleksi Niska-
nen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti 
Parpala, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Lilja Tam-
minen, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Mauri Ve-
nemies

Frånvarande: 3
Tuula Haatainen, Jukka Järvinen, Sami Muttilainen

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12535 kartta, päivätty 13.11.2018, muu-
tettu 10.6.2019

2 Asemakaavan muutoksen nro 12535 selostus, päivätty 13.11.2018, 
muutettu 10.6.2019

3 Vuorovaikutusraportti 20.8.2018, täydennetty 13.11.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Museiverket, skydd av 
kulturmiljön
Kauppakeskus Itäkes-
kus Oy

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av general-
plan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
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Närings-, trafik- och 
miljöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av general-
plan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Meningen med detaljplaneändringen är att trygga att de arkitektoniskt 
värdefulla fasaderna och de centrala interiörerna i köpcentret Itis äldsta 
del bevaras. Byggnaden färdigställd år 1984 utgör en väsentlig del av 
såväl arkitekt Erkki Kairamos produktion som den stadsstrukturella hel-
heten i Östra centrum. Östra centrum har varit förebild för andra senare 
uppförda köpcentrum i Finland.

Föredragandens motiveringar

För området gäller flera detaljplaner från åren 1982‒2005. Detaljpla-
neändringen gäller Itis äldsta byggnadsdel som är hopkopplad med 
köpcentrets nyare byggnadsdelar, Hansabron och metrostationens en-
tréhall. En del av köpcenterbyggnadens byggnadsdelar är utsprång 
som ligger på pelare utanför tomten i områden som hör till Revalspla-
nen och den öppna platsen för metro- och bussterminalen och är i sta-
dens besittning.

Skyddsbestämmelsen (sr-2) för fasaderna och den s.k. passagens ljus-
tak är den enda betydliga ändring som föreslås i den gällande detalj-
planen. I området föreslås inga ändringar i byggrätten, i byggområdets 
gränser eller i användningen av lokaler. Förutom skyddsbestämmelsen 
är de små ändringar som ska göras i beteckningarna och bestämmel-
serna i den gällande detaljplanen av teknisk och uppdaterande karak-
tär.

Planeringsfaser och växelverkan

Kvartersområdena är i privat ägo. Detaljplanelösningen har utarbetats 
på stadens initiativ och innehållet i lösningen har diskuterats med fas-
tighetens ägare.

En bakgrundsfaktor för detaljplaneändringen är byggnadens ägares, 
myndigheternas och organisationernas oenighet om målen för skyddet 
av fasaderna. Samfundet för byggnadskonst gjorde i oktober 2015 ett 
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förslag till NTM-centralen om skydd av byggnadens fasader för vilka 
ändringar var under planering vid tidpunkten i fråga. NTM-centralen i 
Nyland bestämde inte i sitt avgörande i början av 2017 att fasaderna i 
köpcentrets äldsta del ska skyddas med stöd av lagen om skyddande 
av byggnadsarvet utan ansåg att skyddet förverkligas genom planlägg-
ningsåtgärder.

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

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 28.8‒26.9.2018. 
En anmärkning gjordes mot detaljplaneförslaget.

Anmärkning

Påpekandena i anmärkningen gällde bl.a. skyddet av passagekorrido-
ren, tolkningen av skyddsbestämmelsen och de olägenheter som 
skyddet innebär.

Utlåtanden

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen), Musei-
verket och stadsmuseet gav utlåtanden om detaljplaneförslaget.

Enligt NTM-centralen är skyddsbestämmelsen vederbörlig och den 
tryggar värdena på det arkitektoniskt värdefulla köpcentrets äldsta del 
på det sätt som avses i markanvändnings- och bygglagen och i lagen 
om skyddande av byggnadsarvet.

Museiverket fäste i sitt utlåtande avseende på bedömningen av de vä-
sentliga ändringarna och hörandet av museimyndigheterna.

Stadsmuseet påpekade i sitt utlåtande om detaljplanebestämmelsens 
förhållande till den ursprungliga konstruktionen och om bevarandet av 
både byggsättet och den ursprungliga färgsättningen.

Utlåtandena framgår i sin helhet av beslutshistorien, och referat av 
dessa och genmälena till dem ingår i rapporten om växelverkan.

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Med beaktande av målen med planen är det inte ändamålsenligt att 
ändra förslaget med anledning av påpekandena i samband med det of-
fentliga framläggandet. Beteckningarna och bestämmelserna på detalj-
planekartan och det övriga materialet ändrades efter det offentliga 
framläggandet: I skyddsbestämmelsen har ordet skyddsmyndighet er-
satts med ordet museiverket. Ändringarna är inte väsentliga, och för-
slaget behöver därför inte läggas fram på nytt.
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Stadsmiljönämnden föreslog stadsstyrelsen att detaljplanen ska god-
kännas efter omröstning med rösterna 7‒5 (1 blank) efter en avslutad 
omröstning om återremiss. De fem ledamöter som röstade för förslaget 
till återremiss anmälde avvikande mening om beslutet.

Efter stadsmiljönämndens beslut 20.11.2018 har det kommit fram att 
tomtnumret 5 felaktigt inte har ändrats till tomtnumret 24 i detaljpla-
neändringen för området år 1991. Detta fel har korrigerats i ritningen 
nr 12535 genom att ändra tomtnumret 5 till 24.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12535 kartta, päivätty 13.11.2018, muu-
tettu 10.6.2019

2 Asemakaavan muutoksen nro 12535 selostus, päivätty 13.11.2018, 
muutettu 10.6.2019

3 Vuorovaikutusraportti 20.8.2018, täydennetty 13.11.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta 13.11.2018
2 Ilmakuva 13.11.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Museiverket, skydd av 
kulturmiljön
Kauppakeskus Itäkes-
kus Oy

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av general-
plan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Närings-, trafik- och 
miljöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av general-
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plan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

För kännedom

Stadsmuseet
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Stadsmiljönämnden
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.06.2019 § 435

HEL 2017-007993 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Itäkes-
kus) korttelin 45173 tontin 24 sekä liikenne- ja katualueiden asemakaa-
van muutoksen 13.11.2018 päivätyn ja 10.6.2019 muutetun piirustuk-
sen numero 12535 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin 
perustein.

Käsittely

10.06.2019 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Daniel Sazonov: Asia palautetaan uuteen valmisteluun niin, että suo-
jelulla ei vaikeuteta kauppakeskuksen elinkaaren edellyttämiä tavano-
maisia ylläpito- ja peruskorjaustoimenpiteitä eikä estetä kauppakeskuk-
sen tarvitsemia muutostöitä toiminnallisuuden ja turvallisuuden paran-
tamiseksi eikä vaikeuteta Tallinnanaukion kehittämistä alueen asukkail-
le viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi.

Kannattaja: Terhi Koulumies

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jat-
kamista.
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Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 8
Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Nasima Razmyar, Tomi Sevan-
der, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 7
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Wille 
Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 8 - 7.

03.06.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 20.11.2018 § 577

HEL 2017-007993 T 10 03 03

Hankenumero 0750_12

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 13.11.2018 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12535 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 45. kaupunginosan 
(Vartiokylä, Itäkeskus) korttelin 45173 tonttia 5 sekä liikenne- ja ka-
tualueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
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asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätök-
senteko

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

20.11.2018 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Sakari Mentu ja arkkitehti Mik-
ko Näveri. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Palautusehdotus:
Risto Rautava: Asia palautetaan uuteen valmisteluun niin, että suojelul-
la ei vaikeuteta kauppakeskuksen elinkaaren edellyttämiä tavanomaisia 
ylläpito- ja peruskorjaustoimenpiteitä eikä estetä kauppakeskuksen tar-
vitsemia muutostöitä toiminnallisuuden ja turvallisuuden parantamiseksi 
eikä vaikeuteta Tallinnanaukion kehittämistä alueen asukkaille viihtyi-
sämmäksi ja turvallisemmaksi.

Kannattaja: Laura Rissanen

Asian käsittelyn palauttamisesta äänestettiin ennen keskustelun jatka-
mista. 

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Asia palautetaan uuteen valmisteluun niin, että suojelulla ei 
vaikeuteta kauppakeskuksen elinkaaren edellyttämiä tavanomaisia yl-
läpito- ja peruskorjaustoimenpiteitä eikä estetä kauppakeskuksen tar-
vitsemia muutostöitä toiminnallisuuden ja turvallisuuden parantamiseksi 
eikä vaikeuteta Tallinnanaukion kehittämistä alueen asukkaille viihtyi-
sämmäksi ja turvallisemmaksi.

Jaa-äänet: 7
Kaisa Hernberg, Mai Kivelä, Antti Koskela, Silvia Modig, Tuomas Ran-
tanen, Anni Sinnemäki, Jaana Susanna Ylitalo

Ei-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Risto Rautava, 
Laura Rissanen

Tyhjä: 1
Osmo Soininvaara

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Kaupunkiympäristölautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 7-5 (1 
tyhjä).

Palautusehdotuksen puolesta äänestäneet Risto Rautava, Laura Ris-
sanen, Sirpa Asko-Seljavaara, Atte Kaleva ja Nuutti Hyttinen jättivät 
päätöksestä samansisältöisen eriävän mielipiteen seuraavin perustelu-
in: Asia palautetaan uuteen valmisteluun niin, että suojelulla ei vaikeu-
teta kauppakeskuksen elinkaaren edellyttämiä tavanomaisia ylläpito- ja 
peruskorjaustoimenpiteitä eikä estetä kauppakeskuksen tarvitsemia 
muutostöitä toiminnallisuuden ja turvallisuuden parantamiseksi eikä 
vaikeuteta Tallinnanaukion kehittämistä alueen asukkaille viihtyisäm-
mäksi ja turvallisemmaksi.

13.11.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 24.9.2018

HEL 2017-007993 T 10 03 03

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön asemakaavapalvelu on 
pyytänyt Helsingin kaupunginmuseon lausuntoa koskien Itäkeskuksen 
kauppakeskuksen vanhimman rakennusosan asemakaavamuutoksen 
kaavaehdotusta. Kaavamuutos laaditaan rakennuksen suojelemiseksi. 
Kaupunginmuseo on osallistunut neuvotteluihin ja katselmoinut paikal-
la. Lisäksi kohteesta on laadittu rakennushistoriallinen selvitys. Museo 
tarkastelee hanketta rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta, ja on päättänyt lausua kantanaan seuraavaa.

Helsingin kaupunginmuseo pitää tärkeänä Itäkeskuksen kauppa-
keskuksen vanhimman osan varustamista asemakaavan rakennussuo-
jelumerkinnöin. Kaavaehdotuksessa suojelu kohdentuu rakennuksen 
julkisivuihin sekä kauppakeskuksen sisäiseen pääkulkuväylään Pasaa-
siin. Arkkitehti Erkki Kairamon vuosina 1980-84 suunnittelema raken-
nus edustaa nuoremman arkkitehtuurin suojelukohdetta. Kaupungin-
museo on laatinut muistion kohteen rakennushistoriasta ja arvoista 
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4.3.2014 (Anne Mäkinen, Johanna Björkman). Rakennus kuuluu Erkki 
Kairamon keskeisten töiden joukkoon ja se on todistusvoimainen esi-
merkki rakennusaikansa kaupunkikehityksen tavoitteista. Rakennesu-
unnittelusta vastasi Insinööritoimisto Magnus Malmberg. Ympäristön 
kehittämistä on 2010-luvulla tehty Itäkeskuksen maamerkin ja Itätorin 
ympäristössä rakennusten arvoja säilyttäen. Kauppakeskuksen van-
himman osan suojelu mahdollistaa aluekeskuksen arkkitehtuurin ja 
identiteetin säilymisen autenttisena tulevaisuuteen.

Itäkeskuksen arkkitehtuurin ominaispiirteisiin kuuluu konstruktivistinen 
lähtökohta, joka ilmenee erityisesti Tallinnanaukion puoleisen julkisivun 
rakenteessa. Julkisivua kattava teräsrakenne luo kevyen ja värikkään 
verhorakenteen, joka jäsentää kaupunkitilaa, samalla luoden mainosil-
meen puitteet. Teollisen perinteen mukainen arkkitehtuuri on asiallista 
ja korutonta. Kaupunkitilan mittasuhteet sekä dynaaminen arkkitehtuuri 
välttävät julkisen tilan perinteistä juhlavuutta. Konstruktiivisin ottein jä-
sennöidyllä arkkitehtuurilla on avoin luonne.

Kaupunginmuseo pitää tärkeänä, että suojelumääräykset lähtevät sä-
ilyttävän korjaamisen tavoitteista rakennussuojelun käytäntöjen mukai-
sesti. Rakenteen korvaaminen alkuperäistä vastaavalla materiaalilla on 
mahdollista ainoastaan pakottavista syistä. Konstruktivistisen arkki-
tehtuurin osalta alkuperäisen konstruktion ja rakennustavan säilyttämi-
nen on tärkeä huomioida suojelumääräyksissä. Rakenteen alkuperäi-
sellä värityksellä on tärkeä rooli osana kokonaisuutta, mikä myös tulee 
huomioida asiantuntevin tutkimuksin ja asemakaavan suojelumääräyk-
sin. 

Teräsrakenteen restaurointisuunnittelu edustaa uudenlaista arvoja sä-
ilyttävää korjausrakentamista, josta ei löydy edeltäviä esimerkkejä. 
Tehtävä on poikkeuksellisen vaativa korjaussuunnittelun kohde. Kau-
punginmuseo seuraa jatkosuunnittelua.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kau-
punginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 16.4.2018

Lisätiedot
Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36972

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 22.08.2018 § 31

HEL 2017-007993 T 10 03 03

Päätös



Helsingfors stad Protokoll 12/2019 279 (340)
Stadsfullmäktige

Ärende/16
19.06.2019

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

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12535 pohjakartan 
kaupunginosassa 45 Vartiokylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12535
Kaupunginosa: 45 Vartiokylä
Kartoituksen työnumero: 3/2018
Pohjakartta valmistunut: 29.1.2018
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

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

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 218
Detaljplan för Östra skärgården (nr 12300)

HEL 2012-001559 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplan enligt ritning nr 12300, daterad 
9.9.2014 och ändrad 7.3.2017 och 10.10.2017, och på de grunder som 
framgår av detaljplanebeskrivningen.

Detaljplanen gäller frilufts- och strövområde, kvartersområde för fritids-
bostäder, kvartersområde för sommarstugor, kvartersområde för bygg-
nader som betjänar turism, kvartersområde för byggnader för sam-
fundsverksamhet, småbåtshamn, naturskyddsområde, område för 
trädgårdsodling och växthus, skogsbruksområde där det föreligger ett 
särskilt behov att styra friluftslivet, skogsbruksområde med särskilda 
miljövärden, vattenområde i följande kvarter:

kvarteret 48010 i 48 stadsdelen (Vårdö; Västra Ullholmen, Norra Ull-
holmen, Östra Ullholmen, Hemholmen), 

49 stadsdelen (Degerö), 

kvarteren 50001–50023 i 50 stadsdelen (Villinge; Villinge, Bockholmen, 
Kasaberget, Östra Villinge, Borstan, Österhället, Långhället, Kutuhället, 
Varvholmen, Svinholmen, Månsholmen), 

kvarteren 51001–51005 i 51 stadsdelen (Sandhamn; Ärtholmen, Jungf-
ruholmen, Granholmen, Trutholmen, Hindholmen), 

kvarteret 53001 i 53 stadsdelen (Utöarna; Långratan, Sälstenarna, Mä-
raskrinet, Märaskrinsgrundet, Märaskrinsklacken, Notgrundet, Rönns-
kär, Rönnskärskobben, Kumminhället, Mellangrunden, Hattholmen, 
Skatahället, Tirhället, Vikiasklacken, Kajutörarna, Villingekobben), 

kvarteren 54500–54517 i 54 stadsdelen (Nordsjö; Lilla Bastön, Lillabas-
töhällarna, Västra Jungfruholmen, Östra Jungfruholmen, Morgongåvan, 
Bergholmen, Bergholmskobben, Berggrundet, Sandholmen, Stora Lek-
holmen, Lilla Lekholmen, Aspholmen, Lekholmsratan, Stenholmen, 
Stenholmsöarna, Björnholmen, Stora Ullholmen, Lilla Ullholmen, 
Klobbgrundet, Takvedaholmen, Västra Iglo, Östra Iglo, Stora Iglo, 
Hamnholmen, Lilla Hamnholmen). 

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Man bör utreda möjligheten att i den aktuella vård- och ut-
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vecklingsplanen för östra skärgården poängtera särskilt sådana 
konkreta åtgärder som skyddar skärgårdens natur och fåglarnas 
häckningsfrid. (Kaisa Hernberg)

Behandling

Ledamoten Mai Kivelä understödd av ledamoten Leo Stranius föreslog 
att planen skulle återremitteras för ny beredning på så sätt att skärgår-
dens natur garanterat kan bevaras bättre än vad som föreslås. Planbe-
teckningarna och -bestämmelserna, sådana som de nu lyder, skyddar 
inte naturen och fåglarna tillräckligt.

11 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Planen bör återremitteras för ny beredning på så sätt att 
skärgårdens natur garanterat kan bevaras bättre än vad som föreslås. 
Planbeteckningarna och -bestämmelserna, sådana som de nu lyder, 
skyddar inte naturen och fåglarna tillräckligt.

Ja-röster: 67
Linda Ahlblad, Amos Ahola, Heidi Ahola, Maija Anttila, Ted Apter, Pent-
ti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jus-
si Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Juha 
Hakola, Atte Harjanne, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Ka-
isa Hernberg, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hytti-
nen, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Mikko 
Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Anu Korppi, 
Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Anna Laine, Otto Meri, Elina Moi-
sio, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Aleksi Niskanen, 
Dani Niskanen, Mia Nygård, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Paju-
nen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, 
Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Sa-
meli Sivonen, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Ulla-Marja 
Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Mauri 
Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa

Nej-röster: 14
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Mia Haglund, Ve-
ronika Honkasalo, Mai Kivelä, Vesa Korkkula, Petra Malin, Silvia Mo-
dig, Johanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Leo Stranius, Anna Vuorjo-
ki, Ozan Yanar
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Frånvarande: 4
Tuula Haatainen, Jukka Järvinen, Pia Kopra, Sami Muttilainen

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Under diskussionen framställdes följande förslag till hemställningskläm:

Ledamoten Kaisa Hernberg understödd av ledamoten Leo Stranius fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Man bör utreda möjligheten att i den aktuella vård- och ut-
vecklingsplanen för östra skärgården poängtera särskilt sådana 
konkreta åtgärder som skyddar skärgårdens natur och fåglarnas 
häckningsfrid.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

12 omröstningen

Ledamoten Kaisa Hernbergs förslag till hemställningskläm JA, motsät-
ter sig NEJ

JA-förslag: Man bör utreda möjligheten att i den aktuella vård- och ut-
vecklingsplanen för östra skärgården poängtera särskilt sådana kon-
kreta åtgärder som skyddar skärgårdens natur och fåglarnas häck-
ningsfrid.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 75
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Maija Ant-
tila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaa-
ra, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mi-
ka Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Atte Har-
janne, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Ma-
ri Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti 
Hyttinen, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, 
Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Vesa 
Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Anna Lai-
ne, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Jussi Niinistö, Johanna Nuorteva, Mia Nygård, Hannu Oska-
la, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Aman-
da Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Rantanen, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sa-
zonov, Tomi Sevander, Sameli Sivonen, Leo Stranius, Ilkka Taipale, 
Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, 
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Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 2
Amos Ahola, Otto Meri

Blanka: 4
Laura Kolbe, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Mika Raatikainen

Frånvarande: 4
Tuula Haatainen, Jukka Järvinen, Pia Kopra, Sami Muttilainen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Kaisa Hernbergs förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 A kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017

2 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 B kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017

3 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 C kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017

4 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 D kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017

5 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 E kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017

6 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 F kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017

7 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 G kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017

8 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 H kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017

9 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 I kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 
7.3.2017 ja 10.10.2017

10 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 J kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017

11 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 K kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017

12 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 L kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017

13 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 selostus, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017, päivitetty Kylk:n 10.10.2017 päätöksen mu-
kaiseksi

14 Vuorovaikutusraportti I 9.9.2014, täydennetty 7.10.2014, keskusteluti-
laisuuksien muistiot ja ensimmäisen viranomaisneuvottelun pöytäkirja



Helsingfors stad Protokoll 12/2019 284 (340)
Stadsfullmäktige

Ärende/17
19.06.2019

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

15 Vuorovaikutusraportti II 28.2.2017, täydennetty 26.9.2017 ja ehdotus-
vaiheen viranomaisneuvottelun muistio 21.9.2016

16 Tehdyt muutokset

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
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
Bilaga 10
Bilaga 11
Bilaga 12
Bilaga 13
Bilaga 14
Bilaga 15
Bilaga 16

Helen Elnät Ab
Helsingfors Hamn Ab
Samkommunen Helsing-
forsregionens trafik
Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter
Forststyrelsen
Museiverket, skydd av 
kulturmiljön
Försvarsmakten, Huvuds-
taben
Staben för Södra Fin-
lands militärlän, Logisti-
kavdelningen
De som framställt an-
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märkning

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Östra skärgården är ett viktigt maritimt rekreationsområde. Till planom-
rådet hör 36 öar och 22 obebodda holmar eller skär samt omgivande 
vattenområden.

Planen syftar till att utveckla mångsidig åretruntanvändning av skärgår-
den samt att utöka möjligheterna till rekreation och turism. Staden ska 
förbättra öarnas öppenhet och nåbarhet och därigenom deras använd-
ningsmöjligheter.

Detaljplanen gör det möjligt att utveckla den östra skärgården som en 
del av staden. Skärgårdens mest betydelsefulla natur- och kulturhisto-
riska värden och dess lämplighet för ändamål av olika slag ska beak-
tas.

Man har i planläggningen tagit hänsyn till öarnas särdrag och varieran-
de användningsändamål. Naturaområdet, naturskyddsområdena, na-
turobjekt som är skyddade enligt naturvårdslagen och övriga viktiga na-
turobjekt har markerats i planen. För det flesta öarna har man anvisat 
ställen där det är möjligt att gå i land och vandringsleder för dem som 
rör sig till fots. Genom att göra rutterna tydligare, strävar man efter att 
styra var och hur människor rör sig, så att slitaget av öarna blir behärs-
kat. Öarnas mångsidiga miljö beaktas och stränderna bevaras i ett så 
naturenligt tillstånd som möjligt.

Staden bevarar och skyddar den miljö på öarna som anknyter till villa-
kulturen, öarnas kulturhistoriskt värdefulla byggnadsbestånd samt de 
krigshistoriska objekten och fornminnena. Också skärgårdens värdeful-
la natur- och landskapsobjekt samt skyddsområdena bevaras.

Planlösningen tillåter måttligt byggande som möjliggör bruket av öarna i 
fritids- och rekreationssyfte och en utveckling av servicen för skär-
gårdsturism, men förändrar inte skärgårdens karaktär väsentligt.

Man har utarbetat profiler för hur öarna används i syfte att skapa förut-
sättningar för produktion av centraliserade infrastrukturtjänster.

Planområdets areal på 3 315 hektar har förut inte har haft någon de-
taljplan. Av området utgörs 310 hektar av landområde och 3 005 hektar 
av havsområde.
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Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen följer de riksomfattande målen för områdesan-
vändningen och generalplanen med rättsverkningar. Detaljplanen bi-
drar dessutom till att stadens strategiska mål uppnås.

Utgångspunkter för området och nuläge

Området omfattar merparten av Helsingfors östra skärgård. Området 
gränsar i väst till Degerö och Sandhamn samt i öst till gränsen mellan 
Helsingfors och Sibbo. Det yttersta havsområdet med sina öar och skär 
lämnas utanför planområdet.

Till planeringsområdet hör 36 öar och 22 obebodda holmar och skär 
samt omgivande vattenområden. Det finns 16 öar vars yta överstiger 
3 hektar; de största är Villinge, Östra Villinge och Lilla Bastön.

De huvudsakliga användningsformerna för den östra skärgårdens 
mark- och vattenområden har en koppling till fritiden. Största delen av 
Helsingfors privata sommarvillor ligger i den östra skärgården. Det 
finns också sommarstugesamhällen och organisationers, föreningars 
och företags rekreations- och kurscenter på området. Övriga fritidsfunk-
tioner är friluftsliv, båtliv, camping och fritidsfiske. Försvarsmaktens öar 
är avstängt militärområde, men där finns sommarstugor som brukas av 
försvarsmaktens personal. Nordsjö hamn ligger norr om planområdet 
och farleden in till hamnen tangerar området på dess östra sida.

Området har ingen detaljplan.

Planlösningens mest centrala innehåll

Detaljplanen bygger på generalplan 2002 för Helsingfors och på delge-
neralplanen för Helsingfors skärgård och havsområde från år 1997. De-
taljplanen är förenlig med den nya generalplanen.

Planlösningen syftar till att utveckla mångsidig åretruntanvändning av 
skärgården samt att utöka förutsättningarna för rekreation och turism. 
Staden tar hänsyn till de natur- och kulturhistoriska värdena i utveck-
lingsarbetet.

Planområdets areal på 3 315 hektar har förut inte har haft någon de-
taljplan. Av området utgörs 310 hektar av landområde och 3 005 hektar 
av havsområde.

Av planområdet är

Vattenområde (W)  2 742 ha
Skydds- och naturskyddsområde (SL, SL-1, S-1) 201 ha
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Naturavattenområde (sl-nat, W-nat) 70 ha
Frilufts- och strövområde (VR, VR/s, VR/sr) 56 ha
Skogsbruksområde (MU-1, MU-2, MY-1, MY-2) 49 ha
Gatuområde 4 ha
Trädgårdsområde (MP/s, MP/RP) 4 ha
Båthamnsområde 4 ha
Kvartersområde 185 ha

Av planområdet är rekreations-, skogsbruks- och skyddsområdenas 
andel 11,3 %, kvartersområdenas 5,6 % och vattenområdenas 82,7 %.

Av kvartersområdet är

kvartersområde för fritidsbostäder (RA, RA/s, RA/RM, 
RAH)

147 ha

kvartersområde för byggnader för samfundsverksam-
het (RY-1, RY-1/s)

22 ha

kvartersområde för byggnader som betjänar turism 
(RM, RM/s)

14 ha

kvartersområde för sommarstugor (R-1/s) 2 ha

Tomtexploateringstalet i området är e = 0,03. Byggrätt har inte anvisats 
områden med beteckningen VR eller skogsbruksområden.

Hela planområdet har en byggrätt på sammanlagt 61 240 m² vy, av vil-
ket 40 640 m² vy är kvartersområde för fritidsbostäder (RA, RA/s, 
RA/RM, RAH). De kvartersområden som betjänar turism eller sam-
fundsverksamhet har byggrätt på 16 000 m² vy (RM, RM/s, RY-1, RY-
1/s och RY-1/RM). Det statistikförda byggnadsbeståndet är i storleks-
ordningen omkring 27 000 m² vy, vilket också innefattar ekonomibygg-
nader. Uppgiften om byggnadsbeståndets storlek bygger på invente-
ringar. Dessutom finns det icke-statistikfört byggande som på basis av 
baskartan och besök i terrängen har en yta på uppskattningsvis 
5 000 m² vy.

I förhållande till det befintliga byggnadsbeståndet finns det enligt en 
grov bedömning möjlighet till nybyggnad på totalt cirka 28 000 m² vy, 
vilket betyder att byggnadsbeståndet enligt planen kan få ett tillskott på 
cirka 90 % om den byggrätt som planen medger utnyttjas fullt ut.

Det finns för närvarande ungefär 205 ställen där fritidsbostäder kan 
byggas. Detaljplanen möjliggör ungefär 140 nya byggplatser för fritids-
bostäder.
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De illustrationer som ingår i detaljplanematerialets bilagor visar den 
maximala byggrätt som planen medger. Byggandet kommer i huvudsak 
att vara fördelat på små enheter i kvartersområdena för fritidsbostäder 
på flera öar.

Detaljplanen har konsekvenser för Helsingfors funktionella stadsstruk-
tur. Detaljplanen gör det möjligt att utvidga och utveckla användningen 
av skärgården för rekreation och turism samt knyter skärgården till 
Helsingfors maritima rekreationsområde i stort. I och med att närområ-
dets invånare ges tillträde till nya delar av öarna, blir skärgården också 
en mera integrerad del av östra Helsingfors nätverk av grön- och re-
kreationsområden. Byggandet möjliggör också lanseringen av nya 
tjänster för rekreation och närturism i östra Helsingfors.

Planen är till sin karaktär bevarande och ökar byggmöjligheterna mått-
ligt. Det byggande som planen möjliggör är primärt byggande av fritids-
bostäder. Av den orsaken har genomförandet av planen ingen märkbar 
inverkan på samhällsstrukturen, på befolkningens storlek eller på anta-
let arbetstillfällen.

De tomter som ligger på öar med befintlig fritidsbebyggelse är till stor 
del i privat ägo. På området äger staden 19 öar och skär samt mark på 
öarna Villinge och Lilla Bastön. På området finns dessutom öar som 
ägs av staten och sådana som ägs av diverse sammanslutningar. För-
svarsmaktens öar är i statens ägo (Senatfastigheter och Forststyrel-
sen).

Kostnader

Genomförandet av detaljplanelösningen medför inga märkbara kostna-
der för staden. Naturvårdskostnaderna stiger till följd av eventuella 
markförvärv och den ökade användningen av området i rekreationssyf-
te.

Byggnadskontoret uppskattade i sitt utlåtande att kostnaderna för gatu-
områdena på Villinge och Östra Villinge skulle uppgå till följande: ”På 
Skärgårdsstigen är det skäl att göra några dagvattensarrangemang och 
smärre reparationer. Kostnadskalkylen är 80 000 euro, underhållet be-
räknas kosta 6 000–10 000 euro om året.”

Enligt principplanen för det tekniska underhållet, som har utarbetats för 
att tjäna som underlag för detaljplanen, har man i utvecklingsplanen för 
Helsingfors vattenförsörjning 2017–2026 identifierat att det föreligger 
ett utredningsbehov i fråga om planområdets vattenförsörjning, och 
man har formulerat ett åtgärdsförslag inklusive tidtabell för den fortsatta 
planeringen. Sättet att genomföra vattenförsörjningen och dess tid-
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punkt beror på behovet av vattentjänster, utvecklingen av markan-
vändningsfunktionerna och kostnaderna för vattentjänster.

Planeringsfaser och växelverkan

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

Förslaget till detaljplan hölls offentligt framlagt 22.5–12.6.2013.

Anmärkningar och ett brev

Det kom in 19 anmärkningar mot det reviderade planförslaget, och ett 
brev kom in utanför framläggningstiden. Största delen av anmärkning-
arna härrör från privata markägare.

De anmärkningar som gäller Villinge hade att göra med markeringarna 
av stigar och gatuområden. I anmärkningarna krävdes det att gatuom-
rådenas och stigarnas sträckning och bredd ska ändras och att beteck-
ningen för gatuområde ska avlägsnas. Därutöver påpekades det i en 
anmärkning att det är förbjudet att köra motorfordon på Villinge, och 
man önskade att det så även skulle förbli.

Det framfördes anmärkningar mot avgränsningen av de skyddsområ-
den som begränsar byggandet. Det ansågs att avgränsningarna av 
kalbergsområdena (slk) var för stora, och det ovillkorliga byggnadsför-
budet på landskapsbildsmässigt och kulturhistoriskt viktiga områden (s-
2) betraktades som en dålig sak.

Det ansågs att skyddsbestämmelserna för enskilda fritidsbostäder var 
för bindande.

VR-områdenas läge invid stränderna ansågs problematiskt. Det fram-
fördes önskemål om att områdena för brygga i anslutning till VR-områ-
dena skulle strykas från detaljplanen. Det framfördes också en an-
märkning gällande följderna av bryggreserveringen i Grundviken.

I en del anmärkningar ansågs det som en god sak och i en del som en 
dålig sak att exploateringstalet för byggande på kvartersområdena för 
fritidsbostäder sänks från e = 0,04 till e = 0,03.

Det framfördes ett önskemål om att staden skulle precisera den be-
stämmelse som gäller den eventualiteten att en skyddad byggnad över-
raskande förstörs och byggs upp på nytt.

Man önskade också få till stånd en ändring av den planbestämmelse 
som gäller vattenutbytet i Kristallviken.
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En precisering av en planbeteckning för en enskild fastighet efterlystes 
så att beteckningen skulle motsvara det befintliga ändamålet. Det 
önskades också att enskilda fritidsbostäders byggnadsyta skulle försto-
ras ut mot frilufts- och skogsbruksområdena.

Anmärkningar riktades också mot planbeteckningarna för Lilla Bastön.

Pro Villinge rf:s anmärkning gällde byggrätten, de i planen markerade 
passagerna, skyddsbestämmelserna, bestämmelserna och anvisning-
arna för byggnadssätt, byggande på vattenområde och störande mo-
ment i miljön.

Finlands Arkitektförbunds anmärkning gällde planbestämmelsen för 
den fastighet som förbundet äger på Villinge.

Försvarsmaktens anmärkning gällde planbestämmelserna för de öar 
som är i försvarsmaktens användning (Hindholmen, Jungfruholmen, 
Ärtholmen och Östra Villinge).

Den anmärkning som framfördes av Villinge Gård och Trafik gällde ön 
Villinges plankarta och bestämmelser. Anmärkningen gällde nätverket 
av stigar, området Kristallviken, Stormklipporna, gårdsplanen vid Går-
dens huvudbyggnad och camping.

Semesterfirarna på Östra Villinge lämnade in en anmärkning som gäll-
de plankartan för Östra Villinge och dess bestämmelser.

Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa rf:s och Helsingfors 
naturvårdsförening rf:s anmärkningar gällde det reviderade detaljplane-
förslagets bristfälliga utredningar av naturvärdena och avsaknaden av 
inventering av skärgården i dess helhet. Dessutom föreslog Tringa pre-
ciseringar av skyddsbestämmelserna beträffande följande öar: Långra-
tan, skäret söder om Östra Ullholmen, och Hattholmen. Det föreslogs 
också preciseringar av planbeteckningen luo (område som är särskilt 
betydande med tanke på naturens mångfald) samt att det betydande 
IBA-fågelområdet (Important Bird Area) beaktas i planlösningen.

Utlåtanden

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen), Helsing-
fors Hamn, samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), sam-
kommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Museiverket, 
stadsmuseet, nämnden för allmänna arbeten, miljönämnden, staben för 
Södra Finlands militärlän, huvudstaben, Forststyrelsen och idrotts-
nämnden gav utlåtanden i ärendet. Helen Elnät Ab och räddnings-
nämnden hade ingenting att påpeka med anledning av detaljplaneför-
slaget.



Helsingfors stad Protokoll 12/2019 291 (340)
Stadsfullmäktige

Ärende/17
19.06.2019

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

NTM-centralen konstaterade i sitt utlåtande att riktvärdena för buller 
från skyttebana överskrids i de västra och centrala delarna av Villinge 
samt på öarna söder och sydväst om Villinge. Nytt fritidsboende bör in-
te tillåtas på Villinge eller på öarna söder och sydväst om densamma. 
Dessutom är kusten och dess små holmar känsliga för översvämning, 
och platserna för filtrering av BDT-vatten (bad, disk, tvätt) måste place-
ras långt från strandlinjen. En planbestämmelse borde utfärdas om det. 
I planförslaget har man inte lagt fram en tillbörlig bedömning av det i 
planen anvisade byggandets inverkan på de naturvärden som ligger till 
grund för skyddandet av Kallviks ås-, ängs- och vattenområde som Na-
tura 2000-område. Staden underlåter att i planen utreda huruvida de 
innehållskrav som detaljplanen innebär för strandområdena uppfylls på 
detta område som är särskilt värdefullt med tanke på natur- och kul-
turmiljön. Det goda planeringsarbetet bör ännu kompletteras med ovan 
nämnda information.

Helsingfors Hamn konstaterade i sitt utlåtande att det inte borde gå att 
öka byggandet av fritidsboende på de öar som ligger i farledens påver-
kansområde, utan kompletteringsbyggandet och byggplatserna borde 
granskas noggrannare med beaktande av närheten till Nordsjö hamn. 
Detaljplanen för Östra skärgården bör beredas så att genomförandet 
av den inte på lång sikt ställer hinder i vägen för en utveckling av verk-
samheten vid den finländska utrikeshandelns huvudhamn med hänsyn 
till den växande sjöfartens behov.

HRM konstaterade i sitt utlåtande att Östra skärgårdens planområde 
just nu inte hör till dess verksamhetsområde. Jungfruholmarna har an-
slutits till det allmänna vattenförsörjningsnätet med hjälp av en privat 
anslutningsledning, och för Villinges vattentjänster svarar Villinge vat-
tenandelslag. Enligt planbeskrivningen förutsätter detaljplanen att man 
bygger system med vatten och avlopp på en del av öarna. På en del av 
öarna vore olika slags lösningar för hantering av BDT-vatten tillräckliga. 
I utvecklingsplanen för Helsingfors vattenförsörjning 2013–2022 är 
planområdet område för utredning av vattenförsörjningen. Man bör för-
handla med HRM om sättet för genomförande, tidtabell och kostnads-
fördelning. I takt med att mängden avfall ökar, borde man beakta av-
fallssortering särskilt i fråga om förpackningsavfall.

HRT konstaterade i sitt utlåtande att det inte finns någon gatuförbindel-
se från fastlandet till detaljplaneområdet och att området planeras för 
användning som rekreations- och friluftsområde. Av den anledningen 
ordnar HRT ingen kollektivtrafik till planområdet. Kollektivtrafikförbin-
delser sjövägen till öarna bör ordnas antingen marknadsmässigt eller 
så att Helsingfors stad är anordnare. De båtplatser på fastlandet och 
framför allt de platser från vilka kollektivtrafikförbindelser sjövägen av-
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går mot skärgården bör placeras så att de ligger bekvämt för fotgänga-
re och cyklister och med tanke på kollektivtrafiken.

Museiverket konstaterade i sitt utlåtande att Villinge, som hör till som-
marbebyggelsen vid lederna för Helsingfors ångbåtstrafik, och Östra 
Villinge, som hör till huvudstadsregionens befästningsverk från första 
världskriget, är byggda kulturmiljöer av riksintresse inom området för 
detaljplaneförslaget för Östra skärgården. Detaljplaneförslaget är till sin 
utgångspunkt avsett att bevara områdets kulturmiljö. Också yngre kon-
struktioner (t.ex. luftvärnskonstruktioner från andra världskriget) har of-
ta en avsevärd historisk betydelse, och det är skäl att vägleda skydds-
arbetet. De underjordiska fornlämningar som är fredade i enlighet med 
fornminneslagen och som man känner till bör markeras med beteck-
ningen sm på plankartan. Det vore skäl att anteckna områdets två un-
derjordiska fornminnen i planbeskrivningen (Bergholmen nr 1280 och 
Bockholmen 1/nr 1310).

Stadsmuseet konstaterade i sitt utlåtande att man i planförslaget hade 
identifierat de landskapsmässiga, kulturhistoriska och maritima värdena 
och att de hade beaktats. För det arkeologiska arvets vidkommande 
finns det brister i planens skyddsbeteckningar. Försvarsreserveringar-
na är fasta fornlämningar som är fredade enligt fornminneslagen och 
som borde antecknas som geografiska avgränsningar på plankartan 
med streckad linje och beteckningen sm. Placeringen av byggrätt så att 
man inte äventyrar kulturmiljön och landskapet har satts in på plankar-
tan med hjälp av verbala bestämmelser. De nya byggnaderna bör i frå-
ga om sin form och sitt läge anpassas till de befintliga byggnaderna, 
terrängen och vegetationen. Nybyggnaderna bör placeras i det känsli-
ga skärgårdslandskapet så att landskapets och kulturmiljöns värden in-
te försämras.

Huvudstabens logistikavdelning och staben för Södra Finlands militär-
län konstaterade i sina utlåtanden att försvarsmakten inte har för avsikt 
att avstå från att utnyttja de områden som finns på detaljplaneförsla-
gets område. Dessutom stryker man från alla dokument i anslutning till 
detaljplanen hänvisningarna till att skjutverksamheten på Sandhamn 
skulle sluta och upphöra.

Forststyrelsen konstaterade i sitt utlåtande att Forststyrelsens natur-
tjänster har öarna Hindholmen, Jungfruholmen och Granholmen samt 
vattenområden i sin disposition. Dessutom på allmänt vattenområde: 
Sälstenarna, Märaskrinsklacken, Märaskrinet, Märaskrinsgrundet och 
vattenområden. Alla ovan nämnda områden förutom de öar som ligger 
på planområdets samfällda vattenområden har arrenderats ut för an-
vändning av försvarsmakten. Planbestämmelserna borde inte få även-
tyra eller förhindra denna användning. Forststyrelsen föreslår att plan-
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beteckningen ändras så att man betecknar områdena med förleden för 
försvarsmaktens område EP/ och att man i förtydligandet inför detalj-
planebeteckningar enligt planförslaget. Miljöministeriet har börjat bere-
da lagstiftning om naturskyddsområden i syfte att främja bildandet av 
skyddsområden på områden som ägs av staten.

Åtgärder efter det offentliga framläggandet

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna och brevet om för-
slaget till detaljplan i sammandrag och genmälena till de påpekanden 
som framförts i dessa.

Det som har framförts i anmärkningarna har beaktats med hänsyn till 
detaljplanens mål och i den mån det är ändamålsenligt.

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). Plankartan och -beskrivningen har 
reviderats i fråga om det buller som skjutandet medför, och även andra 
ändringar har gjorts med anledning av NTM-centralens utlåtande. De 
har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

De ändringar som gjorts efter det offentliga framläggandet har diskute-
rats med berörda parter. Därutöver har ändringarna gåtts igenom med 
NTM-centralen på ett möte som hölls 31.8.2017.

Närmare motivering

Motiveringarna till detaljplanelösningen framgår mer i detalj av den bi-
fogade detaljplanebeskrivningen.

Till slut

Målet med den av Helsingfors stadsstyrelse 11.3.2019 (§ 188) godkän-
da havsstrategin för Helsingfors är bland annat hållbarhet och förverkli-
gande av långsiktig planering i de maritima funktionerna. Detta avser 
särskilt just planläggning av strandområden och skärgård. Utgångs-
punkten är att havsstrategins målsättningar är förenliga med general-
planen. Genom detaljplanläggning bör man i fortsättningen starkt styra 
och möjliggöra funktioner på stränder och i skärgården. Det är viktigt 
att utvecklingen av de maritima innehållen inkluderas i planläggnings-
processen från början så att invånare och företagare hörs.

Målet med Helsingfors havsstrategi är att de maritima tjänsterna och 
rekreationsmöjligheterna ska finnas inom räckhåll för alla. I enlighet 
med Helsingfors stadsstrategi fortsätter man att öppna den närliggande 
skärgården för allmänt bruk. Östra skärgården är ett viktigt maritimt re-
kreationsområde. Planens målsättningar är förenliga med Helsingfors 
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havsstrategi, särskilt beträffande målen att utveckla mångsidig åretrun-
tanvändning av skärgården, att bereda ökade möjligheter för rekreation 
och turism samt att förbättra öppenheten och nåbarheten med tanke på 
öarnas användningsmöjligheter.

Förhandlingarna med Senatfastigheter har börjat i slutet av år 2017, 
och ett markanvändningsavtal undertecknades 18.4.2018.

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsmiljönämndens framställ-
ning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 A kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017

2 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 B kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017

3 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 C kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017

4 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 D kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017

5 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 E kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017

6 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 F kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017

7 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 G kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017

8 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 H kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017

9 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 I kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 
7.3.2017 ja 10.10.2017

10 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 J kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017

11 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 K kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017

12 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 L kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017

13 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 selostus, päivätty 9.9.2014, muutet-
tu 7.3.2017 ja 10.10.2017, päivitetty Kylk:n 10.10.2017 päätöksen mu-
kaiseksi

14 Vuorovaikutusraportti I 9.9.2014, täydennetty 7.10.2014, keskusteluti-
laisuuksien muistiot ja ensimmäisen viranomaisneuvottelun pöytäkirja

15 Vuorovaikutusraportti II 28.2.2017, täydennetty 26.9.2017 ja ehdotus-
vaiheen viranomaisneuvottelun muistio 21.9.2016

16 Tehdyt muutokset
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Bilagematerial

1 Sijaintikartta 28.2.2017
2 Havainnekuva, karttalehti A 28.2.2017
3 Havainnekuva, karttalehti B 28.2.2017
4 Havainnekuva, karttalehti C 28.2.2017
5 Havainnekuva, karttalehti D 28.2.2017
6 Havainnekuva, karttalehti E 28.2.2017
7 Havainnekuva, karttalehti F 28.2.2017
8 Havainnekuva, karttalehti G 28.2.2017
9 Havainnekuva, karttalehti H 28.2.2017
10 Havainnekuva, karttalehti I 28.2.2017
11 Havainnekuva, karttalehti J 28.2.2017
12 Havainnekuva, koko kaava-alue kartta L 28.2.2017
13 Helsingin Itäinen saaristo arvokkaat luontokohteet -kartta
14 Itäisen saariston rauhoitetut ja arvokkaat luontokohteet
15 Helsingin Itäinen saaristo kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet, kau-

punkisuunnitteluvirasto 3.2.2017
16 Itä-Villinki arkeologisen kulttuuriperinnön inventointi 7.-9.9.2016, Mu-

seovirasto, arkeologiset kenttäpalvelut 2016
17 Itäisen saariston maisema- ja luontokohteet. Saarikohtainen selostus 

kaavalehdittäin, kaupunkisuunnitteluvirasto 2014/2017
18 Helsingin Itäisen saariston asemakaava-alueen tärkeimmät saaristolin-

tujen pesimäluodot, yhteenveto 14.2.2014, Helsingin kaupungin ympä-
ristökeskus

19 Villingin saari, Kantatilaselvitys ja mitoitustarkastelu, Ramboll 2016
20 Iso Villasaari, Kantatilaselvitys ja mitoitustaulukko, Ksv 2016
21 Metsähallituksen Luontopalveluiden suorittama sukellustarkastus/Kal-

lahdenharjun Natura-alueen kohteen inventointi (Suojelubiologi Mats 
Westerbom 18.10.2012), rajauskartat

22 Villingin vesiosuuskunta ja vesihuolto, Airix 2012
23 Teknisen huollon periaatesuunnitelma, kaupunkisuunnitteluvirasto / 

rakennuttajatoimisto HTJ Oy 4.9.2011
24 Maankäyttösopimus 18.4.2019

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
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Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
Bilaga 10
Bilaga 11
Bilaga 12
Bilaga 13
Bilaga 14
Bilaga 15
Bilaga 16

Helen Elnät Ab
Helsingfors Hamn Ab
Samkommunen Helsing-
forsregionens trafik
Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter
Forststyrelsen
Museiverket, skydd av 
kulturmiljön
Försvarsmakten, Huvuds-
taben
Staben för Södra Fin-
lands militärlän, Logisti-
kavdelningen
De som framställt an-
märkning

För kännedom

Stadsmiljönämnden
Detaljplanläggning
Räddningsnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.06.2019 § 415

HEL 2012-001559 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto hyväksyy 9.9.2014 päivätyn sekä 7.3.2017 ja 
10.10.2017 muutetun piirustuksen numero 12300 mukaisen asema-
kaavan asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Asemakaava koskee retkeily- ja ulkoilualuetta, loma-asuntojen kortteli-
aluetta, kesämajojen korttelialuetta, matkailua palvelevien rakennusten 
korttelialuetta, yhteisötoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta, 
venesatamaa, luonnonsuojelualuetta, puutarha- ja kasvihuonealuetta, 
metsätalousaluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarve, metsätalousaluetta, 
jolla on erityisiä ympäristöarvoja, vesialuetta seuraavissa kortteleissa: 

48. kaupunginosan (Vartiosaari; Läntinen Villaluoto, Pohjoinen Villaluo-
to, Itäinen Villaluoto, Kotiluoto) korttelin 48010, 

49. kaupunginosan (Laajasalo),  

50. kaupunginosan (Villinki; Villinki, Pukkiluoto, Tulikallio, Itä-Villinki, 
Harjaluoto, Tupsu, Pitkäpaasi, Kutupaasi, Varviluoto, Sikosaari, Mau-
nunkari) kortteleiden 50001–50023, 

51. kaupunginosan (Santahamina; Hernesaari, Neitsytsaari, Kuusiluo-
to, Louesaari, Hintholma) kortteleiden 51001–51005, 

53. kaupunginosan (Ulkosaaret; Pitkärivi, Hyljepaadet, Tammaluoto, 
Tammaluodonkari, Tammaletto, Nuottakari, Pihlajaluoto, Pihlajaluo-
donkupu, Kuminapaasi, Välikarit, Hattusaari, Kärkipaasi, Tiirapaasi, Vi-
kiaskivi, Kajuuttaluodot, Villinginluoto) korttelin 53001, 

54. kaupunginosan (Vuosaari; Pikku Niinisaari, Niinisaarenkarit, Länti-
nen Neitsytsaari, Itäinen Neitsytsaari, Huomenlahja, Kalliosaari, Kallio-
saarenluoto, Kallioluoto, Santinen, Iso Leikosaari, Pikku Leikosaari, 
Haapasaari, Kutusärkkä, Kivisaari, Kivisaarenluodot, Karhusaari, Iso 
Villasaari, Pieni Villasaari, Loppikari, Malkasaari, Läntinen Iiluoto, Itäi-
nen Iiluoto, Iso Iiluoto, Satamasaari, Pikku Satamasaari) kortteleiden 
54500–54517. 

Käsittely

03.06.2019 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Paavo Arhinmäki: Kaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, 
että saaristoluonnon säilyminen turvataan esitettyä paremmin.

Jatkotyössä selvitetään seuraavien, rakentamisen ulkopuolelle kaa-
vaehdotuksessa esitettyjen alueiden kaavamerkintöjen ja -määräyksien 
muuttaminen luonto- ja linnustoarvoja tehokkaammin suojaaviksi: Har-
jaluoto, Hattusaari, Hernesaaren MY-2-varaus, Huomenlahja, Itäinen 
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Villaluoto, Itä-Villingin MY-2-varaus, Kutupaasi, Louesaaren itäosa, 
Läntinen Villaluoto, Pitkärivi, Pohjoinen Villaluoto, Tammaluoto, Tupsu 
ja Villingin keskiosan MU-1-alueet. Lisäksi tulee varmistaa se, että 
myös muut luontoarvoja omaavat alueet sekä linnustollisesti erityisen 
arvokkaat vesi- ja luotoalueet on huomioitu kaavassa riittävässä mää-
rin.

Villingin osalta tulee lisäksi selvittää Helsingin saaren luoteisosassa 
sekä Kristallilahden itäpuolella omistamien palstojen sekä valtio-omis-
teisen itä-Villingin pohjoisosan rakentamattoman, yhtenäisen metsäi-
sen alueen jättäminen rakentamisen ulkopuolelle.

Jatkotyöstössä yhtenä päämääränä tulee olla se, että kaava kokonai-
suudessa saadaan mahdollisimman pian päätettäväksi.

Kannattaja: Suldaan Said Ahmed

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jat-
kamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 12
Kaisa Hernberg, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, 
Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 2
Paavo Arhinmäki, Suldaan Said Ahmed

Poissa: 1
Maria Ohisalo

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 12 - 2 (1 poissa).

27.05.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit Tonttipäällikkö 05.03.2019 § 17

HEL 2012-001559 T 10 03 03

Päätös

Tonttipäällikkö päätti tehdä liitteen nro 1 mukaisen maankäyttö- ja kiin-
teistökaupan esisopimuksen ja siihen liittyvän liitteen nro 2 mukaisen 
maanvuokrasopimuksen Suomen valtiota edustavan Senaatti-kiintei-
stöjen (Y-tunnus 1503388-4) kanssa. 

Samalla tonttipäällikkö päätti oikeuttaa hallinto- ja tukipalveluiden kiin-
teistölakimiehen allekirjoittamaan edellä mainitut sopimukset sekä te-
kemään niihin tarvittaessa vähäisiä teknisiä tarkennuksia.

(MA150-1 ja MA108-2)

Päätöksen perustelut

Asemakaava korottaa maanomistajan kiinteistökokonaisuuden arvoa 
merkittävästi, mikä kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliitti-
sen päätöksen mukaan edellyttää maankäyttösopimuksen tekemistä.

Sopimukset

Maanomistaja sitoutuu osallistumaan yhdyskuntarakentamisen kustan-
nuksiin maksamalla yhteensä 395 000 euron korvauksen. Kiinteistöko-
konaisuus on sotilaskäytössä eikä siitä voi luovuttaa asemakaavan 
mukaisia yleisiä alueita. Edellä mainittuun kokonaiskorvaukseen sisäl-
tyy yleisten alueiden ilmaisluovutuksen sijaan maksettava 55 000 euron 
korvaus.

Osana korvausta maanomistaja luovuttaa kaupungille Laajasalon Tont-
tuvuoresta noin 4 390 m²:n suuruisen puistoalueen ja Katajanokalta no-
in 400 m² katu- sekä noin 270 m² vesialuetta. Näiden kiinteistöluovutus-
ten arvo on yhteensä 180 000 euroa. Toteuttaessaan edellä mainitun 
Katajanokan Kanavarannan kevyen liikenteen väylän maanomistajan 
maille kaupunki on sitoutunut varmistamaan laiturin ja neljän autopai-
kan korvauksettoman käyttöoikeuden maanomistajalle merenkulkulai-
toksen toiminnan turvaamiseksi. Liitteenä nro 2 olevalla maanvuokra-
sopimukselle varmistetaan molemmille osapuolille tärkeän merialueen 
viranomaistoiminnan edellytykset (luotsaus, meripelastus tmv.). 

Kohdetiedot
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Itä-Villinki on asemakaavoittamaton sotilassaari, jossa sotilasrakentei-
den lisäksi sijaitsee vajaat 50 pienehköä kesämajaa. 

Asemakaavaehdotuksessa saaren rantaan on osoitettu 4 530 kem² ra-
kennusoikeutta loma-asunnoille (RA) ja 3 750 kem² matkailua palvele-
ville rakennuksille (RM). Lisäksi saareen on osoitettu jonkin verran ka-
tu- ja retkeilyaluetta, pääosan ollessa metsätalousaluetta, johon liittyy 
suojeluarvoja (MY-2) ja jonka alueella olevia rakennuksia saa kun-
nostaa muttei laajentaa. Ote asemakaavaehdotuksesta on liitteenä nro 
3.

Hinnoittelu

Rakennettujen rakennuspaikkojen ja tonttimaan hinnoittelussa on hyö-
dynnetty kauppahintatietoja. Yleisten alueiden ja raakamaiden hinnoit-
telu perustuu kiinteistölautakunnan 23.3.2016 (§ 129) hyväksymään ns. 
katumaan hinnoittelumenetelmään.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan 26.9.2017 (§ 115) tekemän päätöksen 
mukaan tonttipäällikkö päättää maankäyttösopimukseen ja siihen liitty-
vien aluejärjestelyjen hyväksymisestä 1 500 000 euroon asti.

Lisätiedot
Peter Haaparinne, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31864

peter.haaparinne(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 10.10.2017 § 141

HEL 2012-001559 T 10 03 03

Hankenumero 0752_1

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 9.9.2014 päivätyn sekä 7.3.2017 ja 10.10.2017 muutetun asema-
kaavaehdotuksen nro 12300 hyväksymistä. Asemakaava koskee 
Helsingin kaupungin seuraavia alueita:

48. kaupunginosa Vartiosaari
Läntinen Villaluoto, Pohjoinen Villaluoto, Itäinen Villaluoto, Kotiluoto, 
kortteli 48010

49. kaupunginosa Laajasalo 
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50. kaupunginosa Villinki
Villinki, Pukkiluoto, Tulikallio, Itä-Villinki, Harjaluoto, Tupsu, Pitkä-
paasi, Kutupaasi, Varviluoto, Sikosaari, Maununkari, korttelit 
50001–50023

51. kaupunginosa Santahamina
Hernesaari, Neitsytsaari, Kuusiluoto, Louesaari, Hintholma korttelit, 
51001–51005

53. kaupunginosa Ulkosaaret
Pitkärivi, Hyljepaadet, Tammaluoto, Tammaluodonkari, Tammaletto, 
Nuottakari, Pihlajaluoto, Pihlajaluodonkupu, Kuminapaasi, Välikarit, 
Hattusaari, Kärkipaasi, Tiirapaasi, Vikiaskivi, Kajuuttaluodot, Villin-
ginluoto, kortteli 53001

54. kaupunginosa Vuosaari
Pikku Niinisaari, Niinisaarenkarit, Läntinen Neitsytsaari, Itäinen 
Neitsytsaari, Huomenlahja, Kalliosaari, Kalliosaarenluoto, Kallioluo-
to, Santinen, Iso Leikosaari, Pikku Leikosaari, Haapasaari, Kutu-
särkkä, Kivisaari, Kivisaarenluodot, Karhusaari, Iso Villasaari, Pieni 
Villasaari, Loppikari, Malkasaari, Läntinen Iiluoto, Itäinen Iiluoto, Iso 
Iiluoto, Satamasaari, Pikku Satamasaari, korttelit 54500–54517

Retkeily- ja ulkoilualue, loma-asuntojen korttelialue, kesämajojen kort-
telialue, matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, yhteisötoimin-
taa palvelevien rakennusten korttelialue, venesatama, luonnonsuoje-
lualue, puutarha- ja kasvihuonealue, metsätalousalue, jolla on ulkoilun 
ohjaamistarve, metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja, ve-
sialue. 

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin muistu-

tuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa 
kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 
2 sekä Internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi. 

  

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

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Hyväksyessään asemakaava-esityksen lautakunta edellyttää että sille 
tuodaan mahdollisimman pian kaava-alueen kaupungin maita koskeva 
hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa linjataan alueen luonnonsuojelun ja 
retkeilyn periaatteet, joissa varmistetaan metsäluonnon monimuotoisu-
uden ja lintujen pesintärauhan turvaaminen myös käytännössä. Vil-
lingin Laukonlahteen tulee kiinnittää myös tässä työssä erityistä huomi-
ota.

Käsittely

10.10.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Palautusehdotus:
Mai Kivelä: Kaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten että jat-
kotyöstössä selvitetään seuraavien, rakentamisen ulkopuolelle kaa-
vaehdotuksessa esitettyjen alueiden kaavamerkintöjen ja -määräyksien 
muuttaminen luonto- ja linnustoarvoja tehokkaammin suojaaviksi: Har-
jaluoto, Hattusaari, Hernesaaren MY-2-varaus, Huomenlahja, Itäinen 
Villaluoto, Itä-Villingin MY-2-varaus, Kutupaasi, Louesaaren itäosa, 
Läntinen Villaluoto, Pitkärivi, Pohjoinen Villaluoto, Tammaluoto, Tupsu 
ja Villingin keskiosan MU-1-alueet. Lisäksi tulee varmistaa se, että 
myös muut luontoarvoja omaavat alueet sekä linnustollisesti erityisen 
arvokkaat vesi- ja luotoalueet on huomioitu kaavassa riittävässä mää-
rin.

Villingin osalta tulee lisäksi selvittää Helsingin saaren luoteisosassa 
sekä Kristallilahden itäpuolella omistamien palstojen sekä valtio-omis-
teisen itä-Villingin pohjoisosan rakentamattoman, yhtenäisen metsäi-
sen alueen jättäminen rakentamisen ulkopuolelle.

Jatkotyöstössä yhtenä päämääränä tulee olla se, että kaava kokonai-
suudessa saadaan mahdollisimman pian päätettäväksi.

Kannattaja: Mia Haglund

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Hyväksyessään asemakaava-esityksen lautakunta 
edellyttää että sille tuodaan mahdollisimman pian kaava-alueen kau-
pungin maita koskeva hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa linjataan alu-
een luonnonsuojelun ja retkeilyn periaatteet, joissa varmistetaan 
metsäluonnon monimuotoisuuden ja lintujen pesintärauhan turvaami-
nen myös käytännössä. Villingin Laukonlahteen tulee kiinnittää myös 
tässä työssä erityistä huomiota.

Kannattaja: Risto Rautava

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Kaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten että 
jatkotyöstössä selvitetään seuraavien, rakentamisen ulkopuolelle kaa-
vaehdotuksessa esitettyjen alueiden kaavamerkintöjen ja -määräyksien 
muuttaminen luonto- ja linnustoarvoja tehokkaammin suojaaviksi: Har-
jaluoto, Hattusaari, Hernesaaren MY-2-varaus, Huomenlahja, Itäinen 
Villaluoto, Itä-Villingin MY-2-varaus, Kutupaasi, Louesaaren itäosa, 
Läntinen Villaluoto, Pitkärivi, Pohjoinen Villaluoto, Tammaluoto, Tupsu 
ja Villingin keskiosan MU-1-alueet. Lisäksi tulee varmistaa se, että 
myös muut luontoarvoja omaavat alueet sekä linnustollisesti erityisen 
arvokkaat vesi- ja luotoalueet on huomioitu kaavassa riittävässä mää-
rin. Villingin osalta tulee lisäksi selvittää Helsingin saaren luoteisosassa 
sekä Kristallilahden itäpuolella omistamien palstojen sekä valtio-omis-
teisen itä-Villingin pohjoisosan rakentamattoman, yhtenäisen metsäi-
sen alueen jättäminen rakentamisen ulkopuolelle. Jatkotyöstössä yh-
tenä päämääränä tulee olla se, että kaava kokonaisuudessa saadaan 
mahdollisimman pian päätettäväksi.

Jaa-äänet: 11
Sirpa Asko-Seljavaara, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Nuutti 
Hyttinen, Atte Kaleva, Jape Lovén, Amanda Pasanen, Risto Rautava, 
Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Mikko Särelä

Ei-äänet: 2
Mia Haglund, Mai Kivelä

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunkiympäristölautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 11-2.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti Anni Sinnemäen vastaehdotukses-
ta yksimielisesti lisätä päätösehdotukseen uuden seuraavan sisältöisen 
viimeisen kappaleen:

Hyväksyessään asemakaava-esityksen lautakunta edellyttää että sille 
tuodaan mahdollisimman pian kaava-alueen kaupungin maita koskeva 
hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa linjataan alueen luonnonsuojelun ja 
retkeilyn periaatteet, joissa varmistetaan metsäluonnon monimuotoisu-
uden ja lintujen pesintärauhan turvaaminen myös käytännössä. Vil-
lingin Laukonlahteen tulee kiinnittää myös tässä työssä erityistä huomi-
ota.

03.10.2017 Pöydälle

26.09.2017 Pöydälle
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Henrik Ahola, arkkitehti, puhelin: 310 37202

henrik.ahola(a)hel.fi
Mari Soini, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37479

mari.soini(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 23.08.2017 § 13

HEL 2012-001559 T 10 03 03

0752_1

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12300 Itäinen saaristo 
pohjakartan kaupunginosissa 48 Vartiosaari, 49 Laajasalo, 50 Villinki, 
51 Santahamina, 53 Ulkosaaret, 54 Vuosaari. Pohjakartta täyttää 
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimuk-
set.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on val-
mistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12300 osat A-J, L
Kaupunginosat: 48 Vartiosaari, 49 Laajasalo, 50 Villinki, 51 Santaha-
mina, 53 Ulkosaaret, 54 Vuosaari
Kartoituksen työnumero: 4203/2010
Pohjakartta valmistunut: 10.12.2013
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Asemakaava-alue on kooltaan noin 7x7 km saaristo- ja merialueella. 
Asemakaava ja sen pohjakartta esitetään kymmenellä osalehdellä 
(osat A-J) mittakaavassa 1:2000. Osa L on koko asemakaava-alueen 
kattava lehti 1:10000 mittakaavassa.

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
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.03.2017 § 133

HEL 2012-001559 T 10 03 03

Ksv 0752_1

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 asettaa 9.9.2014 päivätyn ja 7.3.2017 muutetun Itäisen saariston 
asemakaavaehdotuksen nro 12300 julkisesti uudelleen nähtäville 
30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 §:n mukaisesti. 
Asemakaava koskee:

48. kaupunginosa Vartiosaari Läntinen Villaluoto, Pohjoinen Villa-
luoto, Itäinen Villaluoto, Kotiluoto, kortteli 48010

49. kaupunginosa Laajasalo

50. kaupunginosa Villinki
Villinki, Pukkiluoto, Tulikallio, Itä-Villinki, Harjaluoto, Tupsu, Pitkä-
paasi, Kutupaasi, Varviluoto, Sikosaari, Maununkari, korttelit 
50001–50023

51. kaupunginosa Santahamina, Hernesaari, Neitsytsaari, Kuusiluo-
to, Louesaari, Hintholma, korttelit 51001–51005

53. kaupunginosa Ulkosaaret, Pitkärivi, Hyljepaadet, Tammaluoto, 
Tammaluodonkari, Tammaletto, Nuottakari, Pihlajaluoto, Pihlajaluo-
donkupu, Kuminapaasi, Välikarit, Hattusaari, Kärkipaasi, Tiirapaasi, 
Vikiaskivi, Kajuuttaluodot, Villinginluoto, kortteli 53001

54. kaupunginosa Vuosaari, Pikku Niinisaari, Niinisaarenkarit, Län-
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tinen Neitsytsaari, Itäinen Neitsytsaari, Huomenlahja, Kalliosaari, 
Kalliosaarenluoto, Kallioluoto, Santinen, Iso Leikosaari, Pikku Lei-
kosaari, Haapasaari, Kutusärkkä, Kivisaari, Kivisaarenluodot, Kar-
husaari, Iso Villasaari, Pieni Villasaari, Loppikari, Malkasaari, Länti-
nen Iiluoto, Itäinen Iiluoto, Iso Iiluoto, Satamasaari, Pikku Satama-
saari, korttelit 54500–54517

Retkeily- ja ulkoilualue, Loma-asuntojen korttelialue, Kesämajojen 
korttelialue, Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, Yhteisö-
toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, Venesatama, Luon-
nonsuojelualue, Puutarha- ja kasvihuonealue, Metsätalousalue, jolla 
on ulkoilun ohjaamistarve, Metsätalousalue, jolla on erityisiä ympä-
ristöarvoja, Vesialue

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla, 
Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla koh-
dassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

  

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

Lisäksi lautakunta päätti

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

28.02.2017 Pöydälle

07.10.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

23.09.2014 Pöydälle

09.09.2014 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Henrik Ahola, arkkitehti, puhelin: 310 37202

henrik.ahola(a)hel.fi

http://www.hel.fi/ksv
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Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37458
niina.strengell(a)hel.fi

Sakari Mentu, arkkitehti, puhelin: 310 37217
sakari.mentu(a)hel.fi

Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37251
jouni.kilpinen(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 05.03.2015 § 43

HEL 2012-001559 T 10 03 03

Päätös

Liikuntalautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan 
lausunnon: 

Itäinen saaristo on koko Helsingille tärkeä merellinen virkistysalue. 
Helsingin strategiaohjelmassa vuosille 2013 - 2016 merellisyys on nos-
tettu yhdeksi kaupungin tärkeäksi vetovoimatekijäksi. Kaava mahdol-
listaa saariston virkistys- ja matkailupalveluiden, liikenneyhteyksien ja 
teknisen huollon kehittämisen, luonnon suojelutarpeet ja kasvattaa yrit-
täjien toimintamahdollisuuksia.

Saarille osoitettu rakennusoikeus ei ilman eri sopimusta oikeuta auto- 
eikä venepaikkoihin mantereella. Jatkossa on tärkeää, että näiden kaa-
voittamiseen varaudutaan myös mantereen puolella. Myös huoltolaitu-
reiden ja -yhteyksien tarve tulee huomioida mantereen ranta-alueita 
kaavoittaessa.

Liikuntaviraston hallinnassa on kaava-alueelta kahdeksan saarta: Mal-
kasaari, Pohjoinen Villaluoto, Itäinen Villaluoto, Läntinen Villaluoto, Ko-
tiluoto, Läntinen Neitsytsaari, Pihlajaluoto ja Hattusaari. Saarten luon-
nonhoito kuuluu rakennusvirastolle. Kaava on poikkeuksellisen laaja. 
Siksi onkin ymmärrettävää, että aineistoon on jäänyt pieniä virheitä ja 
tarkennettavia kohtia. 

Malkasaari

Malkasaaren pinta-ala on 3,5 ha. Saaren luonto on puistomaista kang-
asmetsää. Säännöllistä vesiliikennettä ei saarelle ole. Saarella on keit-
tokatos, käymälä ja sauna, jonka varauksista vastaa Rastilan leirintäa-
lue.

Pääosa saaresta on kaavassa merkinnällä VR-1, retkeily- ja ulkoilua-
lue. Alueella saa rakentaa käyttötarkoitusta palvelevia pieniä raken-
nelmia. Lyhytaikainen telttailu on sallittu. 
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Malkasaaren pohjoiskärki on kaavassa merkinnällä RM, matkailua pal-
velevien rakennusten korttelialue. Rakennusoikeutta on RM-alueella 
800 k-m2. Olevista rakennuksista sauna on suojeltu merkinnällä sr, su-
ojeltu rakennus.

Kotiluoto

Kotiluodon keskiosa on merkitty kulttuurihistoriallisesti ja rakennustai-
teellisesti ja maisemakulttuurin kannalta arvokkaaksi matkailua palve-
levien rakennusten korttelialueeksi (RM/s). 

Kotiluodon päärakennus on vuokrattu Helsingin Navigaatioseuralle. 
Päärakennus on suojeltu kaavassa merkinnällä sr-1, rakennushistorial-
lisesti huomattavan arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa 
purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakenta-
mistöitä, jotka heikentävät rakennuksen tai sen arvokkaiden sisätilojen 
rakennustaiteellisia, historiallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin 
ominaispiirteitä. Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen al-
kuperäisten tai niihin verrattavien rakenteiden, rakennusosien, julkisivu-
jen, vesikaton, ikkunoiden, ulko-ovien ja niiden yksityiskohtien materi-
aalien ja värien säilyttäminen. Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudu-
taan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuk-
sen mukaisesti. 

Päärakennuksen pihapiiri on merkitty puutarhakulttuurin ja kasvillisuu-
den kannalta arvokkaaksi osaksi (s-1). Aluetta on hoidettava siten, että 
sen merkitys puutarhakulttuurin erityiskohteena säilyy.

Kotiluodolle on merkitty kolme uutta rakennuspaikkaa RM/s-alueelle: 
250 k-m2, 150 k-m2 ja 60 k-m2.

Saaren pohjois- ja eteläosat on merkitty retkeily- ja ulkoilualueiksi (VR). 
Saarella merkintä lv, alue jolle saa rakentaa laitureita, tulisi ulottaa saa-
ren pohjoiskärkeen asti.

Villaluodot

Villaluotoja on kolme; Itäinen, Läntinen ja Pohjoinen Villaluoto. Luotojen 
pinta-ala on yhteensä 5,5 ha. Kaavamerkintä kaikissa kolmessa on ret-
keily- ja ulkoilualue, jossa lyhytaikainen telttailu on sallittu (VR-1). Telt-
tailua ei tulisi sallia Läntisellä Villaluodolla. Läntinen Villaluoto tulisi 
merkitä merkinnällä VR.

Läntinen Neitsytsaari

Läntisen Neitsytsaaren keskiosa on kaavassa merkinnällä RM, matkai-
lua palvelevien rakennusten korttelialue. Kaavassa ei ole merkitty alu-
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een rakennusoikeutta. Se tulisi lisätä ja kaavamerkinnällä turvata nyky-
isten rakennusten säilyminen sekä mahdollistaa lisärakentaminen. 

Saaren päärakennus ja sauna on toistaiseksi vuokrattu Helsingin kau-
pungin ammatillisten oppilaitosten venekerho ry:lle. Päärakennus on 
merkitty suojeltavaksi merkinnällä sr-3, rakennushistoriallisesti arvokas 
rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman pakottavia syi-
tä. Rakennuksen keskeiset alkuperäiset ominaispiirteet tulee säilyttää 
ja niiden tulee olla korjaustöiden lähtökohtana. Rakennuksen ulkoasun 
korjaus- ja muutostyöt on toteutettava rakennuksen ominaispiirteisiin 
hyvin soveltuvalla tavalla. 

Pohjoinen osa Läntisestä Neitsytsaaresta on retkeily- ja ulkoilualuetta, 
jossa lyhytaikainen telttailu on sallittu (VR-1). Eteläinen osa saaresta 
on retkeily- ja ulkoilualuetta, jossa telttailu ei ole sallittua (VR). Telttai-
lua ei tulisi sallia myöskään saaren pohjoisosassa.

Maihinnousu veneellä tapahtuu saaren lounaiskulmasta käsin. Merkintä 
lv tulisi ulottaa saaren lounaiskulmaan.

Pihlajaluoto

Saaren pohjoiskärki on merkitty kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaite-
ellisesti ja maisemakulttuurin kannalta arvokkaaksi matkailua palvelevi-
en rakennusten korttelialueeksi (RM/s).

Saaren rakennukset on toistaiseksi vuokrattu Suomenlahden uistelijat 
ry:lle. Päärakennus on merkitty suojeltavaksi merkinnällä sr-3, raken-
nushistoriallisesti arvokas rakennus. Olevien talousrakennusten osalta 
ei ole päädytty suojelumerkintään. Talousrakennuksia saa rakentaa 
250 k-m2 kaavassa merkitylle alueelle.

Pihlajaluodon eteläinen osa on retkeily- ja ulkoilualuetta, jossa telttailu 
ei ole sallittua (VR). Merkinnän tulisi olla (VR-1), retkeily- ja ulkoilualue, 
jossa lyhytaikainen telttailu on sallittu.

Hattusaari

Hattusaari on merkitty retkeily- ja ulkoilualueeksi, joka on maisemaku-
vallisesti arvokas. Alueella ei saa telttailla (VR/s). Hattusaarella on tä-
hän asti sallittu lyhytaikainen telttailu.

Maihinnousu Hattusaareen tapahtuu saaren luoteiskulmasta käsin. 
Merkintä lv tulisi ulottaa saaren luoteiskulmaan.

Kaupunkisuunnitteluvirasto ei ole tehnyt laskelmaa kaavan toteuttamis-
kustannuksista. Asemakaavan pohjalta tulee myöhemmin tehtäväksi 
saarikohtaisia hoito- ja kehittämissuunnitelmia, joiden avulla ohjelmoi-



Helsingfors stad Protokoll 12/2019 310 (340)
Stadsfullmäktige

Ärende/17
19.06.2019

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

daan tulevaa alueiden käyttöä, investointeja ja ylläpitoa. Liikuntaviras-
tolle saattaa tulla kustannuksia muun muassa vastuualueidensa tekni-
sen huollon, laitureiden, rantautumispaikkojen, opasteiden ja jätehuol-
lon toteutuksesta ja ylläpidosta.

Liikuntalautakunta puoltaa asemakaavan hyväksymistä edellä esitetyin 
huomautuksin.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

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

turo.saarinen(a)hel.fi

Helsingin Satama -liikelaitos 29.12.2014

HEL 2012-001559 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston valmistelussa olevasta otsikossa mainitusta asemakaavaehdo-
tuksesta Helsingin Satama toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on valmisteilla Itäisen saariston asema-
kaava Helsingin 48. – 51. kaupunginosissa (Vartiosaari, Villinki, Santa-
hamina) sekä 53. – 54. kaupunginosissa (Ulkosaaristo, Vuosaari) sijait-
sevalle saaristoalueelle. 
Kaava-alueeseen kuuluu 36 Helsingin itäisen saariston saarta ja 22
asumatonta pikkusaarta ja luotoa sekä näitä ympäröivät vesialueet.
Asemakaava pohjautuu Helsingin yleiskaava 2002:een ja Helsingin
saariston ja merialueen osayleiskaavaan vuodelta 1997. Kaavan tavoit-
teenaon kehittää saariston monipuolisempaa, ympärivuotista
käyttöä sekä lisätä virkistyksen ja matkailun mahdollisuuksia.Saarien 
käyttömahdollisuuksien avoimuutta ja tavoitettavuutta parannetaan.
Asemakaava mahdollistaa itäisen saariston kehittämisen Helsingin
oleellisena osana siten, että samalla otetaan huomioon sen merkittävät
luonto- ja kulttuurihistorialliset arvot ja soveltuvuus erilaisiin käyttötarko-
ituksiin.

Asemakaavan suunnittelualue rajautuu koillisessa Vuosaaren sataman 
laivaliikenteen kääntö- eli liikennöintialueeseen, sekä koillisessa ja 
idässä Vuosaaren satamaan johtavaan meriväylään. Asemakaava-alu-
eeseen kuuluvista saarista Pikku-Niinisaari sijaitsee lähinnä Vuosaaren 
satamaa sekä satamaan johtavia meriväyliä. 
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Helsingin Satama

Helsingin Satama on Suomen ulkomaankaupan tärkein satama, jonka 
kautta kulkee yli 10 miljoonaa tonnia rahtia vuosittain. Vuosaaren sa-
tama on osa Helsingin kaupungin omistaman Helsingin Satama–liike-
laitoksen toimintaa, ja vastaa pääosasta Helsingin Sataman tavaralii-
kennettä. Vuosaaren satama on suunniteltu ja rakennettu palvelemaan 
monipuolisesti nykyaikaisen tavaraliikenteen tarpeita Etelä-Suomen 
alueella sekä laajemminkin koko maata pääkaupunkiseudun logistiik-
kakeskusten kautta.

Vuosaaren sataman suunnittelussa ja rakentamisessa otettiin erityisesti 
huomioon sataman lähialueiden luonto, asutusalueet sekä loma-asutus 
siten, että satamatoiminnoista aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä 
ympäristölle. Satama otettiin käyttöön vuoden 2008 lopussa.

Sataman käyttöönoton jälkeen sen vaikutuksia ympäristöön on tarkkail-
tu, ja esim. melun leviämistä lähiympäristöön on sekä mitattu että mal-
linnettu. Mittaukset ja mallinnukset osoittavat, ettei melu nykyisillä toi-
minnoilla ja nykyisellä toiminta-aktiviteetilla leviä haitallisessa määrin 
satamaa ympäröiville asutus-, loma-asutus- ja virkistysalueille.

Vuosaaren sataman ympäristölupaan liittyi velvoite esittää suunnitelma 
satamatoimintojen melupäästöjen pienentämiseksi. Suunnitelma laadit-
tiin Insinööritoimisto Akukon Oy:n toimesta vuonna 2010. Suunnitelman 
johtopäätös oli, että melun merkittävään vähentämiseen ei ole mahdol-
lisuuksia tällä hetkellä tunnetulla tekniikalla.

Vuosaaren satamaan johtavat väylät

Satamaan johtaa kaksi meriväylää, toinen 11 metrin syväväylä, jonka 
syventämiselle on tulevaisuudessa tarvetta Vuosaaren sataman kilpai-
lukyvyn turvaamiseksi mm. Itämerellä liikennöivien alusten koon kas-
vaessa sekä Vuosaareen suunnitellun Helsingin Energian monipoltto-
ainevoimalaitoksen polttoainekuljetuksissa käytetyn aluskoon vuoksi. 
Myös toinen väylä, jonka syvyys on 7,5 m on etenkin tulevaisuudessa 
liikenteen kasvun myötä toiminnallisesti tärkeä Vuosaaren satamalle. 

Molemmat väylät ovat merenkulun 1.luokan väyliä. Koska suunnittelua-
lue rajautuu sataman vesiliikennealueeseen ja meriväyliin, on asema-
kaava laadittava siten, ettei ulkomaankaupan kannalta valtakunnalli-
sesti tärkeän sataman ja satamaan johtavien meriväylien kehittäminen 
kasvavan liikenteen tarpeisiin vaarannu paikallisten kaavoitusratkaisui-
den myötä. 

Vuosaaren satamaan johtavat väylät on esitetty osassa Itäisen saa-
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riston asemakaavoja, mutta joidenkin osalta vesialue ei ulotu väyliin 
saakka eikä merkintää siksi ole. Erityisesti Pikku-Niinisaari, mutta myös 
osa muista Itäisen saariston saarista, sijoittuu kuitenkin kauppameren-
kulun väylien vaikutusalueelle. Siitä syystä asemakaavojen karttalehti-
en rajausta tuleekin täsmentää siten, että Vuosaareen johtavat voidaan 
esittää asemakaavakartoissa sekä saarten pääkäyttötarkoitukset-yhte-
envetokartassa. 

Asemakaavaselostus

Asemakaavaselostuksessa mainitaan, että ”Pikku Niinisaaren pohjoi-
sosaan sijoitetun laskentapisteen päiväaikainen kokonaismelutaso, jo-
ka kattaa kaikki sataman melulähteet, on noin 49 dB. Tämä melutaso 
kuvaa Pikku Niinisaaren meluisinta pistettä ja melutaso saaren ete-
läkärjessä on siten huomattavasti alhaisempi. Sataman toiminta yöai-
kaan on siinä määrin vähäisempää, että päiväaikainen ohjearvo on ar-
vioitu määrääväksi. Koska Pikku Niinisaaren voidaan katsoa sijaitsevan 
taajamassa tai sen välittömässä läheisyydessä, on siellä perusteltua 
soveltaa ohjearvoa 55 dB, joka siis alittuu selvästi.”

Ja että

”Vuosaaren sataman toiminnasta ei kohdistu Pikku Niinisaareen merkit-
tävää meluhaittaa, minkä vuoksi alueen pienimuotoiselle täydennysra-
kentamiselle ei ole estettä.”

Lausunto

Edellä mainittuun viitaten Helsingin Satama katsoo kuitenkin erityisesti 
Pikku-Niinisaarta, mutta myös muita meriväylän vaikutuspiirissä olevia 
saaria koskien, että rakentamista loma-asutuksen tarpeisiin ei voida li-
sätä, vaan täydennysrakentamista ja rakennuspaikkoja on arvioitava 
asemakaavatyössä tarkemmin huomioiden Vuosaaren sataman lähei-
syys. Vuosaaren sataman tuleva kehittäminen painottuu lähelle Pikku-
Niinisaarta, joten rakentamista Pikku-Niinisaaren pohjoisosaan ei tule 
osoittaa ja asemakaavan rakentamista koskevissa määräyksissä on 
huomioitava tulevaisuudessa lisääntyvän satamatoiminnan ja laivalii-
kenteen vaikutukset mm. melun osalta. 

Asemakaavaselostuksessa mainintaan myös, että ”Yleiskaavassa tul-
laan varautumaan paitsi Vuosaaren satamakeskuksen nykyisenkaltai-
sen toiminnan jatkumiseen myös yritystoiminnan merkittävään lisään-
tymiseen ja sen vaatimien liikenneyhteyksien (metro, Jokeri) kehittämi-
seen. Lisäksi varaudutaan sataman tavaraliikenteen ja logistiikkatoi-
mintojen lisääntymiseen ja mahdolliseen uuteen matkustajaterminaaliin 
ja sen vaatimiin liikenneyhteyksiin.”
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Helsingin Satama katsoo, että Itäisen saariston asemakaavase-
lostuksessa ei ole tarpeen ottaa kantaa valmisteilla olevan yleiskaavan 
linjauksiin ja Vuosaaren sataman toiminnallisuuteen eri liikenteiden 
osalta, mutta katsoo, että Pikku-Niinisaaren asemakaavaehdotuksessa 
esitetyt kaavamääräykset laitureiden, rantarakenteiden ja rakennusten 
yms. osalta ovat tarkoituksenmukaiset, ja ne on syytä sisällyttää Itäisen 
saariston asemakaavaan olipa Vuosaaren satamassa matkustaja- ja/tai 
tavaraliikenteen palveluja. 

Itäisen saariston asemakaava on kokonaisuudessaan valmisteltava si-
ten, että sen toteuttaminen ei pitkälläkään tähtäimellä estä Suomen ul-
komaankaupan pääsataman toiminnan kehittämistä kasvavan liiken-
teen tarpeisiin.

12.6.2013 Lausunto annettu

4.4.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot
Satu Aatra, suunnittelupäällikkö, puhelin: +358931033527

satu.aatra(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 16.12.2014 § 497

HEL 2012-001559 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Helsingin strategiaohjelmassa vuosille 2013 - 2016 merellisyys on nos-
tettu yhdeksi kaupungin tärkeäksi vetovoimatekijäksi. Itäinen saaristo 
on koko Helsingille tärkeä merellinen virkistysalue. Kaava mahdollistaa 
saariston virkistys- ja matkailupalveluiden, liikenneyhteyksien ja tekni-
sen huollon kehittämisen ja kasvattaa yrittäjien toimintamahdollisu-
uksia. Kaavassa on otettu hyvin huomioon myös alueen luonnon ja 
kulttuuriympäristön arvot ja suojelutarpeet. Asemakaavan valmistumi-
nen luo puitteet eri toimijoiden yhteistyölle.

Kaavatyössä on edetty rakentavassa yhteistyössä. Kaavoittaja on neu-
votellut erityisen perusteellisesti kulku- ja huoltoreittien asemakaava-
merkinnöistä rakennusviraston ja kiinteistöviraston kanssa. Kaavan su-
ojelumerkinnät ovat kattavia. Niiden laadinnassa on otettu hyvin huo-
mioon rakennusviraston edustajien kommentit.
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Kaavamerkinnöillä on virastojen työnjakoa ohjaava vaikutus. VR-mer-
kinnällä osoitettujen retkeily- ja ulkoilualueiden palvelut kuuluvat pää-
sääntöisesti liikuntaviraston vastuulle lukuun ottamatta luonnonhoitoa, 
joka kuuluu rakennusvirastolle. Kaikki käytössä olevat katualueet ovat 
rakennusviraston vastuulla. Kaavamerkinnät eivät kuitenkaan estä so-
pimasta toimintaa tarkoituksenmukaisesti esimerkiksi saarikohtaisesti 
tai toiminnoittain. Saariston kehittämisessä tarvitaan eri virastojen ja 
kaupungin ulkoisten sidosryhmien välistä yhteistyötä ja sopimista alu-
eiden hallinta- ja ylläpitovastuista ja palveluiden järjestämisestä. Ase-
makaavan pohjalta kannattaa yhteistyössä laatia saarikohtaisia hoito- 
ja kehittämissuunnitelmia, joiden avulla ohjelmoidaan alueiden käyttöä, 
investointeja ja ylläpitoa.

Kaava-alueella on merkitty katualueeksi ainoastaan Villingin pääpo-
luston muodostavat perinteiset saaristolaispolut piennaralueineen, ja 
niille on asetettu yksityiskohtaisia suojelumääräyksiä ja käyttörajoi-
tuksia. Kiinteistöjen kuljetustarpeet erityisesti uusien huviloiden raken-
tamisvaiheessa ja raskaampien kunnostustoimien yhteydessä on 
otettava huomioon tontteja lohkottaessa. Suurikokoisia tai raskaita ku-
ormia ei voi kuljettaa pitkin suojeltuja, paikoin kiviaidoin tiukasti rajattuja 
saaristolaisreittejä, vaan sisämaan tonteille tulee järjestää vaihtoehtoi-
sia kulkuyhteyksiä esimerkiksi korttelialueiden kautta kulkevina rasittei-
na rantaan.

Luonnonhoidon toimenpiteet kaupungin mailla saaristossa ovat olleet 
vähäisiä. Saaristossa painotetaan luonnon monimuotoisuuden turvaa-
mista ja edistämistä. Tärkeiden yleisessä käytössä olevien kulkureitti-
en, kesämaja-alueiden ja muiden aktiivisesti toiminnallisten kohteiden 
lähiympäristön turvallisuus ja kulttuurimaiseman vaaliminen edellyttävät 
luonnonhoitotoimia. Luonnon monimuotoisuutta uhkaavien haitallisten 
vieraslajien torjunta on tärkeää.

Suuri osa saaristoluonnosta on toistaiseksi ja ilmeisesti lähitulevaisuu-
dessakin valtion, yhteisöjen ja yksityisten omistuksessa. Kaava-alueen 
noin 400 hehtaarin maa-alueesta noin 180 hehtaaria on korttelialueita. 
Villingin saaressa  sijaitsevat metsäalueet, jotka omistaa Villinge Gård 
& Trafik AB, on osoitettu metsätalousalueeksi, jolla on ulkoilun ohjaa-
mistarvetta (MU-1). Avohakkuu on tällä ympäristöllisesti arvokkaalla 
alueella asemakaavalla kielletty. Villingin saaressa sijaitsevat, yksityi-
sessä omistuksessa olevat metsäiset kallioalueet (Pukkiluoto ja Tulikal-
lio) on osoitettu metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja 
(MY-1). Alueet säilytetään luonnonmukaisena.

Saaristomaisemien ja -eliöstön, muun muassa lepakoiden, kannalta 
merkittävä rantavyöhyke on huomioitu kaavassa siten, että rannat sä-
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ilyvät pääosin luonnonmukaisina. Villingin ja Itä-Villingin saarilla loma-
asuntojen vähimmäisetäisyys rannasta on 20 metriä.

Saarille osoitettu rakennusoikeus ei ilman eri sopimusta oikeuta auto- 
eikä venepaikkoihin mantereella. Jatkossa on tärkeää, että näiden kaa-
voittamiseen varaudutaan myös mantereen puolella. Myös huoltolaitu-
reiden ja -yhteyksien tarve tulee huomioida mantereen ranta-alueita 
kaavoittaessa.

Kaavan toteuttamiskustannukset

Kaupunkisuunnitteluvirasto ei ole tehnyt laskelmaa kaavan toteuttamis-
kustannuksista. Rakennusviraston osalle tulevia kustannuksia on vai-
kea arvioida etenkin, kun eri hallintokuntien ja yksityisten toimijoiden 
roolit ja laajaa aluetta koskevan kaavan toteutusaikataulu ovat vielä 
suurelta osaltaan avoimia.

Rakennusviraston vastuulla on jo ennestään ollut kaupungin omistami-
en saarten luonnonhoito. Luonnonhoidon kustannukset kasvavat nykyi-
sestään mahdollisten maahankintojen myötä sekä lisääntyvän virkis-
tyskäytön aiheuttamien paineiden vuoksi. Haitallisten vieraslajien aktii-
viseen torjuntaan on myös syytä panostaa. 

Katualueiksi merkityillä Villingin saaristolaispoluilla on tehtävä paikoin 
pintavesijärjestelyjä ja muita pienehköjä kunnostustoimia. Kunnostustö-
iden kustannusarvio on noin 80 000 euroa. Vuotuiseen ylläpitoon tarvit-
taneen 6 000 - 10 000 euroa. Ylläpidon kustannuksien arviointi on han-
kalaa, sillä kustannuksiin vaikuttavat muun muassa saariston ylläpidon 
järjestämisen tuotantotapa. 

Rakennusviraston vastuulla olevien kesämajasaarten vesihuollon rat-
kaisuja on alustavasti selvitetty Siirtolapuutarhojen ja kesämaja-aluei-
den vesihuollon parantamisen tarveselvityksessä vuodelta 2007 
(Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2007:5). Satamasaar-
ten vesihuollon parantamisen kustannuksiksi on tuolloin arvioitu to-
teutustasosta ja -tavasta riippuen 4 000 - 313 300 euroa.

Rakennusvirastolle saattaa tulla jonkin verran muita kustannuksia mu-
un muassa vastuualueidensa teknisen huollon, laitureiden, rantautu-
mispaikkojen, käymälöiden, opasteiden ja jätehuollon toteutuksesta ja 
ylläpidosta, mutta niitä on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida, koska 
eri toimijoiden vastuunjakoa ei ole sovittu.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan hyväksymistä.

09.12.2014 Pöydälle

Esittelijä



Helsingfors stad Protokoll 12/2019 316 (340)
Stadsfullmäktige

Ärende/17
19.06.2019

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

kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Kaisu Ilonen, suunnitteluasiantuntija, puhelin: 310 38638

kaisu.ilonen(a)hel.fi
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi
Päivi Islander, projektipäällikkö, puhelin: 310 38649

paivi.islander(a)hel.fi
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi
Antti Siuruainen, metsäsuunnittelija, puhelin: 310 75252

antti.siuruainen(a)hel.fi
Timo Virtanen, metsävastaava, puhelin: 310 38462

timo.virtanen(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 16.12.2014 § 100

HEL 2012-001559 T 10 03 03

Lausunto

Kaupunginmuseon johtokunta on päättänyt antoi seuraavan lausunnon 
Helsingin itäisen saariston asemakaavaehdotuksesta. 

Alueen saarille kaavoitetaan virkistys-, loma-asumis- ja matkai-
lukäyttöä, joillakin saarilla on yhteisötoimintaa palvelevia alueita. Lisäk-
si saarilla on puutarha- ja palstaviljelyyn tarkoitettuja alueita, metsäta-
lousalueita ja luonnonsuojelualueita. 

Itäisen saariston maisemalliset, kulttuurihistorialliset ja merelliset arvot 
on tunnistettu ja niitä on otettu huomioon asemakaavaa laadittaessa. 
Kaava-alueen rakennuksia, rakenteita ja ympäristöjä koskevat suo-
jelumääräykset on laadittu tarkasti, siten että ne tukevat suojelullisten 
tavoitteiden toteutumista. Sen sijaan arkeologisen perinnön osalta suo-
jelumerkinnöissä on joitakin puutteita.

Johtokunta huomauttaa, että arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyviä 
puutteita ei ole huomioitu asemakaavaehdotuksessa. Puolustusva-
rustukset ovat muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä mui-
naisjäännöksiä, jotka kaikki on lisättävä kaavakarttaan aluerajauksina 
ja merkittävä katkoviivalla ja sm-merkinnällä. Sm-kaavamääräyksen 
kohdalle on merkittävä ”neuvoteltava Museoviraston kanssa” museovi-
ranomaisten sijasta. Vedenalaisia muinaisjäännöksiä ei ole merkitty 
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myöskään kaavakarttaan kuten Museovirasto lausunnossaan on suosi-
tellut. Ne mainitaan kaavaselostuksessa virheellisin tiedoin. 

Rakennustaiteellisesti merkittävin kaava-alueen rakennettu kulttuu-
riympäristö on huvilakulttuuria ilmentävä Villinki. Villingin osa-alueen 
rakennussuojelu on esitelty kohteittain selostuksessa. Villingin ja Itä-
Villingin historialliset polut, tiet ja kiviaidat ovat kaavassa merkitty säily-
tettäviksi.

Rakennusten suojelumääräykset on laadittu yksityiskohtaisiksi, sr-1 ja 
sr-2 määräykset edellyttävät alkuperäistoteutuksen ja -materiaalien 
mukaisia ratkaisuja. Suojelun varmistamiseksi johtokunta kuitenkin esit-
tää kaavakartan sr-1 määräykseen täydennystä: Museoviranomaisen 
kanssa on neuvoteltava korjaus- ja muutostöiden yhteydessä.

Kulttuurihistoriallisesti ja/tai maisemallisesti arvokkaat korttelialueet ja 
virkistysalueet on merkitty lisämerkinnällä /s. Lisäksi kaava suojelee 
kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittäviä pihapiirejä ja mai-
semakuvallisesti merkittäviä alueita s-1 ja s-2 -merkinnöin.

Asemakaavaehdotuksessa määrätään, että rannat säilytetään mahdol-
lisimman luonnonmukaisina. Rakennusoikeuden sijoittaminen siten, et-
tei kulttuuriympäristön ja maiseman arvot vaarannu, on ohjattu kaa-
vakartan sanallisin määräyksin. Uudet rakennukset pitää muotonsa ja 
sijoituksensa puolesta sovittaa olemassa oleviin rakennuksiin, maas-
toon ja kasvillisuuteen. Johtokunta korostaa, että herkässä saaristo-
maisemassa uudisrakennukset tulee sijoittaa siten, etteivät maiseman 
ja kulttuuriympäristön arvot heikkene. 

Kaupunginmuseon johtokunta puoltaa asemakaavaehdotuksen hy-
väksymistä edellä mainituin huomautuksin.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen

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

sari.saresto(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 09.12.2014 § 370

HEL 2012-001559 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.
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Asemakaavan yleisissä tavoitteissa esitetty saariston avoimuuden ja 
virkistyskäytön lisääminen mm. julkista vesiliikennettä kehittämällä on 
kannatettavaa. Kaava avaa sille mahdollisuuksia, jotka toteutuvat vä-
hitellen. Saarten käytön ja luonteen profiloimisessa on otettu huomioon 
luontoarvot. Luontotietojärjestelmän sisältämän tiedon lisäksi on hyö-
dynnetty tuoreimpia saaristolinnuston laskentatietoja sekä tehty Natura-
arviota varten erillisselvitys laituripaikkojen vaikutuksesta.

Luonnonsuojelualueita on varattu monipuolisesti ja virkistysalueilla si-
jaitsevat erityiset luontokohteet on otettu asianmukaisesti huomioon. 
Ympäristökeskuksen organisoimaa metsäluonnon arvojen inventointia 
(ns. METSO-inventointi) ei ulotettu saaristoon asti. Luonnonmetsän pi-
irteiden ja lahopuun osuus metsäisillä saarilla on suuri, ja huomattava 
osa metsäpinta-alasta täyttää joka tapauksessa METSOn I tai II luokan 
kriteerit. Luontoarvojen säilyttämiseksi yleistä ohjetta luonnon monimu-
otoisuuden turvaamiseksi ja edistämiseksi voi pitää riittävänä.

Kaavassa esitetty viemäriverkkoon liittymisvelvoite uusia vesikäymälöi-
tä rakennettaessa on vesiensuojelun kannalta kestävä ratkaisu erityi-
sesti itäisen saariston kallio- ja harjusaarten vaikeissa maaperäoloissa. 
Viemäröintivelvoite on  sekä Helsingin ympäristöpolitiikan että Itämeri-
haasteen tavoitteiden mukainen.

Asemakaava-alueen olemassa olevan luonnonsuojelualueet (8 aluetta) 
sekä 3 uutta ehdotettua luonnonsuojelualuetta on merkitty SL-merkin-
nöin. Uusista alueista Kajuuttaluodot on yleiskaavan ja luonnonsuo-
jeluohjelman mukainen linnustonsuojelualue ja Kuminapaasi luonnon-
suojeluohjelman mukainen linnuston- ja kasviston suojelukohde. Her-
nesaaressa sijaitsee geologisesti ja kasvistollisesti arvokas alue, joka 
on merkitty suojelualueeksi luontotietojärjestelmän ja maastokäynnin 
perusteella. 

Luonnonsuojelulain nojalla rajatut erityisesti suojellut luontotyypit on 
sekä muut erityiskohteet on otettu kaavamerkinnöissä huomioon. 

Vaikutus Kallahdenharjun Natura-alueen vedenalaiseen osaan rajoittuu 
pienialaisiin laiturivarauksiin, jotka on asianmukaisesti inventoitu 
(Metsähallituksen luontopalvelut 18.10.2012, kaavan liiteaineisto). Pit-
källä aikavälillä vesiensuojelun parannustoimet vaikuttavat Natura-alu-
eeseen positiivisesti.

Tähän lausuntoon ei voi hakea muutosta, koska se koskee asian val-
mistelua (KuntaL 91 §).

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
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Lisätiedot
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 25.11.2014 § 128

HEL 2012-001559 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon koskien itäisen saa-
riston asemakaavaa

Pelastuslautakunta toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa pelastusto-
imen osalta koskien itäisen saariston asemakaavaksi (nro.12300). 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

Rakennusvirasto 18.6.2013

HEL 2012-001559 T 10 03 03

Kaavatyöstä

Itäisen saariston kaavatyössä on edetty rakentavassa yhteistyössä, ja 
rakennusviraston aiemmin esittämiä mielipiteitä on otettu varsin paljon 
huomioon. Nyt nähtävillä olevassa asemakaavan luonnoksessa on esi-
tetty ansiokkaasti saariston yleisten virkistysmahdollisuuksien lisäämi-
stä. Kulttuurihistoriallisia kohteita ja luonnonarvoja on määritelty ja suo-
jeltu perustellusti ja laajasti.

Yhteistyöstä saariston virkistyskäytön järjestelyissä

Rakennusvirasto toivoi jo aiemmassa mielipiteessään virastojen välisen 
työnjaon ja yhteistyön linjaamista saaristossa. Tätä asiaa kannattaa 
pohtia kaupunkisuunnitteluviraston tai talous- ja suunnittelukeskuksen 
johdolla jo viimeisteltäessä Helsingin Itäisen saariston asemakaavaa. 
Yhteistyöneuvotteluilla toteutettaisiin osaltaan kaupunginvaltuuston hy-
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väksymää vuosien 2013–2016 strategiaohjelmaa, jossa on asetettu ta-
voitteeksi muun muassa se, että  Meri-Helsinki tarjoaa elämyksiä kau-
punkilaisille ja matkailijoille sekä liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille. 
Strategiaohjelmassa toimenpiteiksi esitetään, että kaupunki edistää yri-
tystoiminnan, matkailun ja vapaa-ajan mahdollisuuksia ranta-alueilla ja 
saaristossa sekä vesiliikenteen kehittymistä. Toimenpiteenä on, että 
laaditaan poikkihallinnollinen Merellinen Helsinki -ohjelma Helsingin 
ranta-alueiden ja saarten virkistyskäytön lisäämiseksi sekä alueiden 
kehittämiseksi.

Kaupungin vastuulle tulevien yleisten alueiden hallinnointi, toteutus ja 
ylläpito tulee järjestää mahdollisimman vaivattomaksi ja myös taloudel-
liseksi. Kulku saaristoon on työlästä, joten saarten ylläpitotehtävät kan-
nattaa keskittää rationaalisesti. Hallintokuntien on hyvä sopia työnjaos-
ta alustavasti jo kaavoitusvaiheessa, koska kaavamerkinnöillä on vaik-
utusta vastuujakoon. Yksin asemakaavalla työnjakoa ei voida ratkaista 
jo siksikin, että kaupungin virastojen organisaatiorakenne ja työnjako 
saattaa muuttua, mutta asemakaavan laatimisvaiheen neuvotteluilla 
voidaan merkittävästi edistää yhteistyötä kaavan toteutusvaiheessa.

Helsingin itäisen saariston yleiset virkistyspalvelut ovat nykyisin valtao-
saltaan liikuntaviraston vastuulla. Asemakaavoissa VR-merkinnällä 
olevien retkeily- ja ulkoilualueiden palvelut ovat Helsingissä pääsääntö-
isesti olleet liikuntaviraston vastuulla lukuun ottamatta puuston hoitoa. 
Katualueet, VL-merkinnällä varustetut lähiviheralueet ja VP-merkinnällä 
olevat puistot ovat pääsääntöisesti rakennusviraston vastuulla. Kau-
pungin omistamat tonttialueet ovat kiinteistöviraston vastuulla. Pe-
lastuslaitos ei osallistu yleisten alueiden rakentamiseen ja ylläpitoon, 
mutta sen toimintamahdollisuudet on otettava huomioon muun muassa 
kopterikenttien, yhteyslaitureiden ja kulkureittien kohdalla. Saaristo ei 
nykyisin kuulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän 
HSY:n toiminta-alueeseen, mutta se saatetaan tulevaisuudessa liittää 
siihen. Vesiliikenteen järjestäminen merellisille virkistysalueille on myös 
erittäin tärkeää.

Suojelualueista ja -merkinnöistä

Asemakaavaluonnoksessa on hyvä ja monipuolinen valikoima suo-
jelumääräyksiä.

Asemakaavan kartta-aineistoa ei ollut verkossa nähtävillä kyllin suure-
na, jotta kaikkien suojelumääräysten osuvuutta olisi voinut tarkistaa riit-
tävästi. Toivottavasti lopullinen kaava on yleisesti saatavissa riittävän 
tarkkana.

Rakennusvirasto esittää muutaman luonnonsuojelualueen merkintöjen 
tarkistamista. Leppikarin ympärillä sijaitsevat pikkuluodot ovat tärkeitä 
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lintuluotoja, joiden merkinnäksi sopii SL. Kuminapaaden kaikki luodot 
ovat Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa ja nekin tulee merkitä mer-
kinnällä SL.

Hattusaaren merkitsemistä VR/s-alueeksi on syytä harkita. Hattusaari 
on Helsingin saaristossa ainutlaatuinen, hiekkainen ja nummimainen 
alue, joka kuuluu Kallahdenniemen harjujaksoon. Saaressa on muista 
saarista poikkeavaa kasvillisuutta. Sieltä on tavattu valtakunnallisesti 
erittäin uhanalaista kenttäorakkoa ja muita harvinaisuuksia. Melojien 
rantautumispaikkaa ei tule merkitä arvokkaan kasvillisuusalueen tun-
tumaan. Melontapaikan merkitseminen asemakaavaan ja sen vaik-
utuksesta esimerkiksi ulkoilukarttoihin todennäköisesti johtaisi alueen li-
ikaan käyttöön.

Asemakaavaluonnoksessa on esitetty puutarhakulttuurin tai/ja puutar-
hakasvillisuuden kannalta arvokkaat alueen osat merkinnällä s-1. Jään-
teitä arvokkaista puutarhoista on Villingissä, Itä Villingissä, Kivisaares-
sa, Kotiluodolla ja Pihlajaluodolla. Kaavaselostukseen kannattaa liittää 
mahdollisimman paljon tietoa kohteiden suojeltavista ominaispiirteistä, 
jotta merkinnällä olisi käytännössä vaikutusta.

Retkeily- ja ulkoilualueista (VR-alueet)

VR-merkintää on käytetty myös puolustusvoimien saarilla. Retkeily ni-
issä on nykyisin kiellettyä ja ehkä myös jatkossa joko kiellettyä tai aina-
kin rajoitettua. Retkeilyrajoitusten tulisi ilmetä kaavamerkinnöissä 
samalla mahdollistaen näiden käyttörajoitusten poistamisen, mikäli ra-
joitukset aikanaan poistuvat.

Auto- ja venepaikat sekä jätehuoltopisteet saaristossa ja mantereen puolella

Asemakaavaluonnoksessa ei ole esitetty saariin huoltoalueita, joita tar-
vitaan jätehuoltopisteitä, käymälöitä ja mahdollisesti huollon tarvitsemia 
pienkonesuojia tai varastoja varten. Villinkiin ja muille saarille, joissa on 
yhteyslaituri, huoltoalue voidaan sijoittaa laiturin läheisyyteen satama-
alueelle.

Saarten käytön lisääntyessä myös auto- ja venepaikkojen sekä jätehu-
ollon vaatimien alueiden tarve mantereen puolella kasvaa.  Rakennus-
virasto esittää, että kaavaa laadittaessa tarkastellaan myös näitä tar-
peita ja tehdään aluevarauksia auto- ja venepaikoille sekä jätehuolto-
pisteille. Ellei tätä asiaa pystytä ratkaisemaan asemakaavoituksessa, 
uuteen yleiskaavaan tulee liittää verkostotarkastelu saariston huoltoa-
lueista niin saarissa kuin mantereella.

Kulku- ja huoltoreitit ja kunnallistekniikka
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Itäisen saariston asemakaavaan liittyvässä teknisen huollon periaate-
suunnitelmassa on esitetty suuri osa kaava-alueesta vesihuollon piiris-
sä olevaksi ”vesivessa-alueeksi”. Asemakaavaluonnoksen merkinnöis-
sä ja määräyksissä ei oteta kantaa kunnallistekniikan järjestelyihin. 
Asemakaavatyössä tulee vielä selvittää, voiko saariston miljöön suo-
jelun ja vesihuoltorakentamisen välille syntyä ristiriitaa ja pitääkö kun-
nallistekniikan rakentamista ohjeistaa asemakaavamääräyksillä.

Villinkiin muodostettu vesiosuuskunta on rakentanut yksityisen vesijoh-
don ja viemärin saareen. Johdot kulkevat maan pinnalla tai kevyesti 
peitettyinä ja ne eivät ole käytössä talviaikaan. Sijaintikartan mukaan 
osa johdoista jäisi asemakaavassa esitetylle saaristolaispolun katualu-
eelle, osa kulkisi yksityisten tonttien kautta ja osa yhteismailla. Raken-
nusviraston mielestä vesihuoltoverkosto on syytä merkitä kaavakart-
taan tai ainakin osaksi kaavaselostusta. Kaavassa tulee myös ottaa 
huomioon se, että asutuksen kaksinkertaistuessa ja vaatimustason 
kasvaessa saattaa nousta vaatimus ympärivuotisesta vesihuollosta tai 
kiinteistöjen omatoimisista käymäläjätteiden ja jätevesien käsittelyjär-
jestelyistä.  

Katualueet esitetään asemakaavoissa yleensä valkoisina. Asemakaa-
valuonnoksessa katualue on väritetty vihreäksi.

Asemakaavaselostuksen kohtaan "kadut ja liikenne" rakennusvirasto 
ehdottaa lisättäväksi tarkemman selostuksen Villingin katualueesta. Si-
inä kannattaa mainita, että säilytettävän saaristolaispolun katu-alueen 
leveys on asemakaavassa pääsääntöisesti 7 metriä, ja siihen sisältyy 
käyttöleveydeltään vaihteleva, alueen perinteistä ilmettä noudattava 
saaristolaispolku sekä sen säilytettävät, pääosin luonnonmukaiset reu-
na-alueet, joiden puuston hoito on kaupungin vastuulla.

13.4.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot
Kaisu Ilonen, suunnitteluasiantuntija, puhelin: 310 38638

kaisu.ilonen(a)hel.fi
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi
Antti Siuruainen, metsäsuunnittelija, puhelin: 310 75252

antti.siuruainen(a)hel.fi
Päivi Apajalahti, puistovastaava, puhelin: 310 38523

paivi.apajalahti(a)hel.fi
Päivi Islander, projektipäällikkö, puhelin: 310 38649

paivi.islander(a)hel.fi
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi
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Kiinteistövirasto Tilakeskus 12.6.2013

HEL 2012-001559 T 10 03 03

Tilakeskuksen kannanotto itäisen saariston asemakaavaluonnokseen

Tilakeskuksen omistajahallinnossa on itäisen saariston asemakaavalu-
onnoksen alueella rakennuksia seuraavasti:

- Villingissä kuusi huvilaa tai rakennusta, yhteensä 890 htm2

- Iso-Iiluodon seitsemän rakennusta, yhteensä 400 htm2

- Pikku Niinisaari, 60 htm2

Näiden yhteinen huoneistoala on 1350 htm2 ja bruttovuosivuokra noin 
37 000 euroa.

Kohteet on vuokrattu yhdistyksille, kuten venekerhoille, sukellusseuroil-
le ja kalastusyhdistyksille. Ainoastaan Iso-Iiluodon rakennukset on vuo-
krattu kaupungin omalle yksikölle, henkilöstökeskukselle.

Rakennukset on asemakaavaluonnoksessa merkitty korttelialueille, 
mikä sinänsä on hyvä asia. Kortteleiden käyttötarkoitus on määritelty 
joko yhteisötoimintaa palvelevaksi, matkailua palvelevaksi tai loma-
asuntojen korttelialueeksi. Asemakaavan tultua aikanaan voimaan, on 
tilakeskuksen tarkoitus myydä kaupungin oman palvelutuotannon kan-
nalta tarpeettomat kohteet ja siirtää näin mm. rakennusten korjaus- ja 
kunnostusinvestoinnit uusille omistajille. Tällöin olisi eduksi, että raken-
nusten käyttötarkoitus olisi mahdollisimman väljä eikä kaava ottaisi 
kantaa siihen, onko käyttäjä/omistaja yhteisö vai yksityishenkilö tai sii-
hen, onko kyseessä matkailu vai vapaa-ajan vietto. Kortteleiden käyttö-
tarkoitus voisikin olla RA/RM, kuten Villingin itärannalla olevassa villa 
Heimlidenissä on esitetty.

Edelleen tilakeskus toteaa, että Satamasaaren huoltorakennus on 
HKR:n omistajahallinnossa sekä Kotiluodon, Pihlajaluodon, Malkasaa-
ren ja läntisen Neitsytsaaren rakennukset ovat liikuntaviraston omista-
jahallinnossa.

Lisätiedot
Erik Nieminen, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 40355

erik.nieminen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 6.6.2013

HEL 2012-001559 T 10 03 03
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Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon. 

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa Kallahdenselän keskellä sijaitsevat pienet saaret ja osa 
Vuosaaren kaakkoispuolisista saarista on merkitty virkistysalueiksi. Nä-
istä Itä-Villinki on merkitty puolustusvoimien alueeksi, jonka toissijainen 
käyttötarkoitus on virkistys-, matkailu- ja/tai koulutustoiminta. Villinki ja 
Itä-Villinki on merkitty kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 
kannalta tärkeiksi alueiksi. Kallahdenniemen itäpuolella olevia Neit-
sytsaaria lukuun ottamatta koko asemakaava-alue sisältyy maakunta-
kaavan mukaiseen pääkaupunkiseudun rannikko- ja saaristovyöhyk-
keeseen. 

Villinki ja Itä-Villinki ovat RKY 2009 kohteita, valtakunnallisesti merkit-
täviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Uudenmaan 2. vaihemaakunta-
kaavaa varten Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäri-
stöt on kartoitettu. Villinki ja Itä-Villinki kuuluvat Uudenmaan merkittävi-
in kulttuuriympäristöihin.

Kaava-alueesta Villinki ja Itä-Villinki sekä Satamasaari ovat Helsingin 
yleiskaava 2002:n mukaan kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti 
ja maisemakulttuurin kannalta merkittäviä alueita. Alueita tulee yleis-
kaavan mukaan kehittää siten, että alueiden ominaispiirteet säilyvät. 

Asemakaavan todetaan säilyttävän saariston luonto-, maisema- ja kult-
tuurihistorialliset arvot, saarten käyttötarkoituksen ja rakennuskannan 
pääosin ennallaan. 

Helsingin itäinen saaristo on tiheä, kaavoitettavaan alueeseen kuuluu 
36 saarta ja 22 asumatonta pikkusaarta ja luotoa.  Aluekokonaisuus on 
erityislaatuinen ja harvinainen saaristoluonnon ilmentäjä. Pääkaupunki-
in kuuluva saaristo on erikoisuus kansainvälisellä tasolla. Koko Itäisen 
saariston siluetti on ehjä ja se on säilynyt luonnontilaisena.  Paikoin 
saariston kulttuurimaisemassa on nähtävillä säilyneitä merkkejä kesä-
huviloiden puutarhoista. Polut ja rakennelmat kertovat ihmisten toimin-
nasta saarilla.

Asemakaavan selostusluonnoksessa tuodaan itäisen saariston keskei-
siä piirteitä esiin. Suurin osa itäisten saarten rakennuskannasta on al-
kuaan kesähuviloita tai kalastajamökkejä. Helsingin Itäisen saariston 
kulttuuriympäristöä leimallisimmin muokannut piirre on saarten kesähu-
vilakulttuuri.  Kaava-alueen huvilasaarista rakennustaiteellisesti merkit-
tävin on Villinki, joka on Itä-Helsingin laajin huvilayhdyskunta. Saaressa 
on yli 60 huvilaa, jotka ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita. Villingin 
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kartano ympäristöineen muodostaa saarella merkittävän ympäristöko-
konaisuuden. 

Suojelu

Kaavaluonnokseen on merkitty luonnonsuojelualueet, Natura 2000 -
alue ja muut arvokkaat luontokohteet. Suojeltavat rakennukset on mer-
kitty suojelumerkinnöillä (sr-1, sr-2, sr-3). Arvokkaat huvilapuutarhat on 
suojeltu kaavamerkinnällä. Kulttuurihistoriallisesti ja/tai maisemallisesti 
arvokkaat korttelialueet ja virkistysalueet on merkitty lisämerkinnällä /s. 
Kaavaratkaisu sallii ranta-alueella lisärakentamisen, joka ei kaupunki-
suunnitteluviraston arvion mukaan muuta oleellisesti alueen luonnetta. 
Rannat säilytetään luonnonmukaisina.

Itäisen saariston rakennetun ympäristön tärkeä osa ovat kesähuviloi-
den lisäksi erityisesti Villingissä rantamaisemaan kuluvat rantamuurit, 
saunat, laiturit, uimahuoneet ja huvilaympäristöön kuuluvat muut ra-
kennelmat. Ne on huomioitu asemakaavakartassa sanallisin määräyk-
sin.

Itäisen saariston asemakaava-alueella on Itä-Villingissä ensimmäisen 
maailmansodan aikana rakennettuja tykkiasemia, suojahuoneita, luolia, 
rakennuksia, teitä ja muita rakenteita. Itä-Villinki on ollut Krepost Svea-
borgin eli Viaporin linnoituksen merilinnoitusketjun itäisin asema. Linno-
itteet siirtyivät puolustusvoimille venäläisten vetäytymisen jälkeen. Itä-
Villinki on ensimmäisen maailmansodan sotahistoriallisten kohteiden 
takia kokonaisuudessaan RKY 2009 -alue. Kohteet ovat muinaismui-
stolain perusteella suojeltavia samoin kuin meressä kaava-alueella ole-
vat lukuisat vanhat hylyt.

Itä-Villingissä on merkitty sm-alueiksi ensimmäisen maailmansodan ai-
kaisia linnoitteita kuten tykkiasemia ja luolia. Suojelluiksi merkityt alueet 
ovat kaupunginmuseon mielestä liian tiukasti rajattuja, sillä rajaukset 
noudattelevat lähinnä betonisia rakenteita. Useita suojeltavia kohteita 
on jäänyt merkitsemättä kuten panssarikomentotorni, miehistö- ja am-
mussuoja, valaisuasema, luola ja muita pienempiä kohteita. Asema-
kaavamääräyksissä mainitaan että Villingissä ja Itä-Villingissä olevat 
historialliset polut, tiet ja kiviaidat tulee säilyttää. Itä-Villingissä parempi 
tapa on merkitä sm-merkinnällä tarkasti ne tiet, jotka ovat suojeltavia.

Lisärakentaminen
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Kaupunginmuseo pitää asemakaavaluonnosta rakennussuojelun osalta 
tavoitteiden mukaisena. Maisemallisesti ja puutarhataiteellisesti arvok-
kaat alueet on kartoitettu, ja ne ovat niin ikään asianmukaisesti merkitty 
suojeltaviksi. Kaupunginmuseo pitää kuitenkin Villinkiin esitettyä lisära-
kentamismahdollisuutta paikoin saaren maisemallisten arvojen kannal-
ta ongelmallisena.

Kaavaratkaisu sallii maltillisen lisärakentamisen, joka mahdollistaa 
saarten loma- ja virkistyskäytön ja saaristomatkailupalveluiden toimin-
nan kehittämisen. Merkittävin rakennusoikeuden lisäys on kuitenkin Vil-
lingin saarella.  Kaavamääräyksissä todetaan, että uudisrakennusten 
enimmäiskerrosluku on kaksi.  Kaksikerroksisen rakennuksen enimmä-
iskorkeus on määritelty 8 metriksi ja yksikerroksisen 4 metriksi. Tätä 
määräystä tulee kaupunginmuseon mielestä tarkistaa. Esitetty määräys 
mahdollistaisi kookkaiden rakennusten rakentamisen, jotka ovat erittäin 
vaikeita jos ei mahdottomia sovittaa herkkään saaristomaisemaan mai-
semallisia arvoja säilyttäen. Kaupunginmuseo esittääkin, että raken-
nuskorkeutta madallettaisiin.

Villingin osalta kaavakarttaan tulee lisätä, että alue on valtakunnallisesti 
merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009).

Kaupunginmuseo haluaa korostaa, että saariston erikoislaadun ja sen 
säilyneisyyden takia alueelle kohdistuvan rakentamisen tulee olla erity-
isen maltillista ja tarkkaan harkittua. Luontoarvoja, kulttuuri-ympäristön 
ja maiseman arvoja tulee kunnioittaa. 

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muu-
tosluonnoksesta.

24.4.2012 Lausunto annettu

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

sari.saresto(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus Kehittämisosasto 19.10.2012

HEL 2012-001559 T 10 03 03

Talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosasto ei anna asiasta 
lausuntoa.

Lisätiedot
Merja Lehikoinen, suunnittelusihteeri, puhelin: 310 36121

merja.lehikoinen(a)hel.fi
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§ 219
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2019-007155, 2019-007156, 2019-007157, 2019-007158, 2019-007159, 2019-007160, 2019-007161, 2019-
007163, 2019-007182

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 Motion av ledamoten Fatim Diarra m.fl. om underlättande av röst-
ningen

 Motion av ledamoten Sami Muttilainen m.fl. om en flyttbar estrad för 
stadsdelsföreningarnas bruk

 Motion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om byggande av en 
skola i timmer

 Motion av ledamoten Jussi Chydenius m.fl. om fartgupp till Hund-
holmsvägen

 Motion av ledamoten Mikko Särelä m.fl. om en tågstation vid Hel-
singegatan

 Motion av ledamoten Alviina Alametsä m.fl. om utbildning i förebyg-
gande av diskriminering och hatretorik

 Motion av ledamoten Matias Pajula m.fl. om bestående yttrande- 
och närvarorätt för ungdomsrådets företrädare vid stadsfullmäktiges 
sammanträden

 Motion av ledamoten Leo Stranius m.fl. om fler veganska matalter-
nativ på lekparksmåltider

 Motion av ledamoten Abdirahim Husu Hussein m.fl. om förbud mot 
hakkors och andra nationalsocialistiska symboler i Helsingfors 

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 202, 203, 208 (Kohdat 1 - 3), 210, 213, 214 ja 219 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 204, 205, 206, 207, 208 (Kohdat 4 - 5), 209, 211 ja 212 
§:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
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.
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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

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, 
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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.

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 215, 216, 217 ja 218 §: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
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 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.

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
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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, 
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
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 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.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

202, 203, 208 (Punkterna 1 - 3), 210, 213, 214 och 219 § i protokol-
let.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

204, 205, 206, 207, 208 (Punkterna 4 - 5), 209, 211 och 212 § i pro-
tokollet.

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 
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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

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
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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 
 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
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Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

3
BESVÄRSANVISNING

215, 216, 217 och 218 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)

 av en kommunmedlem
 av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den 

markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som 

hör till dess verksamhetsområde.

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista 
dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt 
anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns till-
gängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller 
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inläm-
nas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 

 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 
 beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet
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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.

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
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 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

  

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

Ted Apter Jussi Chydenius

Ilkka Taipale Eva Biaudet

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 04.07.2019.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 04.07.2019.

Lauri Menna
johtava asiantuntija
ledande sakkunnig


