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Kokousaika 25.03.2020 18:00 - 19:11

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
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Arajärvi, Pentti
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Diarra, Fatim
Ebeling, Mika
Haglund, Mia
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Hamid, Jasmin
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina
Honkasalo, Veronika
Hussein, Abdirahim Husu
Jalovaara, Ville
Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Kaleva, Atte
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Korkkula, Vesa
Koskinen, Kauko
Laaksonen, Heimo
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn
Niinistö, Jussi
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Niskanen, Dani
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti saapui 18:10, poissa: 91 §
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Rantala, Marcus
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Said Ahmed, Suldaan
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Terho, Sampo
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Yanar, Ozan
Ahola, Amos varajäsen
Ahola, Heidi varajäsen
Anttila, Maija varajäsen
Hagman, Sandra varajäsen
Harms-Aalto, Martina varajäsen
Hillman, Perttu varajäsen
Hyttinen, Nuutti varajäsen
Ikävalko, Suzan varajäsen
Klemetti, Tapio varajäsen
Kolehmainen, Joonas varajäsen
Lehtinen, Pauliina varajäsen
Lyytinen, Joonas varajäsen
Nuorteva, Johanna varajäsen
Pajula, Matias varajäsen
Pasanen, Amanda varajäsen
Raittinen, Timo varajäsen
Rissanen, Laura varajäsen
Sivonen, Sameli varajäsen
Strandén, Juhani varajäsen
Särelä, Mikko varajäsen
Taipale, Kaarin varajäsen
Tamminen, Lilja varajäsen
Turkkila, Matias varajäsen
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Valpio, Jani varajäsen
Varjokari, Laura varajäsen
Venemies, Mauri varajäsen
Vierunen, Maarit varajäsen
Ylikahri, Ville varajäsen

Muut

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Kähönen, Henri kaupunginsihteeri
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Katajamäki, Paula viestintäasiantuntija

Puheenjohtaja

Otso Kivekäs kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna johtava asiantuntija
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Tid 25.03.2020 18:00 - 19:11

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
Sinnemäki, Anni biträdande borgmästare
Vesikansa, Sanna biträdande borgmästare
Arajärvi, Pentti
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Diarra, Fatim
Ebeling, Mika
Haglund, Mia
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Hamid, Jasmin
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina
Honkasalo, Veronika
Hussein, Abdirahim Husu
Jalovaara, Ville
Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Kaleva, Atte
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Korkkula, Vesa
Koskinen, Kauko
Laaksonen, Heimo
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn
Niinistö, Jussi
Niskanen, Dani
Pajunen, Jenni
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Parpala, Matti anlände 18:10, frånvarande: 91§
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Rantala, Marcus
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Said Ahmed, Suldaan
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna ,
Taipale, Ilkka
Terho, Sampo
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Yanar, Ozan
Ahola, Amos ersättare
Ahola, Heidi ersättare
Anttila, Maija ersättare
Hagman, Sandra ersättare
Harms-Aalto, Martina ersättare
Hillman, Perttu ersättare
Hyttinen, Nuutti ersättare
Ikävalko, Suzan ersättare
Klemetti, Tapio ersättare
Kolehmainen, Joonas ersättare
Lehtinen, Pauliina ersättare
Lyytinen, Joonas ersättare
Nuorteva, Johanna ersättare
Pajula, Matias ersättare
Pasanen, Amanda ersättare
Raittinen, Timo ersättare
Rissanen, Laura ersättare
Sivonen, Sameli ersättare
Strandén, Juhani ersättare
Särelä, Mikko ersättare
Taipale, Kaarin ersättare
Tamminen, Lilja ersättare
Turkkila, Matias ersättare
Valpio, Jani ersättare
Varjokari, Laura ersättare
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Venemies, Mauri ersättare
Vierunen, Maarit ersättare
Ylikahri, Ville ersättare

Övriga

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

sektorn
Saxholm, Tuula finansdirektör
Summanen, Juha förvaltningsdirektör
Peltonen, Antti förvaltningschef
Menna, Lauri ledande sakkunnig
Kähönen, Henri stadssekreterare
Djupsjö, Stefan övertranslator
Hopeakunnas, Maisa kommunikationsspecialist
Katajamäki, Paula kommunikationsspecialist

Ordförande

Otso Kivekäs stadsfullmäktiges ordförande

Protokollförare

Lauri Menna ledande sakkunnig
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§ Asia

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

92 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

93 Asia/3 Kyselytunti koronavirustilanteesta
Frågestund om coronavirusläget

94 Asia/4 Hallintosäännön muuttaminen, kunnan tartuntatautien torjunnasta vas-
taava toimielin, kaupunginvaltuuston puheenjohtajan toimivalta ja säh-
köiset kokoukset
Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om det kommunala organ som 
ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar, stadsfullmäkti-
ges ordförandes befogenheter och elektroniska sammanträden

95 Asia/5 Vuonna 2019 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myön-
nettävät ylitysoikeudet vuoden 2020 talousarvioon
Överskridningar i 2020 års budget som motsvarar oförbrukade anslag 
från år 2019

96 Asia/6 Osallistuminen Suomi-Rata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen
Deltagande i ägandet och finansieringen av Suomi-Rata Oy

97 Asia/7 Osallistuminen Turun Tunnin Juna Oy:n omistamiseen ja rahoittami-
seen
Deltagande i ägandet och finansieringen av Turun Tunnin Juna Oy

98 Asia/8 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen määräalalle (Länsisatama, Jät-
käsaari, tuleva pysäköintitontti)
Arrendeprinciper för ett outbrutet område (Västra hamnen/Busholmen, 
framtida parkeringstomt)

99 Asia/9 Hakaniemenrannan asemakaava ja asemakaavan muutos (12575)
Detaljplan och detaljplaneändring för Hagnäs strand (nr 12575)

100 Asia/10 Hernesaaren asemakaavan ja asemakaavan muutosten hyväksymi-
nen (12510)
Detaljplan och detaljplaneändring för Ärtholmen (nr 12510)

101 Asia/11 Etu-Töölön Leppäsuonkatu 7 asemakaavan muuttaminen (nro 12596)
Detaljplaneändring för Alkärrsgatan 7 i Främre Tölö (nr 12596)

102 Asia/12 Lauttasaaren korttelin 31120, Särkiniementie 3 asemakaavan muut-
taminen (12533)
Detaljplaneändring för kvarteret 31120, Mörtnäsvägen 3, på Drumsö 
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(nr 12533)

103 Asia/13 Puotilan ostarin asemakaavan muuttaminen (nro 12595)
Detaljplaneändring för Botby gårds köpcentrum (nr 12595)

104 Asia/14 Laajasalon Gunillantie 3 asemakaavan muuttaminen (nro 12568)
Detaljplaneändring för Gunillavägen 3 på Degerö (nr 12568)

105 Asia/15 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 91
Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää-
tösvaltaiseksi.

Läsnä oleviksi ilmoittautuneet ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että läsnä oleviksi todetaan ne valtuutetut, jotka 
ovat ilmoittautuneet kokoukseen ennen kokouksen alkua. Esteilmoituk-
sen tämän kokouksen osalta ovat jättäneet läsnäololistassa mainitut 
valtuutetut ja heidän tilalleen on kutsuttu listasta ilmenevät varavaltuu-
tetut.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu 
koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. 
Kokoukseen läsnä oleviksi on ilmoittautunut vähintään kaksi kolmaso-
saa valtuutetuista. 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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§ 92
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Eva Biaudet ja Heimo Laak-
sonen sekä varalle valtuutetut Mirita Saxberg ja Ozan Yanar.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimie-
lisesti valtuutetut Eva Biaudet ja Heimo Laaksonen sekä varalle valtuu-
tetut Mirita Saxberg ja Ozan Yanar.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 93
Kyselytunti koronavirustilanteesta

Päätös

Puheenjohtajiston ehdotuksesta kyselytunnilla käsiteltävänä aiheena oli 
koronavirustilanne ja siihen liittyvät toimenpiteet.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 94
Hallintosäännön muuttaminen, kunnan tartuntatautien torjunnasta 
vastaava toimielin, kaupunginvaltuuston puheenjohtajan toimivalta 
ja sähköiset kokoukset

HEL 2020-003213 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto otti asian käsiteltäväkseen kiireellisenä kuntalain 
95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen 1 mukaisesti.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto otti asian sähköistä kokousta koskevan lisäyksen 
osalta käsiteltäväkseen kiireellisenä kaupunginhallituksen 23.3.2020 
esittämän mukaisesti. Hallintosäännön muuttamista koskevat esitykset 
käsiteltiin yhtenä asiana.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö (25.3.2020)
2 Helsingin kaupungin hallintosääntö (25.3.2020) muutokset näkyvissä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin
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Tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n ja 71 §:n mukainen toimivalta on 
tarkoituksenmukaista siirtää sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostolta 
kaupunginhallitukselle.

Laissa tarkoitetut toimenpiteet, kuten asuntojen sulkeminen, yleisten 
kokousten kieltäminen tai toimipisteiden sulkeminen, ovat erittäin mer-
kittävää julkisen vallan käyttöä, jolloin on luontevaa, että päätöksenteki-
jänä on keskeisin kaupungin operatiivinen toimielin.

Kaupunginhallitus pystyy lisäksi tehokkaammin tarkastelemaan tarvit-
tavien toimenpiteiden suhdetta muuhun kaupungin toimintaan, johon 
tehtävillä toimenpiteillä voi olla merkittäviä vaikutuksia, ja yhteensovit-
tamaan kaupungin toimintoja kokonaisuutena. Kaupunginhallituksella 
on myös jaostoa paremmat edellytykset arvioida, miten toimenpiteet 
vaikuttaisivat kaupungin tavoitteiden tai talousarvion toteutumiseen.

Muutoksella kaupunki varautuu torjumaan entistä tehokkaammin tar-
tuntatautien aiheuttamaa vaaraa.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan toimivalta

Lisäksi on perusteltua lisätä hallintosääntöön kohta, jonka perusteella 
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää 
kaupunginhallitukselle luvan ylittää hallintosäännössä asetetut määrä-
ajat, joiden mukaan aloitteisiin, välikysymyksiin ja toivomusponsiin on 
vastattava.

Tilanteissa, joissa kaupunginhallituksen päätöksenteko ja sitä edeltävä 
päätösvalmistelu on kohdistettava kiireellisempiin asioihin, on tarkoi-
tuksenmukaista, ettei resursseja välttämättä käytetä näiden asioiden 
valmisteluun. Luonteva taho päättämään asiasta valtuuston puolesta 
olisi puheenjohtaja ja hänen sijassaan varapuheenjohtaja.

Sähköiset kokoukset

Sähköisten kokousten mahdollistaminen toimielintyöskentelyssä on 
tarkoituksenmukaista tilanteissa, joissa tulee välttää kokoontumista laa-
jemmalla joukolla. Tällöin etäyhteyden kautta osa jäsenistä tai pie-
nemmissä toimielimissä kaikki jäsenet ja esittelijä voivat osallistua ko-
koukseen, ja päätöksenteko on mahdollista ilman kokoontumista.

Osallistuminen etäyhteyden välityksellä ei ole tarkoitettu automaatti-
seksi tai normaaliksi toimintatavaksi, vaan kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja valtuuston osalta ja kaupunginhallitus muiden toimielinten 
osalta päättäisi sähköisten kokousten mahdollisuudesta. Tällöin voitai-
siin joustavasti erilaiset tilanteet huomioon ottaen päättää, millaisissa 
olosuhteissa osallistuminen etäyhteyden kautta sallittaisiin.
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Kokoussalaisuuden säilyttämiseksi on oleellista, että kokoukseen osal-
listutaan vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja ko-
kouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai 
nähtävissä. Etäyhteyden kautta osallistuminen asettaa osallistujalle ko-
rostetun velvollisuuden huolehtia, ettei tilassa, josta hän osallistuu, ole 
muita, tai ettei etäosallistumisen vuoksi suljettujen kokousten tietoja le-
viä ulkopuolisille.

Nykytila tartuntatautien torjunnassa

Hallintosäännön hyväksymisen yhteydessä tartuntatautilain mukainen 
toimivalta määrättiin sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostolle. Jaoston 
tehtävänä on ennen kaikkea toimia muutoksenhakuviranomaisena so-
siaali- ja terveydenhuollon päätöksille, jotka kohdistuvat yksilöön, tai 
muuten yksilöasioita käsittelevänä viranomaisena. Tähän toimivaltaan 
sopii heikommin voimassa olevassa tartuntatautilaissa toimielimelle 
osoitettu toimivalta.

Jaoston määrääminen tartuntatautilain mukaisen toimivallan käyttäjäksi 
perustui ennen 1.3.2017 voimassa olleeseen tartuntatautilakiin 
(583/1986), jossa säädettiin, että myös yksilöön kohdistuvia tartunta-
tautilain mukaisia päätöksiä tehtiin toimielimessä. Nykyisen lain mu-
kaan yksilöpäätökset tekee lääkäri.  Aikaisemmassa laissa kunnan toi-
mielimellä oli yksinomainen toimivalta päättää muun muassa henkilön 
karanteenista (15a §). Jos yksittäinen lääkäri kiireellisessä tilanteessa 
päätti karanteenista, asia piti heti alistaa kunnan toimielimelle.

Hallintosäännön muutos tartuntatautien torjunnassa

Voimassa olevan Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 2 §:n 1 
momentin 3 kohdan mukaan tartuntatautilaissa tarkoitettuna kunnan 
tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä toimii sosiaali- ja 
terveyslautakunnan jaosto. Tässä kohdassa tarkoitettu toimivalta siir-
rettäisiin kaupunginhallituksen toimivaltaan hallintosäännön 8 luvun 1 
§:n 1 momentin 8b kohdaksi.

Hallintosäännön muutos kaupunginvaltuuston puheenjohtajan toimivallan osalta

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhalli-
tuksen on esitettävä aloite, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuu-
tettua, valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa.  Aloit-
teeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua, tulee 
kaupunginhallituksen antaa vastaus kahdeksan kuukauden kuluessa. 
Luvun 12 §:n 2 momentin mukaan ryhmäaloite on esitettävä valtuuston 
käsiteltäväksi siten kuin tämän luvun 11 §:ssä määrätään sellaisen 
aloitteen käsittelemisestä, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuu-
tettua.
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Luvun 13 §:n perusteella taas kaupunginhallituksen on annettava vas-
taus välikysymykseen viimeistään siinä valtuuston kokouksessa, joka 
yhden kuukauden kuluttua välikysymyksen jättämisestä ensiksi pide-
tään. Jos valtuusto on päättänyt palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi, on uusi vastaus annettava samassa ajassa 
palautuspäätöksestä lukien, kuin edellä välikysymykseen vastaamises-
ta määrätään. Luvun 14 §:n 4 momentin mukaan hyväksytystä toivo-
musponnesta puolestaan kaupunginhallituksen on toimitettava toivo-
musponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua sen hyväksymi-
sestä.

30 lukuun lisättäisiin uusi 20 §, jonka mukaan kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhallitukselle luvan 
tässä luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen. Erityinen syy 
vertautuisi samanlaiseen syyhyn kuin 29 luvun 2 §:n 3 momentissa tar-
koitetussa puheenjohtajan oikeudessa peruuttaa kokous tai muuttaa 
sen alkamisaikaa.

Hallintosäännön muutos sähköisten kokousten osalta

Sähköisiin kokouksiin osallistumisen mahdollistaminen lisättäisiin 29 
luvun 22a §:ksi. Luku käsittelee toimielinten toimintaa. Kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja voisi päättää, että kaupunginvaltuusto voi varsi-
naisen kokouksen, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspai-
kalla, sijasta pitää kokouksen sähköisessä toimintaympäristössä, johon 
osallistutaan sähköisen yhteyden avulla. Vastaavalla tavalla kaupun-
ginhallitus voisi päättää asiasta muiden toimielinten osalta.

Vastuu sähköisten kokousten teknisestä järjestämisestä tulisi sille ta-
holle, joka muutoinkin huolehtii toimielimen hallintotehtävistä, eli vastaa 
muun muassa kokousten teknisistä järjestelyistä.

Hallintosäännön tähän kohtaan tulisi myös määräys, jossa velvoitettai-
siin osallistuja huolehtimaan siitä, että hän osallistuu kokoukseen vain 
sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa 
käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Lainsäädäntö tartuntatautien torjunnasta vastaavan toimielimen osalta

Tartuntatautilain 58 §:ssä säädetään, että kun laajaa tartunnan vaaraa 
aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tar-
tuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, 
kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toi-
mialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilai-
tosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä 
yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Jos muu tartun-
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tatauti aiheuttaa laajaa tartunnan vaaraa, kunnan tartuntatautien tor-
junnasta vastaava toimielin voi päättää oppilaitosten ja päiväkotien sul-
kemisesta, jos se on välttämätöntä taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Lain 71 §:ssä säädetään, että jos pikaiset toimenpiteet ovat tarpeen 
yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin 
leviämisen estämiseksi, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava 
toimielin voi tehdä virkasuhteisen kunnan tartuntataudeista vastaavan 
lääkärin sijasta välttämättömät tämän toimivaltaan kuuluvat päätökset.

Lainsäädäntö sähköisten kokousten osalta

Kuntalain (410/2015) 90 §:n 1 momentin 2 kohdan h alakohdan mu-
kaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset toimielinten 
päätöksentekotavoista sekä siitä, miten kunta huolehtii, että sähköi-
seen kokoukseen osallistumiseen tarvittavat tekniset välineet ja yhtey-
det ovat käytettävissä.

Lain 98 §:n mukaan toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää 
varsinaisessa kokouksessa tai sähköisessä toimintaympäristössä ta-
pahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous). Sähköisessä kokouk-
sessa kunnan tulee huolehtia tietoturvallisuudesta ja siitä, etteivät sa-
lassa pidettävät tiedot ole ulkopuolisen saatavissa.

Lain 99 §:n mukaan sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnä 
oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhtey-
dessä.

Asian käsitteleminen kiireellisenä sähköisten kokousten osalta

Kuntalain 95 §:n 2 momentin mukaan, jos asia on kiireellinen, valtuusto 
voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu ko-
kouskutsussa. 

Asiaa ei ole mainittu valtuuston kokouksen 25.3. esityslistalla, joka on 
toimitettu sähköisesti kokouskutsun mukana 19.3.2020. Ottaen huo-
mioon vallitsevan epidemiatilanteen, jossa yli 10 hengen yleiset ko-
koontumiset on kielletty, on perusteltua, että sähköisten kokousten pi-
täminen kaupungin toimielimissä onnistuu mahdollisimman nopeasti. 
Asia on näin ollen kiireellinen. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Helsingin kaupungin hallintosääntö (25.3.2020)
2 Helsingin kaupungin hallintosääntö (25.3.2020) muutokset näkyvissä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.03.2020 § 200

HEL 2020-003213 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto ottaa asian käsiteltäväkseen kiireellisenä kuntalain 
95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen 1 mukaisesti.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 16.03.2020 § 181

HEL 2020-003213 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018
antti.peltonen(a)hel.fi
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§ 95
Vuonna 2019 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella 
myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2020 talousarvioon

HEL 2020-000774 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituksen, pormestarin, kau-
punginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristö-
lautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan ylittämään vuoden 2020 talousarvion jäljempänä ole-
villa kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-luku/kohta  
euroa

1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat 11 108 000
1 40 01 Kaupunginkanslia 8 050 000
1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin 
ja kaupunginkanslian käytettäväksi

 
60 000

  
Käyttötalousosa yhteensä 19 218 000

TA-luku/kohta  
euroa

8 01 Kiinteä omaisuus  
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettä-
väksi

 
2 561 000

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoi-
seksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi

 
8 229 000

  
8 02 Rakennukset  
8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylk käytettä-
väksi

34 000 000

8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käy-
tettäväksi

 
1 865 000

  
8 03 Kadut ja liikenneväylät  
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä 
muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi

 
4 040 000

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käy-
tettäväksi

481 000
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8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta  
8 05 01 Keskushallinto 13 918 000
8 05 02 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 18 040 000
8 05 03 Kaupunkiympäristön toimiala 8 169 000
8 05 04 Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala 2 306 000
8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimiala 3 501 000
  
8 06 Arvopaperit 27 000 000
  
8 07 Muu pääomatalous  
8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn 
käytettäväksi

 
3 010 000

8 07 02 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi 1 000 000
  
Investointiosa yhteensä 128 120 000
  
TA-luku/kohta  

euroa
9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus  
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi 27 587 000
  
Rahoitusosa yhteensä 27 587 000

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 19,218 milj. euroa ja 
investointiosassa 128,120 milj. euroa sekä rahoitusosassa 27,587 milj. 
euroa. 

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti lisätä Lähiörahaston hankkeisiin 
myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 3 010 000 euroa tuloslas-
kelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti kehottaa kaupunginhallitusta täytän-
töönpanopäätöksessään osoittamaan kaupunginhallituksen määrära-
hoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet
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1 Esitykset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Mikäli toimialoilla on ollut loppuvuoteen 2019 ajoittuvia ja aikataulultaan 
siirtyneitä investointihankkeita, joiden seuraavan vuoden rahoitustarve 
on selvinnyt vasta vuoden 2020 talousarvion käsittelyn jälkeen ja joita 
ei siksi ole voitu ottaa talousarviossa huomioon, toimiala on voinut teh-
dä määrärahan ylitysesityksen vuoden 2020 määrärahoihin. Edellytyk-
senä on vastaavan suuruisen määrärahasäästön osoittaminen vuonna 
2019. Ylitysesityksiin sisältyvät myös kaupunginhallituksen investointi-
määrärahoista esirakentamiseen, projektialueiden katuihin ja puistoihin 
myönnettyjä määrärahoja sekä lähiörahastosta myönnetyt hankemää-
rärahat, mikäli hankkeet jatkuvat vuonna 2020.

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto on saanut esitykset 
vuonna 2019 käyttämättä jääneistä määrärahoista ja vastaavista ylitys-
tarpeista. Käyttötalousosan ylitystarve on 19,218 milj. euroa (edellisen 
vuoden esitys 19,426 milj. euroa) ja investointiosan ylitystarve 128,1 
milj. euroa (edellisen vuoden esitys 172,098 milj. euroa). Myös antolai-
namäärärahoja on jäänyt käyttämättä hankkeisiin, joiden aikataulu on 
viivästynyt. Rahoitusosan ylitystarve on yhteensä 27,587 milj. euroa 
(edellisen vuoden esitys 29,211 milj. euroa).

Esitykseen sisältyy myös eräiden projektiluonteisten aikataulusyistä 
siirtyvien keskushallinnon käyttötalousmäärärahojen myöntäminen yli-
tysoikeutena vuodelle 2020.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosan ylitysesitykset ovat yhteensä 19 218 000 euroa.

1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat

Kaupunginhallitus myönsi 19.3.2018 § 169 talousarviokohtaan 1 30 01, 
Kaupunginhallituksen käyttövarat, yhteensä 5,0 milj. euron erillismäärä-
rahan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriyty-
misen torjumiseen. Varaus kohdennettiin käyttökohteisiin toimialalauta-
kuntien esitysten pohjalta. Vuonna 2019 määrärahan käyttö oli noin 2 
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194 000 euroa ja erillismäärärahaa on edelleen käyttämättä noin 1 108 
000 euroa.

Toimialalautakuntien esitysten perusteella nuorten syrjäytymisen eh-
käisemisen ja alueiden välisen eriytymisen torjumisen erillismääräraho-
jen osalta ylitystarpeet vuodelle 2020 ovat:

- Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinnoimiin hankkeisiin 570 
000 euroa

- Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimaan hankkeeseen 248 
000 euroa

- Sosiaali- ja terveystoimialan hallinnoimiin hankkeisiin 290 000 euroa

Näiden määrärahojen ylitystarpeen perusteena on hankkeiden toimin-
tojen jatkuminen vuonna 2020. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen ja 
alueiden välisen eriytymisen torjumisen osalta ylitysesitys on yhteensä 
1 108 000 euroa.

Lisäksi Khn käyttövaroista rahoitetaan mm. kaupungin viihtyisyyteen ja 
turvallisuuteen liittyviä projektiluontoisia hankkeita, joihin on kaupun-
kistrategian toteuttamiseksi perusteltua varautua. Osa vuodelle 2019 
suunnitelluista hankkeista on siirtynyt vuodelle 2020. Käyttämättä jää-
neistä määrärahoista tulisi myöntää ylitysoikeutena 10 000 000 euroa 
vuodelle 2020.

Ylitystarve on yhteensä 11 108 000 euroa

1 40 Kaupunginkanslia

Kaupunginkanslian vuoden 2019 talousarviomääräraha oli 133 900 000 
euroa, sisältäen Helsinki Abroad Ltd Oy:lle myönnetyn 34 000 euron ja 
tietohallinnolle myönnetyn 4 700 000 euron ylitysmäärärahat. Määrära-
hasta jää käyttämättä noin 20 miljoonaa euroa. 

Esitetty määrärahaylitys kohdentuu digitalisaatio -ohjelman kärkihank-
keiden toimeenpanoon ja vuodelle 2020 siirtyneiden hankkeiden val-
mistelu- ja ylläpitomenoihin, Helsinki Health inkubaattorin perustami-
seen Meilahden kampukselle ja 5g kokeilualustaan Pasilassa.

Ylitystarve on yhteensä 8 050 000 euroa

1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käy-
tettäväksi

Esitetty historiatoimikunnan määräraha vuonna 2019 oli 252 000 euroa, 
joka sisälsi 40 000 euron ylitysoikeuden. Määrärahaylitys 2020 koh-
dennetaan päätoimittajan palkkaamiseen kehitteillä olevan Helsingin 
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historia -portaalin sisällön tuottamiseen, toimituskunnan toimitustyön 
ohjaamiseen, sisällön suunnitteluun, toiminnallisuuksien kehittämiseen 
sekä portaalin esittelyyn sidosryhmille.  Helsingin historia –portaalin 
teknisen alustan vaatimusmäärittely on parhaillaan käynnissä.

Ylitystarve on 60 000 euroa.

Investointiosa

Investointiosan ylitysesitykset ovat yhteensä 128,1 milj. euroa.

8 01 Kiinteä omaisuus

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi

Käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet ovat 
tarpeen hankkeiden loppuun saattamiseen liitteessä 1 esitetyn projek-
tialuejaon mukaisesti. Esirakentamiskohteissa suurimmat ylitystarpeet 
kohdistuvat Kalasataman projektialueille, koska Verkkosaaren pohjoi-
sosan esirakentamisurakka käynnistyi arvioitua myöhemmin.

Ylitystarve on yhteensä 2 561 000 euroa.

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattami-
nen, Kylkn käytettäväksi

Esirakentamisen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin 
tarvittavia määrärahoja jää käyttämättä, koska osa hankkeiden toteu-
tuksista siirtyy vuodelle 2020. Suurimmat vaikutukset määrärahatar-
peen siirtämiselle liittyvät Oulunkylän Gasumin kaasujohtosiirtohank-
keen  (hankkeen siirtotarve n. 4,5 milj. euroa) ja tukkutorin pakastamon 
esirakentamisen siirtymisestä vuodelle 2020. 

Käynnissä on useita täydennyskorvausneuvotteluita, jotka mahdollises-
ti saadaan päätöksentekoon vuonna 2020. Suurin yksittäinen valmis-
tumassa oleva sopimus on Myllypuron Yläkiventien noin 5,8 miljoonan 
euron kokonaisuus.

Ylitystarve on 8 229 000 euroa.

8 02 Rakennukset

8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylkn käytettäväksi

Talousarviokohta on jaettu seitsemään alakohtaan, joista kuuteen esi-
tetään ylitysoikeutta vuodelle 2020 liitteen 1 mukaisesti. Käyttämättä 
jääneen määrärahan perusteella ylitysoikeutta tarvitaan vuonna 2019 
valmistuneiden uudisrakennushankkeiden takuuaikaisiin velvoitteisiin. 
Lisäksi ylitysoikeutta tarvitaan suunnittelu- tai rakentamisvaiheessa 
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oleviin hankkeisiin, joiden aikataulu on viivästynyt ja hankkeet jatkuvat 
vuonna 2020.

Ylitystarve on 34 000 000 euroa.

8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi

Määrärahaa jää käyttämättä, koska osa kaupungintalokortteleiden kor-
jauksista siirtyy vuodelle 2020.

Ylitystarve on 1 865 000 euroa.

8 03 Kadut ja liikenneväylät

8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut inves-
toinnit Kylkn käytettäväksi

TA-kohdan 8 03 01 02 Katujen peruskorjaukset määrärahaa jää käyt-
tämättä sekä suunnittelu- että rakentamishankkeiden käynnistymisen 
viivästymisen vuoksi. Viivästyneitä hankkeita ovat mm. Lauttasaarensil-
lan urakka, Ramsaynrannan joukkoliikennekaistan ja Telkkäkujan to-
teutus sekä useita pyöräilyhankkeita (mm. Raide-Jokeriin liittyvät hank-
keet).

TA- kohdan 8 03 01 03 Muut investoinnit määrärahaa jää käyttämättä 
mm. lumilogistiikan kehittämisohjelman ja ranta-alueiden kunnostuk-
seen liittyvästä Vallisaaren vesihuoltotöiden viivästyksistä johtuen. Li-
säksi yleisistä käymälöistä jäi toteuttamatta kolme käymäläyksikköä.

Ylitystarve on yhteensä 4 040 000 euroa.

8 03 03 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi

Liikenneviraston yhteishankkeissa määrärahaa jää käyttämättä, koska 
Koivusaaren eritasoliittymän suunnittelu Länsiväylällä on siirtynyt ja 
Kuninkaantammen eritasoliittymän suunnittelu Hämeenlinnanväylällä 
käynnistyi vasta loppusyksystä.

Ylitystarve on 481 000 euroa.

8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta

Keskeneräiset kalusto- ja tietotekniikkahankinnat sekä kehittämishank-
keet ovat syy irtaimen omaisuuden hankintamenojen ylitystarpeisiin. 
Suurimmat ylitystarpeet kohdistuvat kasvatus- ja koulutustoimialan ICT-
hankintoihin kuten digitalisaatio-hankkeisiin ja opetuksen verkkopalve-
luratkaisuihin. Merkittäviä ylitystarpeita kohdistuu myös kaupunkiympä-
ristön toimialaan kuuluvan pelastuslaitoksen paloautoihin, ensihoitoau-
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toihin ja öljyntorjuntakalustoon sekä keskushallinnon keskitetyn tieto-
tekniikan siirtyneisiin hankkeisiin.

Ylitystarve on yhteensä 45 934 000 euroa.

8 06 Arvopaperit, Khn käytettäväksi

Määrärahaa jää käyttämättä mm. Kiinteistö Oy Myllypuron kampukselle 
tehtävän pääomasuorituksen osalta. Pääomasuoritus perustuu Metro-
polia ammattikorkeakoulun käytössä olleiden kiinteistöjen myyntiin 
ja/tai kaupungin omaan käyttöön ottamiseen. Kaupunki on sitoutunut 
pääomasuoritusten tekemiseen kampusyhtiölle kiinteistöjen käyvän ar-
von perusteella. Osoitteessa Vanha Viertotie 23 sijaitsevan kiinteistön 
myynti oli tarkoitus toteuttaa vuoden 2019 aikana, mutta myynti viiväs-
tyi. Viivästymisestä johtuen vuodelle 2019 suunniteltu Kiinteistö Oy 
Myllypuron kampuksen pääomitus ja siihen varatun investointimäärä-
rahan tarve siirtyi vuodelle 2020.

Ylitystarve on 27 000 000 euroa.

8 07 Muu pääomatalous

8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi 

Esitetyt ylitysoikeudet ovat tarpeen hankkeiden jatkamiseksi vuonna 
2020. Kaupunkiympäristötoimialalla hankkeiden toteutus on myöhässä 
mm. leikkipuistorakennuksen toteuttamisen ja johtosiirtojen vuoksi.

Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan hankkeista Stoan aukion kehittämis-
hanke jatkuu vuonna 2020.

Ylitystarve yhteensä on 3 010 000 euroa.

8 07 02 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi

Määrärahaa jää käyttämättä, koska kehittämishankkeita käynnistyi en-
nakoitua vähemmän. Hankkeiden toteuttamiseen varaudutaan vuonna 
2020.

Ylitystarve on 1 000 000 euroa.

Tuloslaskelmaosa

7 03 09 Lähiörahasto
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Investointien ylitysesityksiin sisältyy 3,0 milj. euron edestä lähiörahas-
tohankkeita, jotka rahoitetaan Lähiörahastosta. Talousarvion tuloslas-
kelmaosan kohdassa 7 03 09 Lähiörahasto näkyy rahastosta rahoitet-
tavien investointihankkeiden tulorahoitus. 

Rahastosta rahoitettavat investointihankkeet tulee näyttää samansuu-
ruisena kyseisessä tulokohdassa. 

Tuloarviota tulisi kasvattaa yhteensä 3 010 000 euroa.

Rahoitusosa

Rahoitusosan ylitysesitykset ovat yhteensä 27 587 000 euroa.

9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

Talousarviokohdalta Muu antolainaus jää jäljempänä mainittujen ala-
kohtien osalta lainojen myöntämiseen tarkoitettuja määrärahoja käyt-
tämättä yhteensä 21,9 milj. euroa. Jäljempänä on eritelty talousarvion 
alakohdittain hankkeiden viivästymisten vuoksi vuoden 2020 talousar-
vioon tarvittavat ylitysoikeudet vuonna 2019 myönnettyjen lainojen nos-
toja sekä vireillä olevien hankkeiden mahdollista lainoittamista varten.

9 01 02 01 Lainojen myöntäminen kouluille

Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle koulurakennuksen 
perusparannuksiin (Khs 25.3.2019, 208 §) myönnetyn 1,4 milj. euron 
lainasta 57 000 euroa siirtyy vuodelle 2020.

9 01 02 04 Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettävät lainat

Varaudutaan Setlementtiasunnot Oy:n lainoittamiseen 500 000 eurolla.

9 01 02 05 Lainoja kaupunginorkesterin soittajille soitinhankintoja var-
ten

Rahoitusjohtajan kaupunginorkesterin soittajalle 19.12.2019, 136 § 
myöntämän 30 000 euron soitinhankintalainan nostotarve siirtyy vuo-
delle 2020.

9 01 02 33 Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:lle Saukonlaiturin pysäköintilaitoksen raken-
tamista varten (Khs 21.10.2019, § 695) myönnetystä 21 miljoonan eu-
ron lainasta 14 miljoonaa euroa siirtyy vuodelle 2020

Stadion-säätiön perusparannus- ja uudistamishankkeeseen liittyviä lait-
teisto- ja irtaimistohankintoja varten (Khs 2.12.2019, 854 §) myönnetyn 
8 milj. euron lainan nostotarve siirtyy vuodelle 2020
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Varaudutaan muiden tytäryhteisöjen lainoittamiseen 5 000 000 eurolla.

Ylitystarve on yhteensä 27 587 000 euroa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1 Esitykset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunginkanslia
Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Pelastuslaitos
Sosiaali- ja terveystoimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.03.2020 § 161

HEL 2020-000774 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kau-
punginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristö-
lautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan ylittämään vuoden 2020 talousarvion jäljempänä ole-
villa kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-luku/kohta  
euroa

1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat 11 108 000
1 40 01 Kaupunginkanslia 8 050 000
1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin  
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ja kaupunginkanslian käytettäväksi 60 000
  
Käyttötalousosa yhteensä 19 218 000

TA-luku/kohta  
euroa

8 01 Kiinteä omaisuus  
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettä-
väksi

 
2 561 000

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoi-
seksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi

 
8 229 000

  
8 02 Rakennukset  
8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylk käytettä-
väksi

34 000 000

8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käy-
tettäväksi

 
1 865 000

  
8 03 Kadut ja liikenneväylät  
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä 
muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi

 
4 040 000

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käy-
tettäväksi

481 000

  
8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta  
8 05 01 Keskushallinto 13 918 000
8 05 02 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 18 040 000
8 05 03 Kaupunkiympäristön toimiala 8 169 000
8 05 04 Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala 2 306 000
8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimiala 3 501 000
  
8 06 Arvopaperit 27 000 000
  
8 07 Muu pääomatalous  
8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn 
käytettäväksi

 
3 010 000

8 07 02 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi 1 000 000
  
Investointiosa yhteensä 128 120 000
  
TA-luku/kohta  
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euroa
9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus  
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi 27 587 000
  
Rahoitusosa yhteensä 27 587 000

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 19,218 milj. euroa ja 
investointiosassa 128,120 milj. euroa sekä rahoitusosassa 27,587 milj. 
euroa. 

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin 
myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 3 010 000 euroa tuloslas-
kelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täy-
täntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt 
määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Samalla kaupunginhallitus päätti peruuttaa kaupunginvaltuustolle vas-
taavasta kokonaisuudesta 10.2.2020 § 98 tekemänsä ehdotuksen.

10.02.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 26.02.2020 § 60

HEL 2020-000774 T 02 02 00

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta asia poistettiin esityslistalta.

Käsittely

26.02.2020 Poistettiin

Puheenjohtajan ehdotuksesta asia poistettiin esityslistalta hallintosään-
nön 29 luvun 8 §:n mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi
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§ 96
Osallistuminen Suomi-Rata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen

HEL 2019-002824 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä, että 

 kaupunki lähtee osakkeenomistajaksi Helsingin ja Tampereen väli-
sen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan raideyhteyden 
suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Suomi-Rata Oy), ja että

 kaupunki merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten 
pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään 24 miljoonalla eurolla. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakassopimusluonnos
2 Osakassopimusluonnos_liite 1.2
3 Osakassopimusluonnos_liite 12.4.1
4 Kuntien välinen sopimusluonnos
5 Perustamissopimusluonnos
6 Yhtiöjärjestysluonnos

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muut neuvotteluosapuolet Kunnallisvalitus, valtuusto

Esitysehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Raideliikenteen kehittäminen

Kestävän kehityksen vaatimukset, ilmastonmuutoksen torjuminen sekä 
taloudelliset syyt edellyttävät liikkumisen ja logistiikan kokonaisvaltaista 
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muutosta. Tarvetta muutokselle sekä nopeiden junayhteyksien paran-
tamiselle lisää myös kaupungistuminen, joka on 2000-luvulla kiihtynyt 
ja kasvu on keskittynyt hyvin saavutettaviin yliopistokaupunkeihin niin 
kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Kaupunkiseutujen ja kaupun-
kien väliset liikennejärjestelmät eivät kaikilta osin kuitenkaan vielä vas-
taa kasvun ja kestävyyden tavoitteisiin. Erityisesti pääradan nopeuden 
nostamiselle ja ratakapasiteetin kasvattamiselle on ollut tarve jo pit-
kään. 

Liikenne on merkittävä kasvihuonepäästöjen aiheuttaja. Liikennevirto-
jen siirtymisellä raiteille olisi merkittäviä ilmastovaikutuksia.

Raideinvestoinneilla on myös taloudellista kasvua luova vaikutus, sillä 
nopeat pendelöintiyhteydet lisäävät työvoiman liikkuvuutta sekä yritys-
ten työvoimareserviä. Ne myös parantavat saavutettavuutta, kaupun-
kien elinkeinoelämän yleisiä toimintaedellytyksiä, laajentavat työssä-
käyntialueita ja edistävät asukkaiden hyvinvointia sujuvoittamalla työ-
matkayhteyksiä ja muuta liikkumista. Elinkeinoelämän kannalta niin no-
peat rautatiejatkoyhteydet kuin nopeat lentoyhteydet ovat välttämättö-
miä. Koko maan liikennejärjestelmän kehittäminen ja kaupunkien kasvu 
sekä kansainvälistyminen edellyttävät myös suoraa ja nopeaa yhteyttä 
lentoasemalle. 

Hyvät liikenneyhteydet parantavat ja luovat otollisia sijainteja myös 
asumiselle ja yrityksille ja parantavat kohtuuhintaisen asuntotuotannon 
edellytyksiä. Asumiseen liittyvät haasteet kuten asuntojen saatavuus ja 
hinta Helsingin, Tampereen ja Turun rajaaman Suomen kasvukolmio-
alueen suurimmissa kaupungeissa ovat koko Suomen taloutta hidasta-
va tekijä.   

Voimakkaalla panostamisella raideliikenteeseen vastataan edellä mai-
nittuihin haasteisiin.

Valtion hankeyhtiöpäätökset

Valtio selvitti edellisen hallituskauden 2015–2019 aikana eri vaihtoehto-
ja suurten infrahankkeiden toteuttamiseen ja rahoittamiseen sekä sii-
hen, että hankkeiden pitkiä suunnittelu- ja toteutusaikoja pystyttäisiin 
lyhentämään. 

Parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioineen työryhmän lop-
puraportissa 28.2.2018 todettiin, että aiempaa useampien infrahank-
keiden toteutumisen nopeuttamiseksi ja tehostamisen mahdollistami-
seksi voidaan käyttää hankekohtaisia yhtiöitä.

Loppuvuoden 2018 aikana valtiovarainministeriön asettama työryhmä 
selvitti infrahankkeiden toteuttamista yhtiömallilla. Valtiovarainministeril-
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le 20.12.2018 luovuttamassaan loppuraportissa työryhmä hahmotteli 
mallin suurten infrahankkeiden toteuttamiselle osakeyhtiön kautta. 

Suomi-rataa koskeneen hankeyhtiön perustamisesta käytiin liikenne- ja 
viestintäministeriön ja kuntien välillä neuvotteluja talvella 2019, mutta 
neuvottelut eivät johtaneet päätöksentekovaiheeseen pääministeri Ju-
ha Sipilän hallituksen erottua maaliskuussa 2019. Valtio kuitenkin pe-
rusti ennen hallituksen eroa hankeyhtiön emoyhtiöksi tarkoitetun Pohjo-
lan Rautatiet Oy:n.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan hallitus pääomit-
taa Pohjolan Rautatiet Oy:tä tarpeen mukaan ja käynnistääkseen halli-
tusohjelmassa luetellut rataverkon kehittämishankkeet, joita ovat pää-
rata ja sen laajennukset, Helsingistä länteen suuntautuva rata sekä 
Helsingistä itään suuntautuva rata.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 10.9.2019 suurten raidelii-
kenneinvestointien edistämiseksi muun muassa seuraavia linjauksia:

 käynnistetään neuvottelut Suomi-rata-hankeyhtiön perustamiseksi 
toteuttamaan infrastruktuurihankkeen suunnittelua rakentamisval-
miuteen asti, 

 yhtiön perustaminen edellyttää, että omistajaksi tulee valtion lisäksi 
muita hankkeesta hyötyviä julkisyhteisöjä tai julkisesti omistettuja 
yhteisöjä,

 valtio omistaa hankeyhtiöstä vähintään 51 %, muut osakkeenomis-
tajat sitoutuvat yhtiön pääomittamiseen vähintään noin 49 % osuu-
della arvioiduista rakentamisvalmiuden edellyttämän suunnittelun 
kustannuksista sekä muista hankeyhtiön toiminnan edellyttämistä 
kustannuksista,

 suunnitteluvaiheeseen ja suunnittelun rahoitukseen osallistuminen 
ei sido osapuolia hankkeiden rakentamisvaiheeseen tai rakentami-
sen rahoittamiseen,

 valtion osuus suunnittelukustannuksista 76,5 miljoonaa euroa,

 neuvottelutulos osakassopimuksineen tuodaan myöhemmin erik-
seen talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsiteltäväksi ja hyväk-
syttäväksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti hankeyhtiön perustamista kos-
kevat neuvottelut kuntien sekä Finavia Oyj:n kanssa marraskuussa 
2019.

Suomi-Rata Oy
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Helsinki-lentoasema-Tampere-yhteysvälin kehittämiseksi on neuvoteltu 
Suomi-Rata Oy -nimisen hankeyhtiön perustamisesta. 

Osakassopimusneuvotteluissa mukana olivat valtion ja Helsingin kau-
pungin ohella seuraavat osallistujat: Akaan kaupunki, Finavia Oyj, Hä-
meenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta, Jyväskylän kaupunki, Kanga-
salan kaupunki, Lahden kaupunki, Lempäälän kunta, Nokian kaupunki, 
Oriveden kaupunki, Oulun kaupunki, Pirkkalan kunta, Porin kaupunki, 
Riihimäen kaupunki, Seinäjoen kaupunki, Tampereen kaupunki, Vaa-
san kaupunki, Vantaan kaupunki, Vesilahden kunta sekä Ylöjärven 
kaupunki.

Hankeyhtiön perustamisen taustalla on tavoite edistää Helsingin ja 
Tampereen välisen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan rai-
deyhteyden suunnittelua. Helsingin ja Tampereen välinen raideyhteys 
on Suomessa merkittävä rautatieliikenteen linkki. Helsingistä pohjoi-
seen Tornion kautta Ruotsin puolelle Luulajaan jatkuva päärata on osa 
rajat ylittävää eurooppalaista ydinverkkokäytävää. Helsingin ja Tampe-
reen välisen raideyhteyden merkitys Suomen rataverkolle onkin alueel-
lista ulottuvuuttaan huomattavasti laajempi ja sen vaikutus Tampereelta 
länteen, pohjoiseen ja itään jatkuvien yhteyksien kehitysnäkymiin on 
kiistaton. Nopeampi yhteys edistäisi aluekehitystä sekä kestävän liik-
kumisen tavoitteita laajasti ja se tiivistäisi suurten kaupunkiseutujen vä-
lisiä työssäkäyntialueita. Nopealla yhteydellä on mahdollista myös sitoa 
Helsinki-Vantaan lentoasema yhä tiiviimmin osaksi rautatieverkostoa ja 
nopeuttaa matka-aikoja lentoasemalta Lahteen.

Perustettavan yhtiön tarkoituksena on edistää Helsingin ja Tampereen 
välisen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan raideyhteyden 
suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti. Yhteyden suunnittelu koostuu 
eri osista, joita ovat Pasilan ja Keravan välinen ns. Lentorata sekä jat-
koyhteys Tampereelle. 

Lentorata, on Pasilasta Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Keravalle 
suunniteltu tunnelirata, jonka päätavoitteena on parantaa pääradan ka-
pasiteettia sekä vähentää häiriöherkkyyttä erottelemalla eri nopeudella 
kulkevat kauko- ja lähijunat omille raiteilleen. Matkustajille tämä näyt-
täytyisi tiheämpinä lähi- ja kaukoliikenteen vuoroina sekä sujuvampana 
liikkumisena raiteilla. Suora vaihdoton yhteys nopeuttaisi matkaa len-
toasemalle ja helpottaisi pääradan kapasiteettiongelmia lentomatkusta-
jien määrän jatkuvasti kasvaessa. Lentorata olisi merkittävä kehitysas-
kel kansallisessa liikennejärjestelmässä ja pääradan kapasiteettion-
gelman ratkaisussa sekä matkustajamäärien kasvuun varautumisessa. 
Se parantaisi koko maan taloudellista kilpailukykyä ja mahdollistaisi 
suoran kaukojunayhteyden päälentoasemalle ja edistäisi näin lentoa-
seman saavutettavuutta koko maasta.
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Jatkoyhteys Tampereelle voidaan toteuttaa joko uutena ratalinjauksena 
Helsinki-Vantaan lentoasemalta Tampereelle tai kehittämällä nykyistä 
päärataa Riihimäen ja Tampereen välillä (3. ja 4. lisäraide sekä radan 
oikaisut). Jatkoyhteyden osalta hankeyhtiö tuottaa molemmista vaih-
toehdoista esiselvitykset, joiden kesto on noin 1,5 vuotta ja kustannuk-
set yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa, ja jotka määräävät suunnittelu-
hankkeen tarkemman sisällön. Esiselvityksillä luodaan edellytyksiä 
suunnitteluhankkeen jatkosuunnittelua varten ja niiden valmistuttua 
erikseen päätetään, kumpi vaihtoehto suunnitellaan rakentamisvalmiu-
teen saakka. Valittavasta linjausvaihtoehdosta riippumatta nykyisen 
pääradan peruskorjaus on tarpeen ja sisältyy hankekokonaisuuteen.

Valtio on hakenut perustettavan yhtiön lukuun EU-tukea Verkkojen Eu-
rooppa -ohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility), joka edistää 
Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) investointeja. Tukea on 
haettu Suomi-rata-hankkeen ensivaiheen suunnittelukustannuksiin 11,7 
miljoonaa euroa helmikuun lopussa päättyneeseen määräaikaan men-
nessä. Päätökset rahoituksen mahdollisesta myöntämisestä tehdään 
arviolta kesällä 2020. Rahoituksen myöntämisestä on kuusi kuukautta 
aikaa käynnistää hanke, jolle rahoitus on myönnetty. Seuraavan rahoi-
tuskauden varsinainen haku käynnistyy aikaisintaan 2021.

Osakassopimus

Suomi-Rata Oy:n ja sen omistajien kesken solmitaan osakassopimus, 
jossa sovitaan keskeisistä tavoitteista yhtiölle ja Suomi-rata-hankkeelle. 

Osakassopimuksessa sovitaan muun muassa tarkemmin hankeyhtiön 
hallinnosta, rahoituksesta ja päätöksenteosta, osakkeiden omistukses-
ta ja luovutuksesta sekä niihin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista 
sekä osakkeenomistajien oikeuksista ja velvollisuuksista toisiinsa näh-
den. Osakassopimusluonnos ja muut hankeyhtiön perustamiseen liitty-
vät asiakirjaluonnokset ovat liitteenä. 

Keskeisiä osakassopimuksen ehtoja ovat muun muassa seuraavat:

 yhtiön tarkoitus (sisältäen Lentoradan suunnittelun),

 osapuolten rahoitusosuuksien enimmäismäärä,

 EU-tuen kohdistaminen osapuolten kustannusosuuksiin alkuperäis-
ten rahoitusosuuksien suhteessa,

 mahdollisten uusien kuntaosakkaiden mukaantulon vaikutus vanho-
jen kuntaosakkaiden ja Finavia Oyj:n rahoitusosuuksiin,
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 erillisten neuvottelujen käyminen ratahankkeen toteuttamisvaihees-
ta,

 hankeyhtiön arvonlisäverotukselliseen kohteluun liittyvä epävar-
muus pyritään ratkaisemaan siten, että tosiasiallinen kustannusvas-
tuu hankeyhtiön rahoituksesta valtion ja kuntaosakkaiden välillä to-
teutuu mahdollisimman pitkälle rahoituskustannusten jaosta sovitun 
mukaisesti,

 valtion oikeus lunastaa muiden osakkaiden osakkeet yhdellä eurol-
la, jos toteuttamisvaiheen rahoituksesta ei löydy yhteistä näkemystä 
ja/tai hankeyhtiön toiminnan alasajo sitä vaatii, 

 yhtiön hallituksen kokoonpano (Helsinki nimeää yhden hallitusjäse-
nen),

 osapuolilla on oikeus saada tarvitsemansa tiedot yhtiöltä, ellei lain 
pakottava säännös estä sitä,

 keskeisten osakassopimuksen ehtojen muuttaminen edellyttää 
kaikkien osapuolien suostumuksen.

Enimmäisrahoitusosuus, johon osapuolet osakassopimuksessa sitou-
tuvat on yhteensä 154,72 miljoonaa euroa, josta Helsingin kaupungin 
enimmäisrahoitusosuus on yhteensä noin 22,2 miljoonaa euroa (14,35 
%). Osuus sisältää kaupungin osuuden arvioiduista suunnittelukustan-
nuksista sekä hankeyhtiön toiminnanaikaisista kustannuksista. Rahoi-
tusosuus jakautuu osakassopimuksessa esitetyn karkean arvion mu-
kaan noin 11 vuodelle, mutta on riippuvainen siitä, kuinka paljon no-
peammin hankkeen suunnittelua pystytään käytännössä viemään 
eteenpäin. 

Valtion, kaupunkien ja kuntien sekä Finavia Oyj:n rahoitusosuuksissa ei 
ole otettu huomioon hankkeeseen mahdollisesti saatavaa EU-tukea. 
Tuki pienentää rahoitusosuuksia edellyttäen, että suunnittelukustan-
nukset eivät hankkeen aikana olennaisesti kasva arvioidusta.

Osakassopimuksen perusteella osapuolet eivät ole velvollisia lisära-
hoittamaan yhtiötä, jos suunnittelukustannukset ylittävät arvioidun mää-
rän. Lisärahoitus edellyttää uusia erillisiä neuvotteluja ja päätöksiä. 
Vastaavasti hankkeen toteutusvaiheen rahoitukseen osallistuminen 
edellyttää erillisiä päätöksiä.

Radan toteutuksen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu tässä vaiheessa 
valittavasta linjausvaihtoehdosta riippuen noin 5,5–6 miljardia euroa. 
Valtion, muiden hankkeeseen osallistuvien julkisyhteisöjen ja EU-
rahoituksen lisäksi suunnitteluvaiheen jälkeen rahoittajiksi haetaan 
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myös institutionaalisia sijoittajia. Jos hanke ei siitä huolimatta etene ra-
kentamisvaiheeseen tai Helsingin kaupunki ei ole mukana rakentamis-
vaiheen rahoittamisessa, tulee kaupungin suunnitteluvaiheessa yhtiöön 
sijoittama rahamäärä kirjattavaksi suunnitteluhankkeen päättymisen 
jälkeen tulosvaikutteisesti joko osakkeiden arvonalennuksena tai luovu-
tustappiona. 

Osakassopimusluonnoksen sisällöstä päästiin yhteiseen neuvottelutu-
lokseen neuvottelijoiden kesken 13.2.2020 ja talouspoliittinen ministeri-
valiokunta hyväksyi osakassopimuksen valtion osalta 3.3.2020. 

Kaupunkien ja kuntien sekä Finavia Oyj:n osalta tarvitaan erilliset viral-
liset päätökset hankeyhtiöön osallistumisesta. Päätökset on arvioitu 
tehtävän kunkin tahon omien toimielimien kokousaikataulujen mukai-
sesti maalis-huhtikuussa.

Osakassopimuksen hyväksyminen käsitellään kaupungin osalta erik-
seen hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaos-
tossa kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen jälkeen.

Kuntien välinen erillissopimus

Osana Suomi-Rata Oy:n perustamista on kanta-Hämeen kaupunkien 
aloitteesta neuvoteltu erillinen hankeyhtiön omistamiseen osallistuvien 
kuntien välinen sopimus, jonka perusteella Kanta-Hämeen kunnilla on 
mahdollisuus irrottautua Suomi-Rata Oy:stä ja sen tulevista rahoitus-
vastuista, mikäli edellä mainitun esiselvitysvaiheen jälkeen suunnittelua 
päätetään jatkaa pääradan kehittämisen sijaan uuden ratalinjauksen 
pohjalta. 

Helsingin osalta Kanta-Hämeen kuntien irrottautumisen vaikutus rahoi-
tusosuuteen olisi arviolta noin 1–1,5 miljoonaa euroa.

Sopimusluonnos on liitteenä. 

Kaupunginvaltuuston päätöksellä on tarkoituksenmukaista varautua 
kaupungin enimmäisrahoitusosuudessa kaupungin osakassopimuksen 
mukaiseen rahoitusosuuteen ja mahdolliseen Kanta-Hämeen kuntien 
irrottautumisesta aiheutuvaan lisärahoitusosuuteen.

Kunnan toimiala

Kuntalain 7 §:n 1 momentin mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla 
itselleen ottamansa tehtävät. Nämä tehtävät muodostavat kunnan ylei-
sen toimialan. Yleisen toimialan määräytymisen periaatteet ohjaavat ja 
rajaavat sitä, mitä tehtäviä kunta voi ottaa hoitaakseen.
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Kunnan toimialaa määriteltäessä on otettava huomioon ensinnäkin hal-
linnon yleiset oikeusperiaatteet, joista säädetään hallintolain 6 §:ssä. 
Lisäksi vakiintuneesti yleistä toimialaa rajoittaviksi periaatteiksi on kat-
sottu oikeuskäytännössä tehtävän yleishyödyllisyys, tehtävän paikalli-
suus, yksityisen tukemisen kielto, hallinnon toissijaisuus ja työnjako 
muiden viranomaisten kanssa sekä spekulatiivisen toiminnan kielto.

Nopeampien raideyhteyksien kehittämisen Helsinkiin Tampereelta voi 
ennakoida parantavan kaupungin saavutettavuutta ja sen elin-
keinoelämän yleisiä toimintaedellytyksiä sekä laajentavan työssäkäyn-
tialuetta ja edistävän kuntalaisten hyvinvointia sujuvoittamalla työmat-
kayhteyksiä ja muuta liikkumista. Suomi-radan kaltaiset suuret infra-
hankkeet ovat myös laajemmin koko Suomen ja siten myös pääkau-
punkiseudun tulevan kehityksen ja kilpailukyvyn kannalta erittäin tärkei-
tä. Lisäksi Suomi-rataan kuuluva Lentorata parantaisi kaupungin kan-
nalta tärkeää lentoaseman saavutettavuutta. Hankeyhtiön omistami-
seen ja rahoittamiseen osallistumisen tueksi on siten monia merkittäviä 
kunnan ja kuntalaisten edun mukaisuutta ja tehtävän yleishyödyllisyyttä 
koskevia perusteluja.

Edellä kuvattujen perusteiden nojalla on perusteltua myös katsoa, että 
Helsingin ja Tampereen välisen nopeamman raideyhteyden kehittämi-
nen hyödyttää merkittävästi Helsingin kaupunkia ja sen asukkaita. Ot-
taen huomioon, ettei paikallisuusperiaate tarkoita, että kunnan toimet 
saisivat hyödyttää vain oman kunnan asukkaita, on katsottava, että 
paikallisuusvaatimuksen täyttymisen tueksi on puoltavia perusteluja 
riippumatta siitä, että suunniteltava raideyhteys ulottuu myös kaupungin 
ja sen välittömän lähiseudun ulkopuolelle.

Kaupungin osallistumisessa hankeyhtiöön on kyse olemassa olevien 
ratayhteyksien kehittämisen suunnittelusta vähemmistöosakkeenomis-
tajana valtion määräysvallassa olevassa yhtiössä. On perusteltua ja oi-
keasuhtaista kunnan yleisen toimialan näkökulmasta, että kaupunki voi 
suunnitellussa roolissa olla edistämässä kaupunkia ja kaupunkilaisia 
merkittävästi hyödyttävän raideyhteyden kehittämistä. 

Osakassopimusluonnoksen mukaan osapuolten tarkoituksena on, että 
suunnitteluvaiheessa yhtiö käyttää keräämänsä varat hankkeen suun-
nitteluun rakentamisvalmiuteen saakka sekä muiden yhtiön suunnitte-
luvaiheen toiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen eikä yhtiö 
lähtökohtaisesti jaa osinkoa osakkaille suunnitteluvaiheessa. Ottaen li-
säksi huomioon yhtiön toimialan ja tavoitteen, sen toiminnan ei voida 
katsoa olevan puhtaasti teollista tai kaupallista, eikä siten spekulatiivis-
ta toimintaa.
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Suomi-rata-hankeyhtiön omistamiseen ja rahoittamiseen osallistumisel-
le on kunnan yleisen toimialan näkökulmasta puoltavia perusteluja, joi-
den nojalla hankeyhtiöön osallistumisen voidaan katsoa kuuluvan kun-
nan toimialaan Helsingin kaupungin kannalta. Keskeisimmät perustelut 
liittyvät Helsingin alueen elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin edis-
tämiseen, ja niillä on selkeä yhteys kuntalain 1 §:n tarkoitussäännök-
seen.

Liitteenä on asiaan liittyen Kuntaliiton sekä professori Olli Mäenpään 
lausunnot hankeyhtiöihin osallistumisesta suhteessa kuntalain toimia-
laan. Lausunnot vahvistavat tulkintaa Suomi-Rata Oy:öön osallistumi-
sen kuulumisesta kaupungin toimialaan.

Valtiontukisääntely

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mu-
kaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä 
taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vää-
ristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotan-
nonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsen-
valtioiden väliseen kauppaan. Valtiontukisääntöjä sovelletaan ainoas-
taan silloin, kun tuensaaja on ”yritys” (Euroopan komission tiedonanto 
EUVL [2016] C 262/01, kohta 6). 

Suomi-Rata Oy:n toimialana on Helsingin ja Tampereen väliseen Hel-
sinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevaan raideyhteyteen liittyvä 
raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. 
Kaupunginhallitus katsoo ensisijaisesti, että yhtiö ei harjoita taloudellis-
ta toimintaa eli tarjoa tavaroita tai palveluja markkinoilla. Näin ollen se 
ei ole SEUT 107(1):ssa tarkoitettu yritys, eivätkä valtiontukisäännöt si-
ten tule sovellettaviksi yhtiön omistamisen ja rahoittamisen osalta.

Raideyhteyden suunnitteluvaiheella pyritään kyseisen raideliikenneinf-
rastruktuurin rakentamisvalmiuteen, ja se on tällä perusteella valtiontu-
kiarvioinnin näkökulmasta katsottavissa osaksi kokonaisrakentamis-
hanketta. Jo suunnitteluvaiheen rahoittamista voidaan siksi arvioida inf-
rastruktuurirahoituksen näkökulmasta. Euroopan komissio on katsonut, 
että vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan tai kilpailun vääristy-
minen on yleensä poissuljettua infrastruktuurin rakentamisessa silloin, 
kun infrastruktuurilla ei ole tavallisesti suoria kilpailijoita, yksityinen ra-
hoitus on alalla ja kyseisessä jäsenvaltiossa vähäistä ja infrastruktuurin 
tarkoituksena ei ole valikoivasti suosia tiettyä yritystä tai toimialaa vaan 
se hyödyttää koko yhteiskuntaa (komission tiedonanto EUVL [2016] C 
262/01, kohta 211).

Jotta tietyn hankkeen kaikki julkinen rahoitus kuuluisi valtiontukisääntö-
jen soveltamisalan ulkopuolelle, on varmistettava, että infrastruktuurien 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2020 32 (268)
Kaupunginvaltuusto

Asia/6
25.03.2020

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

rakentamiseen kohdassa 211 mainituissa tilanteissa myönnettyä rahoi-
tusta ei voida käyttää muiden taloudellisten toimintojen, kuten infrast-
ruktuurin toiminnan harjoittamisen, ristiin tukemiseen tai välilliseen tu-
kemiseen (komission tiedonanto EUVL [2016] C 262/01, kohta 212). 
Suomi-Rata Oy:n ainoa tehtävä on kyseisen raideliikenneinfrastruktuu-
rin suunnittelu rakentamisvalmiuteen saakka, eikä myönnettävää rahoi-
tusta käytetä infrastruktuurin toiminnan harjoittamisen tai muiden talou-
dellisten toimintojen tukemiseen.  

Komissio katsoo, että mahdollisten käyttäjien saataville tasavertaisin ja 
syrjimättömin ehdoin asetettavan rautatieinfrastruktuurin rakentaminen 
täyttää yleensä kohdassa 211 mainitut edellytykset ja sen vuoksi sen 
rahoitus ei tavallisesti vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan eikä 
vääristä kilpailua (komission tiedonanto EUVL [2016] C 262/01, kohta 
219). Vaikka Suomi-Rata Oy:n toiminta arvioitaisiinkin luonteeltaan ta-
loudelliseksi, on edellä esitetyin perustein katsottava, että tuki ei vaiku-
ta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan eikä vääristä kilpailua. Näin ollen 
on joka tapauksessa niin, että hankeyhtiön omistamisessa ja rahoitta-
misessa ei ole kyseessä SEUT 107(1) mukainen valtiontuki.

Päätöksen täytäntöönpano

Edellyttäen, että kaupunginvaltuusto tekee päätöksen Suomi-Rata Oy:n 
omistamiseen ja rahoittamiseen osallistumisesta, kaupunginhallitus tu-
lee täytäntöönpanopäätöksessään

 hyväksymään kaupungin osalta Suomi-Rata Oy:n perustamisen,

 myöntämään kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käy-
tettäväksi vuoden 2020 talousarviomäärärahoja enintään 400 000 
euroa osakkeiden merkintähintojen tai muun pääomasuorituksen 
maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, 
kaupunginhallituksen käytettäväksi, 

 kehottamaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa huo-
lehtimaan osakkeiden merkitsemiseen tai muuhun pääomittamiseen 
liittyvistä käytännön toimenpiteistä, sekä

 kehottamaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa huo-
lehtimaan yhtiön perustamiseen liittyvistä toimenpiteistä kaupungin 
osalta sekä tekemään tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vä-
häisiä muutoksia hankeyhtiöasiakirjoihin.

Lopuksi

Suomen kilpailukyvyn eturintamassa ovat tiiviit ja innovatiiviset kau-
punkiseudut, jotka toimivat merkittävinä tuottavuuden, asumisen, kau-
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pan ja työssäkäynnin keskuksina. Tiiviit kaupunkiseudut eroavat merkit-
tävästi muista Suomen alueista ruuhkautumisen ja maan kalliin hinnan 
vuoksi. Nopeat junayhteydet kasvukolmion Helsinki, Tampere ja Turku 
sekä Helsinki-Vantaan lentoaseman välillä luovat kansainvälisesti kil-
pailukykyisen kasvualueen parantaen erityisesti tuottavuutta, monipuo-
lisia työmarkkinoita, kasvavia kulutusmarkkinoita ja innovaatioihin pe-
rustuvaa yritystoimintaa.  Pääradan nopeuden nostamiselle ja rataka-
pasiteetin kasvattamiselle on ollut tarve jo pitkään. Nopea raideyhteys 
Helsinki-lentoasema-Tampere-välillä on keskeinen osa koko maan lii-
kennejärjestelmän kehittämistä. Lisäksi Suomi-rata-hanke on sekä 
kaupungin että kansallisten ilmastotavoitteiden mukainen.

Ottaen huomioon pääradan kehittämisestä muodostuvat valtakunnalli-
set sekä alueelliset suorat ja välilliset hyödyt on kaupungin kannalta pe-
rusteltua osallistua Suomi-Rata Oy:n omistamiseen Helsinki-
lentoasema-Tampere-yhteysvälin kehittämisen edistämiseksi ja joudut-
tamiseksi. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakassopimusluonnos
2 Osakassopimusluonnos_liite 1.2
3 Osakassopimusluonnos_liite 12.4.1
4 Kuntien välinen sopimusluonnos
5 Perustamissopimusluonnos
6 Yhtiöjärjestysluonnos

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muut neuvotteluosapuolet Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 16.03.2020 § 187

HEL 2019-002824 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä, että 

 kaupunki lähtee osakkeenomistajaksi Helsingin ja Tampereen väli-
sen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan raideyhteyden 
suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Suomi-Rata Oy), ja että

 kaupunki merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten 
pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään 24 miljoonalla eurolla. 

09.03.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 97
Osallistuminen Turun Tunnin Juna Oy:n omistamiseen ja rahoitta-
miseen

HEL 2019-002808 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä, että 

 kaupunki lähtee osakkeenomistajaksi Helsingin ja Turun välisen 
raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Turun Tun-
nin Juna Oy), ja että

 kaupunki merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten 
pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään 5,9 miljoonalla eurolla. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakassopimusluonnos
2 Osakassopimusluonnos_liite 1.2
3 Osakassopimusluonnos_liite 12.4.1
4 Perustamissopimusluonnos
5 Yhtiöjärjestysluonnos

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muut neuvotteluosapuolet Kunnallisvalitus, valtuusto

Esitysehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Raideliikenteen kehittäminen

Kestävän kehityksen vaatimukset, ilmastonmuutoksen torjuminen sekä 
taloudelliset syyt edellyttävät liikkumisen ja logistiikan kokonaisvaltaista 
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muutosta. Tarvetta muutokselle sekä nopeiden junayhteyksien paran-
tamiselle lisää myös kaupungistuminen, joka on 2000-luvulla kiihtynyt 
ja kasvu on keskittynyt hyvin saavutettaviin yliopistokaupunkeihin niin 
kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Kaupunkiseutujen ja kaupun-
kien väliset liikennejärjestelmät eivät kaikilta osin kuitenkaan vielä vas-
taa kasvun ja kestävyyden tavoitteisiin. 

Liikenne on merkittävä kasvihuonepäästöjen aiheuttaja. Liikennevirto-
jen siirtymisellä raiteille olisi merkittäviä ilmastovaikutuksia.

Raideinvestoinneilla on myös taloudellista kasvua luova vaikutus, sillä 
nopeat pendelöintiyhteydet lisäävät työvoiman liikkuvuutta sekä yritys-
ten työvoimareserviä. Ne myös parantavat saavutettavuutta, kaupun-
kien elinkeinoelämän yleisiä toimintaedellytyksiä, laajentavat työssä-
käyntialueita ja edistävät asukkaiden hyvinvointia sujuvoittamalla työ-
matkayhteyksiä ja muuta liikkumista. Elinkeinoelämän kannalta niin no-
peat rautatiejatkoyhteydet kuin nopeat lentoyhteydet ovat välttämättö-
miä. Koko maan liikennejärjestelmän kehittäminen ja kaupunkien kasvu 
sekä kansainvälistyminen edellyttävät myös suoraa ja nopeaa yhteyttä 
lentoasemalle. 

Hyvät liikenneyhteydet parantavat ja luovat otollisia sijainteja myös 
asumiselle ja yrityksille ja parantavat kohtuuhintaisen asuntotuotannon 
edellytyksiä. Asumiseen liittyvät haasteet kuten asuntojen saatavuus ja 
hinta Helsingin, Tampereen ja Turun rajaaman Suomen kasvukolmio-
alueen suurimmissa kaupungeissa ovat koko Suomen taloutta hidasta-
va tekijä.   

Voimakkaalla panostamisella raideliikenteeseen vastataan edellä mai-
nittuihin haasteisiin.

Valtion hankeyhtiöpäätökset

Valtio selvitti edellisen hallituskauden 2015–2019 aikana eri vaihtoehto-
ja suurten infrahankkeiden toteuttamiseen ja rahoittamiseen sekä sii-
hen, että hankkeiden pitkiä suunnittelu- ja toteutusaikoja pystyttäisiin 
lyhentämään. 

Parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioineen työryhmän lop-
puraportissa 28.2.2018 todettiin, että aiempaa useampien infrahank-
keiden toteutumisen nopeuttamiseksi ja tehostamisen mahdollistami-
seksi voidaan käyttää hankekohtaisia yhtiöitä. 

Loppuvuoden 2018 aikana valtiovarainministeriön asettama työryhmä 
selvitti infrahankkeiden toteuttamista yhtiömallilla. Valtiovarain-
ministerille 20.12.2018 luovuttamassaan loppuraportissa työryhmä 
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hahmotteli mallin suurten infrahankkeiden toteuttamiselle osakeyhtiön 
kautta. 

Turun tunnin junaa koskeneen hankeyhtiön perustamisesta käytiin lii-
kenne- ja viestintäministeriön ja kuntien välillä neuvotteluja talvella 
2019, mutta neuvottelut eivät johtaneet päätöksentekovaiheeseen 
pääministeri Juha Sipilän hallituksen erottua maaliskuussa 2019. Valtio 
kuitenkin perusti ennen hallituksen eroa hankeyhtiön emoyhtiöksi tar-
koitetun Pohjolan Rautatiet Oy:n.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan hallitus pääomit-
taa Pohjolan Rautatiet Oy:tä tarpeen mukaan ja käynnistääkseen halli-
tusohjelmassa luetellut rataverkon kehittämishankkeet, joita ovat pää-
rata ja sen laajennukset, Helsingistä länteen suuntautuva rata sekä 
Helsingistä itään suuntautuva rata.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 10.9.2019 suurten raidelii-
kenneinvestointien edistämiseksi muun muassa seuraavia linjauksia:

 käynnistetään neuvottelut Turun tunnin juna -hankeyhtiön perusta-
miseksi toteuttamaan infrastruktuurihankkeen suunnittelua raken-
tamisvalmiuteen asti,

 yhtiön perustaminen edellyttää, että omistajaksi tulee valtion lisäksi 
muita hankkeesta hyötyviä julkisyhteisöjä tai julkisesti omistettuja 
yhteisöjä,

 valtio omistaa hankeyhtiöstä vähintään 51 %, muut osakkeenomis-
tajat sitoutuvat yhtiön pääomittamiseen vähintään noin 49 % osuu-
della arvioiduista rakentamisvalmiuden edellyttämän suunnittelun 
kustannuksista sekä muista hankeyhtiön toiminnan edellyttämistä 
kustannuksista,

 suunnitteluvaiheeseen ja suunnittelun rahoitukseen osallistuminen 
ei sido osapuolia hankkeiden rakentamisvaiheeseen tai rakentami-
sen rahoittamiseen,

 valtion osuus suunnittelukustannuksista 38,25 miljoonaa euroa,

 neuvottelutulos osakassopimuksineen tuodaan myöhemmin erik-
seen talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsiteltäväksi ja hyväk-
syttäväksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti hankeyhtiön perustamista kos-
kevat neuvottelut kuntien kanssa marraskuussa 2019.

Turun Tunnin Juna Oy
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Helsinki-Turku-yhteysvälin kehittämiseksi on neuvoteltu Turun Tunnin 
Juna Oy -nimisen hankeyhtiön perustamisesta. 

Osakassopimusneuvotteluissa mukana olivat valtion ja Helsingin kau-
pungin ohella seuraavat osallistujat: Espoon kaupunki, Kirkkonummen 
kunta, Lohjan kaupunki, Salon kaupunki, Turun kaupunki sekä Vihdin 
kunta.

Hankeyhtiön perustamisen taustalla on tavoite edistää Helsingin ja Tu-
run välisen raideyhteyden suunnittelua. Helsingin ja Turun välinen rai-
deyhteys on Suomen merkittävimpiä raideyhteyksiä ja sen kehittämisel-
le on tunnistettu laaja-alaiset tarpeet. Helsinki-Turku nopean junayh-
teyden voidaan katsoa koostuvan neljästä eri osakokonaisuudesta: Es-
poo-rata, Espoo-Salo-oikorata, Salo-Turku-rataväli sekä Turun ratapi-
han kehittämisen eräät osa-alueet. 

Hankeyhtiön perustamisen tarkoituksena on edistää Espoo-Salo-
oikoradan sekä Salo-Turku-ratavälin suunnittelua rakentamisvalmiu-
teen asti. Mahdollinen rakentamisvaihe pitäisi sisällään suunnittelu-
hankkeen toteuttamisen jälkeiset toimenpiteet, kuten rakentamissuun-
nittelun ja suunnitteluhankeen sisältämien kokonaisuuksien rakentami-
sen kokonaan tai osittain. 

Espoo-Salo-oikorata lyhentäisi Helsinki-Turku-rataa. Se mahdollistaisi 
nopean kaukoliikenteen Helsingin ja Turun välillä sekä lähiliikenteen 
kehittämisen Kirkkonummen ja Lohjan sekä Vihdin suuntaan. Salo-
Turku-kaksoisraide mahdollistaisi enemmän junia ja junien kohtaami-
sen välillä Salo-Turku sekä myös lähiliikenteen Turku-Salo välille. No-
pea junayhteys lyhentää kaupunkien välistä matka-aikaa sekä laajen-
taa työssäkäynti- ja työmarkkina-aluetta tuoden uusia mahdollisuuksia 
alueiden kasvuun ja kehitykseen. Suunnitteluhankkeen kohteena oleva 
ratayhteys on osa rajat ylittävää TEN-T -ydinverkkokäytävää.

Valtion budjetista on vuosille 2017–2020 myönnetty Väylävirastolle 
määrärahoja Helsinki-Turku-välin nopean ratayhteyden jatkosuunnitte-
luun 40 miljoonaa euroa. Hankeyhtiö toimii yhteistyössä Väyläviraston 
kanssa Väyläviraston toteuttaman suunnittelun ja yhtiön suunnittelu-
hankkeen yhteensovittamiseksi sekä suunnittelutyön sujuvaksi jatkami-
seksi hankeyhtiön toimesta.

Espoo-radan sekä Turun ratapihan nopean ratayhteyden kehittämiseen 
liittyvät hankkeet ovat hankevaiheistuksen osalta selvästi edellä han-
keyhtiön toimialaan ja tehtäviin kuuluviksi mainittuja tehtäviä, eivätkä 
näin ollen kuulu hankeyhtiön toimialaan.

Valtio on hakenut perustettavan yhtiön lukuun EU-tukea Verkkojen Eu-
rooppa -ohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility), joka edistää 
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Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) investointeja. Tukea on 
haettu Turun tunnin juna -hankkeen suunnittelukustannuksiin 37,5 mil-
joonaa euroa helmikuun lopussa päättyneeseen määräaikaan mennes-
sä. Päätökset rahoituksen mahdollisesta myöntämisestä tehdään ar-
violta kesällä 2020. Rahoituksen myöntämisestä on kuusi kuukautta ai-
kaa käynnistää hanke, jolle rahoitus on myönnetty. Seuraavan rahoi-
tuskauden varsinainen haku käynnistyy aikaisintaan 2021.

Osakassopimus

Turun Tunnin Juna Oy:n ja sen omistajien kesken solmitaan osakasso-
pimus, jossa sovitaan keskeisistä tavoitteista yhtiölle ja Turun tunnin 
juna -hankkeelle. 

Osakassopimuksessa sovitaan muun muassa tarkemmin hankeyhtiön 
hallinnosta, rahoituksesta ja päätöksenteosta, osakkeiden omistukses-
ta ja luovutuksesta sekä niihin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista 
sekä osakkeenomistajien oikeuksista ja velvollisuuksista toisiinsa näh-
den. Osakassopimusluonnos ja muut hankeyhtiön perustamiseen liitty-
vät asiakirjaluonnokset ovat liitteenä. 

Keskeisiä osakassopimuksen ehtoja ovat muun muassa seuraavat:

 yhtiön tarkoitus,

 osapuolten rahoitusosuuksien enimmäismäärä,

 EU-tuen kohdistaminen osapuolten kustannusosuuksiin alkuperäis-
ten rahoitusosuuksien suhteessa,

 mahdollisten uusien kuntaosakkaiden mukaantulon vaikutus vanho-
jen kuntaosakkaiden rahoitusosuuksiin,

 erillisten neuvottelujen käyminen ratahankkeen toteuttamisvaihees-
ta,

 hankeyhtiön arvonlisäverotukselliseen kohteluun liittyvä epävar-
muus pyritään ratkaisemaan siten, että tosiasiallinen kustannusvas-
tuu hankeyhtiön rahoituksesta valtion ja kuntaosakkaiden välillä to-
teutuu mahdollisimman pitkälle rahoituskustannusten jaosta sovitun 
mukaisesti,

 valtion oikeus lunastaa muiden osakkaiden osakkeet yhdellä eurol-
la, jos toteuttamisvaiheen rahoituksesta ei löydy yhteistä näkemystä 
ja/tai hankeyhtiön toiminnan alasajo sitä vaatii,

 yhtiön hallituksen kokoonpano (Helsinki nimeää yhden hallitusjäse-
nen),
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 osapuolilla on oikeus saada tarvitsemansa tiedot yhtiöltä, ellei lain 
pakottava säännös estä sitä, 

 keskeisten osakassopimuksen ehtojen muuttaminen edellyttää 
kaikkien osapuolien suostumuksen.

Enimmäisrahoitusosuus, johon osapuolet osakassopimuksessa sitou-
tuvat on yhteensä 77,35 miljoonaa euroa, josta Helsingin kaupungin 
enimmäisrahoitusosuus on yhteensä noin 5,8 miljoonaa euroa (7,5 %). 
Osuus sisältää kaupungin osuuden arvioiduista suunnittelukustannuk-
sista sekä hankeyhtiön toiminnanaikaisista kustannuksista. Rahoituso-
suus jakautuu osakassopimuksessa esitetyn karkean arvion mukaan 
noin viidelle vuodelle, mutta on riippuvainen siitä, kuinka paljon no-
peammin hankkeen suunnittelua pystytään käytännössä viemään 
eteenpäin. 

Valtion sekä kaupunkien ja kuntien rahoitusosuuksissa ei ole otettu 
huomioon hankkeeseen mahdollisesti saatavaa EU-tukea. Tuki pienen-
tää rahoitusosuuksia edellyttäen, että suunnittelukustannukset eivät 
hankkeen aikana olennaisesti kasva arvioidusta.

Osakassopimuksen perusteella osapuolet eivät ole velvollisia lisära-
hoittamaan yhtiötä, jos suunnittelukustannukset ylittävät arvioidun mää-
rän. Lisärahoitus edellyttää uusia erillisiä neuvotteluja ja päätöksiä. 
Vastaavasti hankkeen toteutusvaiheen rahoitukseen osallistuminen 
edellyttää erillisiä päätöksiä.

Radan toteutuksen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu tässä vaiheessa 
noin 2,5 miljardia euroa. Valtion, muiden hankkeeseen osallistuvien jul-
kisyhteisöjen ja EU-rahoituksen lisäksi suunnitteluvaiheen jälkeen ra-
hoittajiksi haetaan myös institutionaalisia sijoittajia. Jos hanke ei siitä 
huolimatta etene rakentamisvaiheeseen tai Helsingin kaupunki ei ole 
mukana rakentamisvaiheen rahoittamisessa, tulee kaupungin suunnit-
teluvaiheessa yhtiöön sijoittama rahamäärä kirjattavaksi suunnittelu-
hankkeen päättymisen jälkeen tulosvaikutteisesti joko osakkeiden ar-
vonalennuksena tai luovutustappiona. 

Osakassopimusluonnoksen sisällöstä päästiin yhteiseen neuvottelutu-
lokseen neuvottelijoiden kesken 13.2.2020 ja talouspoliittinen ministeri-
valiokunta hyväksyi osakassopimuksen valtion osalta 3.3.2020. 

Kaupunkien ja kuntien osalta tarvitaan erilliset viralliset päätökset han-
keyhtiöön osallistumisesta. Päätökset on arvioitu tehtävän kunkin tahon 
omien toimielimien kokousaikataulujen mukaisesti maalis-huhtikuussa.
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Osakassopimuksen hyväksyminen käsitellään kaupungin osalta erik-
seen hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaos-
tossa kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen jälkeen.

Kunnan toimiala

Kuntalain 7 §:n 1 momentin mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla 
itselleen ottamansa tehtävät. Nämä tehtävät muodostavat kunnan ylei-
sen toimialan. Yleisen toimialan määräytymisen periaatteet ohjaavat ja 
rajaavat sitä, mitä tehtäviä kunta voi ottaa hoitaakseen.

Kunnan toimialaa määriteltäessä on otettava huomioon ensinnäkin hal-
linnon yleiset oikeusperiaatteet, joista säädetään hallintolain 6 §:ssä. 
Lisäksi vakiintuneesti yleistä toimialaa rajoittaviksi periaatteiksi on kat-
sottu oikeuskäytännössä tehtävän yleishyödyllisyys, tehtävän paikalli-
suus, yksityisen tukemisen kielto, hallinnon toissijaisuus ja työnjako 
muiden viranomaisten kanssa sekä spekulatiivisen toiminnan kielto.

Nopeampien raideyhteyksien kehittämisen Helsinkiin Turusta voi enna-
koida parantavan kaupungin saavutettavuutta ja sen elinkeinoelämän 
yleisiä toimintaedellytyksiä sekä laajentavan työssäkäyntialuetta ja 
edistävän kuntalaisten hyvinvointia sujuvoittamalla työmatkayhteyksiä 
ja muuta liikkumista. Turun tunnin junan kaltaiset suuret infrahankkeet 
ovat myös laajemmin koko Suomen ja siten myös pääkaupunkiseudun 
tulevan kehityksen ja kilpailukyvyn kannalta erittäin tärkeitä. Hankeyh-
tiön omistamiseen ja rahoittamiseen osallistumisen tueksi on siten mo-
nia merkittäviä kunnan ja kuntalaisten edun mukaisuutta ja tehtävän 
yleishyödyllisyyttä koskevia perusteluja.

Edellä kuvattujen perusteiden nojalla on perusteltua myös katsoa, että 
Helsingin ja Turun välisen nopeamman raideyhteyden kehittäminen 
hyödyttää merkittävästi Helsingin kaupunkia ja sen asukkaita. Ottaen 
huomioon, ettei paikallisuusperiaate tarkoita, että kunnan toimet saisi-
vat hyödyttää vain oman kunnan asukkaita, on katsottava, että paikalli-
suusvaatimuksen täyttymisen tueksi on puoltavia perusteluja riippumat-
ta siitä, että suunniteltava raideyhteys ulottuu myös kaupungin ja sen 
välittömän lähiseudun ulkopuolelle.

Kaupungin osallistumisessa hankeyhtiöön on kyse olemassa olevien 
ratayhteyksien kehittämisen suunnittelusta vähemmistöosakkeenomis-
tajana valtion määräysvallassa olevassa yhtiössä. On perusteltua ja oi-
keasuhtaista kunnan yleisen toimialan näkökulmasta, että kaupunki voi 
suunnitellussa roolissa olla edistämässä kaupunkia ja kaupunkilaisia 
merkittävästi hyödyttävän raideyhteyden kehittämistä.

Osakassopimusluonnoksen mukaan osapuolten tarkoituksena on, että 
suunnitteluvaiheessa yhtiö käyttää keräämänsä varat hankkeen suun-
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nitteluun rakentamisvalmiuteen saakka sekä muiden yhtiön suunnitte-
luvaiheen toiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen eikä yhtiö 
lähtökohtaisesti jaa osinkoa osakkaille suunnitteluvaiheessa. Ottaen li-
säksi huomioon yhtiön toimialan ja tavoitteen, sen toiminnan ei voida 
katsoa olevan puhtaasti teollista tai kaupallista, eikä siten spekulatiivis-
ta toimintaa.

Turun Tunnin Juna -hankeyhtiön omistamiseen ja rahoittamiseen osal-
listumiselle on kunnan yleisen toimialan näkökulmasta puoltavia perus-
teluja, joiden nojalla hankeyhtiöön osallistumisen voidaan katsoa kuu-
luvan kunnan toimialaan Helsingin kaupungin kannalta. Keskeisimmät 
perustelut liittyvät Helsingin alueen elinvoiman ja asukkaiden hyvin-
voinnin edistämiseen, ja niillä on selkeä yhteys kuntalain 1 §:n tarkoi-
tussäännökseen.

Liitteenä on asiaan liittyen Kuntaliiton sekä professori Olli Mäenpään 
lausunnot hankeyhtiöihin osallistumisesta suhteessa kuntalain toimia-
laan. Lausunnot vahvistavat tulkintaa Turun Tunnin Juna Oy:öön osal-
listumisen kuulumisesta kaupungin toimialaan.

Valtiontukisääntely

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mu-
kaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä 
taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vää-
ristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotan-
nonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsen-
valtioiden väliseen kauppaan. Valtiontukisääntöjä sovelletaan ainoas-
taan silloin, kun tuensaaja on ”yritys” (Euroopan komission tiedonanto 
EUVL [2016] C 262/01, kohta 6). 

Turun Tunnin Juna Oy:n toimialana on Helsinki-Turku nopeaan junayh-
teyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisval-
miuteen asti. Kaupunginhallitus katsoo ensisijaisesti, että yhtiö ei har-
joita taloudellista toimintaa eli tarjoa tavaroita tai palvelu-ja markkinoilla. 
Näin ollen se ei ole SEUT 107(1):ssa tarkoitettu yritys, eivätkä valtion-
tukisäännöt siten tule sovellettaviksi yhtiön omistamisen ja rahoittami-
sen osalta.

Raideyhteyden suunnitteluvaiheella pyritään kyseisen raideliikenneinf-
rastruktuurin rakentamisvalmiuteen, ja se on tällä perusteella valtiontu-
kiarvioinnin näkökulmasta katsottavissa osaksi kokonaisrakentamis-
hanketta. Jo suunnitteluvaiheen rahoittamista voidaan siksi arvioida inf-
rastruktuurirahoituksen näkökulmasta. Euroopan komissio on katsonut, 
että vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan tai kilpailun vääristy-
minen on yleensä poissuljettua infrastruktuurin rakentamisessa silloin, 
kun infrastruktuurilla ei ole tavallisesti suoria kilpailijoita, yksityinen ra-
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hoitus on alalla ja kyseisessä jäsenvaltiossa vähäistä ja infrastruktuurin 
tarkoituksena ei ole valikoivasti suosia tiettyä yritystä tai toimialaa vaan 
se hyödyttää koko yhteiskuntaa (komission tiedonanto EUVL [2016] C 
262/01, kohta 211).

Jotta tietyn hankkeen kaikki julkinen rahoitus kuuluisi valtiontukisääntö-
jen soveltamisalan ulkopuolelle, on varmistettava, että infrastruktuurien 
rakentamiseen kohdassa 211 mainituissa tilanteissa myönnettyä rahoi-
tusta ei voida käyttää muiden taloudellisten toimintojen, kuten infrast-
ruktuurin toiminnan harjoittamisen, ristiin tukemiseen tai välilliseen tu-
kemiseen (komission tiedonanto EUVL [2016] C 262/01, kohta 212). 
Turun Tunnin Juna Oy:n ainoa tehtävä on kyseisen raideliikenneinfrast-
ruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen saakka, eikä myönnettävää 
rahoitusta käytetä infrastruktuurin toiminnan harjoittamisen tai muiden 
taloudellisten toimintojen tukemiseen.  

Komissio katsoo, että mahdollisten käyttäjien saataville tasavertaisin ja 
syrjimättömin ehdoin asetettavan rautatieinfrastruktuurin rakentaminen 
täyttää yleensä kohdassa 211 mainitut edellytykset ja sen vuoksi sen 
rahoitus ei tavallisesti vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan eikä 
vääristä kilpailua (komission tiedonanto EUVL [2016] C 262/01, kohta 
219). Vaikka Turun Tunnin Juna Oy:n toiminta arvioitaisiinkin luonteel-
taan taloudelliseksi, on edellä esitetyin perustein katsottava, että tuki ei 
vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan eikä vääristä kilpailua. Näin 
ollen on joka tapauksessa niin, että hankeyhtiön omistamisessa ja ra-
hoittamisessa ei ole kyseessä SEUT 107(1) mukainen valtiontuki.

Päätöksen täytäntöönpano

Edellyttäen, että kaupunginvaltuusto tekee päätöksen Turun Tunnin 
Juna Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen osallistumisesta, kaupun-
ginhallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään

 hyväksymään kaupungin osalta Turun Tunnin Juna Oy:n perusta-
misen,

 myöntämään kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käy-
tettäväksi vuoden 2020 talousarviomäärärahoja enintään 100 000 
euroa osakkeiden merkintähintojen tai muun pääomasuorituksen 
maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, 
kaupunginhallituksen käytettäväksi, 

 kehottamaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa huo-
lehtimaan osakkeiden merkitsemiseen tai muuhun pääomittamiseen 
liittyvistä käytännön toimenpiteistä, sekä
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 kehottamaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa huo-
lehtimaan yhtiön perustamiseen liittyvistä toimenpiteistä kaupungin 
osalta sekä tekemään tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vä-
häisiä muutoksia hankeyhtiöasiakirjoihin.

Täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginhallituksen konser-
nijaosto hyväksyy Turun Tunnin Juna Oy:n osakassopimuksen.

Lopuksi

Suomen kilpailukyvyn eturintamassa ovat tiiviit ja innovatiiviset kau-
punkiseudut, jotka toimivat merkittävinä tuottavuuden, asumisen, kau-
pan ja työssäkäynnin keskuksina. Tiiviit kaupunkiseudut eroavat merkit-
tävästi muista Suomen alueista ruuhkautumisen ja maan kalliin hinnan 
vuoksi. Nopeat junayhteydet kasvukolmion Helsinki, Turku ja Tampere 
sekä Helsinki-Vantaan lentoaseman välillä luovat kansainvälisesti kil-
pailukykyisen kasvualueen parantaen erityisesti tuottavuutta, monipuo-
lisia työmarkkinoita, kasvavia kulutusmarkkinoita ja innovaatioihin pe-
rustuvaa yritystoimintaa. Lisäksi Turun tunnin juna -hanke on sekä 
kaupungin että kansallisten ilmastotavoitteiden mukainen.

Ottaen huomioon Helsingin ja Turun välisen ratayhteyden kehittämises-
tä muodostuvat valtakunnalliset sekä alueelliset suorat ja välilliset hyö-
dyt on kaupungin kannalta perusteltua osallistua Turun Tunnin Juna 
Oy:n omistamiseen Helsinki-Turku-yhteysvälin kehittämisen edistämi-
seksi ja jouduttamiseksi. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakassopimusluonnos
2 Osakassopimusluonnos_liite 1.2
3 Osakassopimusluonnos_liite 12.4.1
4 Perustamissopimusluonnos
5 Yhtiöjärjestysluonnos

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muut neuvotteluosapuolet Kunnallisvalitus, valtuusto
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Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.03.2020 § 188

HEL 2019-002808 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä, että 

 kaupunki lähtee osakkeenomistajaksi Helsingin ja Turun välisen 
raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Turun Tun-
nin Juna Oy), ja että

 kaupunki merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten 
pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään 5,9 miljoonalla eurolla. 

Käsittely

16.03.2020 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Anna Vuorjoki
Esteellisyyden syy: intressijääviys (hallintolaki 28.1 § 3 kohta)

09.03.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 98
Vuokrausperiaatteiden määrittäminen määräalalle (Länsisatama, 
Jätkäsaari, tuleva pysäköintitontti)

HEL 2020-001026 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan 
(Länsisatama) liitteen 1 mukaisen kiinteistön 91-20-9909-100 määrä-
alan vuokrausperiaatteet myöhemmin päätettävästä ajankohdasta al-
kaen 31.12.2069 saakka liitteen 5 mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokra-alue
2 Sijainti- ja vuokra-aluekartta
3 Asemakaavaluonnoksen havainnekuva
4 Poikkeamispäätös
5 Vuokrausperiaatteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tietoja hankkeesta

Alueelle suunnitellaan pysäköintilaitosta tulevan liikuntakeskuksen ja 
hotellin sekä sataman käyttöön. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 
on 27.11.2017, 17 § varannut alueen Royal Areena Oy:lle vuoden 2019 
loppuun asti, minkä jälkeen alue on vuokrattu lyhytaikaisesti poikkea-
mis- ja rakennusluvan hakemista sekä maanrakennustöiden aloittamis-
ta varten 23.6.2020 saakka Royal Areena Oy:lle. Royal Areena Oy:n 
pysäköintilaitosta varten perustama Kiinteistö Oy Helsingin Jätkäsaa-
ren Satamapysäköinti on merkitty kaupparekisteriin 12.6.2019. 
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Suunniteltuun pysäköintilaitokseen tulisi noin 760 autopaikkaa kahdek-
saan kerrokseen. Rakennuksen laajuus olisi noin 24 668 k-m².

Asemakaava ja tonttitiedot

Alueella on voimassa asemakaava nro 8043 (vahvistettu 12.12.1979). 
Asemakaavan mukaan alue satama-aluetta.

Asemakaavaluonnoksessa (3.6.2014) alue oli osoitettu toimitilaraken-
tamisen korttelialueeksi (KL-1). Alueelle on kuitenkin tarkoitus toteuttaa 
pysäköintilaitos ja uudemmassa asemakaavaluonnoksessa alue on 
merkitty pysäköintitontiksi (LPA). 

Asemakaavan muutoksessa alueelle on suunniteltu pysäköintilaitoksen 
lisäksi liikuntatiloja ja kylpylähotelli. Pysäköintilaitos toteutetaan kuiten-
kin ennen kaavamuutoksen hyväksymistä poikkeamisluvalla, joka on 
hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 10.12.2019, 656 §. Vuok-
ra-alueelle tulee näin ollen vahvistaa vuokrausperiaatteet ennen pitkä-
aikaisen maanvuokrasopimuksen solmimista. Asemakaava muutoksen 
myötä kiinteistön 91-20-9909-100 määräalasta muodostuu LPA-tontti 
nro 20836/1.

Sijainti- ja vuokra-aluekartta sekä asemakaavaluonnoksen havainne-
kuva ovat liitteinä 2 ja 3. Poikkeamispäätös on liitteenä 4.

Vuokra-aika ja vuokran määrä

Vuokra-aika on noin 50 vuotta siten, että vuokra-aika päättyy vuoden 
2069 lopussa.

Tulevalle pysäköintitontille esitettävien vuokrausperiaatteiden mukaan 
vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömet-
rihintaa 7,50 euroa. Hintatasossa joulukuu 2019 (ind. 19,76) tontin ker-
rosneliömetrihinta on noin 148 euroa. Vuosivuokra olisi tällä hetkellä 
noin 183 000 euroa. 

Vuokrahinta perustuu ulkopuolisen arvioitsijan antamaan arviolausun-
toon.

Toimivalta

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

Lopuksi
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Arviolausunto on salassa pidettävä asiakirja (JulkL 24 § 1 mom. 17 
kohta). Luottamushenkilöillä on mahdollisuus tutustua asiakirjaan kau-
pungin kirjaamossa esityslistan julkaisun jälkeen. Kokouspäivänä se on 
saatavissa kokouksen sihteeriltä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokra-alue
2 Sijainti- ja vuokra-aluekartta
3 Asemakaavaluonnoksen havainnekuva
4 Poikkeamispäätös
5 Vuokrausperiaatteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 11.02.2020 § 82

HEL 2020-001026 T 10 01 01 02

Valtamerilaituri 4

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punkiympäristölautakunta oikeutetaan vuokraamaan liitekartan 1 mu-
kainen, noin 6 353 m² suuruinen määräala Helsingin kaupungin 20. 
kaupunginosan (Länsisatama) kiinteistöstä 91-20-9909-100 31.12.2069 
asti seuraavin ehdoin: 

1

Tulevan pysäköintilaitostontin, noin 6 353 m² suuruisen määräalan Hel-
singin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) kiinteistöstä 91-20-
9909-100 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkus-
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tannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 7,50 
euron suuruista kerrosneliömetrihintaa. 

2

Muutoin noudatetaan soveltuvin osin liike- ja toimistoalueen vuokraso-
pimuslomakkeen ehtoja.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Elina Kuikanmäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki(a)hel.fi
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§ 99
Hakaniemenrannan asemakaava ja asemakaavan muutos (12575)

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12575 kartta, 
päivätty 9.4.2019, muutettu 10.12.2019

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12575 selostus, 
päivätty 9.4.2019, muutettu 10.12.2019, päivitetty Kylk:n 10.12.2019 
päätöksen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piir. nro 6927)
4 Tehdyt muutokset
5 Vuorovaikutusraportti 28.10.2014, täydennetty 14.2.2017, 9.4.2019 ja 

3.12.2019 liitteineen
6 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 1. kaupunginosan (Kruununhaka) vene-
satamaa ja vesialuetta, 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Vilhonvuori) 
puisto-, vesi- ja katualueita, 11. kaupunginosan (Kallio, Siltasaari) vesi- 
ja katualueita koskevan asemakaavan sekä 1. kaupunginosan (Kruu-
nunhaka) puisto-, vesi- ja katualueita, 10. kaupunginosan (Sörnäinen, 
Vilhonvuori) venesatamaa ja katualuetta,  11. kaupunginosan (Kallio, 
Siltasaari) korttelia 206 sekä vesi- ja katualueita (muodostuvat uudet 
korttelit 10397, 11207 ja 11209) koskevan asemakaavan muutoksen 
9.4.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun piirustuksen nro 12575 mu-
kaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Tiivistelmä

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee alueita Hakaniemenran-
nassa sekä Siltavuorenrannassa, Opetushallituksen korttelia sekä katu-
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, puisto- ja vesialueita Sörnäisten, Kallion ja Kruununhaan kaupungino-
sissa Siltavuorensalmen ympäristössä.

Kaavaratkaisu mahdollistaa Kruunusillat -pikaraitiotieyhteyden Kalasa-
taman Nihdin suunnasta Hakaniemen kautta kohti keskustaa, Haka-
niemensillan uuden linjauksen, uutta julkista rantaa sekä alueen kau-
punkirakenteen tiivistämisen täydennysrakentamalla.

Kaavaratkaisun tavoitteena on luoda Hakaniemen ympäristöön uutta 
laadukasta ja monipuolista julkista tilaa meren äärelle. Tavoitteena on 
vahvistaa Hakaniemen ominaispiirteitä ja vetovoimaisuutta sekä alueen 
asemaa osana keskustan kaupunkirakennetta.

Alueelle on suunniteltu uusi raitiotieyhteys Hakaniemenrantaan, Haka-
niemensillan uusi linjaus, uutta julkista rantaa sekä kolme uutta asuin-
kerrostalojen korttelia. Tonttitehokkuus on keskimäärin eₜ=4,15. Uutta 
asuntokerrosalaa on 57 550 k-m² ja liike- ja toimitilakerrosalaa on 6 300 
k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 1 250.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
6927), jonka mukaan Hakaniemen alueen kävelyn ja pyöräilyn yhteydet 
sekä joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat. Autoliikenteen 
ajoreitteihin tulee muutoksia, kun Hakaniemen sillan ramppijärjestelyt 
poistetaan ja uusi silta kytkeytyy katuverkkoon tasoristeyksin Siltavuo-
rensalmen molemmin puolin.

Kaavaratkaisu toteuttaa kortteleiden 11209 ja 10397 osalta kaupun-
kiympäristölautakunnan 16.4.2019 § 203 hyväksymän markkinaehtoi-
sen pysäköintijärjestelmän kokeilun periaatteita.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että alueen lii-
kenteelliset yhteydet paranevat kaikilla kulkumuodoilla ja ympäristön 
virkistysmahdollisuudet paranevat. Alueen kaupunkikuva muuttuu ra-
kennetummaksi ja palvelutaso paranee täydennysrakentamisen myötä. 
Toteuttaminen vahvistaa Hakaniemen aluetta osana keskusta-aluetta.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavan muut-
tamisen periaatteet 4.11.2014 jatkosuunnittelun pohjaksi. Kuitenkin 
edellytettiin, että tutkitaan mahdollisuutta lisätä olennaisesti täydennys-
rakentamisen määrää.

Kaavaratkaisu on osa Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan asema-
kaavakokonaisuutta, jonka kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 
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28.2.2017 § 110 asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen 
laatimisen pohjaksi. Jatkosuunnittelussa Siltavuorensalmen alueesta 
mukaan lukien Hakaniemenranta järjestetään monialainen suunnittelu-
kilpailu, jossa osallistuvilta joukkueilta vaaditaan arkkitehtuurin, maise-
ma-arkkitehtuurin ja kaupunkimuotoilun osaamista.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualue on vanhaa täyttömaata ja maisema on rakennettua. 
Ympäristön rakennuskannan vanhimmat osat ovat 1900-luvun alusta, 
nykyisen muotonsa alueen korttelirakenne on saanut 1900-luvun puoli-
välin jälkeen ja uusimmat osat alueen rakennuksista ovat 1960–70 -
luvuilta, jonka jälkeen alueella on tapahtunut hyvin vähän muutoksia. 
Hakaniemen silta rakennettiin vuonna 1961 palvelemaan idästä saapu-
vaa autoliikennettä.

Hakaniementori on itäisen kantakaupungin liikenteellinen solmupiste ja 
toiminnallinen keskus. Suunnittelualueen itäisen osan kaupunkikuvaa 
hallitsee Sörnäisten rantatien liikenneväylä, joka halkaisee kaupunkira-
kenteen ja erottaa Merihaan muusta Kallion ja Sörnäisten kaupunkira-
kenteesta.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1922–2007, joissa 
alue on merkitty pääasiassa katu- ja puistoalueeksi. Lisäksi alueella on 
asemakaavoittamatonta aluetta.

Helsingin kaupunki omistaa alueet, lukuun ottamatta YH–korttelialuetta, 
joka on yksityisomistuksessa.

Kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti:

Esirakentaminen ja rannat 36 milj. euroa
Johtosiirrot 9 milj. euroa
Kadut ja liikennealueet 15,5 milj. euroa
Puistot, virkistys- ja viheralueet 5 milj. euroa
Yhteensä 62–67 milj. euroa

Ranta-alueiden toteuttamisessa ja suunnittelualueen tasaus-
suunnittelussa on otettu huomioon ilmastonmuutoksen aiheuttaman 
merenpinnan nousun vaikutukset. Lisäksi tulevaisuudessa joudutaan 
varautumaan meri- ja hulevesitulviin suunnittelualuetta laajemmalla 
alueella. Varautumiskeinoina on esitetty tulva- ja hulevesijärjestelmät ja 
-pumppaamot sekä muutoksia nykyisen Merihaan alueella. Näiden kus-
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tannukset ovat yhteensä noin 16 miljoonaa euroa. Tulviin varautumisen 
järjestelyt jakautuvat pitkälle aikavälille eivätkä kaikki investoinnit ole 
välttämättömiä alueen rakentamiskäyttöönoton yhteydessä. Tulviin va-
rautumisen vaikutus Siltavuorensalmen alueella on noin 250 €/k-m².

Kustannuksissa ei ole otettu huomioon Kruunusillat raitiotien kustan-
nuksia eikä Hakaniemensillan uusimisen kustannuksia, joista on käyn-
nissä erilliset suunnittelu- ja toteutushankkeet.

Alueelle on aiemmin laadittu asemakaava hotellitonttia sekä tontin itä-
puolella sijaitsevaa aukiota ja näihin liittyviä julkisia ranta-alueita varten. 
Hakaniemen hotellin asemakaavan toteuttamisen kustannuksiksi on 
arvioitu aiemmin 19 miljoonaa euroa, eikä sitä ole sisällytetty Hakanie-
menrannan asemakaavan kustannuksiin.

Asemakaava mahdollistaa venesataman toteuttamisen Pohjoisrannan 
pohjoispäähän. Tämän toteuttaminen ei ole muun maankäytön toteut-
tamisen edellytyksenä. Alustavasti venesataman esi- ja rantarakenta-
misen kustannuksiksi on arvioitu n. 20 miljoonaa euroa. Tätä ei ole si-
sällytetty edellä esitettyyn kustannusarvioon. Tarkempi kustannusarvio 
tulee laatia, mikäli alueen jatkosuunnittelua edistetään.

Rakennusoikeuden arvo ja tonttitulot

Asemakaava ja asemakaavamuutos nostavat alueen nykyisten tonttien 
arvoa. Kaupungille kohdistuu tuloja rakennusoikeuden myynnistä ja 
vuokraamisesta. Rakennusoikeuden arvoksi AM-ohjelman mukaisella 
hallinta- ja rahoitusmuotojakaumalla on arvioitu noin 75 miljoonaa eu-
roa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 7.5.–5.6.2019. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin kolme muistutusta. Nähtävilläoloajan ulko-
puolella saapui yksi kirje. Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat lintujen elinolosuhteiden muutoksiin, vaatimukseen poistaa täytöt 
suunnitelmista, merenpinnan nousun vaikutuksiin alueella, pysäköinti-
paikkojen vähentymiseen Kruununhaan alueella sekä uusien katulin-
jausten vaikutuksiin ympäristössä. Kirjeessä esitetyt huomautukset 
kohdistuivat pyöräily-yhteyksien laatuun.

Kaavaehdotuksesta antoivat lausuntonsa Museovirasto, Väylävirasto, 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helsingin Satama Oy ja 
Helsingin kaupunginmuseo. Lausunnoissa esitetyt huomautukset koh-
distuivat arvokkaan ympäristön huomioimiseen kaavamuutoksessa, 
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kunnallistekniikan tilavarausten tarkentamiseen, Pisararadan työmaa-
aikaisten järjestelyjen huomioimiseen, sataman liikenteen yhteyksien 
erityispiirteiden huomioimiseen, virtausten muutosten riittävään huo-
mioimiseen sekä melumääräysten riittävyyteen.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista, kirjeistä ja 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. Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, 
joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12575 kartta, 
päivätty 9.4.2019, muutettu 10.12.2019

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12575 selostus, 
päivätty 9.4.2019, muutettu 10.12.2019, päivitetty Kylk:n 10.12.2019 
päätöksen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piir. nro 6927)
4 Tehdyt muutokset
5 Vuorovaikutusraportti 28.10.2014, täydennetty 14.2.2017, 9.4.2019 ja 

3.12.2019 liitteineen
6 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 3.12.2019
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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

Helsingin Satama Oy
Helsingin seudun liiken-
ne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -
kuntayhtymä
Museovirasto, kulttuu-
riympäristön suojelu
Helen Oy

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Asemakaavoitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.03.2020 § 195

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 1. kaupunginosan (Kruununhaka) vene-
satamaa ja vesialuetta, 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Vilhonvuori) 
puisto-, vesi- ja katualueita, 11. kaupunginosan (Kallio, Siltasaari) vesi- 
ja katualueita koskevan asemakaavan sekä 1. kaupunginosan (Kruu-
nunhaka) puisto-, vesi- ja katualueita, 10. kaupunginosan (Sörnäinen, 
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Vilhonvuori) venesatamaa ja katualuetta,  11. kaupunginosan (Kallio, 
Siltasaari) korttelia 206 sekä vesi- ja katualueita (muodostuvat uudet 
korttelit 10397, 11207 ja 11209) koskevan asemakaavan muutoksen 
9.4.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun piirustuksen nro 12575 mu-
kaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Käsittely

16.03.2020 Ehdotuksen mukaan

Kaupunginhallitus päätti käsitellä esityslistan kolmannen ehdotuksen 
kokouksen viimeisenä asiana.

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Perttu Pulkka. Asiantuntija poistui 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 641

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Hankenumero 1611_1, 1611_2

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti

 9.4.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12575 hyväksymistä. Asemakaava 
koskee 1. kaupunginosan (Kruununhaka) venesatamaa ja vesialuei-
ta; 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Vilhonvuori) puisto-, vesi- ja ka-
tualueita; 11. kaupunginosan (Kallio, Siltasaari) vesi- ja katualueita 
ja asemakaavan muutos koskee 1. kaupunginosan (Kruununhaka) 
puisto-, vesi- ja katualueita; 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Vilhon-
vuori) venesatamaa ja katualuetta; 11. kaupunginosan (Kallio, Silta-
saari) korttelia 206 sekä vesi- ja katualueita (muodostuvat uudet 
korttelit 10397, 11207 ja 11209).

Lisäksi lautakunta päätti

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

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että Siltavuorenrannan katu- 
ja puistosuunnitelmissa pyritään mahdollisimman laadukkaaseen jalan-
kulkuympäristöön, kiinnitetään huomiota seikkoihin jotka vähentävät 
katuympäristön väylämäisyyttä ja edesauttavat nopeusrajoitusten puit-
teissa ajamista kuten ajokaistojen leveyteen, pysäköintipaikkojen ja ka-
tupuiden sijoitteluun. Lautakunta pitää tärkeänä, että kävely-yhteydet 
puistoon ja sillalle suunnitellaan sujuviksi ja toimiviksi. Puiston osalta 
pyritään luomaan ympäristö, jolla on laaja vetovoima.

Käsittely

10.12.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli liikenneinsinööri Juha Väisänen. Asiantun-
tija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että Siltavuo-
renrannan katu- ja puistosuunnitelmissa pyritään mahdollisimman laa-
dukkaaseen jalankulkuympäristöön, kiinnitetään huomiota seikkoihin 
jotka vähentävät katuympäristön väylämäisyyttä ja edesauttavat no-
peusrajoitusten puitteissa ajamista kuten ajokaistojen leveyteen, pysä-
köintipaikkojen ja katupuiden sijoitteluun. Lautakunta pitää tärkeänä, et-
tä kävely-yhteydet puistoon ja sillalle suunnitellaan sujuviksi ja toimivik-
si. Puiston osalta pyritään luomaan ympäristö, jolla on laaja vetovoima.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

03.12.2019 Pöydälle

16.04.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

09.04.2019 Pöydälle

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

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

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Juha Väisänen, liikenneinsinööri, puhelin: 31026659

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

mikko.juvonen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 27.5.2019

HEL 2013-002028 T 10 03 03

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

Suunnittelualue sijaitsee Hakaniementorin itä- ja kaakkoispuolella, Sil-
tavuorensalmen molemmin puolin. Pohjoisessa suunnittelualue rajau-
tuu Haapaniemenkadun eteläpuolelle ja Kruununhaan puolella Kirjan-
työntekijänkadun eteläreunaan. Alueen täydennysrakentaminen poh-
jautuu kaupungin strategisten, yleiskaavan ja Asumisen ja maankäytön 
ohjelman tavoitteisiin tiivistää kaupunkirakennetta olemassa olevien 
joukkoliikenteen solmukohtien ympäristössä. Kaavaratkaisu mahdollis-
taa Kruunusillat –pikaraitiotieyhteyden Kalasataman Nihdin suunnasta 
Hakaniemen kautta kohti keskustaa, Hakaniemensillan uuden linjauk-
sen, uutta julkista rantaa, sekä alueen kaupunkirakenteen tiivistämisen 
täydennysrakentamalla. 

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun lähtökohtana ovat keväällä 2018 ratkaistun Hakanie-
menrannan ideakilpailun ensimmäisen ja toisen palkinnon saaneet eh-
dotukset. Alueen suunnittelun lähtökohtana on ollut paikalliseen kau-
punkirakenteeseen sitoutuva täydennysrakentamisen periaate. Sör-
näisten rantatien varteen Merihaan tornin läheisyyteen on osoitettu 
korkeampaa rakentamista. Julkiset tilat, erityisesti ranta-alueet on 
suunniteltu monimuotoiseen aktiiviseen toimintaan sekä oleskeluun. 
Kruununhaan pohjoista rantaa sekä Merihaan eteläpuolella sijaitsevaa 
nurmialuetta laajennetaan täytöillä puistoalueiksi.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)
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Alueelle suunnitellaan kolme uutta asuinkorttelia. Hakaniemenrantaan 
on suunniteltu Hakaniemen kaupunkirakennetta jatkavia kortteleita 
(11209 ja 10397). Puoliavoimet korttelit muodostuvat seitsemänkerrok-
sisista asuinkerrostaloista.  Katutasoon tulee sijoittaa liike- ja ravintola-
tiloja. Korttelit muodostuvat puoliavoimista pihoista, jotka avautuvat ete-
lään lahden suuntaan. Pihat yhdistyvät kävelyalueeseen portaan kaut-
ta. Ensimmäisiin kerroksiin sijoittuu kivijalkaliiketilaa. Asuinkerrostalot 
sijoittuvat eteläkärjiltään osittain ulokkeelle.

Hakaniemen sillan vapautuvalle ramppialueille on suunniteltu Sörnäis-
ten rantatietä rajaavaa korttelia (kortteli 11205). Asuinkerrosalaa muo-
dostuu yhteensä 31 200 k-m2.  Korttelin eteläreunaan sijoittuu neliker-
roksinen toimitilarakentamisen osa-alue, jossa kerrosalaa on 650 k-m². 
Kortteli sijoittuu kaupunkirakenteelliseen rajapintaan. Sen länsipuolen 
korttelirakenne on Hakaniemen ympäristölle tyypillinen umpikortteli, 
itäpuolelle sijoittuu avointa rakentamistapaa hyvin edustava Merihaka; 
näistä paikallisista erityispiirteistä on muodostettu uusi yhdistelmäkort-
teli, jossa perinteiseen umpikortteliin on lisätty kolme korkeampaa 
osaa, jotka liittyvät Merihaan korkomaailmaan. Umpikortteliosuus on 
seitsemänkerroksinen, korkeimmillaan korttelin kerrosluku on 19.

Hallinto- ja virastorakennusten korttelialue (YH)

Opetushallituksen olemassa oleva rakennus. Korttelialuetta joudutaan 
pienentämään reunoilta, jotta uudet katulinjaukset ovat mahdollisia. 
Korttelin kerrosala säilyy nykyisellään.

Puisto (VP)

Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden puiston, Merihaanpuiston, Merihaan 
eteläpuolelle. Puisto muodostaa laajennuksen Merihaan eteläpuolelle 
sijoittuvalle suositulle nurmialueelle. Tavoitteena on säilyttää puiston 
luonteelle ominaiset vahvuudet. Puistoon sijoittuu maanalainen huleve-
sien pumppaamo. Puiston korkotasojen suunnittelussa on varauduttu 
merenpinnan nousuun. Kruununhaan Kirjanpuistoa laajennetaan ja 
mahdollistetaan puiston sijoittuminen rantaan, joka parantaa puiston 
valoisuutta ja virkistysmahdollisuuksia.

Vesialue (W)

Käyttöikänsä päähän tullut Hakaniemen silta korvataan uudella sillalla. 
Hakaniemen sillan uusi linjaus on suunniteltu olemassa olevan sillan 
itäpuolelle. Vanhan sillan tapaan uusi Hakaniemensilta ylittää Siltavuo-
rensalmen muodostaen yhteyden Sörnäisten rantatieltä Pohjoisran-
taan. Uusi silta on suunniteltu nykyistä matalampana, mikä mahdollis-
taa sillan liittymisen olemassa olevaan katuverkkoon tasossa Haka-
niemenrannassa ja Siltavuorenrannassa. Uuden sillan suunnittelussa 
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on kiinnitetty erityistä huomiota jalankulun ja pyöräilyn reitteihin ja ran-
tojen virkistysalueisiin. Siltavuorenrantaan sillan länsipuolelle syntyy 
laaja yhtenäinen puistoalue. Siltavuorensalmeen ei sijoiteta välitukia, 
joten merinäkymät muodostuvat avoimiksi ja sillan ali syntyy luonteva 
väylä vesiliikenteelle kuten vesibusseille. Yleissuunnitelman mukaan 
silta toteutetaan kolmiaukkoisena jännitettynä betonisena kehäsiltana. 
Sillan rakenteiden tulee olla ilmeeltään keveitä ja huolellisesti viimeis-
teltyjä. Erityistä huomioita kaupunkikuvassa tulee kiinnittää näkymiin 
Hakaniementorin ja Pitkänsillan suunnista sekä sillan valaistukseen. 

Hakaniemenrannan laiturista liikennöi säännöllistä lauttaliikennettä 
Korkeasaareen, Vallisaareen sekä itäiseen saaristoon. Reittiliikenne on 
mahdollista jatkossakin Hakaniemenrannasta. Alueelle sijoittuu kolme 
pienvenesatamaa, niiden osalta Merihaan venesatamaa joudutaan siir-
tämään puiston täyttöjen ja toimintojen myötä. Samoin Siltavuoren ve-
nesataman sekä Halkolaiturin veneilijöiden venepaikkoja joudutaan siir-
tämään tulevien täyttöjen ja sillan rakenteiden takia. 

Venesatama (LV)

Pohjoisrannassa sijaitsevaa kaupallisen veneliikenteen tukisatamaa 
kehitetään Helsingin yleiskaavan sekä Merellisen strategian tavoittei-
den mukaisesti. Alueelle mahdollistetaan kotisataman toiminnan laajen-
taminen, laituripaikkojen lisääminen sekä merellinen huoltotoiminta. 

Kaupunginmuseon lausunto

Hakaniemen ja Sörnäisten rantamaisemat ja näkymät tulevat merkittä-
vällä tavalla muuttumaan ja vesialueet kapenemaan kaavamuutoksen 
myötä. Alueen kaupunkirakenne tiivistyy ja alueelle nousee runsaasti 
myös korkeaa rakentamista. Näkymät Hakaniementorin suunnasta 
kohti Kruunuvuorenselkää ja Kruununhaan pohjoista kaupunkijulkisivua 
muuttuvat. Kaavaratkaisun toteutuessa näkymä kaventuu. Pitkänsillan 
ja Siltavuorenrannan suunnasta katsottuna suunnitelma muodostaa 
uuden julkisivun Hakaniemenrannalle ja Merihaan edustalle. 

Suunnittelualue on kahden RKY 2009 -alueen vaikutusalueella, Osuus-
liikkeiden ja teollisuuden Sörnäinen ja Helsingin yliopiston rakennusten 
muodostama kokonaisuus Siltavuoren penkereellä. Suunnittelualue 
kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Helsingin 
empire-keskusta ja kivikaupunki), johon sisältyy Kruununhaka ja joka 
pohjoisessa rajautuu Sörnäisten kaupunginosaan.

Suunnittelussa on otettava huomioon myös kulttuurihistoriallisesti, ra-
kennustaiteellisesti ja maisemallisesti arvokkaan Merihaan 1970-luvulla 
syntyneen kompaktikaupungin ominaispiirteiden säilyminen. Merihaka 
on listattu Suomen Docomomon (International Comittee for Documen-
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tation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the 
Modern Movement) kohdevalikoimaan 2017. Merihaka on edustava 
esimerkki 1970-luvun kaupunkirakentamisesta. Alue rakennettiin kerral-
la ja suunnittelussa sovellettiin kompaktikaupunkiajattelua. Aikakauden 
ihanteiden mukaisesti suunnittelijoiden tavoitteena oli luoda autoliiken-
teeltä rauhoitetulle kansitasolle sosiaalista kanssakäymistä edistävää 
tilaa. Merihaka on betoniarkkitehtuurin vaikuttava edustaja, jossa ra-
kennusten detaljointi on erityisen huolellista ja tärkeä ominaispiirre. 
Alueen suunnittelussa paneuduttiin erityisesti myös korkomaailmaan 
suhteessa läheiseen Kallion kaupunginosaan, ja kokonaisuus toteutet-
tiin niin, etteivät Merihaan rakennusmassat estä Kalliosta avautuvia 
merinäkymiä. Alueella on vahva merellinen identiteetti ja yhtenäinen 
1970-luvun ilme, jonka säilyminen tulee jatkossakin turvata.

Esillä olevan asemakaavaehdotuksen toteutuessa alueen kaupunkiku-
vallinen muutos tulee olemaan merkittävä, kun laajoja rakentamattomia 
alueita Siltasaarensalmen rannalla muuttuu rakennetuiksi, alue tiivistyy 
ja korkeaa rakentamista nousee Merihaankadun varrelle. Myös kau-
empaa katsottaessa maiseman muutos on merkittävä, kun avoimet tilat 
muuttuvat rakennetuiksi ja uudet tornitalot sulkevat avoimena säilyneitä 
pitkiä näkymiä. Merihaan saarekemainen asema muuttuu, kun sen vä-
littömään läheisyyteen syntyy uusia, tiiviisti rakennettuja kortteleita. Me-
rihaan yhden keskeisen dominantin, toimistotornin, symbolinen ja hal-
litseva vaikutus liudentuu, jos vaikutusalueelle sen läheisyyteen nousee 
19- ja 15-kerroksiset uudet tornitalot. Kaupunginmuseo esittää, että 
tornirakennusten kerroskorkeutta alennettaisiin niin, että Merihaan tor-
nin keskeinen ja tunnistettava asema ympäristössä voisi säilyä. Kaavan 
lähtökohdaksi on määritelty paikalliseen kaupunkirakenteeseen sitou-
tuva täydennysrakentamisen periaate, jota kaupunginmuseon mielestä 
tulisi toteuttaa myös siten, ettei kaupunginosan ominaisista rakennus-
korkeuksista merkittävällä tavalla poiketa. Kantakaupungin olemassa 
olevan, historiallisesti kerroksellisen ja kerroskorkeuksiltaan vakiintu-
neen kaupunkiympäristön arvoja tulee kunnioittaa myös siten, että 
muutos- ja täydennysrakentamisvaiheessa otetaan parhaalla mahdolli-
sella tavalla alueen rakentumisen jatkumo huomioon.

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

sari.saresto(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 13.02.2019 § 11

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Päätös
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Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12575 pohjakartan 
kaupunginosissa 1 Kruunuhaka, 10 Sörnäinen, 11 Kallio. Pohjakartta 
täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaa-
timukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12575
Kaupunginosat: 1 Kruunuhaka, 10 Sörnäinen, 11 Kallio
Kartoituksen työnumero: 46/2018
Pohjakartta valmistunut: 11.1.2019
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 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 16.01.2019 § 5

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Arkkitehti Perttu Pulkka esitteli asiaa.

Nimistötoimikunta on käsitellyt alueen nimistöä viimeksi 14.11.2018.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Näkinaukio–Näckens plats
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(aukio)

Perustelu: Liitynnäinen, vuokra-alueen ja huvilan nimen Necken sekä 
samasta aihepiiristä ammennettujen kaavanimien (kuten Näkinku-
ja–Näckens gränd, 1901) mukaan.

Vetehisenkulku–Strömkarlsgången

(jalankulkuyhteys)

Perustelu: Liitynnäinen, Vetehisenkujan mukaan.

14.11.2018 Käsitelty

17.10.2018 Pöydälle

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 05.04.2017 § 25

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Nimistötoimikunta käsitteli Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan 
alueella tarvittavista nimistä arkkitehti Perttu Pulkan esittelyn pohjalta. 
Nimistötoimikunta on esittänyt alueelle uusia nimiä myös 12.10.2016 (§ 
77), 14.12.2016 (§ 100) ja 8.3.2017 (§ 18).

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Kauraholmankatu–Kauraholmsgatan
(katu)
Perustelu: Nykyisen Vilhonvuoren tai Kulmavuoren paikkeilla sijain-
neen, tarkemmin määrittelemättömän Kauraholma-nimisen paikan mu-
kaan, joka esiintyy 1700-luvun asiakirjoissa. Kauraholmaan liittyvät 
myös nimet Kauraholmsbacken (Kauraholmanmäki), Kauraholmshagen 
ja Kauraholmsåkern, jotka ovat olleet käytössä 1800-luvun alussa. 
(Lähde: Paunonen, Heikki 2010: Stadin mestat 1. Ikkunoita Helsingin ja 
sen asukkaiden historiaan ja nykyisyyteen. Edico Oy. Helsinki.);

Näkinkulku–Näckens gång
(katu)
Perustelu: Liitynnäinen, läheisen vuokra-alueen ja huvilan nimen Nec-
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ken mukaan;

Pannukakunsilta–Pannkaksbron
(silta)
Perustelu: Hakaniemenrantaan maantäytöillä 1900-luvun alussa yhdis-
tetyn
Pannukakku-nimisen saaren mukaan. Nimistötoimikunta on 12.10.2016 
esittänyt nimeä toiseen paikkaan;

Signe Branderin kuja–Signe Branders gränd
(katu)
Perustelu: Muistonimi; liitynnäinen, Signe Branderin terassin mukaan; 
valokuvaaja Signe Viola Branderin (1869–1942) mukaan, joka ansioitui 
Helsingin muinaismuistolautakunnan valokuvaajana vuosina 1907–
1913. Signe Brander on ottanut useita valokuvia nykyisestä Hakanie-
menrannasta Siltavuorensalmen yli Kruununhakaan ja kuvannut paljon 
myös Pitkänsillan pohjoispuoleista elämää;

ja

Väinö Vähäkallion kuja–Väinö Vähäkallios gränd
(katu)
Perustelu: Muistonimi; arkkitehti, rakennushallituksen puheenjohtaja 
Väinö Niilo Vähäkallion (aik. Vilander, 1886–1959) mukaan. Vähäkallio 
tunnetaan erityisesti osuustoimintaliikkeen ja teollisuuden arkkitehtina. 
Nimeä esitetään 12.10.2016 esitetyn nimen Kauraholmanku-
ja–Kauraholmsgränden tilalle.

Lisäksi nimistötoimikunta päätti esittää, että voimassa olevaa kadunni-
meä Hakaniemenkatu–Hagnäsgatan jatketaan uudessa asemakaavas-
sa Merihaankadulle asti ja että Näkinkuja–Näckens gränd säilyy nykyi-
sellä paikallaan.

08.03.2017 Pöydälle

14.12.2016 Käsitelty

12.10.2016 Käsitelty

21.09.2016 Pöydälle

11.05.2016 Käsitelty

13.04.2016 Pöydälle

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

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2017 § 110

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Ksv 1611_1

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 

 hyväksyä 14.2.2017 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muu-
tosluonnoksen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen 
laatimisen pohjaksi. Asemakaavaluonnos koskee 1. kaupunginosan 
(Kruununhaka) venesatama- ja vesialueita, 10. kaupunginosan 
(Sörnäinen) osaa korttelista 10397 sekä vesi- ja katualueita ja 11. 
kaupunginosan (Kallio) vesi- ja katualueita. Asemakaavan muutos-
luonnos koskee 1. kaupunginosan (Kruununhaka) vesi- ja katualuei-
ta, 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 398 tontteja 1, 3 ja 4, 
korttelin 399 tontteja 14 ja 15 sekä puisto-, venesatama-, vesi- ja 
katualueita ja 11. kaupunginosan (Kallio) korttelia 206 sekä vesi- ja 
katualueita (muodostuu uudet korttelit 10397, 10400–10404, 11205 
ja 11207–11209)

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla: koh-
dassa Päätöksenteko 

 että jatkosuunnittelussa Siltavuorensalmen alueesta mukaan lukien 
Hakaniemenranta järjestetään monialainen suunnittelukilpailu, jossa 
osallistuvilta joukkueilta vaaditaan esimerkiksi arkkitehtuurin, mai-
sema-arkkitehtuurin ja kaupunkimuotoilun osaamista.

www.hel.fi/ksv

Käsittely

28.02.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Osmo Soininvaara: - että jatkosuunnittelussa Siltavuorensalmen alu-
eesta mukaan lukien Hakaniemenranta järjestetään monialainen suun-
nittelukilpailu, jossa osallistuvilta joukkueilta vaaditaan esimerkiksi ark-
kitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja kaupunkimuotoilun osaamista.

Kannattaja: Risto Rautava

http://www.hel.fi/ksv
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Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä 
hyväksyä varapuheenjohtaja Soininvaaran tekemän ja puheenjohtaja 
Rautavan kannattaman vastaehdotuksen.

14.02.2017 Pöydälle

04.11.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

28.10.2014 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka(a)hel.fi
Janne Prokkola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, julkiset tilat, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Juuso Helander, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

juuso.helander(a)hel.fi
Taneli Nissinen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37447

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

mikko.juvonen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 4.11.2016

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Hakaniemenranta, Sörnäistenranta

Lausunto

Kiinteistövirasto toteaa Kruununhaan, Kallion ja Sörnäisten kaupungi-
nosien alueelle suunnitellusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
1176-01/16 ja asemakaavaluonnoksesta seuraavia ehdotuksia jatko-
suunnitteluun:

Asemakaavaluonnoksessa esitetään mahdollisuutta Hakaniemen mer-
kittävään kehittämiseen tuoden sinne runsaasti uutta asumista ja elin-
keinoelämän toimintoja. Alueen toteuttamisen kustannukset ovat kui-
tenkin todennäköisesti niin kalliit, että maanmyyntitulot eivät välttämättä 
kata kaava-alueen kaikkia kustannuksia.

Liikennetunnelin linjausta ja toteutusvaihtoehtoja tulee tarkastella jatko-
suunnittelun yhteydessä, jotta hankkeille siitä aiheutuvia kustannuksia 
voitaisiin minimoida ja tonteista saatavia nettotuloja lisätä.
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Jatkosuunnittelussa pitää tutkia vaihtoehtoisia pysäköintiratkaisuja. Ha-
kaniemenrannan alueella osa asukkaiden autopaikoista voisivat sijaita 
velvoitepaikkoina Hakaniemen toriparkissa, mikä vuorottaiskäytön an-
siosta saattaisi alentaa rakentamiskustannuksia sekä parantaa rannan 
viihtyisyyttä, sillä pihakannet nousisivat todennäköisesti varsin korkeal-
le katutasosta. Velvoitepaikkoja on Hakaniemenrannassa yhteensä lä-
hes 300 autopaikkaa. Samoin Sörnäistenrannan alueella keskitettyä 
pysäköintiä voisi tutkia esimerkiksi Väinö Tannerin kentän alle maana-
laisena laitoksena. Sörnäistenrannassa on velvoiteautopaikkoja yli 400.

Kaavan jatkosuunnittelussa on tutkittava erityisen huolellisesti alueen 
liikennejärjestelyt ja Hakaniemen nykyisten ja sinne suunniteltavien uu-
sien toimintojen saavutettavuus sekä kulkuyhteydet toriparkkiin.

Keskitetyt ja joustavat pysäköintiratkaisut toisivat jatkosuunnitteluun 
merkittävä mahdollisuuksia lisätä koko alueen kerrosalaa ja parantaa 
alueen taloudellisia toteutusedellytyksiä.

Kivijalkaliiketilojen määrää ja sijoittelua tulee toimivan kaupunkiraken-
teen varmistamiseksi tarkastella muun muassa käynnissä olevan Ha-
kaniemen hankkeiden yhteisarviointi -konsulttiselvityksen avulla.

Jos kustannuksissa löytyy merkittäviä säästökohteita, olisi suunnittelua-
lueella tutkittava mahdollisuuksia lisätä toimistorakentamista. Haka-
niemi on jo ennestään vahva toimitilakeskittymä, jota olisi hyvä vahvis-
taa. Etenkin ydinkeskustan uusien toimistotonttien suunnitteluun on ra-
jalliset mahdollisuudet jatkossa.

Hanasaaren kaavoituksen yhteydessä on tutkittu Suvilahden meritäyt-
töä eri laajuuksilla. Tämän asemakaavaluonnoksen jatkosuunnittelussa 
olisi entistä paremmin yhteensovitettava nämä kaksi aluetta, mikä voi 
vaikuttaa esimerkiksi Sörnäisten rantatien linjaukseen.

Yksityiskohtana mainittakoon, että siltojen asemakaavamerkinnät olisi-
vat tarkoituksenmukaisempaa kiinteistö- ja toteutusteknisistä syistä 
merkitä vesialueen sijaan katualueeksi.

Kiinteistöviraston tonttiosasto puoltaa asemakaavaluonnosta edellyt-
täen, että edellämainitut seikat huomioidaan jatkosuunnittelussa. Kiin-
teistöviraston geotekninen osasto on antanut lisäksi oman lausuntonsa.

Suunniteltu asemakaavaluonnos

Hakaniemen silta on elinkaarensa päässä ja tullaan korvaamaan uudel-
la sillalla. Vanhan sillan poistumisen myötä vapautuu alueita, joille on 
mahdollista rakentaa. Samalla Merihaka voidaan liittää paremmin 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2020 68 (268)
Kaupunginvaltuusto

Asia/9
25.03.2020

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

osaksi ympäröivää kaupunkia. Kruunusillat-pikaraitiotieyhteys kulkee 
Kalasataman Nihdistä kohti keskustaa Hakaniemenrannan kautta.

Ramppialueilta vapautuville alueille, rannoille ja Sörnäisten rantatien 
kaupunkibulevardin varrelle esitetään täydennysrakentamista yhteensä 
noin 150 000 k-m². Asuinkortteleiden keskimääräinen tehokkuus on 
ek=2,40. Uutta kivijalkaliiketilaa esitetään noin 8 000 k-m². Helsingin 
kaupunki omistaa suurimman osan alueesta. Merihaan yhteyteen sijoit-
tuvat korttelit ovat osin yksityisomistuksessa.

Suvilahden ja Siltavuorensalmen rannat on tarkoitus saada paremmin 
kaupunkilaisten käyttöön. Keskustatunnelille on tarkoitus jättää tilava-
raukset. Pikaraitiotieyhteys sekä täydennysrakentaminen vaativat täyt-
töjä alueella. Pysäköintiratkaisuna ovat pääosin tonttikohtaiset pysä-
köintilaitokset pihakansien alla.

Hakaniemenrannasta

Hakaniemenrantaan on suunniteltu Hakaniemen kaupunkirakennetta 
jatkavia 8-kerroksisia asuinkerrostaloja. Uutta asuinkerrosalaa alueelle 
muodostuu 26 400 k-m². Rantaan päin avautuvaan katutasoon tulee si-
joittaa liike- ja ravintolatiloja, yhteensä 3 000 k-m².

Hakaniemen sillan vapautuville ramppialueille sekä Merihaan alueen 
pysäköintilaitosten tonteilla on Sörnäisten rantatietä rajaavia korkeam-
pia kortteleita, joihin esitetään tavallisen asumisen lisäksi esimerkiksi 
opiskelija-asumiseen soveltuvia erityisasumisen tontteja. Asuinkerrosa-
laa esitetään yhteensä 34 000 k-m². Liiketilaa katutasoon tulee sijoittaa 
yhteensä 2 800 k-m².

Hakaniementorin kupeeseen esitetään hotellitonttia (KL-1). Kortteliin on 
mahdollista rakentaa 14 500 k-m²:n hotelli. Kaupunginhallitus päätti 
30.5.2016 varata hotellitontin AB Invest AS:lle. Hotellin suunnitteluva-
raus edellytti arkkitehtuurikilpailun järjestämistä, jonka pohjalta asema-
kaavan ehdotusta tarkennetaan.

Sörnäistenrannasta

Sörnäistenrannan aluetta rajaavat Sörnäisten rantatie sekä Suvilahden 
ranta. Alueelle on suunniteltu kuusi asuinkerrostalojen korttelialuetta. 
Uutta asuinkerroalaa syntyy 65 300 k-m². Rantaan päin sekä Sörnäis-
tenrantatien puolen kulmiin, katutasoon tulee sijoittaa liike- ja ravintola-
tiloja yhteensä 2 450 k-m². Ajo pysäköintitiloihin tapahtuu pistokatujen 
kautta.

Kaikissa kortteleissa on pihakannen alainen pysäköintiratkaisu, jossa 
pihakansi on toisen kerroksen lattian tasossa.
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Positiivisia vaikutuksia Hakaniemen kehittämiselle

Asemakaavamuutos mahdollistaa merkittävän asuinrakentamisen li-
säksi uutta palvelurakentamista alueelle, jonka nykyinen niukahko pal-
veluverkko vaatii uudelleenjäsentämistä. Hakaniemestä muotoutuu 
kaavan toteutuessa entistä parempi joukkoliikenteen solmukohta, joka 
parantaa kehittyvän vesiliikenteen ansiosta myös saariston saavutetta-
vuutta. Lisäksi rantojen suunnittelulla edistetään merellisten elämysten 
tarjontaa kaupunkilaisille ja matkailijoille sekä liiketoimintamahdolli-
suuksia yrityksille.

Kaavan toteuttamisen kustannuksista

Maaperän ja merenpohjan sedimenttien pilaantuneisuus, vaikeasti ra-
kennettava maaperä, rantarakenteet ja laajat ruoppaus- ja täyttötyöt 
sekä olemassa olevat kunnallistekniikan verkostot edellyttävät kaupun-
gilta merkittäviä ennakkoinvestointeja.

Alueen sijainti merivesien tulvavaara-alueella edellyttää varautumista 
hule- ja merivesitulvien torjuntaan. Tulviin varaudutaan aluetasauksia 
muuttamalla, rantarakenteita muokkaamalla ja pumppaamojen ja hule-
vesijärjestelmien rakentamisella.

Kaupunkisuunnitteluviraston teknis-taloudellisen toimiston alustavien 
selvitysten perusteella kaupungille aiheutuu Hakaniemenrannan uuden 
maankäytön toteuttamisesta kustannuksia noin 70 miljoonaa euroa 
(noin 850 €/k-m²).

Hakaniemenrannan alueen kaupungille aiheutuvat kustannukset eritel-
tyinä:

Ruoppaukset ja yleistäyttö, 19 milj. euroa
Ranta-alueiden rakenteet ja pinnat, 30 milj. euroa
Katualueet, 10 milj. euroa
Johtosiirrot, 4 milj. euroa
Maaperän pilaantuneisuuden kunnostus, 6 milj. euroa

Näiden lisäksi joudutaan tulevaisuudessa varautumaan meri- ja hule-
vesitulviin suunnittelualuetta laajemmalla alueella. Tulva- ja hulevesijär-
jestelmät ja pumppaamot aiheuttavat yhteensä noin 10 miljoonan euron 
kustannukset. Tulviin varautumisen järjestelyt jakautuvat pitkälle aika-
välille eivätkä kaikki investoinnit ole välttämättömiä alueen rakentamis-
käyttöönoton yhteydessä. Tulviin varautumisen vaikutus Hakaniemen-
rannan alueella on noin 160 €/k-m².

Alueella sijaitsee myös yleiskaavan mukaisen liikennetunnelin (keskus-
tatunneli) varaus. Mikäli suunniteltu tunneli toteutettaisiin ns. lyhyen 
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vaihtoehdon mukaisena, tulisi osalla suunnitelluista korttelialueista ja 
katualueista varautua tunnelin myöhempään toteuttamiseen erityisellä 
tukirakenteella. Tämä edellyttäisi alustavasti noin 35 miljoonan euron 
ennakkoinvestointia.

Mikäli kaikki kustannukset toteutuvat, ovat Hakaniemenrannan kustan-
nukset kokonaisuudessaan noin 115 miljoonaa euroa, joka alueen uu-
delle kerrosalalle kohdistettuna on noin 1400 €/k-m². Kustannuksissa ei 
ole otettu huomioon Laajasalo-Hakaniemi -raitiotien kustannuksia, eikä 
Hakaniemen tai Nihdin siltojen kustannuksia.

Sörnäistenrannan kaupungille aiheutuvat kustannukset ovat alustavasti 
yhteensä noin 31 miljoonaa euroa (noin 450 €/k-m²). Sörnäistenrannan 
kustannuserittely:

Ruoppaus ja yleistäyttö, 6 milj. euroa
Ranta-alueiden rakenteet ja pinnat, 7 milj. euroa
Katualueet, 11 milj. euroa
Johtosiirrot, 5 milj. euroa
Pilaantuneen maaperän kunnostus, 2 milj. euroa

Kuten Hakaniemenrannan alueellakin, tulee Sörnäistenrannan alueella 
varautua tulevaisuudessa tulvariskeihin. Alueelle suunniteltujen tulva-
pumppaamojen ja järjestelmien kustannuksiksi on arvioitu noin 9 mil-
joonaa euroa. Kokonaiskustannukset tulviin varautumisen kanssa ovat 
alustavasti noin 40 miljoonaa euroa, joka Sörnäistenrannan uutta ker-
rosalaa kohden on noin 580 €/k-m².

Sörnäistenrannan kustannukset ovat kokonaisuudessaan noin 71 mil-
joonaa euroa, joka alueen uudelle kerrosalalle kohdistettuna on noin 
1000 €/k-m².

Uudesta maankäytöstä koko kaavaluonnosalueella, ilman silta- ja rai-
tiotiekustannuksia, on arvioitu aiheutuvan kaupungin kustannuksia noin 
100 miljoonaa euroa. Uutta kerrosalaa kohden kustannuksia aiheutuu 
kaupungille noin 670 €/k-m².

Täyttöjen kustannukset on laskettu toteutettavaksi ostolouheella, joten 
sopivalla yhteensovituksella jonkin maanalaisen louhintahankkeen 
kanssa kustannuksia olisi mahdollista pienentää vastaanottamalla il-
maista louhetta alueelle.

Kaupungin tonttitulot koko kaava-alueen osalta

Tavanomaisesti rakennettavien kaavaluonnoksen mukaisten tonttien 
käypä hinta olisi tällä hetkellä noin 150 miljoonaa euroa (950 €/k-m²). 
Kun kaavan toteuttamisen suoranaiset kaupungin kustannukset ovat 
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yhteensä suuruusluokkaa 100 miljoonaa euroa, tonttien pääoma-
arvojen netto on tasoa 50 miljoonaa euroa.

Alustavien kustannustarkastelujen mukaan tonttien toteuttamiseen liit-
tyy tavanomaisuudesta poikkeavia (tulvasuojelu ja keskustatunneli) 
kustannuksia yhteensä noin 85 miljoonaa euroa. Jos nämä kustannuk-
set vaikuttaisivat suoraan tonttien hintaan, olisi alueen toteuttamisen 
yhtälö noin 35 miljoonaa euroa negatiivinen. Lisäksi on huomioitava ai-
katekijä, koska suuri osa kustannuksista toteutuu merkittävästi ennen 
tonttituloja.

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

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 2.11.2016

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 6.10.2016

Kaupunginmuseo on aiemmin antanut lausunnon 12.9.2014 päivätystä 
suunnitelmasta. Suunnittelualueeseen on lisätty alueita Hakaniemen-
rannasta läheltä toria sekä Merihaka-Nihti siltayhteys.

Hakaniemen silta on elinkaarensa päässä ja se tullaan korvaamaan 
uudella sillalla. Samalla vapautuu alueita, joille on mahdollista raken-
taa. Suuri muutos alueella tapahtuu, kun Kruunusillat-
pikaraitiotieyhteys alkaa kulkea Kalasataman Nihdistä kohti keskustaa 
Hakaniemenrannan kautta.

Suunnittelualueeseen kuuluvat Hakaniemen sillan ramppialueet, Haka-
niemenranta, Merihaan pysäköintilaitokset, Siltavuorenrannan katualue 
sekä vesialuetta Hakaniemen ja Kruununhaan sekä Merihaan ja Nihdin 
välillä. Ramppialueilta vapautuville alueille sekä rannoille tutkitaan täy-
dennysrakentamista. Tavoitteena on, että alueesta muodostuu osa 
kantakaupunkia siten, että Merihaka kytkeytyy sekä Hakaniemen että 
Kalasataman kaupunkirakenteeseen nykyistä paremmin.

Suunnitelma edellyttää Sörnäisten rantatien muuttamista kaupunkibu-
levardiksi. Suvilahden ja Siltavuoren-salmen rannat on tarkoitus saada 
paremmin kaupunkilaisten käyttöön. Keskustatunnelille jätetään tilava-
raukset. Pikaraitiotieyhteys sekä täydennysrakentaminen vaativat täyt-
töjä alueella.
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Hakaniemenrantaan on suunniteltu Hakaniemen kaupunkirakennetta 
jatkavia kortteleita. Korttelit muodostuvat 8-kerroksista asuinkerrosta-
loista. Hakaniemen sillan vapautuville ramppialueille sekä Merihaan 
alueen pysäköintilaitosten tonteilla on Sörnäisten rantatietä rajaavia 
korkeampia kortteleita, joihin on suunniteltu tavallisen asumisen lisäksi 
esimerkiksi opiskelija-asumiseen soveltuvia erityisasumisen tontteja. 
Korttelin kerroskorkeudet vaihtelevat kahdeksasta kuuteentoista. Sör-
näistenrannan aluetta rajaavat Sörnäisten rantatie sekä Suvilahdenran-
ta. Tälle alueelle on suunniteltu kuusi asuinkerrostalojen korttelialuetta. 
Kerroskorkeudet vaihtelevat kuudesta viiteentoista. Hotellirakennusta 
esitetään kaava-alueen länsikulmaan, Hakaniementorin eteläpuolelle, 
korttelialue (KL-1). Hotellirakennus olisi kahdeksankerroksinen. Kruu-
nunhaan puolelle Siltavuorenrantaan esitetään venesatamaa ja puis-
toaluetta. 

Kaupunginmuseon lausunto:

Hakaniemen ja Sörnäisten rantamaisemat ja näkymät tulevat merkittä-
vällä tavalla muuttumaan ja vesialueet kapenemaan kaavamuutoksen 
myötä. Alueen kaupunkirakenne tiivistyy ja alueelle nousee runsaasti 
myös nykyistä rakennuskantaa huomattavasti korkeampaa rakentamis-
ta. Sörnäisten rantatien varren rakennukset jäävät uuden rakentamisen 
taakse Suvilahden suunnasta. Näkymät Hakaniementorin suunnasta 
kohti Kruunuvuorenselkää ja Kruununhaan pohjoista kaupunkijulkisivua 
muuttuvat. Kaavaratkaisun toteutuessa näkymä kaventuu. Hakanie-
mentorin kaupunkitila tiivistyy uuden hotellin rajatessa sen kaakkois-
kulmaa. Pitkänsillan ja Siltavuorenrannan suunnasta katsottuna suunni-
telma muodostaa uuden julkisivun Hakaniemenrannalle. Lisäksi täyt-
tömaalle rakentaminen kaventaa Siltavuorensalmen vesialuetta enti-
sestään.

Suunnittelualue on kahden RKY 2009 alueen vaikutusalueella, Osuus-
liikkeiden ja teollisuuden Sörnäinen ja Helsingin yliopiston rakennusten 
muodostamaan kokonaisuuteen Siltavuoren penkereellä.

Suunnittelualue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympä-
ristöön (Helsingin empire-keskusta ja kivikaupunki), johon sisältyy 
Kruununhaka ja joka pohjoisessa rajautuu Sörnäisten kaupunginosaan. 
Suunnittelussa on otettava huomioon teollisuushistoriaan liittyvän kult-
tuuriympäristön ja toisaalta kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti ar-
vokkaan (Yleiskaava 2002) Merihaan 1970-luvulla syntyneen kompak-
tikaupungin ominaispiirteiden säilyminen. Hakaniemen torin kulttuuri-
historiallinen ja kaupunkihistoriallinen merkitys on huomattava. Toriin ja 
sen ympäristöön tulee suhtautua vaalien. Uudisrakentaminen tulee so-
vittaa olemassa oleviin kulttuuriympäristöihin. Asemakaavan muutos 
tuottaa uuden merellisen julkisivun Hakaniemen rantaan ja Sörnäisten-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2020 73 (268)
Kaupunginvaltuusto

Asia/9
25.03.2020

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

rantaan. Uudisrakennusten arkkitehtuurin laatuun ja rantareittien suun-
nitteluun tulee panostaa erityisellä huolellisuudella. 

Museovirastolta tulee pyytää lausunto vedenalaisen arkeologisen pe-
rinnön osalta. 

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

2.10.2014 Lausunto annettu

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

sari.saresto(a)hel.fi

Rakennusvirasto 1.11.2016

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa päivi-
tetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1176-01/16 ja kaava-
luonnoksesta. Määräaika on 4.11.2016.

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Hakaniemenrannan, 
Sörnäistenrannan sekä Siltavuorensalmen alueita, jotka sijaitsevat Kal-
lion, Sörnäisten ja Kruununhaan kaupunginosissa. Tällä hetkellä suu-
relta osin kaupunkitilallisesti jäsentymätön alue suunnitellaan osaksi 
kantakaupunkia.

Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistaa Kruunusillat  -
pikaraitiotieyhteyden, uuden Hakaniemensillan linjauksen sekä asuin- 
ja toimitilakortteleiden rakentamisen Hakaniemenrannan, Merihaan ja 
Suvilahden ympäristöön. Liikenneyhteyksien uudelleenjärjestelyn myö-
tä erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden yhteyksiä, esteettömyyttä 
sekä rantojen käytettävyyttä voidaan alueella parantaa. 

Muutosalueen pinta-ala on 23,3 ha, josta maa-aluetta on 15,5 ha ja ve-
sialuetta 7,8 ha. Uutta kerrosalaa on noin 150 000 k-m². Asukasmäärän 
lisäys on noin 2500. Asuinkortteleiden keskimääräinen tehokkuus on 
ek=2,40.

Alueella ja sen läheisyydessä on tällä hetkellä vireillä erilaisia kehittä-
mishankkeita. Näiden kaikkien hankkeiden yhteisvaikutuksia ja mahdol-
listen toteutuksen järjestystä tulee jatkosuunnittelussa tutkia ja tarken-
taa.
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Kaavaselostuksessa on todettu, että alue on esteettömyyden kannalta 
normaalia aluetta. Joukkoliikenteen tärkeät solmukohdat ovat aina es-
teettömyyden erikoistasoa ja muut alueet ovat esteettömyyden perus-
tasoa.

Sörnäistenrannassa on koira-aitaus. Aitauksen tarve alueella ei tule 
poistumaan. Päinvastoin alueen asukasmäärän lisääntyminen lisää 
myös koirien määrää alueella. Hankkeessa tulee tutkia aitauksen sijoit-
tamista alueelle tai sen välittömään läheisyyteen. Tiivistyvässä kau-
punkirakenteessa viheralueiden käyttö ja niihin kytkeytyvien erilaisten 
palveluiden tarve kasvaa. 

Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota huolto- sekä pelastusyh-
teyksiin ja -paikkoihin.

Siltavuorenrannassa oleva pienvenesatama-alue puuttuu asemakaava-
luonnoksesta. Tämän lisäksi Hakaniemenrannan laiturista operoi laut-
taliikenne Korkeasaareen, Vallisaareen, itäiseen saaristoon sekä ti-
lauskalustoa.  

Jätevedenpumppaamolle varattu alueen osa (et-1) on merkitty osaksi 
keskustatunnelivarauksen päällä. Mahdollinen keskustatunneli on ky-
seisessä kohdassa ns. betonitunneli. Rakennukset perustetaan alusta-
van yleissuunnitelman mukaan alueella pitkälti porapaaluille. Betoni-
tunnelin seinän tukirakenteet ovat haastavia toteuttaa, jos pumppaamo 
sijaitsee sen päällä.

Hakaniemensillalle osoitetaan uusi linjaus nykyisen sillan itäpuolelta. 
Sillan alituskorkeudeksi on ilmoitettu selostuksessa 5,25 metriä. Määri-
teltyä alituskorkeutta tulkitaan mitaksi rakenteen pintaan. Virallisessa 
alituskorkeudessa tulee huomioida myös aaltoiluvara.

Merihaka-Nihti sillan kaava-alueen (W-1) rajaus on kapea. Kaava-
alueen rajausta myös rannan kohdilla tulee leventää. Kruunusillat-
suunnitteluohjeen mukaan pysäkin tasaisen palvelualueen pituus tulee 
olla 45 m. Jatkosuunnittelussa asia tulee tarkistaa.  

Selostuksessa todetaan että, maaperän ja merenpohjan sedimenttien 
pilaantuneisuus, vaikeasti rakennettava maaperä, rantarakenteet ja 
laajat ruoppaus- ja täyttötyöt sekä olemassa olevat kunnallistekniikan 
verkostot edellyttävät kaupungilta merkittäviä ennakkoinvestointeja. 
Rakennusviraston mielestä ennen kaavan jatkokäsittelyä kaavan mu-
kaisista rakenteista (silta ja rantarakenteet) sekä katujen ja kunnallis-
teknisten johtojen muutoksista tulee laatia riittävän tarkat tekniset yleis-
suunnitelmat, jotta kaavan kaupungille aiheuttamat kustannukset pysty-
tään luotettavasti selvittämään ja kaavan taloudelliset edellytykset var-
mistamaan.
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Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä muuta huomautettavaa päivite-
tystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1176-01/16 ja kaavaluon-
noksesta.

14.10.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

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

heikki.takainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 31.10.2016

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Oleellisin seikka Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan asemakaa-
van muutoksessa on varautuminen ilmastomuutoksesta aiheutuviin 
sään ääri-ilmiöiden lisääntymiseen sekä merenpinnan nousun. Kiinteis-
töviraston geoteknisen osaston tilaamassa ja Ilmatieteen laitoksen to-
teuttamassa tutkimushankkeessa tehtiin aalto-, tuuli- ja vedenkorkeus-
mittauksia, joita yhdistettiin matemaattisiin aaltomalleihin. Tulosten 
avulla on luotu kartasto ”Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin 
rannoilla vuosina 2020, 2050 ja 2100". Kartastossa on otettu huomioon 
Ilmatieteen laitoksen arviot siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa tule-
vaisuudessa meriveden korkeuteen. Liitekuvassa on ote Hakaniemen-
rannan ja Sörnäistenrannan osalta kyseisestä kartastosta. Sen mukaan 
merivesi nousee Pohjoisrannassa tasolle +3,5 (N2000), Hakaniemen-
rannassa tasolle +3,4 (N2000) ja Suvilahden pohjukassa tasolle +3,2 
(N2000) vuoteen 2100 mennessä. Edellä luetellut tasot ovat selvästi 
alueen nykyisiä maanpinnan tasoja korkeampia. Ongelma on ratkaista-
vissa tulvasuojelutoimenpiteillä ja/tai toteuttamalla rakenneratkaisut, 
jotka sietävät meriveden nousun rakenteisiin.

Kohteet sijoittuvat mereen rakennettavan uuden täytön alueelle. Uuden 
täytön paksuus tulee olemaan paikoitellen > 17m. Ruopattavan savi-
kerroksen paksuus merialueella on 1…10m, vesisyvyys ruopattavalla 
alueella vaihtelee noin 2…8 m. Nykyisen rantarakenteen alle on jäänyt 
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savikerroksia. Tulevien rakennusten perustamiskustannukset tulevat 
olemaan normaalia selvästi korkeampia. Kohteessa joudutaan käyttä-
mään kalliimpia paalutyyppejä olemassa olevien täyttöjen vuoksi. Kus-
tannuksia voidaan kohtuullistaa tehokkaalla rakentamisoikeudella, jol-
loin pohjarakennuskustannukset jakautuvat suuremmalle kerrosalalle.

Meritäytön tekeminen ja siihen tarvittavan materiaalin saanti tulee sovit-
taa yhteen kaupungin suurten louhintakohteiden kanssa. Täyttömateri-
aalin saatavuudella on suuret kustannusvaikutukset hankkeen kannal-
ta. Vaihtoehtona louhetäytölle on merihiekkatäyttö, jolloin myös uusien 
täyttöjen paalutettavuus helpottuisi. Uutta meritäyttöä tulee tehdä ker-
ralla laajalla alueella. Meritäyttöalueen pilkkominen pieniin osiin hanka-
loittaa täytön vaatimaa tiivistystyötä. Paksut louhetäyttökerrokset vaati-
vat tiivistystyöltä suuria energiamääriä. Suurien energiamäärien käyt-
täminen vaatii laajan varoalueen. Olemassa olevat rakenteet, uudet ra-
kennukset ja rakenteet tekevät vaadittavasta syvätiivistyksestä tekni-
sesti erittäin vaikean. Vaihtoehtoinen merihiekkatäyttö ja siihen sovel-
tuva täryhuuhtelu olisi myös ympäristövaikutusten kannalta hyvä rat-
kaisu. 

Ruoppauksen ja meritäytön tekeminen ahtaassa kaupunkiympäristössä 
ja olemassa olevien rantatäyttöjen kohdalla tulevat olemaan erittäin 
haastavia työvaiheita. Työvaiheiden suunnitteluun sekä työn tekemisen 
turvallisuuteen tulee kiinnittää suurta huomioita, ml. alueen työnaikai-
nen stabiliteetti. Edellä olevaa tilannetta ajatellen olisi korkea aika ottaa 
käyttöön savi- ja liejukerrosten vahvistaminen (paikalleen stabilointi) 
ruoppauksen sijasta. Toistaiseksi emme ole Helsingissä saaneet liik-
keelle yhtään vesialueella tapahtuvaa paikoilleen stabilointi -projektia, 
mutta tätä asemakaavan muutosta ajatellen pehmeiden, mahdollisesti 
pilaantuneiden maakerrosten paikoilleen stabilointi merialueella olisi 
ehdottoman hyödyllinen.

Keskustatunnelin tilavarauksen sovittaminen tiiviiseen kaupunkiraken-
teeseen on haastava tehtävä

Lisätiedot
Miia Paatsema, projektipäällikkö, puhelin: 310 37820

miia.paatsema(a)hel.fi
Ilkka Vähäaho, osastopäällikkö, puhelin: 310 37811

ilkka.vahaaho(a)hel.fi
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§ 100
Hernesaaren asemakaavan ja asemakaavan muutosten hyväksymi-
nen (12510)

HEL 2017-013476 T 10 03 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197

jari.huhtaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12510 kartta, osa 1/2, 
päivätty 12.3.2019, muutettu 10.12.2019

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12510 kartta, osa 2/2, 
päivätty 12.3.2019, muutettu 10.12.2019

3 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12510 selostus, päivätty 
12.3.2019, muutettu 10.12.2019, päivitetty Kylk:n 10.12.2019 päätök-
sen mukaiseksi

4 Vuorovaikutusraportti, 12.3.2019, täydennetty 26.11.2019, ja yleisötilai-
suuksien muistiot

5 Liikennesuunnitelma 6819 / 26.11.2019
6 Osa päätöshistoriaa
7 Tehdyt muutokset
8 Havainnekuva 12.3.2019, muutettu 26.11.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 6. kaupunginosan (Eira) vesialuetta, 20. 
kaupunginosan (Länsisatama, Hernesaari, Jätkäsaari) osia kortteleista 
20243, 20854, 20855, 20862, 20864, 20868, kortteleita 20856, 20857, 
20863, 20866 ja 20867, katu-, puisto-, satama-, venesatama-, erityis- ja 
vesialueita koskevan asemakaavan sekä 6. kaupunginosan (Eira) katu-
, pysäköinti-, venesatama-, puisto- ja vesialueita, 20. kaupunginosan 
(Länsisatama, Hernesaari) osaa korttelin 20176 tontista 19, kortteleita 
20181, 20235-20237, 20240-20243, katu-, satama-, rautatie-, puisto- ja 
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vesialueita (muodostuvat uudet korttelit 20850-20871) koskevan ase-
makaavan muutoksen 12.3.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun pii-
rustuksen nro 12510 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmene-
vin perustein.  

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (kaavaratkaisu) koskee 
Hernesaarta ja sitä ympäröiviä vesi- ja puistoalueita Matalasalmenku-
jan, Eiranrannan ja Merikadun eteläpuolella. Kaavaratkaisu mahdollis-
taa asumisen ja työpaikkojen sekä satama- ja puistoalueiden sijoittami-
sen alueelle. Tavoitteena on, että alueesta kehittyy vetovoimainen 
asuinalue sekä matkailu- ja vapaa-ajan palveluiden merellinen keskit-
tymä. Alueella tuetaan toimintatapojen muutoksia ilmastomuutoksen 
torjumiseksi. 

Alueen kokoojakatu Laivakatu jakaa alueen itäpuolen asuntoalueeseen 
ja länsipuolen työpaikka-alueeseen. Asuinkerrostalojen korttelialueet 
koostuvat pääosin 6–8-kerrosta korkeista asuinkerrostaloista. Työpaik-
ka-alue koostuu toimitila- ja liikuntarakennusten sekä pysäköintilaitos-
ten korttelialueista, jotka rajautuvat risteilysatamaan. Alueen nykyisistä 
rakennuksista kaksi, nk. Fordin talo (1943-1946) ja yleinen sauna Löyly 
(2016) on merkitty suojeltaviksi. Risteilylaivoille on mitoitettu kolme lai-
turipaikkaa. Alueen eteläosaan on suunniteltu lumen vastaanottoalue ja 
venesatama, jonne on mahdollista toteuttaa venepaikkojen, vesiliiken-
nelaitureiden, vierasvenesataman ja liiketilojen lisäksi veneiden huol-
toon ja säilytykseen liittyviä toimintoja. Merisatamanpuistosta länteen 
rantapuiston aluetta levennetään; uimaranta, veneiden asiointipaikat, 
monipuoliset leikki- ja lähiliikuntapalvelut sekä vesiurheilukeskus tar-
joavat vetovoimaisia merellisiä toimintoja kaupunkilaisille.

Uutta asuntokerrosalaa on noin 316 000 k-m2 ja työpaikka- ja palvelu-
kerrosalaa on noin 139 000 k-m2. Yhteensä alueen kerrosala on 
495 000 k-m2, josta kaupallisia palveluita on noin 26 000 k-m2. Tont-
tien keskimääräinen tehokkuusluku et=3,0 ja aluetehokkuus ea=1,0. 
Asukasmäärän lisäys on 7 600 asukasta.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir. nro 
6819), jonka mukaan alueella liikkuminen perustuu turvallisiin kävely- ja 
pyöräily-yhteyksiin, raideliikenteeseen perustuvaan joukkoliikenteeseen 
sekä vesi- ja ajoneuvoliikenteeseen. Raskas liikenne ohjataan alueen 
länsireunaan Munkkisaarenlaiturille. Alueen asuinkerrostalotonttien au-
tojen pysäköintipaikkojen osalta sovelletaan markkinaehtoisen pysä-
köintijärjestelmän periaatteita. Kaupungin muilla ohjauskeinoilla, kuten 
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tontin luovutuksella, on mahdollista ohjata autopaikkojen sijoittamista 
ensisijaisesti keskitettyihin pysäköintilaitoksiin.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että teollisuus- 
ja varastotoiminnan poistuessa alueelta kantakaupungin asumisen, 
työpaikkojen, palveluiden sekä liikunta- ja virkistysmahdollisuuksien tar-
jonta monipuolistuu.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista, joiden mukaisesti kaupunginosia kehitetään monipuolisina ja 
alueen tunnistettavaa identiteettiä sekä merellistä Helsinkiä vahviste-
taan. Alueelle on laadittu osayleiskaava, Hernesaaren osayleiskaava, 
joka on tullut voimaan 18.4.2019. Kaavaratkaisu on tämän kaavan ja 
myös  Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) tavoittei-
den mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Hernesaari on ollut vuosikymmeniä telakka- ja satamakäytössä. Ristei-
lymatkailun kehittämiseksi Hernesaaren itärantaan on viime vuosina 
ohjattu matkailu- ja vapaa-ajan palveluita. Alueella on voimassa useita 
asemakaavoja vuosilta 1961-2001.

Helsingin kaupunki omistaa kaava-alueen. Kaavaratkaisu on tehty kau-
pungin aloitteesta. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa noin 180–190 milj. euroa. Kaupunki saa tonttituloja 
arviolta 390–400 milj. euroa.

Kaavaehdotuksen ensimmäinen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 8.4.-7.5.2019 välisen ajan. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 14 muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuo-
lella saapui 1 kirje.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat maankäyttöön ja 
toimintoihin, meritäyttöihin, rakentamisen määrään ja korkeuteen, lii-
kenteeseen ja pysäköintiin, virkistysalueisiin ja viherrakentamiseen, lii-
kuntapalveluihin, yhdyskuntatekniseen huoltoon, kaavamääräyksiin ja 
suojeluun, nimistöön, vaikutuksiin ja vuorovaikutukseen sekä Munkki-
saaren Yritystaloon ja Valtion viljavarastoon.
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Kirjeessä esitetyt huomautukset kohdistuivat maankäyttöön ja toimin-
toihin, rakentamisen määrään ja korkeuteen, liikenteeseen ja pysäköin-
tiin, virkistysalueisiin, meritäyttöihin, nimistöön ja vaikutuksiin.

Kaavaehdotuksesta antoivat lausunnon Uudenmaan elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus),Väylävirasto, Museovirasto, Hel-
singin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä (HSY) ja
kaupunginmuseo. Lisäksi Helen Oy ja Helen Sähköverkko Oy ilmoitti-
vat, ettei ole lausuttavaa. 

Lausunnot kohdistuivat ympäristövaikutuksiin, rakennussuojeluun ja 
vedenalaiseen kulttuuriperintöön, liikenteeseen ja vesihuoltoon sekä 
veneilyn runkoväyliin.

Kaavaehdotuksen toinen julkinen nähtävilläolo

Kaupunkiympäristölautakunnan jatkosuunnitteluohjeen johdosta ase-
makaavoituspalvelu teki muutoksia 12.3.2019 päivättyyn kaavaehdo-
tukseen ja asetti sen uudelleen nähtäville 24.9.-23.10.2019 väliseksi 
ajaksi. Kaupunkiympäristölautakunta päätti 16.4.2019 hyväksyä mark-
kinaehtoisen pysäköinnin kokeilun periaatteet noudatettaviksi Herne-
saaren asuntorakentamisessa. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 9 muistutusta. 

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat maankäyttöön ja 
toimintoihin, rakentamisen määrään ja korkeuteen, liikenteeseen ja py-
säköintiin, virkistysalueisiin, liikuntapalveluihin, yhdyskuntatekniseen 
huoltoon, kaavamääräyksiin ja suojeluun, vaikutuksiin ja vuorovaiku-
tukseen sekä Munkkisaaren Yritystaloon, Valtion viljavarastoon ja Cafe 
Birgittaan.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausuntoja seuraavilta tahoilta: 
ELY-keskus, HSY sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.  Helen Oy 
ja Helen Sähköverkko Oy ilmoittivat myös uudella lausuntokierroksella 
ettei niillä ole lausuttavaa. 

Lausunnot kohdistuivat joihinkin kaavamääräyksiin ja selostuksen koh-
tiin ja yhdyskuntatekniseen huoltoon, liikenteeseen ja puistoalueisiin.

Toimenpiteet julkisten nähtävilläolojen jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista, kirjeistä ja viranomaisten lausunnoista sekä 
vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin. Niissä esitetyt asiat on otet-
tu huomioon tarkoituksenmukaisilta osin, kaavan tavoitteet huomioon 
ottaen. 
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Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
ensimmäisen julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitet-
ty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on 
myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen. 

Uuden nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu nii-
den tahojen kanssa, joiden yksityistä etua muutoksen on katsottu kos-
kevan ja heitä on kuultu erikseen sähköpostilla maankäyttö- ja raken-
nusasetuksen (895/1999) 32 §.n mukaisesti. Kaavaehdotuksesta tehtiin 
2 muistutusta. Esitetyt huomautukset kohdistuivat Munkkisaaren Yritys-
taloon ja Valtion viljavarastoon. Kaavan tavoitteet huomioon ottaen 
kaavaehdotusta ei niiden johdosta kuitenkaan muutettu. 

Asuntotuotantojakauma ja säädelty asuntotuotanto

Hernesaaren monipuolinen asuntotuotantovalikoima noudattaa Helsin-
gin asumisen ja maankäytön toteutusohjelmaa. ARA-vuokra-asuntoja 
tulee olemaan neljännes, Hitas- ja asumisoikeusasuntoja 30 % ja loput 
sääntelemättömiä omistus- ja vuokra-asuntoja.   

Asemakaavasta on teetetty selvitys säädellyn asuntotuotannon ja eri-
tyisesti ARA-hankkeiden toteutettavuudesta. Selvityksessä laadittiin vii-
tesuunnitelma sekä tavoitehintalaskelma korttelin 20860 tontista 2. Sel-
vitys osoitti, että hyväksyttävän hintatason mukainen toteutus on erit-
täin vaikeaa. Tämän vuoksi on päädytty ratkaisuun, jossa asuntotuo-
tantopalvelu käynnistää korttelin 20860 toteutukseen tähtäävän suun-
nittelun yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituk-
sen, tonttiyksikön ja kaupunginkanslian aluerakentamisyksikön kanssa. 
Suunnittelussa pyritään kustannustasoltaan hyväksyttävään hintata-
soon.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Liikenneselvitys

Kaupunginhallitus toteaa, että jos kaupunginvaltuusto hyväksyy päätö-
sehdotuksen, se tulee antamaan kaupunkiympäristölautakunnalle seu-
raavan valmistelukehotuksen: 

Hernesaaren ja eteläisen kantakaupungin liikenteen toimivuuden ja 
asukasviihtyisyyden parantamiseksi selvitetään kaikkien eri liikenne-
muotojen näkökulmasta, millaisilla uusilla liikenneratkaisuilla voidaan 
sujuvoittaa Hernesaaren ja eteläisen kantakaupungin liikennettä ulos-
menoteille ja vähentää Hernesaaren liikenteestä aiheutuvaa eteläisiin 
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kaupunginosiin ja Töölöön suuntautuvaa katuverkkoa kuormittavaa 
huolto- ja henkilöautoliikennettä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197

jari.huhtaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12510 kartta, osa 1/2, 
päivätty 12.3.2019, muutettu 10.12.2019

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12510 kartta, osa 2/2, 
päivätty 12.3.2019, muutettu 10.12.2019

3 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12510 selostus, päivätty 
12.3.2019, muutettu 10.12.2019, päivitetty Kylk:n 10.12.2019 päätök-
sen mukaiseksi

4 Vuorovaikutusraportti, 12.3.2019, täydennetty 26.11.2019, ja yleisötilai-
suuksien muistiot

5 Liikennesuunnitelma 6819 / 26.11.2019
6 Osa päätöshistoriaa
7 Tehdyt muutokset
8 Havainnekuva 12.3.2019, muutettu 26.11.2019

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Fordin talo, rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto 

Talli, 18.4.2011, osa 1
4 Fordin talo, rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto 

Talli 18.4.2011 osa 2
5 Valtion viljavarasto, rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtuuri- ja muotoilu-

toimisto Talli, 18.4.2011
6 Hernesaaren Korallikuja, julkisten alueiden yleissuunnitelma, MASU 

Planning 26.11.2019
7 Hernesaaren kunnallistekninen yleissuunnitelma, Sito Oy 31.10.2018
8 Hernesaaren liikenneselvitys -raportti, WSP 13.9.2019, Helsingin kau-

punki
9 Hernesaaren maaperän, pohjaveden ja huokoskaasun riskiarvio, Insi-

nööritoimisto Vahanen Oy, 12.11.2018, teknistaloudellinen suunnittelu -
yksikkö

10 Hernesaari, asemakaavaluonnos, Pysäköintivaihtoehtojen rakennetek-
ninen yleissuunnitelma, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan 15.10.2017

11 Hernesaari, esi- ja pohjarakentamisen yleissuunnitelma, Ramboll 12/18
12 Hernesaari, Ympäristömeluselvitys, Insinööritoimisto Akukon Oy, 

22.8.2018
13 Melkinlaiturin ja Hernesaaren asemakaavat, merellisten olosuhteiden 
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vaikutus rakentamiseen, A-Insinöörit 31.10.2018
14 Muistutukset 1. nähtävilläolo
15 Muistutukset 2. nähtävilläolo

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä
Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-
kus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Museovirasto, kulttuuriym-
päristön suojelu
Väylävirasto
Hyväksymispäätöksestä 
tiedon pyytäneet

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Asemakaavoitus
Kaupunginmuseo
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 09.03.2020 § 168

HEL 2017-013476 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 6. kaupunginosan (Eira) vesialuetta, 20. 
kaupunginosan (Länsisatama, Hernesaari, Jätkäsaari) osia kortteleista 
20243, 20854, 20855, 20862, 20864, 20868, kortteleita 20856, 20857, 
20863, 20866 ja 20867, katu-, puisto-, satama-, venesatama-, erityis- ja 
vesialueita koskevan asemakaavan sekä 6. kaupunginosan (Eira) katu-
, pysäköinti-, venesatama-, puisto- ja vesialueita, 20. kaupunginosan 
(Länsisatama, Hernesaari) osaa korttelin 20176 tontista 19, kortteleita 
20181, 20235-20237, 20240-20243, katu-, satama-, rautatie-, puisto- ja 
vesialueita (muodostuvat uudet korttelit 20850-20871) koskevan ase-
makaavan muutoksen 12.3.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun pii-
rustuksen nro 12510 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmene-
vin perustein.  

Käsittely

09.03.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Lisätään:

”Hernesaaren ja eteläisen kantakaupungin liikenteen toimivuuden ja 
asukasviihtyisyyden parantamiseksi selvitetään kaikkien eri liikenne-
muotojen näkökulmasta, millaisilla uusilla liikenneratkaisuilla voidaan 
sujuvoittaa Hernesaaren ja eteläisen kantakaupungin liikennettä ulos-
menoteille ja vähentää Hernesaaren liikenteestä aiheutuvaa eteläisiin 
kaupunginosiin ja Töölöön suuntautuvaa katuverkkoa kuormittavaa 
huolto- ja henkilöautoliikennettä.”

Kannattaja: Marcus Rantala

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Daniel Sazonovin vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

02.03.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197
jari.huhtaniemi(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 640

HEL 2017-013476 T 10 03 03

Hankenumero 1603_1

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 12.3.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun asemakaava- ja ase-
makaavan muutosehdotuksen nro 12510 hyväksymistä. Asema-
kaava koskee 6. kaupunginosan (Eira) vesialuetta, 20. kaupungino-
san (Länsisatama, Hernesaari, Jätkäsaari) osia kortteleista 20243, 
20854, 20855, 20862, 20864, 20868, kortteleita 20856, 20857, 
20863, 20866 ja 20867, katu-, puisto-, satama-, venesatama-, eri-
tyis- ja vesialueita ja asemakaavan muutos koskee 6. kaupungino-
san (Eira) katu-, pysäköinti-, venesatama-, puisto- ja vesialueita, 20. 
kaupunginosan (Länsisatama, Hernesaari) osaa korttelin 20176 ton-
tista 19, kortteleita 20181, 20235-20237, 20240-20243, katu-, sata-
ma-, rautatie-, puisto- ja vesialueita (muodostuvat uudet korttelit 
20850-20871).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

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

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että kaavan toteuttami-
sen jatkosuunnittelussa selvitetään kaikkien eri liikennemuotojen näkö-
kulmasta ja maanalaiseen kokoojakatuun liittymättömiä liikenneratkai-
suja, millä voidaan vähentää eteläisiin kaupunginosiin ja Töölöön suun-

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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tautuvaa katuverkkoa kuormittavaa huolto- ja henkilöautoliikennettä, jo-
ka aiheutuu erityisesti Hernesaaren liikenteestä.

Käsittely

10.12.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Jari Huhtaniemi. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että 
kaavan toteuttamisen jatkosuunnittelussa selvitetään kaikkien eri lii-
kennemuotojen näkökulmasta ja maanalaiseen kokoojakatuun liittymät-
tömiä liikenneratkaisuja, millä voidaan vähentää eteläisiin kaupungino-
siin ja Töölöön suuntautuvaa katuverkkoa kuormittavaa huolto- ja hen-
kilöautoliikennettä, joka aiheutuu erityisesti Hernesaaren liikenteestä.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että selvi-
tetään kaikkien eri liikennemuotojen näkökulmasta ja maanalaiseen 
kokoojakatuun liittymättömiä maanpäällisiä ja maanalaisia liikennerat-
kaisuja, millä voidaan vähentää eteläisiin kaupunginosiin ja Töölöön 
suuntautuvaa katuverkkoa kuormittavaa huolto- ja henkilöautoliikennet-
tä, joka aiheutuu erityisesti Hernesaaren liikenteestä.

Kannattaja: Atte Kaleva

1 äänestys

JAA-ehdotus: Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että kaa-
van toteuttamisen jatkosuunnittelussa selvitetään kaikkien eri liikenne-
muotojen näkökulmasta ja maanalaiseen kokoojakatuun liittymättömiä 
liikenneratkaisuja, millä voidaan vähentää eteläisiin kaupunginosiin ja 
Töölöön suuntautuvaa katuverkkoa kuormittavaa huolto- ja henkilöau-
toliikennettä, joka aiheutuu erityisesti Hernesaaren liikenteestä.

EI-ehdotus: Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että selvite-
tään kaikkien eri liikennemuotojen näkökulmasta ja maanalaiseen ko-
koojakatuun liittymättömiä maanpäällisiä ja maanalaisia liikenneratkai-
suja, millä voidaan vähentää eteläisiin kaupunginosiin ja Töölöön suun-
tautuvaa katuverkkoa kuormittavaa huolto- ja henkilöautoliikennettä, jo-
ka aiheutuu erityisesti Hernesaaren liikenteestä.
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Jaa-äänet: 8
Eveliina Heinäluoma, Noora Laak, Jape Lovén, Tuomas Rantanen, 
Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, Osmo Soininvaara, Mika Välipirtti

Ei-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Dennis Hamro-Drotz, Nuutti Hyttinen, Atte Ka-
leva, Risto Rautava

Jäsen Eveliina Heinäluoman ja jäsen Risto Rautavan vastaehdotuksis-
ta äänestettiin vastakkain. 

Äänestyksessä Heinäluoman vastaehdotus voitti Rautavan vastaehdo-
tuksen äänin 8-5.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi äänestyksen jälkeen yksimieli-
sesti Eveliina Heinäluoman vastaehdotuksen.

03.12.2019 Pöydälle

26.11.2019 Pöydälle

26.03.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

12.03.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197

jari.huhtaniemi(a)hel.fi
Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37490

teemu.vuohtoniemi(a)hel.fi
Paula Hurme, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 26093

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

jarkko.nyman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 28.11.2018 § 49

HEL 2017-013476 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12510 pohjakartan 
kaupunginosissa 6 Eira, 20 Länsisatama. Pohjakartta täyttää maan-
käyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.
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Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12510
Kaupunginosat: 6 Eira, 20 Länsisatama
Kartoituksen työnumero: 24/2018
Pohjakartta valmistunut: 12.6.2018
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

Nimistötoimikunta 06.06.2018 § 30

HEL 2017-013476 T 10 03 03

Nimistötoimikunta päätti esittää Hernesaaren kortteleita nimettäväksi 
kantakaupungin kortteleiden jatkumona. Hernesaaren korttelinnimien 
aihepiiriksi päätettiin alueen kaavanimistöön jo aiemmin päätetyt ek-
soottiset ja osin myös tarunhohtoiset merieläimet, kuitenkin niin, että 
sama nimiaihe ei esiinny yhtä aikaa katujen ynnä muiden yleisten 
alueiden nimissä ja kortteleiden nimissä. Nimistötoimikunnan mielestä 
kaukomaihin viittaavan aihepiirin hyödyntäminen nimenomaan Herne-
saaressa, kansainvälisten risteilyalusten satamapaikassa, on perustel-
tua. Kortteleiden nimet tullaan merkitsemään asemakaavaan.

Nimistötoimikunta esittää alueelle seuraavia korttelinnimiä:

1.
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Meritähti–Sjöstjärnan
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); meritähtien luokan 
(Asteroidea) mukaan;

2.
Merikäärme-–Havsormen
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); merikäärmeiden hei-
mon (Hydrophiidae) mukaan;

3.
Kaskelotti–Kaskeloten
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); kaskelotin (Physeter 
macrocephalus) mukaan;

4.
Piraija–Pirayan
(kortteli)
Perustelu: Piraijoiden heimon (Serrasalmidae) mukaan;

5.
Velhokala–Stenfisken
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); velhokalan eli kivika-
lan (Synanceia verrucosa) mukaan, jota pidetään maailman myrkylli-
simpänä kalana;

6.
Siipisimppu-–Drakfisken
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); siipisimpun (Pterois 
volitans) mukaan;

7.
Merivuokko–Havsanemonen
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); merivuokkojen lahkon 
(Actiniaria) mukaan. Vuokkokala (vrt. Vuokkokalanka-
tu–Clownfisksgatan) voi elää symbioosissa merivuokon kanssa;

8.
Krotti-–Marulken
(kortteli)
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Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); krottikalojen lahkon 
(Lophiiformes) mukaan;

9.
Helmivene–Pärlbåten 
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); helmiveneiden alaluo-
kan (Nautiloidea) mukaan;

10.
Barrakuda–Barracudan
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); barrakudan (Sphyrae-
na barracuda) mukaan;

11.
Simpukka-–Musslan
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); simpukoiden luokan 
(Bivalvia) mukaan;

12.
Kalmari–Kalmaren
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); kalmarin (Loligo vulga-
ris) mukaan;

13.
Taskurapu–Krabban
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); taskurapujen osalah-
kon (Brachyura) mukaan;

14.
Hummeri–Hummern
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); hummerin eli euroo-
panhummerin (Homarus gammarus) mukaan:

ja

15.
Osteri–Ostronet
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); ostereiden heimon 
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(Ostreidae) mukaan.

Piraijaa lukuun ottamatta Hernesaaren korttelinnimiin valitut luontokap-
paleet elävät meressä. Piraijoita tavataan Etelä-Amerikan Atlanttiin las-
kevissa joissa.

09.05.2018 Pöydälle

14.03.2018 Käsitelty

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 101
Etu-Töölön Leppäsuonkatu 7 asemakaavan muuttaminen (nro 
12596)

HEL 2014-011588 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13. kaupunginosan (Etu-Töölö) korttelin 
411 tontin 22 tason -2.0 yläpuolisen osan asemakaavan muutoksen 
10.9.2019 päivätyn piirustuksen nro 12596 mukaisena ja asemakaava-
selostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12596 kartta, päivätty 10.9.2019
2 Asemakaavan muutoksen nro 12596 selostus, päivätty 10.9.2019, päi-

vitetty Kylk:n 10.9.2019 päätöksen mukaiseksi
3 Havainnekuva, 10.9.2019
4 Vuorovaikutusraportti 13.5.2019, täydennetty 10.9.2019
5 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-
kus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 5

Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä
Asemakaavamuutoksen 
hakija

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
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Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-

van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee yhtä tonttia Etu-
Töölössä osoitteessa Leppäsuonkatu 7. Tontille on suunniteltu uusia 
opiskelija-asuntoja 5½ -kerroksiseen uudisrakennukseen samalla tontil-
la sijaitsevan vanhan opiskelija-asuntolan viereisen pysäköintipaikan ti-
lalle. Uudisrakennus on sovitettu ympäröivään kaupunkirakenteeseen 
ja mittakaavaan siten, että se täydentää luontevasti olemassa olevaa 
kaupunkirakennetta ja parantaa nykyisin pysäköintialueena toimivan 
piha-alueen viihtyisyyttä.

Uutta asuntokerrosalaa on 1 250 k-m² ja toimitilakerrosalaa on 47 k-m². 
Tontin tehokkuusluku on e = 2,41. Asukasmäärän lisäys on noin 40.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että olemassa 
oleva kaupunkirakenne tiivistyy ja alueen maankäyttö tehostuu. Raken-
taminen muuttaa olemassa olevien asuinkerrostalojen näkymiä, mikä 
on huomioitu suunnitteluratkaisussa. 

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Se on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen, jossa alue on kan-
takaupunkialuetta C2 ja se on myös Helsingin maanalaisen yleiskaa-
van mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijaitsee korttelialueella, joka on rakentunut monessa eri vaihees-
sa 1910–1920-luvuilta aina 2000-luvulle saakka. Leppäsuonkatu 7 ton-
tilla sijaitseva Suomen ensimmäinen opiskelija-asuntolaksi vuonna 
1947 rakennettu, 8-kerroksinen rakennus kuuluu nykyisin Helsingin 
seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS:lle. Tontin piha-alue toimii nyt 
pysäköintialueena ja jäteastioiden säilytyspaikkana. Lisäksi siltä on 
ajoyhteys saman korttelin tontin 23 maanalaiseen pysäköintiin. Tontin 
pohjoispuolella sijaitsee 1910- ja 1920-luvuilta peräisin olevia asuintalo-
ja. Leppäsuonkadun varressa tontin itäpuolella sijaitsee autokorjaamo. 
Leppäsuonkatu on itäiseltä puoliskoltaan vain jalankululle ja pyöräilylle 
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varattu katu, jolla on tontille ajo sallittu. Alueella on voimassa asema-
kaava vuodelta 2005.

Tontti on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen 
johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia 
mutta kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. Kaupunkiympäristön toimia-
lan johtava tonttiasiamies on 2.3.2020 ilmoittanut, että tarkemmat selvi-
tykset ja laskelmat tontin rakentamiseen liittyvistä olosuhteista ovat joh-
taneet siihen ettei alueen arvonnousuun liittyviä alun perin ennakoituja 
maapoliittisia neuvotteluja ole tarpeen käydä.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa: Helen Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 
(HSY) sekä kaupunginmuseo. Viranomaisten kannanotot osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat tontin 
arvoon, tontin läpi kulkevaan kaukolämpöjohtoon sekä kulttuuriympäris-
tön vaalimiseen.  

Osallisten mielipiteet kohdistuivat etenkin uudisrakennuksen naapuria-
suntoja ja -pihoja pimentävään vaikutukseen ja kaupunkikuvallisen ko-
konaisuuden rikkomiseen. Myös asuntojen näkymien heikkeneminen 
tuotiin esiin sekä kysymys tontinomistajien tasavertaisesta kohtelusta 
lisärakentamisoikeutta annettaessa. Lisäksi viereisellä tontilla sijaitse-
van autokorjaamon toimintaedellytysten säilymisestä kannettiin huolta. 

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, et-
tä uudisrakennuksen rakennusala, korkeus ja kattomuoto on sovitettu 
ympäröivään kaupunkirakenteeseen suojeltujen rakennusten hallitseva 
asema katukuvassa säilyttäen. Lisäksi on annettu määräyksiä koskien 
uudisrakennuksen arkkitehtuuria ja sen sovittamista kaupunkikuvaan. 
Lisärakentamisella saavutettava hyöty katsottiin aiheutettuja haittoja 
vähäisemmäksi.

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallis-
ten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo
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Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 13.5.–11.6.2019, mistä ilmoitettiin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Kaavaehdo-
tuksesta ei tehty muistutuksia.

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot kaupunginmuseolta, Helen 
Oy:ltä, HSY:ltä ja Helen Sähköverkko Oy:ltä. Kaupunginmuseo totesi 
ettei kaavaehdotuksen viitesuunnitelman mukainen rakentaminen ole 
ristiriidassa suojeltujen rakennusten kulttuurihistoriallisten ja kaupunki-
kuvallisten arvojen kanssa. Helen Oy huomautti lausunnossaan, että 
tontin läpi kulkee kaukolämpöjohto, joka on huomioitava suunnittelus-
sa. HSY vesihuolto totesi puolestaan, että aluetta palvelevat vesijohdot 
ja viemärit on rakennettu valmiiksi eikä asemakaavan muutosehdotus 
edellytä niiden siirtämistä. Helen Sähköverkko Oy:llä ei ollut huomau-
tettavaa.

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

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin 
huomautuksiin. Kaavaratkaisun tarkemmat perustelut ilmenevät liittee-
nä olevasta asemakaavaselostuksesta. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12596 kartta, päivätty 10.9.2019
2 Asemakaavan muutoksen nro 12596 selostus, päivätty 10.9.2019, päi-

vitetty Kylk:n 10.9.2019 päätöksen mukaiseksi
3 Havainnekuva, 10.9.2019
4 Vuorovaikutusraportti 13.5.2019, täydennetty 10.9.2019
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön asemakaavan muutoshake-

mus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
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väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-
kus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 5

Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä
Asemakaavamuutoksen 
hakija

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-

van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunginmuseo
Asemakaavoitus
Asemakaavoitus/Koski

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 10.09.2019 § 446

HEL 2014-011588 T 10 03 03

Hankenumero 5164_1

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 10.9.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12596 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 13. kaupunginosan 
(Etu-Töölö) korttelin 411 tonttia 22 tason -2.0 yläpuolella.

Lisäksi lautakunta päätti
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 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisina nähtävillä-
oloaikoina saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutus-
raportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalve-
lussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijalta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

o Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (HOAS): 
5 000 euroa

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Crista Toivola, arkkitehti, puhelin: 310 37334

crista.toivola(a)hel.fi
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi
Kati Immonen, insinööri, teknistaloudelliset asiat (pilaantuneet maa-alueet), puhelin: 
310 37254

kati.immonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 18.04.2019 § 35

HEL 2014-011588 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12596 pohjakartan 
kaupunginosassa 13 Etu-Töölö. 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: 12596
Kaupunginosa:13 Etu-Töölö

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Kartoituksen työnumero: 47/2016
Pohjakartta valmistunut: 3.4.2019 Uusinta (ensi tilaus 2016)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 8.11.2016

HEL 2014-011588 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 1.11.2016

Asemakaavan muutos koskee yhtä tonttia osoitteessa Leppäsuonkatu 
7 (13/411/22). Olemassa olevan opiskelija-asuntolan viereisen pysä-
köintipaikan paikalle suunnitellaan uutta opiskelijoiden viisi- ja puoliker-
roksista asuntorakennusta.

Voimassa olevassa asemakaavassa (2005) tontti on merkitty asuntola-
tyyppisten asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Tontille on merkitty ra-
kennusala yhdelle seitsenkerroksiselle rakennukselle, jolle on osoitettu 
kerrosalaa 4 410 k-m2.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi asumisen ja 
toimitilojen alueeksi, joka on lisäksi kulttuurihistoriallisesti, rakennustai-
teellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä. Helsingin uudessa, 
tarkistetussa yleiskaavaehdotuksessa (2016) alueella on merkintä 
"kantakaupunki" (C2), mikä tarkoittaa sekoittuneena asumisen, kaupan 
ja julkisten palveluiden, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja lii-
kuntapalveluiden sekä kaupunkikulttuurin alueena kehitettävää aluetta. 
Aluetta sivuaa läheltä myös merkintä "liike- ja palvelukeskusta" (C1). 
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Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-
tuuriympäristön läheisyyteen, Etu-Töölön RKY 2009 alueeseen.

Asemakaavamuutoksen yhteydessä on tehty viitesuunnitelma, (Playa 
Arkkitehdit Oy, 2016).

Tontilla sijaitsee vuonna 1947 valmistunut seitsenkerroksinen opiskeli-
ja-asuntola, jonka ullakkokerros on myös otettu asuinkäyttöön. Raken-
nus on asemakaavassa suojeltu sr-2 määräyksellä.

Kaupunginmuseo pitää mahdollisena tontin täydennysrakentamista vii-
tesuunnitelman mukaisesti. Kulttuuriympäristön vaalimisen näkökul-
masta on keskeistä, että suojellut rakennukset säilyttävät kulttuurihisto-
riallisen ja kaupunkikuvallisen merkityksensä lähiympäristön tiivistyes-
sä.

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

sari.saresto(a)hel.fi

Rakennusvirasto 25.10.2016

HEL 2014-011588 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1268-00/16 (Helsingin seudun opis-
kelijasäätiö HOAS, asemakaavan muutoshakemus Etu-Töölön korttelin 
411 tontille 22, Leppäsuonkatu 7). Määräaika on 11.11.2016.

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaan.

Kaavaprosessin yhteyshenkilönä toimivat aluesuunnittelija Anu Kiiski-
nen ja suunnitteluinsinööri Olli Haanperä.

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

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

olli.haanpera(a)hel.fi
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§ 102
Lauttasaaren korttelin 31120, Särkiniementie 3 asemakaavan muut-
taminen (12533)

HEL 2016-009547 T 10 03 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutos nro 12533 kartta, päivätty 3.12.2019
2 Asemakaavan muutos nro 12533 selostus, päivätty 3.12.2019, päivitet-

ty Kylk:n 3.12.2019 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 3.12.2019
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 
31120 tontin 1 asemakaavan muutoksen 3.12.2019 päivätyn piirustuk-
sen nro 12533 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin pe-
rustein. 

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee yhdistettyjen teollisuus- 
ja varastorakennusten tonttia, joka sijaitsee Särkiniemen eteläpäässä 
osoitteessa Särkiniementie 3. Asemakaavan muutos mahdollistaa ton-
tin muuttamisen asuinkäyttöön siten, että Sähköturvallisuuden edistä-
miskeskus STEK ry:n olemassa olevan rakennuskokonaisuuden kadun 
varrella sijaitseva arvokas osa suojellaan ja muutetaan asuinkäyttöön, 
sekä rakennuksen muu osa puretaan ja uusi 7-kerroksinen asuinra-
kennus rakennetaan tontin itäiselle osalle. 
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Tontin pinta-ala on 4502 m2. Tontin rakentamistehokkuus on Vattu-
niemen suunnitteluperiaatteiden 2018 mukaisen enimmäistehokkuuden 
mukainen e= 1.9. Tontin uusi asuinkerrosala on 8554 k-m2. Asukkai-
den yhteiseen käyttöön osoitettavat varasto-, huolto-, pesula-, ja va-
paa-ajantilat sekä tekniset tilat, samoin kuin kannen- tai maanalaiset ti-
lat saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn rakentamisen enim-
mäistehokkuuden lisäksi. 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti toimitilan määrän 
vähenemiseen Vattuniemessä. Tontin sijainti vähitellen rakentuneella 
asuinalueella, puiston reunassa kaukana Vattuniemen keskeisistä toi-
mitila-alueista perustelee kuitenkin tontin muuttamista asuinkäyttöön 
Vattuniemen suunnitteluperiaatteiden 2018 mukaisesti. Asukasmäärän 
lisäys on noin 230 asukasta.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten kuten asuntotuotan-
totavoitteiden ja maailman toimivin kaupunki tavoitteen toteuttamista. 
Kaavaratkaisu on oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut 
voimaan 5.12.2018) mukainen.

Kaupunkiympäristölautakunta on 24.4.2018, 209 § hyväksynyt alueen 
asemakaavan muuttamisen periaatteet jatkosuunnittelun pohjaksi. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Teollisuus- ja varastorakennusten tontilla sijaitsee nykyisin 4–5 kerrok-
sinen toimitilarakennus, jonka vanhimmalla Särkiniementien varressa 
sijaitsevalla osalla on rakennustaiteellisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja. 
Tontin länsirajan suuntaisen puistokaistaleen läpi on osoitettu ajoyh-
teys Särkiniementieltä tontin pohjoisreunalle. Tonttia ympäröivän kort-
telialueen käyttötarkoitus on muuttunut ajan kuluessa pienteollisuus- ja 
toimistorakennusten alueesta asuntovaltaiseksi. Tontilla olemassa ole-
va rakennus ei vastaa nykyisen käytön vaatimuksia. Suunnitteluperiaat-
teiden mukaisesti kaukana keskeisimmästä alueesta, aivan Särkinie-
mentien eteläpäässä sijaitsevan tontin käyttötarkoitus on arvioitu voita-
van muuttaa asumiseen. 

Alueella on voimassa asemakaava nro 7016 (vahvistettu 25.10.1978). 
Kaavan mukaan tontti on yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennus-
ten korttelialuetta (TTV).  

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

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. 

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista, lausun-
noista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huo-
mautuksiin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 23.8.–23.9.2019.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Kaavaehdotuksesta antoivat lausunnon Helen Sähköverkko Oy, Hel-
singin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus (ELY-keskus) ja kaupunginmuseo. Lisäksi kasvatuksen 
ja koulutuksen toimiala ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa.

HSY:n lausunnossa todetaan, että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot 
ja viemärit on rakennettu valmiiksi. Asemakaavan muutosehdotus ei 
edellytä niiden siirtämistä. 

ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että kaavaratkaisu täydentää 
onnistuneesti yhdyskuntarakennetta olemassa olevan infran, palvelui-
den ja joukkoliikenteen äärelle. Entisen sähkötarkastuslaitoksen var-
haisin rakennus on suojeltu asianmukaisesti. ELY-keskuksella ei ole 
huomautettavaa asemakaavaratkaisusta rakennussuojelun osalta.

Kaupunginmuseo katsoo lausunnossaan, että sen rakennetun kulttuu-
riympäristön vaalimiselle asetetut tavoitteet on riittävällä tavalla otettu 
huomioon Särkinimentie 3 asemakaavaehdotuksessa ja sen sisältä-
missä suojelumääräyksissä. Kaupunginmuseo puoltaa asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä.

Muutoin lausunnoissa ei ollut huomautettavaa asemakaavan muuto-
sehdotukseen. 

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista viranomaisten lausunnoista. Esitetyt huomautukset olivat 
pelkästään myönteisiä, eivätkä vaatineet vastineita. Kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ollut tarkoituksenmukaista muut-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2020 103 (268)
Kaupunginvaltuusto

Asia/12
25.03.2020

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

taa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen myönteisten huomau-
tusten johdosta.

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

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Maankäyttösopimus

Kaava-alueeseen liittyy maankäyttösopimusmenettely. Maankäyttöso-
pimus on allekirjoitettu 10.12.2019. Kaupunginhallitus on 2.3.2020 hy-
väksynyt maankäyttösopimuksen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutos nro 12533 kartta, päivätty 3.12.2019
2 Asemakaavan muutos nro 12533 selostus, päivätty 3.12.2019, päivitet-

ty Kylk:n 3.12.2019 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 3.12.2019
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva 3.12.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ym-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2020 104 (268)
Kaupunginvaltuusto

Asia/12
25.03.2020

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

päristöpalvelut
Hakija
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunginmuseo
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Asemakaavoitus/Koski

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.03.2020 § 167

HEL 2016-009547 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 
31120 tontin 1 asemakaavan muutoksen 3.12.2019 päivätyn piirustuk-
sen nro 12533 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin pe-
rustein. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 03.12.2019 § 626

HEL 2016-009547 T 10 03 03

Hankenumero 0790_21
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Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 3.12.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12533 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan 
(Lauttasaari) korttelin 31120 tonttia 1. 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 

esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutus-
raportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalve-
lussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

  

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

o Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry: 10 000 euroa.

Käsittely

03.12.2019 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Noora Laak (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Paula Kinnunen, arkkitehti, puhelin: 310 37141

paula.a.kinnunen(a)hel.fi
Mikko Reinikainen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37206

mikko.reinikainen(a)hel.fi
Olga Veikkolainen, liikenneinsinööri, liikenne- ja katusuunnittelu, puhelin: 310 37280

olga.veikkolainen(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, puhelin: 
310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37347

karri.kyllastinen(a)hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 03.04.2019 § 33

HEL 2016-009547 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12533 pohjakartan 
kaupunginosassa 31 Lauttasaari. 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: 12533
Kaupunginosa: 31 Lauttasaari
Kartoituksen työnumero: 25/2018
Pohjakartta valmistunut: 12.2.2019 (Uusinta ensi tilaus 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 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 13.02.2019 § 15

HEL 2016-009547 T 10 03 03
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Nimistötoimikunta päätti, että osoitteessa Särkiniementie 3 valmisteilla 
olevaan asemakaavan muutokseen mahdollisesti liittyvään nimitarpee-
seen palataan tarvittaessa myöhemmin.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 103
Puotilan ostarin asemakaavan muuttaminen (nro 12595)

HEL 2018-005995 T 10 03 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12595 kartta, päivätty 27.8.2019, muutet-
tu 10.12.2019

2 Asemakaavan muutoksen nro 12595 selostus, päivätty 27.8.2019, muu-
tettu 10.12.2019, päivitetty Kylk:n 10.12.2019 päätöksen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piirnro 6985)
4 Vuorovaikutusraportti 27.8.2019, täydennetty 10.12.2019
5 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Puotila) 
korttelin 45205 ja katualueiden asemakaavan muutoksen 27.8.2019 
päivätyn ja 10.12.2019 muutetun piirustuksen nro 12595 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Puotilan ostarin tonttia, 
sen pohjoispuolella olevaa pysäköintilaitoksen tonttia, pienen rajamuu-
toksen osalta pysäköintilaitoksen pohjoispuolella olevaa asuinkerrosta-
lotonttia sekä viereisiä katualueita. Kaavaratkaisu sisältää liikenne-
suunnitelman (piirustus nro 6985). 

Kaavaratkaisu mahdollistaa Puotilan ostarin nykyisten rakennusten 
korvaamisen uudella liikekeskuksella, jonka yhteyteen rakennetaan 
asuntoja. Lisäksi kaava mahdollistaa viereisen 2-kerroksisen pysäköin-
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tilaitoksen laajentamisen tehostuvan maankäytön tarpeisiin. Tavoittee-
na on säilyttää ostarin tontti lähiympäristönsä kaupallisena keskuksena 
ja kaupunkikuvallisena keskipisteenä nykyisten rakennusten purkami-
sen jälkeenkin.

Ostarin tontille osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä 10 650 k-m², jos-
ta vähintään 1 450 k-m² on liikekerrosalaa ja enintään 9 200 k-m² asun-
tokerrosalaa. Tonttitehokkuus nousee noin lukemaan e=2,3. Arvio uu-
sien asukkaiden lukumäärästä on noin 200. 

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma, jossa on 
mm. kohennettu ja ajanmukaistettu pyöräilyn ja jalankulun järjestelyitä 
Rättärinpolulla ja Rusthollarintien laidalla. 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että nykyinen, 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi luokiteltu yksikerroksinen ostarira-
kennus korvataan 6-8-kerroksisella uudisrakentamisella. Samalla kaa-
va kuitenkin mahdollistaa nykyisen kaltaisen liiketoiminnan jatkumisen 
tontilla ja yhdyskuntarakennetta tiivistävän asuntorakentamisen kau-
punginosakeskuksessa. Kaavaratkaisu perustuu kokonaisarvioon, jon-
ka mukaan rakennuksen suojelulle ja sen käytännössä edellyttämälle 
mittavalle peruskorjaukselle ei yhtäältä ole riittäviä edellytyksiä, ja toi-
saalta alueen keskeinen sijainti asettaa yleiskaavallisen ja strategisen 
tavoitteen maankäytön tehostamisesta.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Kaavaratkaisu on oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaavan 2016 
mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Ostarin tontilla sijaitsee yksikerroksinen, vuonna 1961 valmistunut liike-
rakennus sekä sitä palvelemaan rakennettu pieni lämpövoimalaraken-
nus.  Ostarin pohjoispuolella olevalla LPA-tontilla sijaitsee vuonna 2003 
valmistunut pysäköintitalo. LPA-tontin pohjoispuolella olevalla AK-
tontilla on kaupungin omistamia asuinkerrostaloja. Alueella on voimas-
sa asemakaavat vuosilta 1959 ja 2000.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia 
(06/2019) ilman arvonlisäveroa seuraavasti:

Johtosiirrot 0,1 milj. euroa
Liikennejärjestelyt 0,15 milj. euroa
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YHTEENSÄ 0,25 milj. euroa

Helsingin kaupunki omistaa alueet. Kaavaratkaisu on tehty hakemuk-
sen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. 
Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. Uuden kaavoitettavan rakennusoi-
keuden arvo on AM ohjelman mukaisen rahoitus- ja hallintamuotoja-
kauman mukaisesti arvioiden n. 5 milj. euroa. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 18.9.–17.10.2019. Siitä tehtiin 2 
muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui 1 kirje. Muistutuksis-
sa ja kirjeessä esitetyt huomautukset kohdistuivat nykyisen ostarin pur-
kamiseen, uudisrakennusten korkeuteen, massoitteluun ja arkkitehtoni-
seen ilmeeseen, pysäköintiratkaisuun, asuntojakaumaan ja asukastiloi-
hin. Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapuneessa kirjeessä liitteenä oli 
vaihtoehtoinen rakennussuunnitelma ostarin tontille. 

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausunnot Helen Oy:ltä, He-
len Sähköverkot Oy:ltä, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymä HSY:ltä ja kaupunginmuseolta. Lausunnoissa esitetyt 
huomautukset kohdistuivat puuistutusten sijaintiin, puuttuviin johtokart-
toihin, ostarin tontin läpi linjattuun johtokujaan, kulttuuriympäristön 
huomioimiseen ja uudisrakennusten korkeuteen.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Tarkemmat kaavaratkai-
sun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

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. Niitä, joiden etua muutokset koskevat, 
on kuultu erikseen sähköpostitse.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12595 kartta, päivätty 27.8.2019, muutet-
tu 10.12.2019

2 Asemakaavan muutoksen nro 12595 selostus, päivätty 27.8.2019, muu-
tettu 10.12.2019, päivitetty Kylk:n 10.12.2019 päätöksen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piirnro 6985)
4 Vuorovaikutusraportti 27.8.2019, täydennetty 10.12.2019
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Tehdyt muutokset
4 Asemakaavamuutoshakemus 24.5.2018

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

Päätöksestä tiedon 
pyytäneet

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Kaavamuutoksen haki-
ja

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Tiedoksi
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Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunginmuseo
Asemakaavoitus
Asemakaavoitus/Koski

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.03.2020 § 166

HEL 2018-005995 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Puotila) 
korttelin 45205 ja katualueiden asemakaavan muutoksen 27.8.2019 
päivätyn ja 10.12.2019 muutetun piirustuksen nro 12595 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 644

HEL 2018-005995 T 10 03 03

Hankenumero 4385_2, 4385_3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 27.8.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12595 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Puotila) korttelia 45205 ja ka-
tualueita.

Lisäksi lautakunta päätti
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 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

10.12.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Mikko Näveri. Asiantuntija poistui 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

03.09.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

27.08.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Pekka Leivo, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 3.10.2019

HEL 2018-005995 T 10 03 03

Kaupunginmuseo on tutustunut asemakaavan muutosehdotukseen 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa 
seuraavan lausunnon.

Aiemmissa lausunnoissaan kaupunginmuseo on tähdentänyt Puotilan 
ostoskeskuksen kulttuurihistoriallista arvoa, viitaten ostoskeskusinven-

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi


Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2020 114 (268)
Kaupunginvaltuusto

Asia/13
25.03.2020

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

tointiin, jossa rakennus arvotettiin korkeimpaan 1-luokkaan perusteena 
rakennuksen erittäin harkittu ja viimeistelty arkkitehtuuri. Tämän joh-
dosta kaupunginmuseo esitti täydennysrakentamisen tutkimista ostos-
keskuksen liikeosan luoteispuolelle, vanhan talonmiehen asunnon pai-
kalle ostoskeskusrakennus säilyttäen. Kaupunginmuseo on pitänyt erit-
täin valitettavana, että hyvin suunniteltu ja arkkitehtuuriltaan ajanmu-
kainen, kulttuurihistoriallisesti arvokas ostoskeskusrakennus on pako-
tettu väistymään uudisrakentamisen tieltä.

OAS-lausunnossaan museo on puolestaan todennut, että Puotilaan 
suunnitteluun liittyy erityisiä asemakaavahistoriallisia arvoja. Kaava-
alueen erityisyys on todennettu paitsi Puotilan rakennusinventoinnissa, 
myös yleiskaavaa varten tehdyssä selvityksessä Kaupungin muutos ja 
kulttuuriympäristö. Tämän johdosta ostoskeskuksen paikalle suunnitel-
tavan rakentamisen lähtökohtana tulisi olla alueen ominaispiirteet, joita 
ovat mm. pienipiirteinen mittakaava, väljyys, matalien lamellitalojen 
muodostamat puoliksi avoimet korttelit.

Museo kritisoi OAS:n viitesuunnitelman uudisrakennuksia, ja piti Rust-
hollarintien varteen esitettyä rakentamista paikkaan liian korkeana. 
Suunnitelmassa tulisikin ottaa huomioon Rusthollarintien ja Klaavuntien 
alkuperäinen rakennuskanta ja sen mitoitus, ja tavoitteena tulisi olla 
uudisrakentamisen sovittaminen olemassa olevaan rakennettuun kult-
tuuriympäristöön.

Viitesuunnitelmaa, jonka mukaan kaavaratkaisu on laadittu, on jonkin 
verran muokattu OAS-vaiheen jälkeen. Vastineessa todetaan, että ra-
kennusosien korkeuksia on muutettu osittain matalammiksi, massoitte-
lua on selkeytetty ja samalla uudisrakennuksen kansipihan avaruutta ja 
viihtyisyyttä on parannettu. Kaavaehdotuksessa uudisrakennuksen 
osien enimmäiskorkeus vastaa Rättärinpolkuun rajautuvien, 2000-
luvulla rakennettujen naapurirakennusten korkeutta lukuun ottamatta 
Rusthollarintien ja Klaavuntien kulmaan sijoittuvaa 8-kerroksista osaa. 
Kaupunkikuvallinen korostus paikallisesti tärkeässä kadunkulmassa ja 
Rusthollarintien puistoakseliin avautuvassa paikassa on vastineessa 
katsottu olevan perusteltu. 

Kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta yksikerroksisen ostarin 
purkaminen on jo itsessään Puotilan kaupunkikuvaa huomattavasti 
muuttava ja lopullinen tapahtuma. Ostarin korvaaminen 6-8- kerroksi-
sella uudisrakentamisella, tukeutuen argumentoinnissa alueen erityis-
ten asemakaavahistoriallisten arvojen vastaisesti myöhemmin toteutu-
neisiin korkeisiin kerrostaloihin, ei huomio mitenkään kulttuuriympäris-
tön reunaehtoja, eikä vastaa arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi todetun 
alueen kehittämistä. Kaupunginmuseo esittää edelleen uudisrakenta-
misen mataloittamista.
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Lisätiedot
Juha Vuorinen, tutkija, puhelin: 310 36940

juha.h.vuorinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 02.07.2019 § 46

HEL 2018-005995 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12595 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: 12595
Kaupunginosa: 45 Vartiokylä
Kartoituksen työnumero: 18/2019
Pohjakartta valmistunut: 29.4.2019
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 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 104
Laajasalon Gunillantie 3 asemakaavan muuttaminen (nro 12568)

HEL 2014-000645 T 10 03 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12568 kartta, päivätty 10.12.2019
2 Asemakaavan muutoksen nro 12568 selostus, päivätty 10.12.2019, 

päivitetty 22.1.2020 Kylk:n päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 10.12.2019 ja asukastilaisuuden muistio 

22.11.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy  49. kaupunginosan (Laajasalo, Yliskylä) 
korttelin 49077 tontin 2 sekä katu-, pysäköimis- ja puistoalueiden ase-
makaavan muutosehdotuksen 10.12.2019 päivätyn piirustuksen nro 
12568 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee Laajasalossa Gunillantiellä toimivaa 
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Hekan) huoltovarikkoa. Se mahdol-
listaa nykyisen varikon purkamisen ja uuden huoltovarikon ja asuinker-
rostalojen rakentamisen tontille. Tontille on tarkoitus rakentaa nk. hyb-
ridikortteli, johon sijoittuisivat uusi huoltovarikko, pieni liike- tai palveluti-
la, osittain maanalainen pysäköintitila sekä kolme asuinkerrostaloa pi-
hakannen päälle.

Uutta asuntokerrosalaa on 5 400 k-m², varikkokerrosalaa 600 k-m² ja 
uutta liike- tai palvelutilaa vähintään 100 k-m². Asukasmäärän lisäys on 
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noin 120 asukasta. Kaavaratkaisun tonttitehokkuus on e= 1,5  ja varik-
kotila mukaan lukien se on noin 1,7).

Rakennuskokonaisuus sijoittuu Gunillantien varteen kadun kahden 
mutkan väliin niin, että etenkin idästä saapuessa erikorkuiset raken-
nukset muodostavat vaihtelevan näkymän kadun päätteenä. Puiston 
puolelta ylärinteestä rakennusten mittakaava on pienempi. Pistetalois-
sa kaikista asunnoista avautuu näkymiä eri suuntiin ja vastaavasti ym-
päristössä säilyy näkymiä metsäiseen kaupunkimaisemaan uusien ra-
kennusten välistä. 

Suunnitelma lisää Yliskylässä uutta asuinrakentamista, parantaa asu-
misen palveluita ja mahdollistaa Hekan huoltovarikolle tarkoituksenmu-
kaiset uudet tilat.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir. nro 
6994), jossa osoitetaan suunnittelualueen bussipysäkille uusi sijainti ja 
tarkennetaan Gunillantien itäosan liikennejärjestelyitä.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista edistämällä asuntotuotantoa ja monipuolistamalla asuntokantaa. 
Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen, jossa alue 
kuuluu asuntovaltaiseen alueeseen merkinnällä A3.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualue sijaitsee Yliskylän eteläosassa, joka on rakentunut 
pääosin 1970-luvun alussa. Suunnittelualueen pohjois- ja eteläpuolella 
väljiä 4−5-kerroksia kerrostalokortteleita ympäröivät metsäiset ja kal-
lioiset pihat. Pohjoisen puoleiset korttelit sijaitsevat suunnittelualuetta 
korkeammalla kallion laella. Gunillantien eteläpuolelle ja Svanströmin-
kujalle on suunnitteilla ja rakenteilla 7−8-kerroksisia asuinkerrostaloja. 
Myös lähistölle Reiherintien ja Gunillantien kulmaan on suunnitteilla 
asuinkerrostaloja. Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsevan Aake Pe-
sosen puiston kallion korkeimmalla laella on toisen maailmansodan ai-
kaisen ilmatorjunta-aseman rakennelmia.

Tontilla nykyisin sijaitseva rakennus on rakennettu vuonna 1969 alueel-
liseksi lämpökeskukseksi ja muutettu vuonna 1983 kiinteistöyhtiön 
huolto- ja varikkotiloiksi. Osa tontista on metsikköä, jolle 1968 kaavoi-
tettu pysäköimisalue on jäänyt toteutumatta.

Alueella ovat voimassa asemakaava nro 5977 (vahvistettu 31.5.1968) 
sekä asemakaava nro 10126 (vahvistettu 2.3.1994). Kaavan mukaan 
alue on pysäköimisaluetta (LP), asumista palvelevien huoltorakennus-
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ten korttelialuetta (AH), sekä lähivirkistysaluetta (VL). Katualueella on 
voimassa asemakaava 12228 (tullut voimaan 22.10.2014).

Helsingin kaupunki omistaa korttelialueen. Kaavaratkaisu on tehty kau-
pungin aloitteesta.

Kaupunginhallitus varasi tontin kaupungin asuntotuotannolle (ATT) 
kumppanuuskaavoitusta ja valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnit-
telua varten 5.12.2018.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille vähäisiä kustan-
nuksia.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaavoitettavan uuden ker-
rosalan rakennusoikeuden arvo on asumisen ja maankäytön toteutu-
sohjelman (AM-ohjelma) hallinto- ja rahoitusmuotojakauman mukaisesti 
arvioiden noin 3 milj. euroa.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallis-
ten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat joukkoliikenteen sujuvuuteen, Aaken-
raittiin sekä lämpökeskuskäytössä mahdollisesti pilaantuneihin maihin. 
Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 23.9.-22.10.2019, mistä on ilmoi-
tettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot Helen Oy:ltä ja Helen 
Sähköverkot Oy:ltä, jotka ilmoittivat, etteiniillä ole lausuttavaa. Helsin-
gin seudun ympäristöpalvelut (HSY) puolestaan totesi, ettei muutoseh-
dotus edellytä vesihuollon lisärakentamista eikä rakennettujen vesi-
huoltolinjojen siirtämistä.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu teh-
dyt muutokset -liitteeseen. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten 
tahojen kanssa.
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Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12568 kartta, päivätty 10.12.2019
2 Asemakaavan muutoksen nro 12568 selostus, päivätty 10.12.2019, 

päivitetty 22.1.2020 Kylk:n päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 10.12.2019 ja asukastilaisuuden muistio 

22.11.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Viistoilmakuva lounaasta, luonnos 9.10.2018
3 Tehdyt muutokset

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

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin kaupungin 
asunnot Oy

Esitysteksti

Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä
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Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 663

HEL 2014-000645 T 10 03 03

Hankenumero 0785_15

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 10.12.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12568 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 49. kaupunginosan 
(Laajasalo, Yliskylä) korttelin 49077 tonttia 2 sekä katu-, pysäköi-
mis- ja puistoalueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 

esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutus-
raportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalve-
lussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

  

Käsittely

10.12.2019 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro 
11 kokouksen viimeisenä asiana.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Sanna Meriläinen, arkkitehti, puhelin: 310 21154
sanna.merilainen(a)hel.fi

Anu Kuutti, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37154
anu.kuutti(a)hel.fi

Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri (liikenne- ja katusuunnittelu), puhelin: 310 37088
markus.ahtiainen(a)hel.fi

Maija Lounamaa, tiimipäällikkö (kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu), puhelin: 310 
37085

maija.lounamaa(a)hel.fi
Pekka Leivo, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 04.09.2019 § 50

HEL 2014-000645 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12568 pohjakartan 
kaupunginosassa 49 Laajasalo. 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: 12568
Kaupunginosa: 49 Laajasalo
Kartoituksen työnumero: 2/2019
Pohjakartta valmistunut: 17.1.2019
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 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi
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Rakennusvirasto 9.5.2014

HEL 2014-000645 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1155-00/14 (49.ko Laajasalo, Gunil-
lantie, lämpökeskuksen tontti) 9.5.2014 mennessä.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta 
osoitteessa Gunillantie 3 sijaitsevan entisen lämpökeskuksen tontille 
(AH), sen viereiselle pysäköintialueelle (LP) sekä katualueille. Suunnit-
telualue on kaupungin omistuksessa.

Etelään viettävällä rinnetontilla sijaitsee vuonna 1969 valmistunut läm-
pökeskus. Sen vieressä kaavaan merkityllä pysäköintialueella kasvaa 
metsikkö. Alueelle suunnitellaan täydennysrakentamisena asuinraken-
tamista. 

Lausunto

Suunnittelualueen länsipuolella on puistoreitti, joka mahdollistaa turval-
lisen kulkemisen jyrkkää rinnettä pitkin Gunillantieltä Gunillanpolulle ja 
siitä edelleen Rudolfintielle. Reitti on huomioitava maanrakennusmas-
sojen sijoittelussa siten, ettei reitti vaurioidu. Mahdolliset maatäytöt ja 
muurirakenteet on sijoitettava tontille. Tontilta ei saa ohjata pintavesiä 
reitille. 

Laajasalon länsiosan aluesuunnitelmaan liittyvässä asukaskyselyssä 
Aake Pesosen puisto valittiin asukkaiden keskuudessa tärkeäksi "alu-
een helmeksi".  

Rakennusviraston tavoitteena on tulevina vuosina kunnostaa tämä se-
kä kaupunkikuvan, näkymien että historian kannalta tärkeä puisto. Laa-
jasalon länsiosan aluesuunnitelmaan voi tutustua rakennusviraston net-
tisivuilla kohdassa aluesuunnitelmat (sivu 91).

Kaavayhteistyön yhteyshenkilöt rakennusvirastossa ovat lisätietojen 
antajat.

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

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

silja.savolainen(a)hel.fi
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§ 105
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2020-003992

Päätös

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluva aloite

 valtuutettu Juhani Strandénin aloite hengitystiesairauksista kärsi-
vien tilanteen helpottamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 91
Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen samman-
kallat och beslutsfört.

Ledamöter som anmält sig som närvarande eller förhindrade

Ordföranden konstaterade att de ledamöter som har anmält sig som 
närvarande före sammanträdet konstateras vara närvarande. Förhinder 
för detta sammanträde har anmälts av de ledamöter som är anteckna-
de som frånvarande på närvarolistan och 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. Minst 
två tredjedelar av ledamöterna har anmält sig som 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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§ 92
Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Eva Biaudet och Heimo Laaksonen valdes till protokollju-
sterare med ledamöterna Mirita Saxberg och Ozan Yanar som ersätta-
re.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Eva Biaudet 
och Heimo Laaksonen till protokolljusterare med ledamöterna Mirita 
Saxberg och Ozan Yanar 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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§ 93
Frågestund om coronavirusläget

Beslut

På förslag av stadsfullmäktiges presidium var coronavirusläget och åt-
gärderna med anknytning till detta temat för frågestunden.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 94
Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om det kommunala organ 
som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar, stads-
fullmäktiges ordförandes befogenheter och elektroniska samman-
träden

HEL 2020-003213 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige tog upp ärendet till behandling i brådskande ordning 
såsom avses i 95 § 2 mom. i kommunallagen.

Stadsfullmäktige godkände förvaltningsstadga för Helsingfors stad i en-
lighet med bilaga 1.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Behandling

Stadsfullmäktige tog upp ärendet till behandling i brådskande ordning i 
fråga om tillägget om elektroniska sammanträden i enlighet med stads-
styrelsens framställning 23.3.2020. Förslagen till ändring av förvalt-
ningsstadgan behandlades som ett och samma ärende.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1 Förvaltningsstadga 25.3.2020
2 Helsingin kaupungin hallintosääntö (25.3.2020) muutokset näkyvissä

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar
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Det är ändamålsenligt att befogenheterna enligt 58 § och 71 § i lagen 
om smittsamma sjukdomar överförs från social- och hälsovårdsnämn-
dens sektion till stadsstyrelsen.

De åtgärder som avses i lagen, såsom att stänga bostäder, förbjuda 
allmänna sammankomster eller stänga verksamhetsenheter, innebär i 
väsentlig grad utövande av offentlig makt. Det är därför naturligt att be-
slut i saken fattas av stadens främsta operativa organ.

Stadsstyrelsen kan dessutom effektivare granska de behövliga åtgär-
derna i relation till stadens övriga verksamhet, som åtgärderna kan på-
verka avsevärt, och sammanjämka stadens funktioner som en helhet. 
Stadsstyrelsen har också bättre förutsättningar än sektionen att bedö-
ma hur åtgärderna påverkar möjligheterna att nå stadens mål eller 
budgetutfallet.

Genom ändringen gör staden sig beredd att allt effektivare bekämpa 
den fara som smittsamma sjukdomar medför.

Stadsfullmäktiges ordförandes befogenheter

Dessutom är det motiverat att i förvaltningsstadgan lägga till en be-
stämmelse om att stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl kan 
bevilja stadsstyrelsen tillstånd att överskrida de i förvaltningsstadgan 
utsatta tider inom vilka motioner, interpellationer och hemställnings-
klämmar ska besvaras. 

I situationer då stadsstyrelsens beslutsfattande och beslutsberedning-
en inför detta måste fokusera på sådant som är mer brådskande, är det 
ändamålsenligt att resurser inte nödvändigtvis används för beredning 
av dessa ärenden. Det vore naturligt om beslut på fullmäktiges vägnar i 
detta fall kunde fattas av ordföranden och i ordförandens ställe av en 
vice ordförande.

Elektroniska sammanträden

Att göra det möjligt med elektroniska sammanträden i arbetet i organen 
är ändamålsenligt i situationer då större folksamlingar bör undvikas. Då 
kan en del av ledamöterna och i de mindre organen alla ledamöter och 
föredraganden delta i sammanträdet via fjärruppkoppling, och det går 
att fatta beslut utan en sammankomst.

Att delta via fjärruppkoppling är inte avsett som ett automatiskt eller 
normalt tillvägagångssätt, utan stadsfullmäktiges ordförande i fråga om 
fullmäktige och stadsstyrelsen i fråga om de övriga organen kan beslu-
ta om möjligheten till elektroniska sammanträden. Då går det smidigt 
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att med beaktande av olika situationer besluta under vilka förhållanden 
deltagande via fjärruppkoppling tillåts.

För att sekretessen ska bevaras är det väsentligt att deltagandet i ett 
sammanträde sker bara på en sådan plats där de sekretessbelagda 
uppgifterna och diskussionerna vid sammanträdet inte kan ses eller hö-
ras av utomstående. Deltagande via fjärruppkoppling innebär för delta-
garna en tydligare skyldighet att se till att det inte finns andra personer i 
den lokal där de deltar i sammanträdet och att deltagandet via fjärrupp-
koppling inte leder till att uppgifter från slutna sammanträden sprids till 
utomstående.

Nuläge i bekämpningen av smittsamma sjukdomar

Då förvaltningsstadgan godkändes gavs social- och hälsovårdsnämn-
dens sektion befogenheter i enlighet med lagen om smittsamma sjuk-
domar. Sektionens uppgift är framför allt att vara en myndighet där 
ändring söks i social- och hälsovårdsbeslut som gäller en individ, eller i 
övrigt en myndighet som behandlar individuella ärenden. Detta är 
mindre förenligt med de befogenheter som enligt lagen om smittsamma 
sjukdomar ankommer på ett organ. 

Att befogenheterna i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar 
ålagts sektionen baserar sig på den lag om smittsamma sjukdomar 
som gällde före 1.3.2017 (583/1986), enligt vilken också beslut som 
gällde individer i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar fatta-
des av ett organ. Enligt den nuvarande lagen fattas beslut som gäller 
individer av en läkare. Med stöd av den tidigare lagen hade uteslutande 
ett kommunalt organ befogenheter att besluta bland annat om karantän 
för en person (15 a §). Om en enskild läkare i brådskande fall beslutade 
om karantän, skulle beslutet genast underställas det kommunala orga-
net.

Ändring av förvaltningsstadgan med avseende på bekämpningen av smittsamma 
sjukdomar

Enligt 18 kap. 2 § 1 mom. 3 punkten i den gällande förvaltningsstadgan 
för Helsingfors stad är social- och hälsovårdsnämndens sektion det 
kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma 
sjukdomar. De befogenheter som avses i denna punkt föreslås bli över-
förda till stadsstyrelsens befogenheter, 8 kap. 1 § 1 mom. 8b punkten i 
förvaltningsstadgan.

Ändring av förvaltningsstadgan med avseende på stadsfullmäktiges ordförandes 
befogenheter
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Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter inom åtta månader. En motion som undertecknats av färre än 15 le-
damöter ska besvaras av stadsstyrelsen inom åtta månader. Enligt 
30 kap. 12 § 2 mom. ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en 
gruppmotion på det sätt som i 11 § i det här kapitlet är föreskrivet om 
behandlingen av en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

I 30 kap. 13 § föreskrivs det att stadsstyrelsen ska besvara en interpel-
lation senast vid det första fullmäktigesammanträde som hålls efter att 
en månad förflutit sedan interpellationen inlämnades. Om fullmäktige 
har beslutat återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning, 
ska ett nytt svar avges inom samma tid räknat från beslutet om återre-
miss som är föreskriven ovan i fråga om svaret på en interpellation. I 
fråga om en godkänd hemställningskläm ska stadsstyrelsen enligt 
30 kap. 14 § 4 mom. tillställa den som föreslagit hemställningsklämmen 
en skriftlig utredning om åtgärderna med anledning av hemställnings-
klämmen inom ett år efter att den godkändes.

I 30 kap. föreslås en ny 20 § bli tillagd, enligt vilken stadsfullmäktiges 
ordförande av särskilda skäl kan bevilja stadsstyrelsen tillstånd att 
överskrida de utsatta tiderna i detta kapitel. Ett särskilt skäl är jämför-
bart med det som anges i 29 kap. 2 § 3 mom., enligt vilket ordföranden 
kan inställa ett sammanträde eller ändra tidpunkten för sammanträdet.

Ändring av förvaltningsstadgan med avseende på elektroniska sammanträden

Möjligheten att delta i elektroniska sammanträden föreslås bli tillagd i 
29 kap. som 22a §. Kapitlet gäller verksamheten i organen. Stadsfull-
mäktiges ordförande föreslås få besluta att stadsfullmäktige i stället för 
ett ordinarie sammanträde med deltagarna närvarande på sammanträ-
desplatsen kan hålla ett sammanträde i en elektronisk miljö, där delta-
gandet sker via en elektronisk förbindelse. På motsvarande sätt fö-
reslås stadsstyrelsen få besluta om saken i fråga om de andra orga-
nen.

Ansvaret för den tekniska organiseringen av elektroniska sammanträ-
den bärs av den som också i övrigt sköter organets förvaltningsuppgif-
ter, dvs. står för sammanträdenas tekniska arrangemang. 

Avsnittet i förvaltningsstadgan föreslås också få en bestämmelse enligt 
vilken deltagarna åläggs att se till att de deltar i sammanträdet bara på 
en sådan plats där de sekretessbelagda uppgifterna och diskussioner-
na vid sammanträdet inte kan ses eller höras av utomstående.

Lagstiftning i fråga om det organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma 
sjukdomar
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I 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivs det att när en all-
mänfarlig smittsam sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks 
vara en allmänfarlig smittsam sjukdom som medför omfattande smitt-
risk har konstaterats eller med fog kan väntas förekomma, kan det 
kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma 
sjukdomar inom sitt verksamhetsområde fatta beslut om att stänga 
verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården, 
läroanstalter, daghem, bostäder och motsvarande lokaler och förbjuda 
allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Om någon an-
nan smittsam sjukdom medför omfattande smittrisk, kan det kommuna-
la organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar 
fatta beslut om att läroanstalter och daghem ska stängas, om det är 
nödvändigt för att förhindra sjukdomsspridning.

I 71 § i lagen föreskrivs det att om skyndsamma åtgärder behövs för att 
förhindra spridningen av en smittsam sjukdom eller en sjukdom som 
med fog misstänks vara en allmänfarlig smittsam sjukdom, kan det 
kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma 
sjukdomar i stället för den läkare i tjänsteförhållande som i kommunen 
ansvarar för smittsamma sjukdomar fatta nödvändiga beslut som hör till 
läkarens befogenheter.

Lagstiftning i fråga om elektroniska sammanträden

Enligt 90 § 1 mom. 2 punkten underpunkt h i kommunallagen 
(410/2015) ska förvaltningsstadgan innehålla behövliga bestämmelser 
om sätten för beslutsfattande i organen och det sätt på vilket kommu-
nen ser till att den tekniska utrustning och de tekniska förbindelser som 
behövs för deltagande i elektroniska sammanträden och elektroniskt 
beslutsförfarande är tillgängliga.

Enligt 98 § i lagen kan beslut i ärenden som hör till ett organ fattas vid 
ett ordinarie sammanträde eller vid ett sammanträde i en elektronisk 
miljö (elektroniskt sammanträde). Vid elektroniska sammanträden ska 
kommunen sörja för informationssäkerheten och för att utomstående 
inte har tillgång till sekretessbelagda uppgifter.

Enligt 99 § i lagen krävs det vid ett elektroniskt sammanträde att de 
som konstateras vara närvarande står i bild- och ljudförbindelse med 
varandra på lika villkor.

Behandling av ärendet i brådskande ordning i fråga om elektroniska sammanträden

Enligt 95 § 2 mom. i kommunallagen kan fullmäktige, om ett ärende är 
brådskande, besluta att ta upp ärendet till behandling trots att det inte 
har nämnts i kallelsen till sammanträdet.
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Ärendet har inte nämnts på föredragningslistan för fullmäktiges sam-
manträde 25.3, vilken skickades elektroniskt 19.3 tillsammans med mö-
teskallelsen. Med beaktande av det rådande epidemiläget, där offentli-
ga sammankomster med över 10 personer är förbjudna, är det motive-
rat att det så snart som möjligt ska gå att hålla elektroniska samman-
träden i stadens organ. Ärendet är således brådskande.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1 Förvaltningsstadga 25.3.2020
2 Helsingin kaupungin hallintosääntö (25.3.2020) muutokset näkyvissä

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.03.2020 § 200

HEL 2020-003213 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto ottaa asian käsiteltäväkseen kiireellisenä kuntalain 
95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen 1 mukaisesti.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus 16.03.2020 § 181

HEL 2020-003213 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
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§ 95
Överskridningar i 2020 års budget som motsvarar oförbrukade an-
slag från år 2019

HEL 2020-000774 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige bemyndigade stadsstyrelsen, borgmästaren, stads-
kansliet, fostrans- och utbildningsnämnden, stadsmiljönämnden, kultur- 
och fritidsnämnden samt social- och hälsovårdsnämnden att överskrida 
anslagen på de moment i 2020 års budget som nämns nedan med 
högst följande belopp:

kapitel/moment 
 

euro 

1 30 01 Stadsstyrelsens dispositionsmedel 11 108 000
1 40 01 Stadskansliet 8 050 000
1 50 01 Kostnader för organens verksamhet, till borg-
mästarens och stadskansliets disposition

 
60 000

  
Driftsekonomidelen sammanlagt 19 218 000

kapitel/moment 
 

euro 

8 01 Fast egendom  
8 01 02 Grundberedning i projektområden, till stadssty-
relsens disposition

 
2 561 000

8 01 03 Grundberedning, utfyllnadsarbeten och bygg-
barhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition

 
8 229 000

  
8 02 Byggnader  
8 02 01 Nybyggnads- och tillbyggnadsprojekt, till stads-
miljönämndens disposition

34 000 000

8 02 03 Utveckling av stadshuskvarteren, till stadssty-
relsens disposition

 
1 865 000

  
8 03 Gator och trafikleder  
8 03 01 Nybyggnad och ombyggnad samt övriga inves-
teringar, till stadsmiljönämndens disposition

 
4 040 000

8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadssty-
relsens disposition

481 000
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8 05 Grundanskaffning av lös egendom  
8 05 01 Centralförvaltningen 13 918 000
8 05 02 Fostrans- och utbildningssektorn 18 040 000
8 05 03 Stadsmiljösektorn 8 169 000
8 05 04 Kultur- och fritidssektorn 2 306 000
8 05 05 Social- och hälsovårdssektorn 3 501 000
  
8 06 Värdepapper 27 000 000
  
8 07 Övrig kapitalhushållning  
8 07 01 Projekt som finansieras med medel ur förorts-
fonden, till stadsstyrelsens disposition

 
3 010 000

8 07 02 Utvecklingsprojekt, till stadskansliets disposition 1 000 000
  
Investeringsdelen sammanlagt 128 120 000
  
kapitel/moment 
 

euro 

9 01 Långfristig finansiering  
9 01 02 Övrig långivning, till stadsstyrelsens disposition 27 587 000
  
Finansieringsdelen sammanlagt 27 587 000

De föreslagna överskridningarna gäller sammanlagt 19,218 mn euro i 
driftsekonomidelen, 128,120 mn euro i investeringsdelen och 27,587 
mn euro i finansieringsdelen.

Stadsfullmäktige lade vidare till inkomsterna 3 010 000 euro, som mot-
svarar de beviljade överskridningsrätterna för projekt finansierade ur 
förortsfonden, på budgetmomentet 7 03 09, Förortsfonden, i budgetens 
resultaträkningsdel.

Stadsfullmäktige uppmanade dessutom stadsstyrelsen att i sitt verk-
ställighetsbeslut på nytt ställa de anslag som beviljats ur stadsstyrel-
sens anslag till respektive sektorers disposition.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Markku Riekko, projektchef, telefon: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi
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Bilagor

1 Esitykset

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Sektorerna har fått ansöka om rätt att överskrida anslagen för år 2020 
om de har investeringsprojekt som varit förlagda till slutet av år 2019 
men som blivit uppskjutna och vars finansieringsbehov för 2020 klarnat 
först efter att 2020 års budget behandlats och därför inte kunnat beak-
tas i denna. Ett krav är att det blir en lika stor anslagsbesparing 
år 2019. I de föreslagna överskridningarna ingår även anslag beviljade 
ur stadsstyrelsens investeringsanslag för grundberedning och för gator 
och parker i projektområden samt projektanslag beviljade ur förortsfon-
den, förutsatt att projekten fortsätter 2020.

Stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning har fått uppgifter om 
anslag som förblev oförbrukade år 2019 och om motsvarande över-
skridningsbehov. Anslagen bör få överskridas med 19,218 mn euro i 
driftsekonomidelen (19,426 mn euro föregående år) och med 128,1 mn 
euro i investeringsdelen (172,098 mn euro föregående år). Det finns 
också oförbrukade långivningsanslag som hänför sig till fördröjda pro-
jekt. Finansieringsdelen bör få överskridas med sammanlagt 27,587 
mn euro (29,211 mn euro föregående år).

I förslaget ingår även rätt att 2020 överskrida vissa av centralförvalt-
ningens anslag i driftsekonomidelen för projekt som på grund av tidta-
bellen blir överförda.

Driftsekonomidelen

De föreslagna överskridningarna i driftsekonomidelen gäller samman-
lagt 19 218 000 euro.

1 30 01 Stadsstyrelsens dispositionsmedel

Stadsstyrelsen beviljade 19.3.2018, § 169, ett separat anslag på sam-
manlagt 5,0 mn euro under budgetmomentet 1 30 01, Stadsstyrelsens 
dispositionsmedel, för att förebygga utslagning av ungdomar och be-
kämpa segregationen mellan områden. Reserveringen riktades till an-
vändningsändamål på basis av sektornämndernas förslag. Cirka 
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2 194 000 euro av anslaget förbrukades för projektet år 2019 och ca 
1 108 000 euro är fortfarande oförbrukade.

På basis av sektornämndernas förslag är överskridningsbehovet för det 
särskilda anslaget för att förebygga utslagning av ungdomar och be-
kämpa segregationen mellan områden år 2020 följande:

– Projekt som fostrans- och utbildningssektorn förvaltar 570 000 euro

– Ett projekt som kultur- och fritidssektorn förvaltar 248 000 euro

– Projekt som social- och hälsovårdssektorn förvaltar 290 000 euro

Anslagen bör få överskridas eftersom projektverksamheten fortsätter år 
2020. I fråga om arbetet med att förebygga utslagning av ungdomar 
och bekämpa segregationen mellan områden uppgår överskridnings-
förslaget till sammanlagt 1 108 000 euro.

Ur stadsstyrelsens dispositionsmedel finansieras dessutom bland an-
nat visstidsprojekt som inverkar på stadens trivsamhet och trygghet 
och som det är motiverat att förbereda sig för i syfte att omsätta stads-
strategin i praktiken. En del av projekten som planerades för 2019 har 
överförts till 2020. Av de oförbrukade anslagen bör 10 000 000 euro 
beviljas som överskridningsrätt för 2020.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 11 108 000 euro.

1 40 Stadskansliet

Budgetanslaget för stadskansliet 2019 uppgick till 133 900 000 euro, 
och det omfattade beviljade överskridningsrätter på 34 000 euro för 
Helsinki Abroad Ltd Oy och 4 700 000 euro för informationsförvaltning-
en. Ungefär 20 miljoner euro av anslaget förblev oförbrukat.

Den föreslagna överskridningen av anslaget gäller spetsprojekt inom 
digitaliseringsprogrammet och förberedelse- och underhållskostnader 
för projekt som överförts till 2020, grundande av inkubatorn Helsinki 
Health på Mejlans campus och en 5G-testplattform i Böle.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 8 050 000 euro.

1 50 01 Kostnader för organens verksamhet, till borgmästarens och stadskansliets 
disposition

Det föreslagna anslaget för historiekommittén 2019 var 252 000 euro 
och inkluderade en överskridningsrätt på 40 000 euro. Överskridningen 
ska användas till att anställa en chefredaktör för att producera innehåll 
till Helsingfors historiska portal, styra det redaktionella arbetet, planera 
innehållet och utveckla funktioner samt för att presentera portalen för 
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intressenter. För närvarande håller man på att bestämma kraven för 
den tekniska plattformen för Helsingfors historiska portal.

Anslaget bör få överskridas med 60 000 euro.

Investeringsdelen

De föreslagna överskridningarna i investeringsdelen gäller sammanlagt 
128,1 mn euro.

8 01 Fast egendom

8 01 02 Grundberedning i projektområden, till stadsstyrelsens disposi-
tion

Överskridningsrätter som motsvarar oförbrukade anslag behövs för att 
projekten i bilaga 1 ska kunna slutföras i enlighet med den föreslagna 
indelningen i projektområden. De största behoven av överskridning in-
om grundberedningen gäller Fiskehamnens projektområde, eftersom 
grundberedningen i norra delen av Nätholmen inleddes senare än be-
räknat.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 2 561 000 euro.

8 01 03 Grundberedning, utfyllnadsarbeten och byggbarhetsåtgärder, 
till stadsmiljönämndens disposition

Anslag för grundberedning och för åtgärder som ibruktagandet av om-
rådena förutsätter förblir oförbrukade, eftersom genomförandet av en 
del av projekten uppskjuts till år 2020. De största konsekvenserna av 
behovet av anslagsöverföring gäller uppskjutningen till 2020 av projek-
tet för att flytta Gasums gasledning i Åggelby (projektets behov ca 
4,5 miljoner euro) och grundberedningen vid Partitorgets fryshus.

Det pågår flera förhandlingar om kompletterande ersättning som even-
tuellt kan komma till beslutsfattande under 2020. Det största enskilda 
avtal som håller på att bli klart är helheten på 5,8 miljoner euro för 
Ovanstensvägen i Kvarnbäcken.

Anslaget bör få överskridas med 8 229 000 euro.

8 02 Byggnader

8 02 01 Nybyggnads- och tillbyggnadsprojekt, till stadsmiljönämndens 
disposition

Budgetmomentet är indelat i sju undermoment, varav sex föreslås bli 
beviljade överskridningsrätt för 2020 i enlighet med bilaga 1. Utgående 
från de oförbrukade anslagen behövs överskridningsrätter för garanti-
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periodens förpliktelser för de nybyggnadsprojekt som färdigställts år 
2019. Dessutom behövs överskridningsrätt för de projekt som är i pla-
nerings- eller byggskedet, vars tidtabell har förskjutits och som fortsätt-
ningsvis pågår 2020.

Anslaget bör få överskridas med 34 000 000 euro.

8 02 03 Utveckling av stadshuskvarteren, till stadsstyrelsens disposi-
tion

En del av anslaget förblir oförbrukat, därför att en del av stadshuskvar-
terens reparationer skjutits fram till 2020.

Anslaget bör få överskridas med 1 865 000 euro.

8 03  Gator och trafikleder

8 03 01 Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar, till 
stadsmiljönämndens disposition

En del av anslaget på budgetmomentet 8 03 01 02, Ombyggnad av ga-
tor, förblir oförbrukat på grund av att inledandet av både planerings- 
och byggnadsprojekten har försenats. Försenade projekt är bland and-
ra entreprenaden för Drumsö bro, körfältet för kollektivtrafik på Ram-
says strand, anläggandet av Knipgränd samt ett flertal cykelprojekt 
(bl.a. i samband med Jokerbanan).

En del av anslaget på budgetmomentet 8 03 01 03, Övriga investering-
ar, förblir oförbrukat bland annat för utvecklingsprojektet för snölogistik 
och för iståndsättning av strandområden till följd Skanslandets försena-
de vattenförsörjningsarbeten. Dessutom blev tre av de allmänna toalet-
terna obyggda.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 4 040 000 euro.

8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsstyrelsens disposi-
tion

Anslag blir oförbrukade i de gemensamma projekten med Trafikleds-
verket eftersom Västerledens planerade planskilda anslutning vid 
Björkholmen har skjutits upp och planeringen av Tavastehusledens 
planskilda korsning i Kungseken startade först under senhösten.

Anslaget bör få överskridas med 481 000 euro.

8 05 Grundanskaffning av lös egendom

Orsaken till att utgifterna för anskaffning av lös egendom måste över-
skridas är de pågående utrustnings- och IT-upphandlingarna och ut-
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vecklingsprojekten. Överskridningsbehovet är störst när det gäller fost-
rans- och utbildningssektorns ICT-upphandlingar såsom digitalise-
ringsprojekt och webbtjänstlösningar inom undervisningen. Betydande 
behov av överskridning gäller även stadsmiljösektorn, närmare bestämt 
räddningsverkets brandbilar, ambulanser och oljebekämpningsutrust-
ning samt centralförvaltningens centrala datatekniska projekt som över-
förts.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 45 934 000 euro.

8 06 Värdepapper, till stadsstyrelsens disposition

Anslag förblir oförbrukade bl.a. för kapitalplaceringen i Fastighets Ab 
Kvarnbäckens campus. Kapitalplaceringen grundar sig på försäljning 
och/eller på stadens övertagande av fastigheter som YH Metropolia har 
använt. Staden har åtagit sig att göra en kapitalplacering i campusbo-
laget enligt fastigheternas gängse värde. Det var meningen att fastig-
heten på Gamla chaussén 23 skulle ha sålts under 2019, men försälj-
ningen drog ut på tiden. På grund av detta överfördes kapitaliseringen 
av Fastighets Ab Kvarnbäckens campus och behovet av det investe-
ringsanslag som reserverats för 2019 till 2020.

Anslaget bör få överskridas med 27 000 000 euro.

8 07 Övrig kapitalhushållning

8 07 01 Projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till stads-
styrelsens disposition

De föreslagna överföringarna är nödvändiga för att fortsätta projekten 
år 2020. Stadsmiljösektorns projekt har försenats bl.a. på grund av en 
lekparksbyggnad och flyttning av ledningar.

Av kultur- och fritidssektorns projekt fortsätter projekten för utveckling 
av Stoaplatsen under 2020.

Anslaget bör få överskridas med 3 010 000 euro.

8 07 02 Utvecklingsprojekt, till stadskansliets disposition

En del av anslaget förblir oförbrukat, eftersom man inte inledde så 
många utvecklingsprojekt som planerats. Man bereder sig på att ge-
nomföra projektet 2020.

Anslaget bör få överskridas med 1 000 000 euro.

Resultaträkningsdelen

7 03 09 Förortsfonden
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De föreslagna överskridningarna i investeringarna omfattar projekt för 
3,0 mn euro som finansieras ur förortsfonden. På momentet 7 03 09, 
Förortsfonden, i budgetens resultaträkningsdel, anges inkomstfinansie-
ringen för investeringsprojekten.

Motsvarande belopp för investeringsprojekten ska tas upp under in-
komstmomentet i fråga.

Sammanlagt 3 010 000 euro ska läggas till de beräknade intäkterna.

Finansieringsdelen

De föreslagna överskridningarna i finansieringsdelen är sammanlagt 
27 587 000 mn euro.

9 01 02 Övrig långivning, till stadsstyrelsens disposition

På budgetmoment Övrig långivning förblir anslag för att bevilja lån på 
sammanlagt 21,9 mn euro oförbrukade, i enlighet med de undermo-
ment som nämns nedan. Nedan specificeras med vilka belopp ansla-
gen på undermomenten i fråga bör få överskridas i 2020 års budget på 
grund av att projekt blivit försenade, för lån som beviljats 2019 samt för 
eventuell långivning till pågående projekt.

9 01 02 01 Lån till skolor

Av det lån på 1,4 miljoner euro som beviljats Lauttasaaren yhteiskoulun 
kannatusyhdistys ry för renovering av skolhus (Stn 25.3.2019, 208 §) 
överförs 57 000 euro till 2020.

9 01 02 04 Lån för sociala ändamål

Man förbereder sig på att ge Setlementtiasunnot Oy ett lån på 500 000 
euro.

9 01 02 05 Lån till stadsorkesterns musiker för anskaffning av instru-
ment

Behovet av att lyfta lånet på 30 000 euro för köp av instrument, som fi-
nansieringsdirektören har beviljat stadsorkesterns musiker 19.12.2019, 
136 §, överförs till 2020.

9 01 02 33 Lån till sammanslutningar i stadskoncernen

Av det lån på 21 miljoner euro som beviljats Busholmens parkering Ab 
för byggande av en parkeringsanläggning på Utterkajen (Stn 
21.10.2019, 695 §) överförs 14 miljoner euro till 2020.
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Lånet på 8 miljoner euro för anskaffning av utrustning och inventarier i 
samband med Stadionstiftelsens ombyggnadsprojekt (Stn 2.12.2019, 
854 §) behövs först 2020.

Man förbereder sig på att ge dottersammanslutningarna lån på 
5 000 000 euro.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 27 587 000 euro.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Markku Riekko, projektchef, telefon: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Bilagor

1 Esitykset

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Fostrans- och utbildningssektorn
Stadskansliet
Stadsmiljösektorn
Kultur- och fritidssektorn
Räddningsverket
Social- och hälsovårdssektorn

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.03.2020 § 161

HEL 2020-000774 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kau-
punginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäri-
stölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja 
terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2020 talousarvion jäljempänä 
olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:
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TA-luku/kohta  
euroa

1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat 11 108 000
1 40 01 Kaupunginkanslia 8 050 000
1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin 
ja kaupunginkanslian käytettäväksi

 
60 000

  
Käyttötalousosa yhteensä 19 218 000

TA-luku/kohta  
euroa

8 01 Kiinteä omaisuus  
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettä-
väksi

 
2 561 000

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoi-
seksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi

 
8 229 000

  
8 02 Rakennukset  
8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylk käytettä-
väksi

34 000 000

8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käy-
tettäväksi

 
1 865 000

  
8 03 Kadut ja liikenneväylät  
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä 
muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi

 
4 040 000

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käy-
tettäväksi

481 000

  
8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta  
8 05 01 Keskushallinto 13 918 000
8 05 02 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 18 040 000
8 05 03 Kaupunkiympäristön toimiala 8 169 000
8 05 04 Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala 2 306 000
8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimiala 3 501 000
  
8 06 Arvopaperit 27 000 000
  
8 07 Muu pääomatalous  
8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn 
käytettäväksi

 
3 010 000
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8 07 02 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi 1 000 000
  
Investointiosa yhteensä 128 120 000
  
TA-luku/kohta  

euroa
9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus  
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi 27 587 000
  
Rahoitusosa yhteensä 27 587 000

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 19,218 milj. euroa ja 
investointiosassa 128,120 milj. euroa sekä rahoitusosassa 27,587 milj. 
euroa. 

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin 
myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 3 010 000 euroa tuloslas-
kelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta 
täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myön-
netyt määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Samalla kaupunginhallitus päätti peruuttaa kaupunginvaltuustolle vas-
taavasta kokonaisuudesta 10.2.2020 § 98 tekemänsä ehdotuksen.

10.02.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 26.02.2020 § 60

HEL 2020-000774 T 02 02 00

Beslut

På förslag av ordföranden avfördes ärendet från föredragningslistan.

Behandling

26.02.2020 Avfördes
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På förslag av ordföranden avfördes ärendet från föredragningslistan 
med stöd av 29 kap. 8 § i förvaltningsstadgan.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Markku Riekko, projektchef, telefon: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi
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§ 96
Deltagande i ägandet och finansieringen av Suomi-Rata Oy

HEL 2019-002824 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige godkände att 

 staden blir aktieägare i ett projektbolag (Suomi-Rata Oy) som har till 
uppgift att planera en tågförbindelse mellan Helsingfors och Tam-
merfors via Helsingfors-Vanda flygplats

 staden tecknar aktier i det projektbolag som bildas eller på annat 
sätt kapitaliserar bolaget med sammanlagt högst 24 miljoner euro.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Atte Malmström, koncernstyrningschef, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1 Osakassopimusluonnos
2 Osakassopimusluonnos_liite 1.2
3 Osakassopimusluonnos_liite 12.4.1
4 Kuntien välinen sopimusluonnos
5 Perustamissopimusluonnos
6 Yhtiöjärjestysluonnos

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Övriga förhandlingsparter Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Utveckling av spårtrafiken

Kraven för hållbar utveckling, förebyggandet av klimatförändringen och 
ekonomiska orsaker förutsätter en helhetsbetonad ändring av rörlighe-
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ten och logistiken. Förändringsbehovet och behovet att förbättra de 
snabba tågförbindelserna ökar också med anledning av urbanisering-
en, som har blivit snabbare på 2000-talet, och ökningen har koncentre-
rats till lättillgängliga universitetsstäder såväl nationellt som internatio-
nellt sett. Trafiksystemen mellan stadsregioner och städer motsvarar 
dock ännu inte tillväxt- och hållberhetsmålen till alla delar. Det har re-
dan länge funnits behov att höja hastigheten och kapaciteten speciellt 
på stambanan.

Trafiken orsakar en avsevärd mängd av drivhusutsläpp. Att trafik-
strömmarna styrs till spårtrafiken har betydande klimateffekter.

Investeringarna på spårtrafiken har dessutom en tillväxtskapande effekt 
eftersom snabba pendelförbindelser ökar arbetskraftens rörlighet och 
företagens arbetskraftsreserv. De förbättrar även tillgängligheten och 
städernas allmänna funktionsförutsättningar inom näringslivet och de 
utvidgar pendlingsområdet och främjar invånarnas välbefinnande ge-
nom att pendelförbindelserna och den övriga rörligheten blir smidigare. 
Med tanke på näringslivet är snabba järnvägs- och flygförbindelser 
nödvändiga. Också utvecklingen av hela landets trafiksystem, städer-
nas tillväxt och internationaliseringen förutsätter en direkt och snabb 
förbindelse till flygplatsen.

Goda trafikförbindelser förbättrar och skapar gynnsamma lägen också 
för boende och företag och bidrar till förutsättningarna för bostadspro-
duktion till rimliga priser. Utmaningar som hänför sig till boende, såsom 
tillgången på bostäder och bostadspriserna i de största städerna inom 
den tillväxttriangel som avgränsas av Helsingfors, Tammerfors och 
Åbo, är en faktor som bromsar hela Finlands ekonomi.

Genom kraftiga satsningar på spårtrafiken svarar man på utmaningar-
na.

Statens beslut om projektbolag

Staten utredde under den föregående regeringsperioden 2015–2019 
olika alternativ för att genomföra och finansiera stora infraprojekt och 
metoder för att kunna förkorta de långa planerings- och byggtiderna för 
projekten.

I slutrapporten 28.2.2018 från en parlamentarisk arbetsgrupp som be-
dömde finansieringen för trafiknätet konstaterades det att det är möjligt 
att utnyttja projektspecifika bolag i syfte att snabbare och mer effektivt 
genomföra fler infraprojekt än tidigare.

Arbetsgruppen tillsatt av finansministeriet utredde under slutet av 2018 
genomförandet av infraprojekt genom en bolagsmodell. Arbetsgruppen 
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skisserade i sin slutrapport, som tillställdes finansministern 20.12.2018, 
en modell för genomförande av stora infraprojekt genom ett aktiebolag.

Förhandlingar om bildandet av projektbolaget för Finlandsbanan be-
drevs mellan kommunikationsministeriet och kommunerna vintern 
2019, men förhandlingarna ledde inte till beslutsfasen eftersom stats-
minister Juha Sipiläs regering avgick i mars 2019. Före regeringens 
avgång bildade staten dock Nordiska Järnvägar Ab som är avsett som 
ett moderbolag för projektbolaget.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering 
kapitaliserar regeringen Nordiska Järnvägar Ab enligt behov och för att 
inleda de i regeringsprogrammet uppräknade projekten för utveckling 
av bannätet, alltså stambanan och dess utbyggnad, banan från 
Helsingfors västerut och banan från Helsingfors österut.

Finanspolitiska ministerutskottet tillstyrkte 10.9.2019 bl.a. följande rikt-
linjer i syfte att främja stora investeringar på spårtrafiken:

 förhandlingar inleds i syfte att bilda ett projektbolag för Finlandsba-
nan som har till uppgift att genomföra planeringen av infrastrukturp-
rojektet fram till byggberedskapen

 bildandet av bolaget förutsätter att förutom staten också andra of-
fentliga sammanslutningar eller sammanslutningar i offentlig ägo 
som får nytta av projektet blir bolagets ägare

 staten äger minst 51 % av projektbolaget, de övriga aktieägarna 
förbinder sig att tillföra bolaget kapital på en andel av minst ca 49 % 
av de beräknade kostnaderna för den planering som byggbereds-
kapen förutsätter och av de övriga kostnaderna som projektbolagets 
verksamhet förutsätter

 deltagandet i planeringsfasen och i finansieringen av planeringen 
binder inte parterna till byggfasen för projekten eller till finansierin-
gen av byggandet

 statens andel av planeringskostnaderna är 76,5 miljoner euro

 förhandlingsresultatet med delägaravtal tillställs separat det finans-
politiska ministerutskottet för behandling och godkännande vid ett 
senare tillfälle.

Kommunikationsministeriet inledde förhandlingar för bildande av pro-
jektbolaget med kommunerna och Finavia Abp i november 2019.

Suomi-Rata Oy



Helsingfors stad Protokoll 6/2020 149 (268)
Stadsfullmäktige

Ärende/6
25.03.2020

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

För utvecklingen av förbindelsen Helsingfors–flygplatsen–Tammerfors 
har det förhandlats om bildande av ett projektbolag med namnet Suo-
mi-Rata Oy.

Förutom staten och Helsingfors stad deltog följande parter i förhand-
lingarna för ett delägaravtal: Ackas stad, Birkala kommun, Björneborgs 
stad, Finavia Abp, Janakkala kommun, Jyväskylä stad, Kangasala 
stad, Lahtis stad, Lempäälä kommun, Nokia stad, Orivesi stad, Riihi-
mäki stad, Seinäjoki stad, Tammerfors stad, Tavastehus stad, Uleå-
borgs stad, Vanda stad, Vasa stad, Vesilahti kommun och Ylöjärvi stad.

Bildandet av projektbolaget baserar sig på målet att främja planeringen 
av en spårförbindelse mellan Helsingfors och Tammerfors via Helsing-
fors-Vanda flygplats. En spårförbindelse mellan Helsingfors och Tam-
merfors är en viktig länk för järnvägstrafiken i Finland. Stambanan från 
Helsingfors norrut via Torneå till Luleå i Sverige är en del av den grän-
söverskridande europeiska stomnätskorridoren. En järnvägsförbindelse 
mellan Helsingfors och Tammerfors har alltså en mycket större än bara 
regional betydelse för Finlands järnvägsnät och dess effekt på den 
framtida utvecklingen av förbindelserna västerut, norrut och österut från 
Tammerfors är obestridlig. En snabbare förbindelse främjar regionens 
utveckling och målen för hållbar utveckling i stor omfattning och förtätar 
pendlingsområdena mellan stora stadsregioner. Med en snabb förbin-
delse är det också möjligt att göra Helsingfors-Vanda flygplats till en 
ännu tätare del av järnvägsnätet och förkorta resetiderna från flygplat-
sen till Lahtis.

Avsikten med bolaget är att främja planeringen av spårförbindelsen 
mellan Helsingfors och Tammerfors via Helsingfors-Vanda flygplats 
fram till byggberedskapen. Planeringen av förbindelsen består av flera 
avsnitt, som är den s.k. Flygbanan mellan Böle och Kervo och en fort-
satt förbindelse till Tammerfors.

Flygbanan är en bana som har planerats i en tunnel från Böle till Kervo 
via Helsingfors-Vanda flygplats. Huvudsyftet med Flygbanan är att för-
bättra stambanans kapacitet och minska känsligheten för störningar 
genom att separera fjärr- och närtåg som kör olika hastigheter till sina 
egna spår. För passagerarna innebär detta att när- och fjärrtågen har 
tätare turintervaller och spårtrafiken blir smidigare. En direkt förbindelse 
utan byten förkortar resan till flygplatsen och underlättar problemen 
med kapaciteten i en situation där antalet flygpassagerare ökar hela ti-
den. Flygbanan är ett viktigt utvecklingssteg för det nationella trafiksy-
stemet, för lösandet av stambanans kapacitetsproblem och för förbere-
delserna på ökningen i passagerarantalet. Flygbanan förbättrar hela 
landets ekonomiska konkurrenskraft och möjliggör en direkt fjärrtågför-
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bindelse till huvudflygplatsen och bidrar därigenom till flygplatsens till-
gänglighet från hela landet.

Den fortsatta förbindelsen till Tammerfors kan förverkligas antingen 
som en ny spårlinje från Helsingfors-Vanda flygplats till Tammerfors el-
ler så att den nuvarande stambanan mellan Riihimäki och Tammerfors 
utvecklas (tredje och fjärde tilläggsspår och uträtning av banan). I fråga 
om den fortsatta förbindelsen utarbetar bolaget en förutredning av båda 
alternativen. Utredningarna pågår cirka ett och ett halvt år och kostar 
sammanlagt cirka 2,5 miljoner euro. På basis av utredningarna be-
stäms planeringsprojektets mer preciserade innehåll. Med hjälp av för-
utredningarna skapas förutsättningar för den fortsatta planeringen av 
planeringsprojektet och efter att utredningarna blivit färdiga fattas be-
slut om vilket av alternativen som planeras fram till byggberedskapen. 
Oberoende av vilket alternativ som blir valt är det nödvändigt att bygga 
om den nuvarande stambanan och ombyggnaden ingår i projekthelhe-
ten.

Staten har för bolaget som ska bildas ansökt om EU-understöd från 
fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF, Connecting Europe Facility) 
som främjar investeringar i de transeuropeiska transportnäten (TEN-T). 
För planeringskostnaderna för projektet Finlandsbanans första fas har 
det sökts understöd på 11,7 miljoner euro före utgången av den be-
stämda tiden som gick ut vid utgången av februari. Beslut om eventuellt 
beviljande av finansiering fattas uppskattningsvis sommaren 2020. Ef-
ter att finansieringen har beviljats har man sex månader på sig att inle-
da det projekt för vilket finansieringen har beviljats. Den egentliga an-
sökningen för nästa finansieringsperiod börjar tidigast år 2021.

Delägaravtal

Suomi-Rata Oy och dess ägare ingår ett delägaravtal sinsemellan. I av-
talet kommer de överens om bolagets och projektet Finlandsbanans 
centrala mål.

I delägaravtalet kommer man noggrannare överens om bl.a. projektbo-
lagets förvaltning, finansiering och beslutsfattande, ägandet och överlå-
telsen av aktierna samt rättigheterna och skyldigheterna med anknyt-
ning till aktierna och delägarnas rättigheter och skyldigheter sinsemel-
lan. Ett utkast till delägaravtal och andra dokumentutkast som är för-
knippade med bildandet av projektbolaget finns som bilagor till detta 
förslag.

Centrala villkor i delägaravtalet är bl.a. följande:

 bolagets ändamål (planeringen av Flygbanan medräknad)
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 parternas finansieringsandelar i maximibelopp

 allokering av EU-stödet till parternas kostnadsandelar i samma pro-
portion som de ursprungliga finansieringsandelarna

 effekten av eventuella nya delägarkommuner på de ursprungliga 
delägarnas och Finavia Abp:s finansieringsandelar

 separata förhandlingar som drivs i fråga om spårprojektets byggfas

 man strävar att lösa den osäkerhet som hänför sig till projektbola-
gets mervärdesskattemässiga behandling så att det egentliga kost-
nadsansvaret över projektbolagets finansiering mellan staten och 
kommundelägarna förverkligas i så hög grad som möjligt i enlighet 
med det som parterna har kommit överens om vad gäller fördelnin-
gen av finansieringskostnaderna

 statens rätt att inlösa de övriga delägarnas aktier för en euro om 
parterna inte kommer överens om finansieringen för byggfasen 
och/eller om nedläggningen av projektbolagets verksamhet kräver 
detta

 sammansättningen av bolagets styrelse (Helsingfors väljer en med-
lem i styrelsen)

 parterna har rätt att få de uppgifter de behöver från bolaget om nå-
gon tvingande bestämmelse i lagen inte hindrar detta

 ändring av de centrala villkoren i delägaravtalet förutsätter alla par-
ters samtycke.

Maximifinansieringsandelen som parterna förbinder sig till i delägarav-
talet är sammanlagt 154,72 miljoner euro, varav Helsingfors stads max-
imifinansieringsandel är sammanlagt cirka 22,2 miljoner euro 
(14,35 %). Andelen omfattar stadens andel av de beräknade plane-
ringskostnaderna och projektbolagets kostnader under dess verksam-
hetstid. Finansieringsandelen fördelar sig enligt en grov uppskattning i 
delägaravtalet på cirka 11 år, men andelen beror på hur mycket snab-
bare projektplaneringen kan föras vidare i praktiken.

I statens, städernas och kommunernas samt Finavia Abp:s finansie-
ringsandelar har det eventuella EU-stödet för projektet inte beaktats. 
Stödet minskar finansieringsandelarna med den förutsättningen att pla-
neringskostnaderna inte väsentligt ökar jämfört med de beräknade 
kostnaderna under projektet.

På basis av delägaravtalet är parterna inte skyldiga att tilläggsfinansie-
ra bolaget om planeringskostnaderna överskrider det beräknade be-
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loppet. Tilläggsfinansieringen kräver nya särskilda förhandlingar och 
beslut. På motsvarande sätt förutsätter deltagandet i finansieringen av 
projektets byggfas särskilda beslut.

De totala kostnaderna för banan har i denna fas beräknats uppgår till 
cirka 5,5–6 miljarder euro beroende av vilket linjealternativ som blir 
valt. Efter planeringsfasen söker man förutom staten, andra offentliga 
sammanslutningar och EU-finansiering också institutionella investerare 
till finansiärer. Om projektet trots detta inte fortskrider till byggfasen el-
ler Helsingfors stad inte deltar i finansieringen av byggfasen, bokförs 
det belopp som staden investerat i bolaget i planeringsfasen, efter att 
planeringsfasen slutat, resultatpåverkande antingen som värdeminsk-
ning på aktier eller som överlåtelseförlust.

Förhandlarna kom fram till ett gemensamt förhandlingsresultat om in-
nehållet i utkastet till delägaravtal 13.2.2020 och det finanspolitiska mi-
nisterutskottet godkände delägaravtalet för statens del 3.3.2020.

För städerna och kommunerna samt för Finavia Abp är separata offici-
ella beslut om att delta i projektbolaget nödvändiga. Enligt beräkning-
arna fattar parterna beslut i enlighet med sina organs mötestidtabeller i 
mars–april.

Hos staden behandlas godkännandet av delägaravtalen separat i en-
lighet med förvaltningsstadgan av stadsstyrelsens koncernsektion efter 
stadsfullmäktiges principbeslut.

Separat avtal mellan kommuner

Som en del av bildandet av Suomi-Rata Oy har man på initiativ av stä-
derna i Egentliga Tavastland förhandlat fram ett separat avtal mellan 
de kommuner som deltar i ägandet av projektbolaget. På basis av avta-
let har kommunerna i Egentliga Tavastland möjligheten att frånträda 
Suomi-Rata Oy och dess kommande finansieringsansvar om man efter 
den ovannämnda förutredningsfasen beslutar fortsätta planeringen uti-
från en ny spårlinje i stället för utvecklingen av stambanan.

Om kommunerna i Egentliga Tavastland frånträder avtalet blir effekten 
på finansieringsandelen för Helsingfors del cirka 1–1,5 miljoner euro.

Avtalsutkastet finns som bilaga.

Det är ändamålsenligt att genom stadsfullmäktiges beslut i stadens 
maximifinansieringsandel förbereda sig på en finansieringsandel som 
följer delägaravtalet och på en eventuell tilläggsfinansieringsandel om 
kommunerna i Egentliga Tavastland frånträder avtalet.

Kommunens verksamhetsområde
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Med stöd av 7 § 1 mom. i kommunallagen sköter kommunen de uppgif-
ter som den har åtagit sig med stöd av självstyrelsen. Dessa uppgifter 
bildar kommunens allmänna verksamhetsområde. Principerna för be-
stämningen av det allmänna verksamhetsområdet styr och avgränsar 
de uppgifter som kommunen kan åta sig.

Vid definieringen av kommunens verksamhetsområde måste man be-
akta de allmänna rättsprinciperna inom förvaltningen som ingår i 6 § i 
förvaltningslagen. Dessutom har det av hävd inom rättspraxisen an-
setts att principer som begränsar det allmänna verksamhetsområdet är 
uppgiftens allmännyttighet, uppgiftens lokala karaktär, förbudet att an-
vända privat stöd, förvaltningens subsidiaritet och arbetsfördelningen 
med andra myndigheter samt förbudet mot spekulativ verksamhet.

Utvecklingen av snabbare spårförbindelser från Tammerfors till 
Helsingfors kan beräknas förbättra stadens tillgänglighet och de all-
männa funktionsförutsättningarna för dess näringsliv samt utvidga 
pendlingsområdet och främja kommuninvånarnas välbefinnande ge-
nom att pendelförbindelserna och den övriga rörligheten blir smidigare. 
Stora infraprojekt såsom Finlandsbanan är mycket viktiga också i större 
omfattning för hela Finlands och därigenom också för huvudstadsregi-
onens framtida utveckling och konkurrenskraft. Dessutom förbättrar 
Flygbanan, som utgör en del av Finlandsbanan, flygplatsens tillgäng-
lighet, vilket är viktigt för staden. Det finns alltså många betydande mo-
tiveringar som gäller kommunens och kommuninvånarnas intressen 
och uppgiftens allmännyttighet som talar för en medverkan i ägandet 
och finansieringen av projektbolaget.

Med stöd av motiveringarna ovan är det motiverat att också anse att 
utvecklingen av en snabbare tågförbindelse mellan Helsingfors och 
Tammerfors medför avsevärd nytta för Helsingfors stad och dess invå-
nare. Med beaktande av att lokaliseringsprincipen inte innebär att 
kommunens åtgärder får vara till nytta bara för den egna kommunens 
invånare, ska man anse att det finns motiveringar som talar för lokalise-
ringsprincipen oberoende av att den planerade tågförbindelsen sträcker 
sig också till området utanför staden och dess omedelbara närregion.

Stadens deltagande i projektbolaget innebär att utvecklingen av de be-
fintliga tågförbindelserna planeras i egenskap av en minoritetsaktieäga-
re i ett bolag där staten har bestämmanderätt. Det är motiverat och rätt-
riktat ur perspektivet för kommunens allmänna verksamhetsområde att 
staden i den planerade rollen kan främja utvecklingen av en tågförbin-
delse som staden och invånarna får avsevärd nytta av.

Enligt utkastet till delägaravtal har parterna för avsikt att bolaget i pla-
neringsfasen ska använda de medel som samlats in för planering av 
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projektet fram till byggberedskapen och för att täcka bolagets andra 
kostnader för planeringsfasens verksamhet, och bolaget delar inte ut 
dividender till delägarna i planeringsfasen som utgångspunkt. Dess-
utom kan bolagets verksamhet med beaktande av bolagets verksam-
hetsområde och mål inte anses som rent industriell eller kommersiell 
och därigenom spekulativ verksamhet.

Ur perspektivet för kommunens allmänna verksamhetsområde finns det 
motiveringar som talar för deltagandet i ägandet och finansieringen av 
Suomi-Rata Oy och på basis av vilka det kan anses höra till kommu-
nens verksamhetsområde att delta i projektbolaget. De viktigaste moti-
veringarna gäller främjandet av Helsingforsregionens livskraft och in-
vånarnas välbefinnande, och de har en tydlig anknytning till föreskriften 
om syftet i 1 § i kommunallagen.

Som bilagor till ärendet finns Kommunförbundets och professor Olli 
Mäenpääs utlåtanden om deltagande i projektbolag i förhållande till 
verksamhetsområdet i kommunallagen. Utlåtandena stärker tolkningen 
om att deltagandet i Suomi-Rata Oy hör till stadens verksamhetsområ-
de.

Reglering av statligt stöd

Följande anges artikel 107 punkt 1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF): ”Om inte annat föreskrivs i fördragen, är stöd som 
ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag 
det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen ge-
nom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den in-
re marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan med-
lemsstaterna.” Reglerna om statligt stöd gäller endast om stödmottaga-
ren är ett ”företag” (Meddelande från kommissionen, Europeiska unio-
nens officiella tidning [2016] C 262/01, artikel 6).

Suomi-Rata Oy:s verksamhetsområde är att planera järnvägsinfrastruk-
turen för tågförbindelsen mellan Helsingfors och Tammerfors via 
Helsingfors-Vanda flygplats fram till byggberedskapen. Stadsstyrelsen 
anser i första hand att bolaget inte driver ekonomisk verksamhet, dvs. 
bjuder ut varor eller tjänster på marknaden. Sålunda är det inte fråga 
om ett företag som avses i artikel 107 i fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt (EUF-fördraget) och föreskrifterna om statligt stöd 
tillämpas därför inte i fråga om bolagets ägande och finansiering.

Med tågförbindelsens planeringsfas syftar man till spårtrafiksinfrastruk-
turens byggberedskap, vilket på basis av ovanstående kan anses som 
en del av helhetsbyggfasen ur perspektivet för reglerna för statligt stöd. 
Redan finansieringen av planeringsfasen kan därför bedömas ur infra-
strukturfinansieringens perspektiv. Europeiska kommissionen har an-
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sett att påverkan på handeln mellan medlemsstaterna eller snedvrid-
ning av konkurrensen vanligtvis är utesluten i samband med byggandet 
av infrastrukturen i fall där det samtidigt inträffar att en infrastruktur 
normalt sett inte möter direkt konkurrens, den privata finansieringen är 
obetydlig inom sektorn och den berörda medlemsstaten och infrastruk-
turen inte är avsedd att selektivt gynna ett visst företag eller en viss 
sektor utan medför fördelar för samhället i stort (Meddelande från 
kommissionen, Europeiska unionens officiella tidning [2016] C 262/01, 
artikel 211).

För att hela den offentliga finansieringen av ett visst projekt ska falla 
utanför reglerna om statligt stöd måste medlemsstaterna se till att den 
finansiering som ges för byggande av infrastruktur i de situationer som 
nämns i punkt 211 inte kan användas för att korssubventionera eller in-
direkt subventionera annan ekonomisk verksamhet, inbegripet driften 
av infrastrukturen (Meddelande från kommissionen, Europeiska unio-
nens officiella tidning [2016] C 262/01, artikel 212). Suomi-Rata Oy:s 
enda uppgift är att planera spårtrafiksinfrastrukturen fram till byggbe-
redskapen, och den finansiering som ges används inte för driften av in-
frastrukturen eller för subventionering av annan ekonomisk verksam-
het.

Kommissionen anser att byggandet av järnvägsinfrastruktur som görs 
tillgänglig för potentiella användare på lika och icke-diskriminerande 
villkor vanligtvis uppfyller de villkor som anges i punkt 211, och därför 
leder dess finansiering normalt sett inte till att handeln mellan med-
lemsstaterna påverkas eller till att konkurrensen snedvrids (Meddelan-
de från kommissionen, Europeiska unionens officiella tidning [2016] C 
262/01, artikel 219). Även om Suomi-Rata Oy:s verksamhet skulle räk-
nas som ekonomisk verksamhet, ska man enligt motiveringarna ovan 
anse att stödet inte påverkar handeln mellan medlemsstaterna eller 
snedvrider konkurrensen. Således är det i alla fall så att ägandet och 
finansieringen av projektbolaget inte innebär statligt stöd som avses i 
artikel 107(1) i EUF-fördraget.

Verkställighet av beslutet

Förutsatt att stadsfullmäktige fattar beslut om deltagande i ägandet och 
finansieringen av Suomi-Rata Oy kommer stadsstyrelsen i sitt verkstäl-
lighetsbeslut att

 godkänna bildandet av Suomi-Rata Oy för stadens del

 bevilja stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning anslag på 
högst 400 000 euro ur budgeten för 2020 för betalning av teck-
ningspriserna för aktierna eller en annan betalning av kapital från 
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budgetmomentet 8 06 02, Värdepapper, Övriga objekt, till stadssty-
relsens disposition

 uppmana stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning att ta 
hand om de praktiska åtgärderna för teckning av aktierna eller övrig 
kapitalisering

 uppmana stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning att ta 
hand om åtgärderna för bildande av bolaget för stadens del och vid 
behov göra ändringar av teknisk karaktär eller andra små ändringar 
i handlingarna för projektbolaget.

Till slut

I frontlinjen för Finlands konkurrenskraft står täta och innovativa stads-
regioner som fungerar som betydande centrum för produktivitet, boen-
de, handel och sysselsättning. De täta stadsregionerna skiljer sig avse-
värt från de övriga områdena i Finland med anledning av trafikstock-
ningar och det höga markpriset. Snabba tågförbindelser mellan tillväxtt-
riangeln Helsingfors, Tammerfors och Åbo samt Helsingfors-Vanda 
flygplats skapar ett i internationell jämförelse konkurrenskraftigt tillväxt-
område genom att de förbättrar speciellt produktiviteten, den mångsidi-
ga arbetsmarknaden, den växande konsumtionsmarknaden och den 
innovationsbaserade företagsverksamheten. Det har redan länge fun-
nits behov att höja hastigheten och kapaciteten på stambanan. En 
snabb spårförbindelse mellan Helsingfors, flygplatsen och Tammerfors 
är en central del av utvecklingen av trafiksystemet i hela landet. Dess-
utom följer projektet Finlandsbanan både stadens mål och de nationella 
klimatmålen.

Med beaktande av de direkta och indirekta fördelar som utvecklingen 
av stambanan för med sig på nationell och lokal nivå är det motiverat 
för staden att delta i ägandet av Suomi-Rata Oy i syfte att främja och 
påskynda utvecklingen av förbindelsen Helsing-
fors–flygplatsen–Tammerfors.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Atte Malmström, koncernstyrningschef, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1 Osakassopimusluonnos
2 Osakassopimusluonnos_liite 1.2
3 Osakassopimusluonnos_liite 12.4.1
4 Kuntien välinen sopimusluonnos
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5 Perustamissopimusluonnos
6 Yhtiöjärjestysluonnos

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Övriga förhandlingsparter Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadskansliet
Ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.03.2020 § 187

HEL 2019-002824 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä, että 

 kaupunki lähtee osakkeenomistajaksi Helsingin ja Tampereen väli-
sen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan raideyhteyden 
suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Suomi-Rata Oy), ja että

 kaupunki merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten 
pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään 24 miljoonalla eurolla. 

09.03.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 97
Deltagande i ägandet och finansieringen av Turun Tunnin Juna Oy

HEL 2019-002808 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige godkände att

 staden blir aktieägare i ett projektbolag (Turun Tunnin Juna Oy) 
som har till uppgift att planera en tågförbindelse mellan Helsingfors 
och Åbo

 staden tecknar aktier i det projektbolag som bildas eller på annat 
sätt kapitaliserar bolaget med sammanlagt högst 5,9 miljoner euro.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Atte Malmström, koncernstyrningschef, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1 Osakassopimusluonnos
2 Osakassopimusluonnos_liite 1.2
3 Osakassopimusluonnos_liite 12.4.1
4 Perustamissopimusluonnos
5 Yhtiöjärjestysluonnos

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Övriga förhandlingsparter Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Utveckling av spårtrafiken

Kraven för hållbar utveckling, förebyggandet av klimatförändringen och 
ekonomiska orsaker förutsätter en helhetsbetonad ändring av rörlighe-
ten och logistiken. Förändringsbehovet och behovet att förbättra de 
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snabba tågförbindelserna ökar också med anledning av urbanisering-
en, som har blivit snabbare på 2000-talet, och ökningen har koncentre-
rats till lättillgängliga universitetsstäder såväl nationellt som internatio-
nellt sett. Trafiksystemen mellan stadsregioner och städer motsvarar 
dock ännu inte tillväxt- och hållbarhetsmålen till alla delar.

Trafiken orsakar en avsevärd mängd av drivhusutsläpp. Att trafik-
strömmarna styrs till spårtrafiken har betydande klimateffekter.

Investeringarna på spårtrafiken har dessutom en tillväxtskapande effekt 
eftersom snabba pendelförbindelser ökar arbetskraftens rörlighet och 
företagens arbetskraftsreserv. De förbättrar även tillgängligheten och 
städernas allmänna funktionsförutsättningar inom näringslivet och de 
utvidgar pendlingsområdet och främjar invånarnas välbefinnande ge-
nom att pendelförbindelserna och den övriga rörligheten blir smidigare. 
Med tanke på näringslivet är både snabba järnvägsförbindelser och 
snabba flygförbindelser nödvändiga. Utvecklingen av hela landets tra-
fiksystem, städernas tillväxt och internationaliseringen förutsätter en di-
rekt och snabb förbindelse till flygplatsen. 

Goda trafikförbindelser förbättrar och skapar gynnsamma lägen också 
för boende och företag och bidrar till förutsättningarna för bostadspro-
duktion till rimliga priser. Utmaningar som hänför sig till boende, såsom 
tillgången på bostäder och bostadspriserna i de största städerna inom 
den tillväxttriangel som avgränsas av Helsingfors, Tammerfors och 
Åbo, är en faktor som bromsar hela Finlands ekonomi.

Genom kraftiga satsningar på spårtrafiken svarar man på utmaningar-
na.

Statens beslut om projektbolag

Staten utredde under den föregående regeringsperioden 2015–2019 
olika alternativ för att genomföra och finansiera stora infraprojekt och 
metoder för att kunna förkorta de långa planerings- och byggtiderna för 
projekten.

I slutrapporten 28.2.2018 från en parlamentarisk arbetsgrupp som be-
dömde finansieringen för trafiknätet konstaterades det att det är möjligt 
att utnyttja projektspecifika bolag i syfte att snabbare och mer effektivt 
genomföra infraprojekt än tidigare.

Arbetsgruppen tillsatt av finansministeriet utredde under slutet av 2018 
genomförandet av infraprojekt genom en bolagsmodell. Arbetsgruppen 
skisserade i sin slutrapport, som tillställdes finansministern 20.12.2018, 
en modell för genomförande av stora infraprojekt genom ett aktiebolag.
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Förhandlingar om bildandet av projektbolaget för Entimmeståget till 
Åbo bedrevs mellan kommunikationsministeriet och kommunerna vin-
tern 2019, men förhandlingarna ledde inte till beslutsfasen eftersom 
statsminister Juha Sipiläs regering avgick i mars 2019. Före regering-
ens avgång bildade staten dock Nordiska Järnvägar Ab som är avsett 
som ett moderbolag för projektbolaget.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering 
kapitaliserar regeringen Nordiska Järnvägar Ab enligt behov och för att 
inleda de i regeringsprogrammet uppräknade projekten för utveckling 
av bannätet, alltså stambanan och dess utbyggnad, banan från 
Helsingfors västerut och banan från Helsingfors österut.

Finanspolitiska ministerutskottet tillstyrkte 10.9.2019 bl.a. följande rikt-
linjer i syfte att främja stora investeringar på spårtrafiken:

 förhandlingar inleds i syfte att bilda ett projektbolag för Entimmestå-
get till Åbo som har till uppgift att genomföra planeringen av infrast-
rukturprojektet fram till byggberedskapen

 bildandet av bolaget förutsätter att förutom staten också andra of-
fentliga sammanslutningar eller sammanslutningar i offentlig ägo 
som får nytta av projektet blir bolagets ägare

 staten äger minst 51 % av projektbolaget, de övriga aktieägarna 
förbinder sig till att tillföra bolaget kapital på en andel på minst 
ca 49 % av de beräknade kostnaderna för den planering som bygg-
beredskapen förutsätter och av de övriga kostnaderna som projekt-
bolagets verksamhet förutsätter

 deltagandet i planeringsfasen och i finansieringen av planeringen 
binder inte parterna till byggfasen för projekten eller till finansierin-
gen av byggandet

 statens andel av planeringskostnaderna är 38,25 miljoner euro

 förhandlingsresultatet med delägaravtal tillställs separat det finans-
politiska utskottet för behandling och godkännande vid ett senare 
tillfälle. 

Kommunikationsministeriet inledde förhandlingar för bildande av pro-
jektbolaget med kommunerna i november 2019.

Turun Tunnin Juna Oy

För utvecklingen av förbindelsen mellan Helsingfors och Åbo har det 
förhandlats om bildande av ett projektbolag med namnet Turun Tunnin 
Juna Oy.
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Förutom staten och Helsingfors stad deltog följande parter i förhand-
lingarna för ett delägaravtal: Esbo stad, Kyrkslätts kommun, Lojo stad, 
Salo stad, Vichtis kommun och Åbo stad.

Målet för bildandet av ett projektbolag är att främja planeringen av 
spårförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo. Spårförbindelsen mellan 
Helsingfors och Åbo är en av de viktigaste spårförbindelserna i Finland 
och omfattande behov har identifierats för dess utveckling. En snabb 
tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo kan anses bestå av fyra oli-
ka delhelheter: Esbobanan, direktbanan Esbo–Salo, spårförbindelsen 
Salo–Åbo och vissa delområden av Åbo bangårds utveckling.

Syftet med bildandet av ett projektbolag är att främja planeringen av di-
rektbanan Esbo–Salo och spårförbindelsen Salo–Åbo fram till byggbe-
redskapen. En eventuell byggfas omfattar de åtgärder som följer på 
förverkligandet av planeringsprojektet, såsom byggplaneringen och 
byggandet av planeringsprojektets helheter helt eller delvis. 

Direktbanan Esbo–Salo förkortar banan Helsingfors–Åbo. Banan möj-
liggör snabb fjärrtrafik mellan Helsingfors och Åbo och utvecklingen av 
närtrafiken i riktningen mot Kyrkslätt och Lojo samt Vichtis. Ett dubbel-
spår möjliggör flera tåg och att tåg kan mötas på avsnittet Salo–Åbo 
samt närtrafik mellan Åbo och Salo. En snabb tågförbindelse förkortar 
restiden mellan städerna och utvidgar pendlings- och arbetsmarknads-
området och skapar nya möjligheter för områdenas tillväxt och utveck-
ling. Den spårförbindelse som är föremål för planeringsprojektet är en 
del av den gränsöverskridande europeiska stomnätskorridoren TEN-T.

I statens budget har Trafikledsverket beviljats anslag på 40 miljoner eu-
ro för åren 2017–2020 för den fortsatta planeringen av en snabb spår-
förbindelse på avsnittet Helsingfors–Åbo. Projektbolaget fungerar i 
samarbete med Trafikledsverket i syfte att sammanjämka Trafikleds-
verkets planering och bolagets planeringsprojekt samt i syfte att bola-
get smidigt ska kunna fortsätta planeringsarbetet.

Projekten som hänför sig till utvecklingen av Esbobanan och Åbo ban-
gårds snabba spårförbindelse föregår i fråga om indelningen i projekt-
faser klart de uppgifter som hör till projektbolagets verksamhetsområde 
och uppgifter och hör därigenom inte till projektbolagets verksamhets-
område.

Staten har för bolaget som ska bildas ansökt om EU-understöd från 
fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF, Connecting Europe Facility) 
som främjar investeringar i de transeuropeiska transportnäten (TEN-T). 
För planeringskostnaderna för projektet Entimmeståget till Åbo har det 
sökts understöd på 37,5 miljoner euro före utgången av den bestämda 
tiden som gick ut vid utgången av februari. Beslut om eventuellt bevil-
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jande av finansiering fattas uppskattningsvis sommaren 2020. Efter att 
finansieringen har beviljats har man sex månader på sig att inleda det 
projekt för vilket finansieringen har beviljats. Den egentliga ansökning-
en för nästa finansieringsperiod börjar tidigast år 2021.

Delägaravtal

Turun Tunnin Juna Oy och dess ägare ingår ett delägaravtal sinsemel-
lan. I avtalet kommer de överens om de centrala målen för bolaget och 
för projektet Entimmeståget till Åbo.

I delägaravtalet kommer man noggrannare överens om bl.a. projektbo-
lagets förvaltning, finansiering och beslutsfattande, ägandet och överlå-
telsen av aktierna samt rättigheterna och skyldigheterna med anknyt-
ning till aktierna och delägarnas rättigheter och skyldigheter sinsemel-
lan. Ett utkast till delägaravtal och andra dokumentutkast som är för-
knippade med bildandet av projektbolaget finns som bilagor till detta 
förslag.

Centrala villkor i delägaravtalet är bl.a. följande:

 bolagets ändamål

 parternas finansieringsandelar i maximibelopp

 allokering av EU-stödet till parternas kostnadsandelar i samma pro-
portion som de ursprungliga finansieringsandelarna

 effekten av eventuella nya delägarkommuner på de ursprungliga 
delägarnas finansieringsandelar

 separata förhandlingar som drivs i fråga om spårprojektets byggfas

 man strävar att lösa den osäkerhet som hänför sig till projektbola-
gets mervärdesskattemässiga behandling så att det egentliga kost-
nadsansvaret över projektbolagets finansiering mellan staten och 
kommundelägarna förverkligas i så hög grad som möjligt i enlighet 
med det som parterna har kommit överens om vad gäller fördelnin-
gen av finansieringskostnaderna

 statens rätt att inlösa de övriga delägarnas aktier för en euro om 
parterna inte kommer överens om finansieringen för byggfasen 
och/eller om nedläggningen av projektbolagets verksamhet kräver 
detta

 sammansättningen av bolagets styrelse (Helsingfors väljer en med-
lem i styrelsen)
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 parterna har rätt att få de uppgifter de behöver från bolaget om nå-
gon tvingande bestämmelse i lagen inte hindrar detta

 ändring av de centrala villkoren i delägaravtalet förutsätter alla par-
ters samtycke. 

Maximifinansieringsandelen som parterna förbinder sig till i delägarav-
talet är sammanlagt 77,35 miljoner euro, varav Helsingfors stads max-
imifinansieringsandel är sammanlagt cirka 5,8 miljoner euro (7,5 %). 
Andelen omfattar stadens andel av de beräknade planeringskostna-
derna och projektbolagets kostnader under dess verksamhetstid. Fi-
nansieringsandelen fördelar sig enligt en grov uppskattning i delägarav-
talet på cirka fem år, men andelen beror på hur mycket snabbare pro-
jektplaneringen kan föras vidare i praktiken.

I statens, städernas och kommunernas finansieringsandelar har det 
eventuella EU-stödet för projektet inte beaktats. Stödet minskar finan-
sieringsandelarna med den förutsättningen att planeringskostnaderna 
inte väsentligt ökar jämfört med de beräknade kostnaderna under pro-
jektet.

På basis av delägaravtalet är parterna inte skyldiga att tilläggsfinansie-
ra bolaget om planeringskostnaderna överskrider det beräknade be-
loppet. Tilläggsfinansieringen kräver nya särskilda förhandlingar och 
beslut. På motsvarande sätt förutsätter deltagandet i finansieringen av 
projektets byggfas särskilda beslut.

De totala kostnaderna för banan har i denna fas beräknats uppgå till 
cirka 2,5 miljarder euro. Efter planeringsfasen söker man förutom sta-
ten, andra offentliga sammanslutningar och EU-finansiering också insti-
tutionella investerare till finansiärer. Om projektet trots detta inte fort-
skrider till byggfasen eller Helsingfors stad inte deltar i finansieringen 
av byggfasen, bokförs det belopp som staden investerat i bolaget i pla-
neringsfasen, efter att planeringsfasen avslutat, resultatpåverkande an-
tingen som värdeminskning på aktier eller som överlåtelseförlust.

Förhandlarna kom fram till ett gemensamt förhandlingsresultat om in-
nehållet i utkastet till delägaravtal 13.2.2020 och det finanspolitiska mi-
nisterutskottet godkände delägaravtalet för statens del 3.3.2020.

För städerna och kommunerna är separata officiella beslut om att delta 
i projektbolaget nödvändiga. Enligt beräkningarna fattar parterna beslut 
i enlighet med sina organs mötestidtabeller i mars–april.

Hos staden behandlas godkännandet av delägaravtalet separat i enlig-
het med förvaltningsstadgan av stadsstyrelsens koncernsektion efter 
stadsfullmäktiges principbeslut.
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Kommunens verksamhetsområde

Med stöd av 7 § 1 mom. i kommunallagen sköter kommunen de uppgif-
ter som den har åtagit sig med stöd av självstyrelsen. Dessa uppgifter 
bildar kommunens allmänna verksamhetsområde. Principerna för be-
stämningen av det allmänna verksamhetsområdet styr och avgränsar 
de uppgifter som kommunen kan åta sig.

Vid definieringen av kommunens verksamhetsområde måste man be-
akta de allmänna rättsprinciperna inom förvaltningen som ingår i 6 § i 
förvaltningslagen. Dessutom har det av hävd inom rättspraxisen an-
setts att principer som begränsar det allmänna verksamhetsområdet är 
uppgiftens allmännyttighet, uppgiftens lokala karaktär, förbudet att an-
vända privat stöd, förvaltningens subsidiaritet och arbetsfördelningen 
med andra myndigheter samt förbudet mot spekulativ verksamhet.

Utvecklingen av snabbare spårförbindelser från Åbo till Helsingfors kan 
beräknas förbättra stadens tillgänglighet och de allmänna funktionsför-
utsättningarna för dess näringsliv samt utvidga pendlingsområdet och 
främja kommuninvånarnas välbefinnande genom att pendelförbindel-
serna och den övriga rörligheten blir smidigare. Stora infraprojekt 
såsom Entimmeståget till Åbo är mycket viktiga också i större omfatt-
ning för hela Finlands och därigenom också för huvudstadsregionens 
framtida utveckling och konkurrenskraft. Det finns alltså många bety-
dande motiveringar som gäller kommunens och kommuninvånarnas in-
tressen och uppgiftens allmännyttighet som talar för deltagandet i 
ägandet och finansieringen av projektbolaget.

Med stöd av motiveringarna ovan är det motiverat att också anse att 
utvecklingen av en snabbare tågförbindelse mellan Helsingfors och 
Åbo medför avsevärd nytta för Helsingfors stad och dess invånare. 
Med beaktande av att lokaliseringsprincipen inte innebär att kommu-
nens åtgärder får vara till nytta bara för den egna kommunens invåna-
re, ska man anse att det finns motiveringar som talar för lokaliserings-
principen oberoende av att den planerade tågförbindelsen sträcker sig 
också till området utanför staden och dess omedelbara närregion.

Stadens deltagande i projektbolaget innebär att utvecklingen av de be-
fintliga tågförbindelserna planeras i egenskap av en minoritetsaktieäga-
re i ett bolag där staten har bestämmanderätt. Det är motiverat och rätt-
riktat ur perspektivet för kommunens allmänna verksamhetsområde att 
staden i den planerade rollen kan främja utvecklingen av en tågförbin-
delse som staden och invånarna får avsevärd nytta av.

Enligt utkastet till delägaravtal har parterna för avsikt att bolaget i pla-
neringsfasen ska använda de medel som samlats in för planering av 
projektet fram till byggberedskapen och för att täcka bolagets andra 
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kostnader för planeringsfasens verksamhet, och bolaget delar inte ut 
dividender till delägarna i planeringsfasen som utgångspunkt. Dess-
utom kan bolagets verksamhet med beaktande av bolagets verksam-
hetsområde och mål inte anses som rent industriell eller kommersiell 
och därigenom spekulativ verksamhet.

Ur perspektivet för kommunens allmänna verksamhetsområde finns det 
motiveringar som talar för deltagandet i ägandet och finansieringen av 
Turun Tunnin Juna Oy och på basis av vilka det kan anses höra till 
kommunens verksamhetsområde att delta i projektbolaget. De viktigas-
te motiveringarna gäller främjandet av Helsingforsregionens livskraft 
och invånarnas välbefinnande, och de har en tydlig anknytning till före-
skriften om syftet i 1 § i kommunallagen.

Som bilagor till ärendet finns Kommunförbundets och professor Olli 
Mäenpääs utlåtanden om deltagande i projektbolag i förhållande till 
verksamhetsområdet i kommunallagen. Utlåtandena stärker tolkningen 
om att deltagandet i Turun Tunnin Juna Oy hör till stadens verksam-
hetsområde.

Reglering av statligt stöd

Följande anges i artikel 107 punkt 1 i fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt (EUF): ”Om inte annat föreskrivs i fördragen, är stöd 
som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket 
slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen 
genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den 
inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan med-
lemsstaterna.” Reglerna om statligt stöd gäller endast om stödmottaga-
ren är ett ”företag” (Meddelande från kommissionen, Europeiska unio-
nens officiella tidning [2016] C 262/01, artikel 6).

Turun Tunnin Juna Oy:s verksamhetsområde är att planera järnvägsin-
frastrukturen för tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo fram till 
byggberedskapen. Stadsstyrelsen anser i första hand att bolaget inte 
driver ekonomisk verksamhet, dvs. bjuder ut varor eller tjänster på 
marknaden. Sålunda är det inte fråga om ett företag som avses i artikel 
107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) 
och föreskrifterna om statligt stöd tillämpas därför inte i fråga om bola-
gets ägande och finansiering.

Med tågförbindelsens planeringsfas syftar man till spårtrafiksinfrastruk-
turens byggberedskap, vilket på basis av ovanstående kan anses som 
en del av helhetsbyggfasen ur perspektivet för reglerna för statligt stöd. 
Redan finansieringen av planeringsfasen kan därför bedömas ur infra-
strukturfinansieringens perspektiv. Europeiska kommissionen har an-
sett att påverkan på handeln mellan medlemsstaterna eller snedvrid-
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ning av konkurrensen vanligtvis är utesluten i samband med byggandet 
av infrastrukturen i fall där det samtidigt inträffar att en infrastruktur 
normalt sett inte möter direkt konkurrens, den privata finansieringen är 
obetydlig inom sektorn och den berörda medlemsstaten och infrastruk-
turen inte är avsedd att selektivt gynna ett visst företag eller en viss 
sektor utan medför fördelar för samhället i stort (Meddelande från 
kommissionen, Europeiska unionens officiella tidning [2016] C 262/01, 
artikel 211).

För att hela den offentliga finansieringen av ett visst projekt ska falla 
utanför reglerna om statligt stöd måste medlemsstaterna se till att den 
finansiering som ges för byggande av infrastruktur i de situationer som 
nämns i punkt 211 inte kan användas för att korssubventionera eller in-
direkt subventionera annan ekonomisk verksamhet, inbegripet driften 
av infrastrukturen (Meddelande från kommissionen, Europeiska unio-
nens officiella tidning [2016] C 262/01, artikel 212). Turun Tunnin Juna 
Oy:s enda uppgift är att planera spårtrafiksinfrastrukturen fram till 
byggberedskapen, och den finansiering som ges används inte för drif-
ten av infrastrukturen eller för subventionering av annan ekonomisk 
verksamhet.

Kommissionen anser att byggandet av järnvägsinfrastruktur som görs 
tillgänglig för potentiella användare på lika och icke-diskriminerande 
villkor vanligtvis uppfyller de villkor som anges i punkt 211, och därför 
leder dess finansiering normalt sett inte till att handeln mellan med-
lemsstaterna påverkas eller till att konkurrensen snedvrids (Meddelan-
de från kommissionen, Europeiska unionens officiella tidning [2016] C 
262/01, artikel 219). Även om Turun Tunnin Juna Oy:s verksamhet 
skulle räknas som ekonomisk verksamhet, ska man enligt motivering-
arna ovan anse att stödet inte påverkar handeln mellan medlemssta-
terna eller snedvrider konkurrensen. Således är det i alla fall så att 
ägandet och finansieringen av projektbolaget inte innebär statligt stöd 
som avses i artikel 107(1) i EUF-fördraget.

Verkställighet av beslutet

Förutsatt att stadsfullmäktige fattar beslut om deltagande i ägandet och 
finansieringen av Turun Tunnin Juna Oy kommer stadsstyrelsen i sitt 
verkställighetsbeslut att 

 godkänna bildandet av Turun Tunnin Juna Oy för stadens del 

 bevilja stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning anslag på 
högst 100 000 euro ur budgeten för 2020 för betalning av teck-
ningspriserna för aktierna eller en annan betalning av kapital från 
budgetmomentet 8 06 02, Värdepapper, Övriga objekt, till stadssty-
relsens disposition
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 uppmana stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning att ta 
hand om de praktiska åtgärderna för teckning av aktierna eller övrig 
kapitalisering

 uppmana stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning att ta 
hand om åtgärderna för bildande av bolaget för stadens del och vid 
behov göra ändringar av teknisk karaktär eller andra små ändringar 
i handlingarna för projektbolaget. 

Verkställigheten förutsätter att stadsstyrelsens koncernsektion godkän-
ner delägaravtalet för Turun Tunnin Juna Oy.

Till slut

I frontlinjen för Finlands konkurrenskraft står täta och innovativa stads-
regioner som fungerar som betydande centrum för produktivitet, boen-
de, handel och sysselsättning. De täta stadsregionerna skiljer sig avse-
värt från de övriga områdena i Finland med anledning av trafikstock-
ningar och det höga markpriset. Snabba tågförbindelser mellan tillväxtt-
riangeln Helsingfors, Tammerfors och Åbo samt Helsingfors-Vanda 
flygplats skapar ett i internationell jämförelse konkurrenskraftigt tillväxt-
område genom att de förbättrar speciellt produktiviteten, den mångsidi-
ga arbetsmarknaden, den växande konsumtionsmarknaden och den 
innovationsbaserade företagsverksamheten. Dessutom följer projektet 
Finlandsbanan både stadens mål och de nationella klimatmålen.

Med beaktande av de direkta och indirekta fördelar som utvecklingen 
av spårförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo för med sig på natio-
nell och lokal nivå är det motiverat för staden att delta i ägandet av 
Turun Tunnin Juna Oy i syfte att främja och påskynda utvecklingen av 
förbindelsen Helsingfors–Åbo.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Atte Malmström, koncernstyrningschef, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1 Osakassopimusluonnos
2 Osakassopimusluonnos_liite 1.2
3 Osakassopimusluonnos_liite 12.4.1
4 Perustamissopimusluonnos
5 Yhtiöjärjestysluonnos

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige
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Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Övriga förhandlingsparter Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadskansliet
Ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.03.2020 § 188

HEL 2019-002808 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä, että 

 kaupunki lähtee osakkeenomistajaksi Helsingin ja Turun välisen 
raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Turun Tun-
nin Juna Oy), ja että

 kaupunki merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten 
pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään 5,9 miljoonalla eurolla. 

Käsittely

16.03.2020 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Anna Vuorjoki
Esteellisyyden syy: intressijääviys (hallintolaki 28.1 § 3 kohta)

09.03.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 98
Arrendeprinciper för ett outbrutet område (Västra ham-
nen/Busholmen, framtida parkeringstomt)

HEL 2020-001026 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för det outbrutna område 
på fastigheten 91-20-9909-100 i 20 stadsdelen (Västra hamnen) som 
framgår av bilaga 1, från och med ett datum som slås fast senare fram 
till 31.12.2069 och i enlighet med bilaga 5. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokra-alue
2 Sijainti- ja vuokra-aluekartta
3 Asemakaavaluonnoksen havainnekuva
4 Poikkeamispäätös
5 Vuokrausperiaatteet

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Uppgifter om projektet

På området planeras en parkeringsanläggning för ett kommande id-
rottscenter och hotell samt för hamnen. Stadsfullmäktiges näringslivs-
sektion har 27.11.2017, 17 §, reserverat området för Royal Arena Oy 
fram till utgången av 2019, varefter området kortfristigt utarrenderats till 
Royal Arena Oy till och med 23.6.2020 för ansökan om undantag och 
bygglov samt för inledning av markarbetena. Royal Arena Oy har för 
sin parkeringsanläggning bildat bolaget Kiinteistö Oy Helsingin Jätkä-
saaren Satamapysäköinti, som införts i handelsregistret 12.6.2019.
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I den planerade parkeringsanläggningen ska det finnas ca 760 bilplat-
ser i åtta våningar. Bygganden ska omfatta 24 668 m² vy.

Detaljplan och tomtuppgifter

För området gäller detaljplan nr 8043 (fastställd 12.12.1979).

I utkastet till detaljplan (3.6.2014) är området ett kvartersområde för 
verksamhetslokaler (KL-1). Det är dock meningen att bygga en parke-
ringsanläggning och i det nyare utkastet till detaljplan anges det att om-
rådet är en parkeringstomt (LPA). 

I detaljplaneändringen planeras på området utöver parkeringsanlägg-
ningen även idrottslokaler och ett spahotell. Parkeringsanläggningen 
byggs dock innan detaljplaneändringen godkänns med undantag, som 
har godkänts av stadsmiljönämnden 10.12.2019, 656 §. Därför ska ar-
rendeprinciper fastställas för området innan ett långvarigt arrendeavtal 
ingås. Som en följd av detaljplaneändringen bildas av ett outbrutet om-
råde på fastigheten 91-20-9909-100 en LPA-tomt, nr 20836/1. 

En karta över läget och arrendeområdet samt en illustration tillhörande 
utkastet till detaljplan finns i bilagorna 2 och 3. Undantagsbeslutet utgör 
bilaga 4.

Arrendetid och arrendets belopp

Arrendetiden är ungefär 50 år, dvs. arrendetiden upphör vid utgången 
av 2069. 

Årsarrendet för den kommande parkeringstomten föreslås bli bestämt 
så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 
1951 = 100” motsvaras av priset 7,50 euro per kvadratmeter våningsy-
ta. I prisnivån för december 2019 (index 19,76) är priset per kvadratme-
ter våningsyta cirka 148 euro. Årsarrendet är således nu ca 183 000 
euro.

Arrendet baserar sig på ett utomstående värderingsutlåtande.

Behörighet

Enligt 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan fastställer stadsfull-
mäktige allmänna arrendeprinciper för arrendeavtal på över 30 år.

Till slut

Värderingsutlåtandet är en sekretessbelagd handling (MyndOffL 24 § 
1 mom. 17 punkten). De förtroendevalda har tillfälle att ta del av hand-
lingen på stadens registratorskontor när föredragningslistan har publi-
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cerats. På sammanträdesdagen finns den tillgänglig hos sammanträ-
dets sekreterare.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokra-alue
2 Sijainti- ja vuokra-aluekartta
3 Asemakaavaluonnoksen havainnekuva
4 Poikkeamispäätös
5 Vuokrausperiaatteet

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.03.2020 § 186

HEL 2020-001026 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan 
(Länsisatama) liitteen 1 mukaisen kiinteistön 91-20-9909-100 määräa-
lan vuokrausperiaatteet myöhemmin päätettävästä ajankohdasta al-
kaen 31.12.2069 saakka liitteen 5 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
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§ 99
Detaljplan och detaljplaneändring för Hagnäs strand (nr 12575)

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12575 kartta, 
päivätty 9.4.2019, muutettu 10.12.2019

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12575 selostus, 
päivätty 9.4.2019, muutettu 10.12.2019, päivitetty Kylk:n 10.12.2019 
päätöksen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piir. nro 6927)
4 Tehdyt muutokset
5 Vuorovaikutusraportti 28.10.2014, täydennetty 14.2.2017, 9.4.2019 ja 

3.12.2019 liitteineen
6 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige godkänner detaljplan för småbåtshamn och vattenom-
råde i 1 stadsdelen (Kronohagen), park-, vatten- och gatuområden i 10 
stadsdelen (Sörnäs, Vilhelmsberg) och vatten- och gatuområden i 11 
stadsdelen (Berghäll, Broholmen) samt detaljplaneändring för små-
båtshamn och gatuområde i 10 stadsdelen (Sörnäs, Vilhelmsberg), 
kvarteret 206 och vatten- och gatuområden (de nya kvarteren 10397, 
11207 och 11209 bildas) i 11 stadsdelen (Berghäll, Broholmen), enligt 
ritning nr 12575, daterad 9.4.2019 och ändrad 10.12.2019, och på de 
grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen. 

Sammandrag

Detaljplanen och detaljplaneändringen gäller områden vid Hagnäska-
jen, Brobergskajen, Utbildningsstyrelsens kvarter samt gatu-, park- och 
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vattenområden i stadsdelarna Sörnäs, Berghäll och Kronohagen i när-
heten av Brobergssundet. 

I detaljplanelösningen ingår snabbspårvägen Kronbroarna från Fiske-
hamnen via Knekten till Hagnäs och vidare till centrum, en ny dragning 
av Hagnäs bro, ny allmän strand samt en kompaktare stadsstruktur i 
och med kompletteringsbyggande.

Syftet med detaljplanelösningen är att skapa högklassiga och 
mångsidiga allmänna platser på stränderna i Hagnäsområdet. Målsätt-
ningen är att stärka Hagnäs karaktär och dragningskraft samt områdets 
ställning som en del av stadsstrukturen i centrum. 

Det planeras en ny spårväg på Hagnäskajen, en ny dragning av Hag-
näs bro, nya allmänna stränder samt tre nya bostadskvarter med fler-
våningshus. Tomtexploateringstalet (eₜ) är 4,15 i genomsnitt. Den nya 
bostadsvåningsytan uppgår till 57 550 m² och våningsytan för affärs- 
och verksamhetslokaler uppgår till 6 300 m². Antalet invånare ökar med 
ca 1 250.

Det har gjorts upp en trafikplan i samband med detaljplanelösningen 
(ritning nr 6927) enligt vilken förbindelserna för fotgängare och cyklister 
samt verksamhetsförutsättningarna för kollektivtrafiken ska förbättras i 
Hagnäsområdet. Det blir ändringar i biltrafiken då Hagnäsbrons ramper 
tas bort och den nya bron kopplas till gatunätverket med korsningar i 
ett plan på båda sidor om Brobergssundet. 

Genom detaljplanelösningen realiseras principerna för ett försök med 
ett parkeringssystem på marknadsvillkor i kvarteren 11209 och 10397, 
vilket stadsmiljönämnden godkände 16.4.2019, § 203. 

Som en följd av detaljplanelösningen förbättras i synnerhet områdets 
trafikförbindelser med alla fortskaffningsmedel samt rekreationsmöjlig-
heterna i omgivningen. Områdets stadsbild förändras då det blir tätare 
bebyggt och servicenivån höjs som en följd av kompletteringsbyggan-
det. Detta stärker Hagnäs som en del av centrumområdet. 

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska 
mål. Detaljplanelösningen svarar mot Generalpan 2016 för Helsingfors.

Stadsplaneringsnämnden godkände principerna för ändring av områ-
dets detaljplan 4.11.2014 som utgångsläge för den fortsatta planering-
en. Nämnden förutsatte emellertid att man undersöker möjligheten att 
märkbart öka kompletteringsbyggandet. 
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Detaljplanelösningen utgör en del av en detaljplanehelhet för Hagnäs 
strand och Sörnäs strand, som stadsplaneringsnämnden godkänt 
28.2.2017, § 110, såsom underlag för arbetet på förslaget till detaljplan 
och detaljplaneändring. För den fortsatta planeringen ordnades en sek-
torsövergripande planeringstävling för Broholmens område, inklusive 
Hagnäs strand. Av de deltagande lagen krävdes kunskaper i arkitektur, 
landskapsarkitektur och stadsdesign.

Utgångspunkter för området och nuläge

Området är ursprungligen utfyllnadsmark och landskapet är bebyggt. 
Det äldsta byggnadsbeståndet i omgivningen är från början av 1900-
talet, och kvarteren har fått sin nuvarande struktur under den senare 
hälften av 1900-talet, medan de nyaste byggnaderna på området är 
från 1960–70-talen, varefter det har skett mycket lite förändringar på 
området. Hagnäs bro byggdes 1961 för att betjäna biltrafiken från ös-
ter. 

Hagnäs torg är en knutpunkt för trafiken i östra innerstaden och dess 
funktionella centrum. Stadsbilden i östra delen av det planerade områ-
det domineras av trafikleden Sörnäs strandväg, som skär igenom 
stadsstrukturen och separerar Havshagen från byggnaderna i Berghäll 
och Sörnäs.

För området gäller flera detaljplaner (från 1922–2007), i vilka området 
huvudsakligen anges som gatu- och parkområde. Det finns även om-
råden som saknar detaljplan.

Helsingfors stad äger områdena, utom YH-kvartersområdet, som är 
privatägt.

Kostnader

Detaljplanelösningen medför följande kostnader för staden, exklusive 
mervärdesskatt:

Grundberedning och stränder 36 mn euro
Flyttning av ledningar 9 mn euro
Gator och trafikområden 15,5 mn euro
Parker, rekreations- och grönområden 5 mn euro
Totalt 62–67 mn euro

Den höjda vattennivån som en följd av klimatförändringen har beaktats 
för byggandet av stränderna samt i utjämningsplanen för området. Man 
måste dessutom ha beredskap för havs- och dagvattenöversvämningar 
i framtiden på ett område som är större än det planerade. System och 



Helsingfors stad Protokoll 6/2020 175 (268)
Stadsfullmäktige

Ärende/9
25.03.2020

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

pumpar för dagvatten och översvämningar har föreslagits som metod 
för beredskapen jämte ändringar i Havshagens område. Kostnaderna 
för dessa är sammanlagt ca 16 miljoner euro. Beredskapen inför över-
svämningar gäller på sikt och alla investeringar behövs inte nödvän-
digtvis i samband med att man börjar bygga på området. Effekten av 
översvämningsberedskapen på Brobergssundets område är ungefär 
250 euro/m² vy. 

I kostnaderna ingår inte kostnaderna för Kronbroarnas spårväg eller 
byggandet av den nya Hagnäsbron, för vilka det pågår separata plane-
rings- och byggnadsprojekt.

Det har tidigare utarbetats en detaljplan för en hotelltomt samt platsen 
öster om tomten och för de allmänna stränderna på området. Tidigare 
uppskattades kostnaderna för att genomföra Hagnäshotellets detaljplan 
till 19 miljoner euro, vilket inte ingår i kostnaderna för detaljplanen för 
Hagnäs strand.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga en småbåtshamn i norra ändan 
av Norra kajen. Detta är ingen förutsättning för markanvändningen i öv-
rigt. Kostnaderna för grundberedning och byggande på stränderna vid 
småbåtshamnen uppskattas preliminärt till ca 20 miljoner euro. Detta 
har inte inkluderats i kostnadskalkylen ovan. Man bör göra upp en mer 
exakt kostnadskalkyl om en fortsatt planering av området främjas.

Byggrättens värde och inkomster från tomter

Detaljplanen och detaljplaneändringen höjer de befintliga tomternas 
värde. Staden kommer att få inkomster från försäljning av byggrätt och 
från uthyrning. Med en fördelning av besittnings- och finansieringsfor-
merna enligt BM-programmet beräknas byggrätten vara värd ca 75 mil-
joner euro. 

Detaljplaneförslaget offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 7.5–5.6.2019. 

Tre anmärkningar gjordes mot detaljplaneförslaget. Efter att förslaget 
hållits framlagt kom det in en skrivelse. Anmärkningarna gällde fåglar-
nas förändrade livsvillkor, krav på att stryka utfyllnaden i planerna, ef-
fekterna på området av en höjd havsvattennivå, det minskade antalet 
parkeringsplatser i Kronohagens område samt de nya gatornas konse-
kvenser för miljön. I skrivelsen påpekades kvaliteten på cykelförbindel-
serna. 

Museiverket, Trafikledsverket, Samkommunen Helsingforsregionens 
trafik (HRT), Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Helen Ab, 



Helsingfors stad Protokoll 6/2020 176 (268)
Stadsfullmäktige

Ärende/9
25.03.2020

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

Helsingfors Hamn Ab och Helsingfors stadsmuseum gav utlåtande om 
detaljplaneförslaget. Påpekandena i utlåtandena gällde hänsyn till den 
värdefulla miljön i detaljplaneändringen, precisering av utrymmet reser-
verat för kommunalteknik, beaktande av arrangemanget medan Cent-
rumslingan byggs, beaktande av särdragen i hamnens trafikförbindel-
ser, tillräcklig hänsyn till ändrade strömningar samt tillräckliga bestäm-
melser om buller.

Åtgärder efter att förslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan presenteras en sammanfattning av an-
märkningarna, skrivelserna och myndighetsutlåtandena om detaljplane-
förslaget samt bemötandena till de påpekanden som framförts i dessa.

Det som ingår i påpekandena har beaktats med hänsyn till detaljpla-
nemålen och i den utsträckning det är ändamålsenligt.

Efter att planen varit offentligt framlagd gjordes ändringar i detaljplane-
kartans beteckningar, bestämmelser och övriga material, för vilka det 
redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har ock-
så samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset). Ändringarna är 
inte väsentliga, och förslaget behöver därför inte läggas fram på nytt

Närmare motivering

Motiveringen till detaljplanelösningen framgår närmare av den bifogade 
detaljplanebeskrivningen.

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsmiljönämndens framställ-
ning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12575 kartta, 
päivätty 9.4.2019, muutettu 10.12.2019

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12575 selostus, 
päivätty 9.4.2019, muutettu 10.12.2019, päivitetty Kylk:n 10.12.2019 
päätöksen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piir. nro 6927)
4 Tehdyt muutokset
5 Vuorovaikutusraportti 28.10.2014, täydennetty 14.2.2017, 9.4.2019 ja 

3.12.2019 liitteineen
6 Osa päätöshistoriaa
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Bilagematerial

1
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 3.12.2019

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

Helsingfors Hamn Ab
Samkommunen Helsing-
forsregionens trafik
Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter
Museiverket, skydd av 
kulturmiljön
Helen Ab

För kännedom

Stadsmiljönämnden
Detaljplaneläggning

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.03.2020 § 195

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 
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Kaupunginvaltuusto hyväksyy 1. kaupunginosan (Kruununhaka) vene-
satamaa ja vesialuetta, 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Vilhonvuori) 
puisto-, vesi- ja katualueita, 11. kaupunginosan (Kallio, Siltasaari) vesi- 
ja katualueita koskevan asemakaavan sekä 1. kaupunginosan (Kruu-
nunhaka) puisto-, vesi- ja katualueita, 10. kaupunginosan (Sörnäinen, 
Vilhonvuori) venesatamaa ja katualuetta,  11. kaupunginosan (Kallio, 
Siltasaari) korttelia 206 sekä vesi- ja katualueita (muodostuvat uudet 
korttelit 10397, 11207 ja 11209) koskevan asemakaavan muutoksen 
9.4.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun piirustuksen nro 12575 mu-
kaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Käsittely

16.03.2020 Ehdotuksen mukaan

Kaupunginhallitus päätti käsitellä esityslistan kolmannen ehdotuksen 
kokouksen viimeisenä asiana.

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Perttu Pulkka. Asiantuntija poistui 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 641

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Hankenumero 1611_1, 1611_2

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti

 9.4.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12575 hyväksymistä. Asemakaava 
koskee 1. kaupunginosan (Kruununhaka) venesatamaa ja vesialuei-
ta; 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Vilhonvuori) puisto-, vesi- ja ka-
tualueita; 11. kaupunginosan (Kallio, Siltasaari) vesi- ja katualueita 
ja asemakaavan muutos koskee 1. kaupunginosan (Kruununhaka) 
puisto-, vesi- ja katualueita; 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Vilhon-
vuori) venesatamaa ja katualuetta; 11. kaupunginosan (Kallio, Silta-
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saari) korttelia 206 sekä vesi- ja katualueita (muodostuvat uudet 
korttelit 10397, 11207 ja 11209).

Lisäksi lautakunta päätti

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

toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, 
Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että Siltavuorenrannan katu- 
ja puistosuunnitelmissa pyritään mahdollisimman laadukkaaseen jalan-
kulkuympäristöön, kiinnitetään huomiota seikkoihin jotka vähentävät 
katuympäristön väylämäisyyttä ja edesauttavat nopeusrajoitusten puit-
teissa ajamista kuten ajokaistojen leveyteen, pysäköintipaikkojen ja ka-
tupuiden sijoitteluun. Lautakunta pitää tärkeänä, että kävely-yhteydet 
puistoon ja sillalle suunnitellaan sujuviksi ja toimiviksi. Puiston osalta 
pyritään luomaan ympäristö, jolla on laaja vetovoima.

Käsittely

10.12.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli liikenneinsinööri Juha Väisänen. Asiantun-
tija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että Siltavuo-
renrannan katu- ja puistosuunnitelmissa pyritään mahdollisimman laa-
dukkaaseen jalankulkuympäristöön, kiinnitetään huomiota seikkoihin 
jotka vähentävät katuympäristön väylämäisyyttä ja edesauttavat no-
peusrajoitusten puitteissa ajamista kuten ajokaistojen leveyteen, py-
säköintipaikkojen ja katupuiden sijoitteluun. Lautakunta pitää tärkeänä, 
että kävely-yhteydet puistoon ja sillalle suunnitellaan sujuviksi ja toimi-
viksi. Puiston osalta pyritään luomaan ympäristö, jolla on laaja vetovo-
ima.

Kannattaja: Risto Rautava

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

03.12.2019 Pöydälle

16.04.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

09.04.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

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

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Juha Väisänen, liikenneinsinööri, puhelin: 31026659

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

mikko.juvonen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 27.5.2019

HEL 2013-002028 T 10 03 03

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

Suunnittelualue sijaitsee Hakaniementorin itä- ja kaakkoispuolella, 
Siltavuorensalmen molemmin puolin. Pohjoisessa suunnittelualue ra-
jautuu Haapaniemenkadun eteläpuolelle ja Kruununhaan puolella Kir-
jantyöntekijänkadun eteläreunaan. Alueen täydennysrakentaminen po-
hjautuu kaupungin strategisten, yleiskaavan ja Asumisen ja 
maankäytön ohjelman tavoitteisiin tiivistää kaupunkirakennetta olemas-
sa olevien joukkoliikenteen solmukohtien ympäristössä. Kaavaratkaisu 
mahdollistaa Kruunusillat –pikaraitiotieyhteyden Kalasataman Nihdin 
suunnasta Hakaniemen kautta kohti keskustaa, Hakaniemensillan uu-
den linjauksen, uutta julkista rantaa, sekä alueen kaupunkirakenteen ti-
ivistämisen täydennysrakentamalla. 

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun lähtökohtana ovat keväällä 2018 ratkaistun Hakanie-
menrannan ideakilpailun ensimmäisen ja toisen palkinnon saaneet eh-
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dotukset. Alueen suunnittelun lähtökohtana on ollut paikalliseen kau-
punkirakenteeseen sitoutuva täydennysrakentamisen periaate. Sörnä-
isten rantatien varteen Merihaan tornin läheisyyteen on osoitettu kor-
keampaa rakentamista. Julkiset tilat, erityisesti ranta-alueet on suunni-
teltu monimuotoiseen aktiiviseen toimintaan sekä oleskeluun. Kruu-
nunhaan pohjoista rantaa sekä Merihaan eteläpuolella sijaitsevaa nur-
mialuetta laajennetaan täytöillä puistoalueiksi.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Alueelle suunnitellaan kolme uutta asuinkorttelia. Hakaniemenrantaan 
on suunniteltu Hakaniemen kaupunkirakennetta jatkavia kortteleita 
(11209 ja 10397). Puoliavoimet korttelit muodostuvat seitsemänkerrok-
sisista asuinkerrostaloista.  Katutasoon tulee sijoittaa liike- ja ravintola-
tiloja. Korttelit muodostuvat puoliavoimista pihoista, jotka avautuvat ete-
lään lahden suuntaan. Pihat yhdistyvät kävelyalueeseen portaan kaut-
ta. Ensimmäisiin kerroksiin sijoittuu kivijalkaliiketilaa. Asuinkerrostalot 
sijoittuvat eteläkärjiltään osittain ulokkeelle.

Hakaniemen sillan vapautuvalle ramppialueille on suunniteltu Sörnäis-
ten rantatietä rajaavaa korttelia (kortteli 11205). Asuinkerrosalaa muo-
dostuu yhteensä 31 200 k-m2.  Korttelin eteläreunaan sijoittuu neliker-
roksinen toimitilarakentamisen osa-alue, jossa kerrosalaa on 650 k-m². 
Kortteli sijoittuu kaupunkirakenteelliseen rajapintaan. Sen länsipuolen 
korttelirakenne on Hakaniemen ympäristölle tyypillinen umpikortteli, 
itäpuolelle sijoittuu avointa rakentamistapaa hyvin edustava Merihaka; 
näistä paikallisista erityispiirteistä on muodostettu uusi yhdistelmäkort-
teli, jossa perinteiseen umpikortteliin on lisätty kolme korkeampaa 
osaa, jotka liittyvät Merihaan korkomaailmaan. Umpikortteliosuus on 
seitsemänkerroksinen, korkeimmillaan korttelin kerrosluku on 19.

Hallinto- ja virastorakennusten korttelialue (YH)

Opetushallituksen olemassa oleva rakennus. Korttelialuetta joudutaan 
pienentämään reunoilta, jotta uudet katulinjaukset ovat mahdollisia. 
Korttelin kerrosala säilyy nykyisellään.

Puisto (VP)

Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden puiston, Merihaanpuiston, Merihaan 
eteläpuolelle. Puisto muodostaa laajennuksen Merihaan eteläpuolelle 
sijoittuvalle suositulle nurmialueelle. Tavoitteena on säilyttää puiston 
luonteelle ominaiset vahvuudet. Puistoon sijoittuu maanalainen huleve-
sien pumppaamo. Puiston korkotasojen suunnittelussa on varauduttu 
merenpinnan nousuun. Kruununhaan Kirjanpuistoa laajennetaan ja 
mahdollistetaan puiston sijoittuminen rantaan, joka parantaa puiston 
valoisuutta ja virkistysmahdollisuuksia.
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Vesialue (W)

Käyttöikänsä päähän tullut Hakaniemen silta korvataan uudella sillalla. 
Hakaniemen sillan uusi linjaus on suunniteltu olemassa olevan sillan 
itäpuolelle. Vanhan sillan tapaan uusi Hakaniemensilta ylittää Siltavuo-
rensalmen muodostaen yhteyden Sörnäisten rantatieltä Pohjoisran-
taan. Uusi silta on suunniteltu nykyistä matalampana, mikä mahdol-
listaa sillan liittymisen olemassa olevaan katuverkkoon tasossa Haka-
niemenrannassa ja Siltavuorenrannassa. Uuden sillan suunnittelussa 
on kiinnitetty erityistä huomiota jalankulun ja pyöräilyn reitteihin ja ran-
tojen virkistysalueisiin. Siltavuorenrantaan sillan länsipuolelle syntyy 
laaja yhtenäinen puistoalue. Siltavuorensalmeen ei sijoiteta välitukia, 
joten merinäkymät muodostuvat avoimiksi ja sillan ali syntyy luonteva 
väylä vesiliikenteelle kuten vesibusseille. Yleissuunnitelman mukaan 
silta toteutetaan kolmiaukkoisena jännitettynä betonisena kehäsiltana. 
Sillan rakenteiden tulee olla ilmeeltään keveitä ja huolellisesti viimeis-
teltyjä. Erityistä huomioita kaupunkikuvassa tulee kiinnittää näkymiin 
Hakaniementorin ja Pitkänsillan suunnista sekä sillan valaistukseen. 

Hakaniemenrannan laiturista liikennöi säännöllistä lauttaliikennettä 
Korkeasaareen, Vallisaareen sekä itäiseen saaristoon. Reittiliikenne on 
mahdollista jatkossakin Hakaniemenrannasta. Alueelle sijoittuu kolme 
pienvenesatamaa, niiden osalta Merihaan venesatamaa joudutaan si-
irtämään puiston täyttöjen ja toimintojen myötä. Samoin Siltavuoren 
venesataman sekä Halkolaiturin veneilijöiden venepaikkoja joudutaan 
siirtämään tulevien täyttöjen ja sillan rakenteiden takia. 

Venesatama (LV)

Pohjoisrannassa sijaitsevaa kaupallisen veneliikenteen tukisatamaa 
kehitetään Helsingin yleiskaavan sekä Merellisen strategian tavoittei-
den mukaisesti. Alueelle mahdollistetaan kotisataman toiminnan laajen-
taminen, laituripaikkojen lisääminen sekä merellinen huoltotoiminta. 

Kaupunginmuseon lausunto

Hakaniemen ja Sörnäisten rantamaisemat ja näkymät tulevat merkit-
tävällä tavalla muuttumaan ja vesialueet kapenemaan kaavamuutoksen 
myötä. Alueen kaupunkirakenne tiivistyy ja alueelle nousee runsaasti 
myös korkeaa rakentamista. Näkymät Hakaniementorin suunnasta 
kohti Kruunuvuorenselkää ja Kruununhaan pohjoista kaupunkijulkisivua 
muuttuvat. Kaavaratkaisun toteutuessa näkymä kaventuu. Pitkänsillan 
ja Siltavuorenrannan suunnasta katsottuna suunnitelma muodostaa 
uuden julkisivun Hakaniemenrannalle ja Merihaan edustalle. 

Suunnittelualue on kahden RKY 2009 -alueen vaikutusalueella, Osuus-
liikkeiden ja teollisuuden Sörnäinen ja Helsingin yliopiston rakennusten 
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muodostama kokonaisuus Siltavuoren penkereellä. Suunnittelualue 
kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Helsingin 
empire-keskusta ja kivikaupunki), johon sisältyy Kruununhaka ja joka 
pohjoisessa rajautuu Sörnäisten kaupunginosaan.

Suunnittelussa on otettava huomioon myös kulttuurihistoriallisesti, ra-
kennustaiteellisesti ja maisemallisesti arvokkaan Merihaan 1970-luvulla 
syntyneen kompaktikaupungin ominaispiirteiden säilyminen. Merihaka 
on listattu Suomen Docomomon (International Comittee for Documen-
tation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the 
Modern Movement) kohdevalikoimaan 2017. Merihaka on edustava 
esimerkki 1970-luvun kaupunkirakentamisesta. Alue rakennettiin kerral-
la ja suunnittelussa sovellettiin kompaktikaupunkiajattelua. Aikakauden 
ihanteiden mukaisesti suunnittelijoiden tavoitteena oli luoda autoliiken-
teeltä rauhoitetulle kansitasolle sosiaalista kanssakäymistä edistävää 
tilaa. Merihaka on betoniarkkitehtuurin vaikuttava edustaja, jossa ra-
kennusten detaljointi on erityisen huolellista ja tärkeä ominaispiirre. 
Alueen suunnittelussa paneuduttiin erityisesti myös korkomaailmaan 
suhteessa läheiseen Kallion kaupunginosaan, ja kokonaisuus toteutetti-
in niin, etteivät Merihaan rakennusmassat estä Kalliosta avautuvia me-
rinäkymiä. Alueella on vahva merellinen identiteetti ja yhtenäinen 1970-
luvun ilme, jonka säilyminen tulee jatkossakin turvata.

Esillä olevan asemakaavaehdotuksen toteutuessa alueen kaupunkiku-
vallinen muutos tulee olemaan merkittävä, kun laajoja rakentamattomia 
alueita Siltasaarensalmen rannalla muuttuu rakennetuiksi, alue tiivistyy 
ja korkeaa rakentamista nousee Merihaankadun varrelle. Myös kau-
empaa katsottaessa maiseman muutos on merkittävä, kun avoimet tilat 
muuttuvat rakennetuiksi ja uudet tornitalot sulkevat avoimena säilyneitä 
pitkiä näkymiä. Merihaan saarekemainen asema muuttuu, kun sen 
välittömään läheisyyteen syntyy uusia, tiiviisti rakennettuja kortteleita. 
Merihaan yhden keskeisen dominantin, toimistotornin, symbolinen ja 
hallitseva vaikutus liudentuu, jos vaikutusalueelle sen läheisyyteen 
nousee 19- ja 15-kerroksiset uudet tornitalot. Kaupunginmuseo esittää, 
että tornirakennusten kerroskorkeutta alennettaisiin niin, että Merihaan 
tornin keskeinen ja tunnistettava asema ympäristössä voisi säilyä. 
Kaavan lähtökohdaksi on määritelty paikalliseen kaupunkirakenteeseen 
sitoutuva täydennysrakentamisen periaate, jota kaupunginmuseon mie-
lestä tulisi toteuttaa myös siten, ettei kaupunginosan ominaisista ra-
kennuskorkeuksista merkittävällä tavalla poiketa. Kantakaupungin ole-
massa olevan, historiallisesti kerroksellisen ja kerroskorkeuksiltaan va-
kiintuneen kaupunkiympäristön arvoja tulee kunnioittaa myös siten, että 
muutos- ja täydennysrakentamisvaiheessa otetaan parhaalla mahdolli-
sella tavalla alueen rakentumisen jatkumo huomioon.

Lisätiedot
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Sari Saresto, kulttuuriympäristöpäällikkö, puhelin: +358 9 503756846
sari.saresto(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 13.02.2019 § 11

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12575 pohjakartan 
kaupunginosissa 1 Kruunuhaka, 10 Sörnäinen, 11 Kallio. Pohjakartta 
täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaa-
timukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12575
Kaupunginosat: 1 Kruunuhaka, 10 Sörnäinen, 11 Kallio
Kartoituksen työnumero: 46/2018
Pohjakartta valmistunut: 11.1.2019
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 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 16.01.2019 § 5

HEL 2013-002028 T 10 03 03
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Arkkitehti Perttu Pulkka esitteli asiaa.

Nimistötoimikunta on käsitellyt alueen nimistöä viimeksi 14.11.2018.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Näkinaukio–Näckens plats

(aukio)

Perustelu: Liitynnäinen, vuokra-alueen ja huvilan nimen Necken sekä 
samasta aihepiiristä ammennettujen kaavanimien (kuten Näkinku-
ja–Näckens gränd, 1901) mukaan.

Vetehisenkulku–Strömkarlsgången

(jalankulkuyhteys)

Perustelu: Liitynnäinen, Vetehisenkujan mukaan.

14.11.2018 Käsitelty

17.10.2018 Pöydälle

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 05.04.2017 § 25

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Nimistötoimikunta käsitteli Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan 
alueella tarvittavista nimistä arkkitehti Perttu Pulkan esittelyn pohjalta. 
Nimistötoimikunta on esittänyt alueelle uusia nimiä myös 12.10.2016 (§ 
77), 14.12.2016 (§ 100) ja 8.3.2017 (§ 18).

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Kauraholmankatu–Kauraholmsgatan
(katu)
Perustelu: Nykyisen Vilhonvuoren tai Kulmavuoren paikkeilla sijain-
neen, tarkemmin määrittelemättömän Kauraholma-nimisen paikan mu-
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kaan, joka esiintyy 1700-luvun asiakirjoissa. Kauraholmaan liittyvät 
myös nimet Kauraholmsbacken (Kauraholmanmäki), Kauraholmshagen 
ja Kauraholmsåkern, jotka ovat olleet käytössä 1800-luvun alussa. 
(Lähde: Paunonen, Heikki 2010: Stadin mestat 1. Ikkunoita Helsingin ja 
sen asukkaiden historiaan ja nykyisyyteen. Edico Oy. Helsinki.);

Näkinkulku–Näckens gång
(katu)
Perustelu: Liitynnäinen, läheisen vuokra-alueen ja huvilan nimen Nec-
ken mukaan;

Pannukakunsilta–Pannkaksbron
(silta)
Perustelu: Hakaniemenrantaan maantäytöillä 1900-luvun alussa yhdis-
tetyn
Pannukakku-nimisen saaren mukaan. Nimistötoimikunta on 12.10.2016 
esittänyt nimeä toiseen paikkaan;

Signe Branderin kuja–Signe Branders gränd
(katu)
Perustelu: Muistonimi; liitynnäinen, Signe Branderin terassin mukaan; 
valokuvaaja Signe Viola Branderin (1869–1942) mukaan, joka ansioitui 
Helsingin muinaismuistolautakunnan valokuvaajana vuosina 1907–
1913. Signe Brander on ottanut useita valokuvia nykyisestä Hakanie-
menrannasta Siltavuorensalmen yli Kruununhakaan ja kuvannut paljon 
myös Pitkänsillan pohjoispuoleista elämää;

ja

Väinö Vähäkallion kuja–Väinö Vähäkallios gränd
(katu)
Perustelu: Muistonimi; arkkitehti, rakennushallituksen puheenjohtaja 
Väinö Niilo Vähäkallion (aik. Vilander, 1886–1959) mukaan. Vähäkallio 
tunnetaan erityisesti osuustoimintaliikkeen ja teollisuuden arkkitehtina. 
Nimeä esitetään 12.10.2016 esitetyn nimen Kauraholmanku-
ja–Kauraholmsgränden tilalle.

Lisäksi nimistötoimikunta päätti esittää, että voimassa olevaa kadunni-
meä Hakaniemenkatu–Hagnäsgatan jatketaan uudessa asemakaavas-
sa Merihaankadulle asti ja että Näkinkuja–Näckens gränd säilyy nykyi-
sellä paikallaan.

08.03.2017 Pöydälle

14.12.2016 Käsitelty
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12.10.2016 Käsitelty

21.09.2016 Pöydälle

11.05.2016 Käsitelty

13.04.2016 Pöydälle

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2017 § 110

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Ksv 1611_1

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 

 hyväksyä 14.2.2017 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muu-
tosluonnoksen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen 
laatimisen pohjaksi. Asemakaavaluonnos koskee 1. kaupunginosan 
(Kruununhaka) venesatama- ja vesialueita, 10. kaupunginosan 
(Sörnäinen) osaa korttelista 10397 sekä vesi- ja katualueita ja 11. 
kaupunginosan (Kallio) vesi- ja katualueita. Asemakaavan muutos-
luonnos koskee 1. kaupunginosan (Kruununhaka) vesi- ja katualuei-
ta, 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 398 tontteja 1, 3 ja 4, 
korttelin 399 tontteja 14 ja 15 sekä puisto-, venesatama-, vesi- ja 
katualueita ja 11. kaupunginosan (Kallio) korttelia 206 sekä vesi- ja 
katualueita (muodostuu uudet korttelit 10397, 10400–10404, 11205 
ja 11207–11209)

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla: koh-
dassa Päätöksenteko 

 että jatkosuunnittelussa Siltavuorensalmen alueesta mukaan lukien 
Hakaniemenranta järjestetään monialainen suunnittelukilpailu, jossa 
osallistuvilta joukkueilta vaaditaan esimerkiksi arkkitehtuurin, mai-
sema-arkkitehtuurin ja kaupunkimuotoilun osaamista.

www.hel.fi/ksv

Käsittely

http://www.hel.fi/ksv
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28.02.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Osmo Soininvaara: - että jatkosuunnittelussa Siltavuorensalmen alue-
esta mukaan lukien Hakaniemenranta järjestetään monialainen suun-
nittelukilpailu, jossa osallistuvilta joukkueilta vaaditaan esimerkiksi ark-
kitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja kaupunkimuotoilun osaamista.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä 
hyväksyä varapuheenjohtaja Soininvaaran tekemän ja puheenjohtaja 
Rautavan kannattaman vastaehdotuksen.

14.02.2017 Pöydälle

04.11.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

28.10.2014 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka(a)hel.fi
Janne Prokkola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, julkiset tilat, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Juuso Helander, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

juuso.helander(a)hel.fi
Taneli Nissinen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37447

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

mikko.juvonen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 4.11.2016

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Hakaniemenranta, Sörnäistenranta

Lausunto

Kiinteistövirasto toteaa Kruununhaan, Kallion ja Sörnäisten kaupungi-
nosien alueelle suunnitellusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
1176-01/16 ja asemakaavaluonnoksesta seuraavia ehdotuksia jatko-
suunnitteluun:
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Asemakaavaluonnoksessa esitetään mahdollisuutta Hakaniemen mer-
kittävään kehittämiseen tuoden sinne runsaasti uutta asumista ja elin-
keinoelämän toimintoja. Alueen toteuttamisen kustannukset ovat kui-
tenkin todennäköisesti niin kalliit, että maanmyyntitulot eivät välttämättä 
kata kaava-alueen kaikkia kustannuksia.

Liikennetunnelin linjausta ja toteutusvaihtoehtoja tulee tarkastella jatko-
suunnittelun yhteydessä, jotta hankkeille siitä aiheutuvia kustannuksia 
voitaisiin minimoida ja tonteista saatavia nettotuloja lisätä.

Jatkosuunnittelussa pitää tutkia vaihtoehtoisia pysäköintiratkaisuja. Ha-
kaniemenrannan alueella osa asukkaiden autopaikoista voisivat sijaita 
velvoitepaikkoina Hakaniemen toriparkissa, mikä vuorottaiskäytön an-
siosta saattaisi alentaa rakentamiskustannuksia sekä parantaa rannan 
viihtyisyyttä, sillä pihakannet nousisivat todennäköisesti varsin korkeal-
le katutasosta. Velvoitepaikkoja on Hakaniemenrannassa yhteensä lä-
hes 300 autopaikkaa. Samoin Sörnäistenrannan alueella keskitettyä 
pysäköintiä voisi tutkia esimerkiksi Väinö Tannerin kentän alle maana-
laisena laitoksena. Sörnäistenrannassa on velvoiteautopaikkoja yli 400.

Kaavan jatkosuunnittelussa on tutkittava erityisen huolellisesti alueen li-
ikennejärjestelyt ja Hakaniemen nykyisten ja sinne suunniteltavien uu-
sien toimintojen saavutettavuus sekä kulkuyhteydet toriparkkiin.

Keskitetyt ja joustavat pysäköintiratkaisut toisivat jatkosuunnitteluun 
merkittävä mahdollisuuksia lisätä koko alueen kerrosalaa ja parantaa 
alueen taloudellisia toteutusedellytyksiä.

Kivijalkaliiketilojen määrää ja sijoittelua tulee toimivan kaupunkiraken-
teen varmistamiseksi tarkastella muun muassa käynnissä olevan Ha-
kaniemen hankkeiden yhteisarviointi -konsulttiselvityksen avulla.

Jos kustannuksissa löytyy merkittäviä säästökohteita, olisi suunnittelua-
lueella tutkittava mahdollisuuksia lisätä toimistorakentamista. Hakani-
emi on jo ennestään vahva toimitilakeskittymä, jota olisi hyvä vahvis-
taa. Etenkin ydinkeskustan uusien toimistotonttien suunnitteluun on ra-
jalliset mahdollisuudet jatkossa.

Hanasaaren kaavoituksen yhteydessä on tutkittu Suvilahden meri-
täyttöä eri laajuuksilla. Tämän asemakaavaluonnoksen jatkosuunnit-
telussa olisi entistä paremmin yhteensovitettava nämä kaksi aluetta, 
mikä voi vaikuttaa esimerkiksi Sörnäisten rantatien linjaukseen.

Yksityiskohtana mainittakoon, että siltojen asemakaavamerkinnät olisi-
vat tarkoituksenmukaisempaa kiinteistö- ja toteutusteknisistä syistä 
merkitä vesialueen sijaan katualueeksi.
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Kiinteistöviraston tonttiosasto puoltaa asemakaavaluonnosta edellyttä-
en, että edellämainitut seikat huomioidaan jatkosuunnittelussa. Kiintei-
stöviraston geotekninen osasto on antanut lisäksi oman lausuntonsa.

Suunniteltu asemakaavaluonnos

Hakaniemen silta on elinkaarensa päässä ja tullaan korvaamaan uudel-
la sillalla. Vanhan sillan poistumisen myötä vapautuu alueita, joille on 
mahdollista rakentaa. Samalla Merihaka voidaan liittää paremmin 
osaksi ympäröivää kaupunkia. Kruunusillat-pikaraitiotieyhteys kulkee 
Kalasataman Nihdistä kohti keskustaa Hakaniemenrannan kautta.

Ramppialueilta vapautuville alueille, rannoille ja Sörnäisten rantatien 
kaupunkibulevardin varrelle esitetään täydennysrakentamista yhteensä 
noin 150 000 k-m². Asuinkortteleiden keskimääräinen tehokkuus on 
ek=2,40. Uutta kivijalkaliiketilaa esitetään noin 8 000 k-m². Helsingin 
kaupunki omistaa suurimman osan alueesta. Merihaan yhteyteen sijo-
ittuvat korttelit ovat osin yksityisomistuksessa.

Suvilahden ja Siltavuorensalmen rannat on tarkoitus saada paremmin 
kaupunkilaisten käyttöön. Keskustatunnelille on tarkoitus jättää tilava-
raukset. Pikaraitiotieyhteys sekä täydennysrakentaminen vaativat 
täyttöjä alueella. Pysäköintiratkaisuna ovat pääosin tonttikohtaiset py-
säköintilaitokset pihakansien alla.

Hakaniemenrannasta

Hakaniemenrantaan on suunniteltu Hakaniemen kaupunkirakennetta 
jatkavia 8-kerroksisia asuinkerrostaloja. Uutta asuinkerrosalaa alueelle 
muodostuu 26 400 k-m². Rantaan päin avautuvaan katutasoon tulee 
sijoittaa liike- ja ravintolatiloja, yhteensä 3 000 k-m².

Hakaniemen sillan vapautuville ramppialueille sekä Merihaan alueen 
pysäköintilaitosten tonteilla on Sörnäisten rantatietä rajaavia korkeam-
pia kortteleita, joihin esitetään tavallisen asumisen lisäksi esimerkiksi 
opiskelija-asumiseen soveltuvia erityisasumisen tontteja. Asuinkerrosa-
laa esitetään yhteensä 34 000 k-m². Liiketilaa katutasoon tulee sijoittaa 
yhteensä 2 800 k-m².

Hakaniementorin kupeeseen esitetään hotellitonttia (KL-1). Kortteliin on 
mahdollista rakentaa 14 500 k-m²:n hotelli. Kaupunginhallitus päätti 
30.5.2016 varata hotellitontin AB Invest AS:lle. Hotellin suunnitteluva-
raus edellytti arkkitehtuurikilpailun järjestämistä, jonka pohjalta asema-
kaavan ehdotusta tarkennetaan.

Sörnäistenrannasta
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Sörnäistenrannan aluetta rajaavat Sörnäisten rantatie sekä Suvilahden 
ranta. Alueelle on suunniteltu kuusi asuinkerrostalojen korttelialuetta. 
Uutta asuinkerroalaa syntyy 65 300 k-m². Rantaan päin sekä Sörnäis-
tenrantatien puolen kulmiin, katutasoon tulee sijoittaa liike- ja ravintola-
tiloja yhteensä 2 450 k-m². Ajo pysäköintitiloihin tapahtuu pistokatujen 
kautta.

Kaikissa kortteleissa on pihakannen alainen pysäköintiratkaisu, jossa 
pihakansi on toisen kerroksen lattian tasossa.

Positiivisia vaikutuksia Hakaniemen kehittämiselle

Asemakaavamuutos mahdollistaa merkittävän asuinrakentamisen li-
säksi uutta palvelurakentamista alueelle, jonka nykyinen niukahko pal-
veluverkko vaatii uudelleenjäsentämistä. Hakaniemestä muotoutuu 
kaavan toteutuessa entistä parempi joukkoliikenteen solmukohta, joka 
parantaa kehittyvän vesiliikenteen ansiosta myös saariston saavu-
tettavuutta. Lisäksi rantojen suunnittelulla edistetään merellisten 
elämysten tarjontaa kaupunkilaisille ja matkailijoille sekä liiketoiminta-
mahdollisuuksia yrityksille.

Kaavan toteuttamisen kustannuksista

Maaperän ja merenpohjan sedimenttien pilaantuneisuus, vaikeasti ra-
kennettava maaperä, rantarakenteet ja laajat ruoppaus- ja täyttötyöt 
sekä olemassa olevat kunnallistekniikan verkostot edellyttävät kau-
pungilta merkittäviä ennakkoinvestointeja.

Alueen sijainti merivesien tulvavaara-alueella edellyttää varautumista 
hule- ja merivesitulvien torjuntaan. Tulviin varaudutaan aluetasauksia 
muuttamalla, rantarakenteita muokkaamalla ja pumppaamojen ja hule-
vesijärjestelmien rakentamisella.

Kaupunkisuunnitteluviraston teknis-taloudellisen toimiston alustavien 
selvitysten perusteella kaupungille aiheutuu Hakaniemenrannan uuden 
maankäytön toteuttamisesta kustannuksia noin 70 miljoonaa euroa (no-
in 850 €/k-m²).

Hakaniemenrannan alueen kaupungille aiheutuvat kustannukset eritel-
tyinä:

Ruoppaukset ja yleistäyttö, 19 milj. euroa
Ranta-alueiden rakenteet ja pinnat, 30 milj. euroa
Katualueet, 10 milj. euroa
Johtosiirrot, 4 milj. euroa
Maaperän pilaantuneisuuden kunnostus, 6 milj. euroa
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Näiden lisäksi joudutaan tulevaisuudessa varautumaan meri- ja hule-
vesitulviin suunnittelualuetta laajemmalla alueella. Tulva- ja hulevesijär-
jestelmät ja pumppaamot aiheuttavat yhteensä noin 10 miljoonan euron 
kustannukset. Tulviin varautumisen järjestelyt jakautuvat pitkälle aika-
välille eivätkä kaikki investoinnit ole välttämättömiä alueen rakenta-
miskäyttöönoton yhteydessä. Tulviin varautumisen vaikutus Hakanie-
menrannan alueella on noin 160 €/k-m².

Alueella sijaitsee myös yleiskaavan mukaisen liikennetunnelin (keskus-
tatunneli) varaus. Mikäli suunniteltu tunneli toteutettaisiin ns. lyhyen 
vaihtoehdon mukaisena, tulisi osalla suunnitelluista korttelialueista ja 
katualueista varautua tunnelin myöhempään toteuttamiseen erityisellä 
tukirakenteella. Tämä edellyttäisi alustavasti noin 35 miljoonan euron 
ennakkoinvestointia.

Mikäli kaikki kustannukset toteutuvat, ovat Hakaniemenrannan kustan-
nukset kokonaisuudessaan noin 115 miljoonaa euroa, joka alueen uu-
delle kerrosalalle kohdistettuna on noin 1400 €/k-m². Kustannuksissa ei 
ole otettu huomioon Laajasalo-Hakaniemi -raitiotien kustannuksia, eikä 
Hakaniemen tai Nihdin siltojen kustannuksia.

Sörnäistenrannan kaupungille aiheutuvat kustannukset ovat alustavasti 
yhteensä noin 31 miljoonaa euroa (noin 450 €/k-m²). Sörnäistenrannan 
kustannuserittely:

Ruoppaus ja yleistäyttö, 6 milj. euroa
Ranta-alueiden rakenteet ja pinnat, 7 milj. euroa
Katualueet, 11 milj. euroa
Johtosiirrot, 5 milj. euroa
Pilaantuneen maaperän kunnostus, 2 milj. euroa

Kuten Hakaniemenrannan alueellakin, tulee Sörnäistenrannan alueella 
varautua tulevaisuudessa tulvariskeihin. Alueelle suunniteltujen tulva-
pumppaamojen ja järjestelmien kustannuksiksi on arvioitu noin 9 mil-
joonaa euroa. Kokonaiskustannukset tulviin varautumisen kanssa ovat 
alustavasti noin 40 miljoonaa euroa, joka Sörnäistenrannan uutta ker-
rosalaa kohden on noin 580 €/k-m².

Sörnäistenrannan kustannukset ovat kokonaisuudessaan noin 71 mil-
joonaa euroa, joka alueen uudelle kerrosalalle kohdistettuna on noin 
1000 €/k-m².

Uudesta maankäytöstä koko kaavaluonnosalueella, ilman silta- ja rai-
tiotiekustannuksia, on arvioitu aiheutuvan kaupungin kustannuksia noin 
100 miljoonaa euroa. Uutta kerrosalaa kohden kustannuksia aiheutuu 
kaupungille noin 670 €/k-m².
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Täyttöjen kustannukset on laskettu toteutettavaksi ostolouheella, joten 
sopivalla yhteensovituksella jonkin maanalaisen louhintahankkeen 
kanssa kustannuksia olisi mahdollista pienentää vastaanottamalla il-
maista louhetta alueelle.

Kaupungin tonttitulot koko kaava-alueen osalta

Tavanomaisesti rakennettavien kaavaluonnoksen mukaisten tonttien 
käypä hinta olisi tällä hetkellä noin 150 miljoonaa euroa (950 €/k-m²). 
Kun kaavan toteuttamisen suoranaiset kaupungin kustannukset ovat 
yhteensä suuruusluokkaa 100 miljoonaa euroa, tonttien pääoma-
arvojen netto on tasoa 50 miljoonaa euroa.

Alustavien kustannustarkastelujen mukaan tonttien toteuttamiseen liit-
tyy tavanomaisuudesta poikkeavia (tulvasuojelu ja keskustatunneli) 
kustannuksia yhteensä noin 85 miljoonaa euroa. Jos nämä kustannuk-
set vaikuttaisivat suoraan tonttien hintaan, olisi alueen toteuttamisen 
yhtälö noin 35 miljoonaa euroa negatiivinen. Lisäksi on huomioitava ai-
katekijä, koska suuri osa kustannuksista toteutuu merkittävästi ennen 
tonttituloja.

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

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 2.11.2016

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 6.10.2016

Kaupunginmuseo on aiemmin antanut lausunnon 12.9.2014 päivätystä 
suunnitelmasta. Suunnittelualueeseen on lisätty alueita Hakaniemen-
rannasta läheltä toria sekä Merihaka-Nihti siltayhteys.

Hakaniemen silta on elinkaarensa päässä ja se tullaan korvaamaan 
uudella sillalla. Samalla vapautuu alueita, joille on mahdollista raken-
taa. Suuri muutos alueella tapahtuu, kun Kruunusillat-
pikaraitiotieyhteys alkaa kulkea Kalasataman Nihdistä kohti keskustaa 
Hakaniemenrannan kautta.

Suunnittelualueeseen kuuluvat Hakaniemen sillan ramppialueet, Haka-
niemenranta, Merihaan pysäköintilaitokset, Siltavuorenrannan katualue 
sekä vesialuetta Hakaniemen ja Kruununhaan sekä Merihaan ja Nihdin 
välillä. Ramppialueilta vapautuville alueille sekä rannoille tutkitaan täy-
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dennysrakentamista. Tavoitteena on, että alueesta muodostuu osa 
kantakaupunkia siten, että Merihaka kytkeytyy sekä Hakaniemen että 
Kalasataman kaupunkirakenteeseen nykyistä paremmin.

Suunnitelma edellyttää Sörnäisten rantatien muuttamista kaupunkibu-
levardiksi. Suvilahden ja Siltavuoren-salmen rannat on tarkoitus saada 
paremmin kaupunkilaisten käyttöön. Keskustatunnelille jätetään tilava-
raukset. Pikaraitiotieyhteys sekä täydennysrakentaminen vaativat 
täyttöjä alueella.

Hakaniemenrantaan on suunniteltu Hakaniemen kaupunkirakennetta 
jatkavia kortteleita. Korttelit muodostuvat 8-kerroksista asuinkerrostalo-
ista. Hakaniemen sillan vapautuville ramppialueille sekä Merihaan alu-
een pysäköintilaitosten tonteilla on Sörnäisten rantatietä rajaavia kor-
keampia kortteleita, joihin on suunniteltu tavallisen asumisen lisäksi 
esimerkiksi opiskelija-asumiseen soveltuvia erityisasumisen tontteja. 
Korttelin kerroskorkeudet vaihtelevat kahdeksasta kuuteentoista. Sör-
näistenrannan aluetta rajaavat Sörnäisten rantatie sekä Suvilahdenran-
ta. Tälle alueelle on suunniteltu kuusi asuinkerrostalojen korttelialuetta. 
Kerroskorkeudet vaihtelevat kuudesta viiteentoista. Hotellirakennusta 
esitetään kaava-alueen länsikulmaan, Hakaniementorin eteläpuolelle, 
korttelialue (KL-1). Hotellirakennus olisi kahdeksankerroksinen. Kruu-
nunhaan puolelle Siltavuorenrantaan esitetään venesatamaa ja puisto-
aluetta. 

Kaupunginmuseon lausunto:

Hakaniemen ja Sörnäisten rantamaisemat ja näkymät tulevat merkit-
tävällä tavalla muuttumaan ja vesialueet kapenemaan kaavamuutoksen 
myötä. Alueen kaupunkirakenne tiivistyy ja alueelle nousee runsaasti 
myös nykyistä rakennuskantaa huomattavasti korkeampaa rakentamis-
ta. Sörnäisten rantatien varren rakennukset jäävät uuden rakentamisen 
taakse Suvilahden suunnasta. Näkymät Hakaniementorin suunnasta 
kohti Kruunuvuorenselkää ja Kruununhaan pohjoista kaupunkijulkisivua 
muuttuvat. Kaavaratkaisun toteutuessa näkymä kaventuu. Hakanie-
mentorin kaupunkitila tiivistyy uuden hotellin rajatessa sen kaakkois-
kulmaa. Pitkänsillan ja Siltavuorenrannan suunnasta katsottuna suunni-
telma muodostaa uuden julkisivun Hakaniemenrannalle. Lisäksi 
täyttömaalle rakentaminen kaventaa Siltavuorensalmen vesialuetta en-
tisestään.

Suunnittelualue on kahden RKY 2009 alueen vaikutusalueella, Osuusli-
ikkeiden ja teollisuuden Sörnäinen ja Helsingin yliopiston rakennusten 
muodostamaan kokonaisuuteen Siltavuoren penkereellä.

Suunnittelualue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäri-
stöön (Helsingin empire-keskusta ja kivikaupunki), johon sisältyy Kruu-
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nunhaka ja joka pohjoisessa rajautuu Sörnäisten kaupunginosaan. Su-
unnittelussa on otettava huomioon teollisuushistoriaan liittyvän kulttuu-
riympäristön ja toisaalta kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvok-
kaan (Yleiskaava 2002) Merihaan 1970-luvulla syntyneen kompak-
tikaupungin ominaispiirteiden säilyminen. Hakaniemen torin kulttuuri-
historiallinen ja kaupunkihistoriallinen merkitys on huomattava. Toriin ja 
sen ympäristöön tulee suhtautua vaalien. Uudisrakentaminen tulee so-
vittaa olemassa oleviin kulttuuriympäristöihin. Asemakaavan muutos 
tuottaa uuden merellisen julkisivun Hakaniemen rantaan ja Sörnäisten-
rantaan. Uudisrakennusten arkkitehtuurin laatuun ja rantareittien suun-
nitteluun tulee panostaa erityisellä huolellisuudella. 

Museovirastolta tulee pyytää lausunto vedenalaisen arkeologisen pe-
rinnön osalta. 

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa osallistumis- ja arvio-
intisuunnitelmasta ja asemakaavaluonnoksesta.

2.10.2014 Lausunto annettu

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

sari.saresto(a)hel.fi

Rakennusvirasto 1.11.2016

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa päivi-
tetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1176-01/16 ja kaavalu-
onnoksesta. Määräaika on 4.11.2016.

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Hakaniemenrannan, 
Sörnäistenrannan sekä Siltavuorensalmen alueita, jotka sijaitsevat Kal-
lion, Sörnäisten ja Kruununhaan kaupunginosissa. Tällä hetkellä suu-
relta osin kaupunkitilallisesti jäsentymätön alue suunnitellaan osaksi 
kantakaupunkia.

Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistaa Kruunusillat  -
pikaraitiotieyhteyden, uuden Hakaniemensillan linjauksen sekä asuin- 
ja toimitilakortteleiden rakentamisen Hakaniemenrannan, Merihaan ja 
Suvilahden ympäristöön. Liikenneyhteyksien uudelleenjärjestelyn 
myötä erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden yhteyksiä, este-
ettömyyttä sekä rantojen käytettävyyttä voidaan alueella parantaa. 
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Muutosalueen pinta-ala on 23,3 ha, josta maa-aluetta on 15,5 ha ja ve-
sialuetta 7,8 ha. Uutta kerrosalaa on noin 150 000 k-m². Asukasmäärän 
lisäys on noin 2500. Asuinkortteleiden keskimääräinen tehokkuus on 
ek=2,40.

Alueella ja sen läheisyydessä on tällä hetkellä vireillä erilaisia kehittä-
mishankkeita. Näiden kaikkien hankkeiden yhteisvaikutuksia ja mahdol-
listen toteutuksen järjestystä tulee jatkosuunnittelussa tutkia ja tarken-
taa.

Kaavaselostuksessa on todettu, että alue on esteettömyyden kannalta 
normaalia aluetta. Joukkoliikenteen tärkeät solmukohdat ovat aina 
esteettömyyden erikoistasoa ja muut alueet ovat esteettömyyden pe-
rustasoa.

Sörnäistenrannassa on koira-aitaus. Aitauksen tarve alueella ei tule 
poistumaan. Päinvastoin alueen asukasmäärän lisääntyminen lisää 
myös koirien määrää alueella. Hankkeessa tulee tutkia aitauksen sijoit-
tamista alueelle tai sen välittömään läheisyyteen. Tiivistyvässä kau-
punkirakenteessa viheralueiden käyttö ja niihin kytkeytyvien erilaisten 
palveluiden tarve kasvaa. 

Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota huolto- sekä pelastusyh-
teyksiin ja -paikkoihin.

Siltavuorenrannassa oleva pienvenesatama-alue puuttuu asemakaava-
luonnoksesta. Tämän lisäksi Hakaniemenrannan laiturista operoi laut-
taliikenne Korkeasaareen, Vallisaareen, itäiseen saaristoon sekä 
tilauskalustoa.  

Jätevedenpumppaamolle varattu alueen osa (et-1) on merkitty osaksi 
keskustatunnelivarauksen päällä. Mahdollinen keskustatunneli on ky-
seisessä kohdassa ns. betonitunneli. Rakennukset perustetaan alusta-
van yleissuunnitelman mukaan alueella pitkälti porapaaluille. Betoni-
tunnelin seinän tukirakenteet ovat haastavia toteuttaa, jos pumppaamo 
sijaitsee sen päällä.

Hakaniemensillalle osoitetaan uusi linjaus nykyisen sillan itäpuolelta. 
Sillan alituskorkeudeksi on ilmoitettu selostuksessa 5,25 metriä. Määri-
teltyä alituskorkeutta tulkitaan mitaksi rakenteen pintaan. Virallisessa 
alituskorkeudessa tulee huomioida myös aaltoiluvara.

Merihaka-Nihti sillan kaava-alueen (W-1) rajaus on kapea. Kaava-
alueen rajausta myös rannan kohdilla tulee leventää. Kruunusillat-
suunnitteluohjeen mukaan pysäkin tasaisen palvelualueen pituus tulee 
olla 45 m. Jatkosuunnittelussa asia tulee tarkistaa.  
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Selostuksessa todetaan että, maaperän ja merenpohjan sedimenttien 
pilaantuneisuus, vaikeasti rakennettava maaperä, rantarakenteet ja 
laajat ruoppaus- ja täyttötyöt sekä olemassa olevat kunnallistekniikan 
verkostot edellyttävät kaupungilta merkittäviä ennakkoinvestointeja. 
Rakennusviraston mielestä ennen kaavan jatkokäsittelyä kaavan mu-
kaisista rakenteista (silta ja rantarakenteet) sekä katujen ja kunnallis-
teknisten johtojen muutoksista tulee laatia riittävän tarkat tekniset yleis-
suunnitelmat, jotta kaavan kaupungille aiheuttamat kustannukset py-
stytään luotettavasti selvittämään ja kaavan taloudelliset edellytykset 
varmistamaan.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä muuta huomautettavaa päivite-
tystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1176-01/16 ja kaavaluon-
noksesta.

14.10.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

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

heikki.takainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 31.10.2016

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Oleellisin seikka Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan asemakaa-
van muutoksessa on varautuminen ilmastomuutoksesta aiheutuviin 
sään ääri-ilmiöiden lisääntymiseen sekä merenpinnan nousun. Kiintei-
stöviraston geoteknisen osaston tilaamassa ja Ilmatieteen laitoksen to-
teuttamassa tutkimushankkeessa tehtiin aalto-, tuuli- ja vedenkorkeu-
smittauksia, joita yhdistettiin matemaattisiin aaltomalleihin. Tulosten 
avulla on luotu kartasto ”Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin 
rannoilla vuosina 2020, 2050 ja 2100". Kartastossa on otettu huomioon 
Ilmatieteen laitoksen arviot siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa tule-
vaisuudessa meriveden korkeuteen. Liitekuvassa on ote Hakaniemen-
rannan ja Sörnäistenrannan osalta kyseisestä kartastosta. Sen mukaan 
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merivesi nousee Pohjoisrannassa tasolle +3,5 (N2000), Hakaniemen-
rannassa tasolle +3,4 (N2000) ja Suvilahden pohjukassa tasolle +3,2 
(N2000) vuoteen 2100 mennessä. Edellä luetellut tasot ovat selvästi 
alueen nykyisiä maanpinnan tasoja korkeampia. Ongelma on ratkaista-
vissa tulvasuojelutoimenpiteillä ja/tai toteuttamalla rakenneratkaisut, 
jotka sietävät meriveden nousun rakenteisiin.

Kohteet sijoittuvat mereen rakennettavan uuden täytön alueelle. Uuden 
täytön paksuus tulee olemaan paikoitellen > 17m. Ruopattavan savi-
kerroksen paksuus merialueella on 1…10m, vesisyvyys ruopattavalla 
alueella vaihtelee noin 2…8 m. Nykyisen rantarakenteen alle on jäänyt 
savikerroksia. Tulevien rakennusten perustamiskustannukset tulevat 
olemaan normaalia selvästi korkeampia. Kohteessa joudutaan 
käyttämään kalliimpia paalutyyppejä olemassa olevien täyttöjen vuoksi. 
Kustannuksia voidaan kohtuullistaa tehokkaalla rakentamisoikeudella, 
jolloin pohjarakennuskustannukset jakautuvat suuremmalle kerrosalal-
le.

Meritäytön tekeminen ja siihen tarvittavan materiaalin saanti tulee sovit-
taa yhteen kaupungin suurten louhintakohteiden kanssa. Täyttömateri-
aalin saatavuudella on suuret kustannusvaikutukset hankkeen kannal-
ta. Vaihtoehtona louhetäytölle on merihiekkatäyttö, jolloin myös uusien 
täyttöjen paalutettavuus helpottuisi. Uutta meritäyttöä tulee tehdä ker-
ralla laajalla alueella. Meritäyttöalueen pilkkominen pieniin osiin hanka-
loittaa täytön vaatimaa tiivistystyötä. Paksut louhetäyttökerrokset vaati-
vat tiivistystyöltä suuria energiamääriä. Suurien energiamäärien 
käyttäminen vaatii laajan varoalueen. Olemassa olevat rakenteet, uu-
det rakennukset ja rakenteet tekevät vaadittavasta syvätiivistyksestä 
teknisesti erittäin vaikean. Vaihtoehtoinen merihiekkatäyttö ja siihen 
soveltuva täryhuuhtelu olisi myös ympäristövaikutusten kannalta hyvä 
ratkaisu. 

Ruoppauksen ja meritäytön tekeminen ahtaassa kaupunkiympäristössä 
ja olemassa olevien rantatäyttöjen kohdalla tulevat olemaan erittäin 
haastavia työvaiheita. Työvaiheiden suunnitteluun sekä työn tekemisen 
turvallisuuteen tulee kiinnittää suurta huomioita, ml. alueen työnaikai-
nen stabiliteetti. Edellä olevaa tilannetta ajatellen olisi korkea aika ottaa 
käyttöön savi- ja liejukerrosten vahvistaminen (paikalleen stabilointi) 
ruoppauksen sijasta. Toistaiseksi emme ole Helsingissä saaneet liikke-
elle yhtään vesialueella tapahtuvaa paikoilleen stabilointi -projektia, 
mutta tätä asemakaavan muutosta ajatellen pehmeiden, mahdollisesti 
pilaantuneiden maakerrosten paikoilleen stabilointi merialueella olisi 
ehdottoman hyödyllinen.
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Keskustatunnelin tilavarauksen sovittaminen tiiviiseen kaupunkiraken-
teeseen on haastava tehtävä

Lisätiedot
Miia Paatsema, projektipäällikkö, puhelin: 310 37820

miia.paatsema(a)hel.fi
Ilkka Vähäaho, osastopäällikkö, puhelin: 310 37811

ilkka.vahaaho(a)hel.fi
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§ 100
Detaljplan och detaljplaneändring för Ärtholmen (nr 12510)

HEL 2017-013476 T 10 03 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Jari Huhtaniemi, arkitekt, telefon: 310 37197

jari.huhtaniemi(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12510 kartta, osa 1/2, 
päivätty 12.3.2019, muutettu 10.12.2019

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12510 kartta, osa 2/2, 
päivätty 12.3.2019, muutettu 10.12.2019

3 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12510 selostus, päivätty 
12.3.2019, muutettu 10.12.2019, päivitetty Kylk:n 10.12.2019 päätök-
sen mukaiseksi

4 Vuorovaikutusraportti, 12.3.2019, täydennetty 26.11.2019, ja yleisötilai-
suuksien muistiot

5 Liikennesuunnitelma 6819 / 26.11.2019
6 Osa päätöshistoriaa
7 Tehdyt muutokset
8 Havainnekuva 12.3.2019, muutettu 26.11.2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige godkänner detaljplan för vattenområde i 6 stadsdelen 
(Eira), delar av kvarteren 20243, 20854, 20855, 20862, 20864, 20868, 
kvarteren 20856, 20857, 20863, 20866 och 20867, gatu-, park-, hamn-, 
småbåtshamn-, special- och vattenområden i 20 stadsdelen (Västra 
hamnen, Ärtholmen, Busholmen) och detaljplaneändring för gatu-, par-
kerings-, småbåtshamn-, park- och vattenområden i 6 stadelen (Eira), 
del av tomten 19 i kvarteret 20176, kvarteren 20181, 20235–20237, 
20240–20243, gatu-, hamn-, järnvägs-, park- och vattenområden (nya 
kvarter 20850–20871 bildas) i 20 stadsdelen (Västra hamnen, Ärthol-
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men) enligt ritning nr 12510, daterad 12.3.2019 och ändrad 
10.12.2019, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivning-
en.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Förslaget till detaljplan och detaljplaneändring (detaljplanelösningen) 
gäller Ärtholmen och omgivande vatten- och parkområden söder om 
Grundsundsgränden, Eirastranden och Havsgatan. Detaljplanen gör 
det möjligt att förlägga bostäder och arbetsplatser samt hamn- och 
parkområden till Ärtholmen. Målet är att området ska utvecklas till ett 
attraktivt bostadsområde och en havsnära koncentration av turist- och 
fritidstjänster. I området främjas ändring av verksamhetssätt i syfte att 
förebygga klimatförändringen.

Matargatan i området, Skeppsgatan, indelar området i bostadsområdet 
på östra sidan och arbetsplatsområdet på västra sidan. Kvartersområ-
dena för flervåningshus består främst av flervåningshus i 6–8 våningar. 
Arbetsplatsområdet består av kvartersområden för byggnader för verk-
samhets- och motions- och idrottslokaler och parkeringsanläggningar 
som gränsar till en hamn för kryssningsfartyg. Två av de befintliga 
byggnaderna i området, det s.k. Fords hus (1943–1946) och den all-
männa bastun Löyly (2016) anges som byggnader som ska skyddas. 
Tre kajplatser har dimensionerats för kryssningsfartyg. I områdets söd-
ra del har en snömottagningsplats och en småbåtshamn planerats. Till 
småbåtshamnen är det möjligt att förutom båtplatser, kajer för sjötrafik, 
en gästhamn och affärslokaler också förlägga funktioner för service och 
förvaring av båtar. Strandparken utvidgas väster om Havshamnspar-
ken; en badstrand, angöringsplatser för båtar, mångsidiga tjänster för 
lek och näridrott och ett center för vattensport erbjuder attraktiva mari-
tima funktioner för stadens invånare.

Den nya bostadsvåningsytan uppgår till ca 316 000 m² och våningsytan 
för arbetsplatser och service uppgår till ca 139 000 m². Våningsytan i 
området uppgår till sammanlagt 495 000 m², varav ca 26 000 m² vy är 
kommersiell service. Tomternas genomsnittliga exploateringstal (e) är 
3,0 och områdets exploateringstal (ea) är 1,0. Antalet invånare ökar 
med ca 7 600.

I samband med detaljplanelösningen utarbetades en trafikplan (ritning 
nr 6819) enligt vilken rörligheten i området baserar sig på trygga gång- 
och cykelförbindelser, på den spårtrafiksbaserade kollektivtrafiken och 
på sjö- och fordonstrafiken. Den tunga trafiken styrs till Munkholmska-
jen i områdets västra kant. I fråga om bilplatserna för tomterna för fler-
våningshus i området tillämpas principerna om ett marknadsbestämt 
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parkeringssystem. Det är möjligt att genom stadens andra styrmetoder, 
såsom tomtöverlåtelse, styra förläggningen av bilplatser främst centra-
liserat till parkeringsanläggningar.

Förverkligandet av detaljplanen har en särskild inverkan på att utbudet 
av bostäder, arbetsplatser, service och idrotts- och rekreationsmöjlig-
heter i innerstaden blir mångsidigare när industri- och lagerverksamhe-
ten i området avlägsnas.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen främjar stadens strategiska mål att bygga upp 
stadsdelar som är mångsidiga och att stärka områdets identifierbara 
identitet och det havsnära Helsingfors. För området har en delgeneral-
plan utarbetats. Delgeneralplanen för Ärtholmen trädde i kraft 
18.4.2019. Detaljplanelösningen stämmer överens med målen i delge-
neralplanen och i Generalplan 2016 för Helsingfors med rättsverkning-
ar (trädde i kraft 5.12.2018).

Områdets utgångspunkter och nuläge

Ärtholmen har använts som ett varvs- och hamnområde under flera år-
tionden. I syfte att utveckla kryssningsturismen har turist- och fritids-
tjänster under de senaste åren hänvisats till Ärtholmens östra strand. 
För området gäller flera detaljplaner från åren 1961–2001.

Detaljplaneområdet är i Helsingfors stads ägo. Detaljplanelösningen 
har utarbetats på initiativ av staden.

Detaljplanelösningens kostnader

Genomförandet av detaljplanelösningen medför kostnader på ca 180–
190 miljoner euro exklusive mervärdesskatt för staden. Staden får tom-
tinkomster på ca 390–400 miljoner euro.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt för första gången

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 8.4–7.5.2019.

Det kom in 14 anmärkningar om förslaget till detaljplan. En skrivelse 
kom in utanför framläggningstiden.

Påpekandena i anmärkningarna gällde markanvändningen och funktio-
nerna, utfyllnaderna i havet, byggnadsvolymen och byggnadernas höjd, 
trafiken och parkeringen, rekreationsområdena och grönbyggandet, 
motions- och idrottsservicen, den samhällstekniska försörjningen, de-
taljplanebestämmelserna och skyddet, namnskicket, konsekvenserna 
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och växelverkan samt Munkholmens företagshus och Statens spann-
målsförråd.

Påpekandena i skrivelsen gällde markanvändningen och funktionerna, 
byggnadsvolymen och byggnadernas höjd, trafiken och parkeringen, 
rekreationsområdena, utfyllnaderna i havet, namnskicket och konse-
kvenserna.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM), Trafikledsverket, 
Museiverket, Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), sam-
kommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och stadsmuseet 
gav utlåtande om detaljplaneförslaget. Dessutom meddelade Helen Ab 
och Helen Elnät Ab att de inte har någonting att yttra.

Utlåtandena gällde miljökonsekvenserna, byggnadsskyddet och under-
vattenskulturarvet, trafiken och vattenförsörjningen samt båttrafikens 
huvudleder.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt för andra gången

Med anledning av stadsmiljönämndens anvisningar för den fortsatta 
planeringen gjorde planläggningstjänsten ändringar i förslaget till de-
taljplan, daterat 12.3.2019, och lade fram förslaget på nytt under 24.9–
23.10.2019. Stadsmiljönämnden beslutade 16.4.2019 godkänna att 
principerna för ett försök med marknadsbestämd parkering tillämpas 
vid bostadsbyggandet i Ärtholmen.

Det kom in 9 anmärkningar om förslaget till detaljplan.

Påpekandena i anmärkningarna gällde markanvändningen och funktio-
nerna, byggnadsvolymen och byggnadernas höjd, trafiken och parke-
ringen, rekreationsområdena, motions- och idrottsservicen, den sam-
hällstekniska försörjningen, detaljplanebestämmelserna och skyddet, 
konsekvenserna och växelverkan samt Munkholmens företagshus, Sta-
tens spannmålsförråd och Café Birgitta.

Följande myndigheter gav utlåtande om förslaget till detaljplan: NTM-
centralen, HRM och fostrans- och utbildningssektorn. Helen Ab och 
Helen Elnät Ab meddelade också under den andra remissbehandlingen 
att de inte har någonting att yttra.

Utlåtandena gällde vissa detaljplanebestämmelser och vissa punkter i 
detaljplanebeskrivningen, den samhällstekniska försörjningen, trafiken 
och parkområdena.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt
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I rapporten om växelverkan föreligger anmärkningarna, skrivelserna 
och myndighetsutlåtandena om förslaget till detaljplan i sammandrag 
och genmälena till de påpekanden som framförts i dessa. Det som 
framförts i dessa har beaktats i ändamålsenliga delar med hänsyn till 
detaljplanemålen.

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga 
materialet gjordes ändringar efter att detaljplanen varit offentligt fram-
lagd för första gången. För ändringarna redogörs närmare i detaljpla-
nebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över 
ändringar (Tehdyt muutokset).

De ändringar som gjorts efter det offentliga framläggandet har diskute-
rats med de parter vilkas privata intresse ändringen anses gälla, och de 
har blivit särskilt hörda via e-post i enlighet med 32 § i markanvänd-
nings- och byggförordningen (895/1999). Det kom in två anmärkningar 
om förslaget till detaljplan. Anmärkningarna gällde Munkholmens före-
tagshus och Statens spannmålsförråd. Med beaktande av målen med 
planen ändrades förslaget dock inte med anledning av anmärkningar-
na.

Bostadsproduktionsfördelning och reglerad bostadsproduktion

Det mångsidiga bostadsproduktionsutbudet i Ärtholmen följer Helsing-
fors genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande 
markanvändning. En fjärdedel kommer att vara Ara-hyresbostäder, 
30 % bostadsrättsbostäder och resten oreglerade ägar- och hyresbo-
städer.

Man har låtit göra en utredning om detaljplanen vad gäller möjligheter-
na att genomföra den reglerade bostadsproduktionen och synnerhet 
Ara-projekten. För utredningen utarbetades en referensplan och en 
kalkyl om det målsatta priset för tomten 2 i kvarteret 20860. Utredning-
en visade att det är mycket svårt att genomföra projektet enligt en god-
tagbar prisnivå. Därför kom man fram till en lösning där bostadsproduk-
tionstjänsten inleder planeringen för byggandet av kvarteret 20860 i 
samarbete med stadsmiljösektorns enhet för detaljplaneläggning och 
tomtenhet samt stadskansliets enhet för områdesbyggande. I plane-
ringen strävar man efter en prisnivå som är godtagbar med tanke på 
kostnadsnivån.

Närmare motiveringar

Motiveringarna till detaljplanelösningen framgår mer i detalj av den bi-
fogade detaljplanebeskrivningen.

Trafikutredning
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Stadsstyrelsen konstaterar att om stadsfullmäktige godkänner besluts-
förslaget, kommer stadsstyrelsen att ge stadsmiljönämnden följande 
beredningsuppmaning:

För att trafiken ska fungera bättre och boendetrivseln förbättras på Ärt-
holmen och i södra innerstaden utreds det ur alla trafikformers synvin-
kel med hurdana nya trafiklösningar det går att göra trafiken från Ärt-
holmen och södra innerstaden till utfartsvägarna smidigare och att 
minska den service- och personbilstrafik som Ärtholmstrafiken föranle-
der i de södra stadsdelarna och Tölö och som belastar gatunätet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Jari Huhtaniemi, arkitekt, telefon: 310 37197

jari.huhtaniemi(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12510 kartta, osa 1/2, 
päivätty 12.3.2019, muutettu 10.12.2019

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12510 kartta, osa 2/2, 
päivätty 12.3.2019, muutettu 10.12.2019

3 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12510 selostus, päivätty 
12.3.2019, muutettu 10.12.2019, päivitetty Kylk:n 10.12.2019 päätök-
sen mukaiseksi

4 Vuorovaikutusraportti, 12.3.2019, täydennetty 26.11.2019, ja yleisötilai-
suuksien muistiot

5 Liikennesuunnitelma 6819 / 26.11.2019
6 Osa päätöshistoriaa
7 Tehdyt muutokset
8 Havainnekuva 12.3.2019, muutettu 26.11.2019

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Fordin talo, rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto 

Talli, 18.4.2011, osa 1
4 Fordin talo, rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto 

Talli 18.4.2011 osa 2
5 Valtion viljavarasto, rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtuuri- ja muotoilu-

toimisto Talli, 18.4.2011
6 Hernesaaren Korallikuja, julkisten alueiden yleissuunnitelma, MASU 

Planning 26.11.2019
7 Hernesaaren kunnallistekninen yleissuunnitelma, Sito Oy 31.10.2018
8 Hernesaaren liikenneselvitys -raportti, WSP 13.9.2019, Helsingin kau-

punki
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9 Hernesaaren maaperän, pohjaveden ja huokoskaasun riskiarvio, Insi-
nööritoimisto Vahanen Oy, 12.11.2018, teknistaloudellinen suunnittelu -
yksikkö

10 Hernesaari, asemakaavaluonnos, Pysäköintivaihtoehtojen rakennetek-
ninen yleissuunnitelma, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan 15.10.2017

11 Hernesaari, esi- ja pohjarakentamisen yleissuunnitelma, Ramboll 12/18
12 Hernesaari, Ympäristömeluselvitys, Insinööritoimisto Akukon Oy, 

22.8.2018
13 Melkinlaiturin ja Hernesaaren asemakaavat, merellisten olosuhteiden 

vaikutus rakentamiseen, A-Insinöörit 31.10.2018
14 Muistutukset 1. nähtävilläolo
15 Muistutukset 2. nähtävilläolo

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helen Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsing-
forsregionens trafik
Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter
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

Museiverket, skydd av 
kulturmiljön
Trafikledsverket
De som begärt informa-
tion om beslutet om god-
kännande

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning

För kännedom

Stadsmiljönämnden



Helsingfors stad Protokoll 6/2020 207 (268)
Stadsfullmäktige

Ärende/10
25.03.2020

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

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Detaljplaneläggning
Stadsmuseet
Fostrans- och utbildningssektorn

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.03.2020 § 168

HEL 2017-013476 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 6. kaupunginosan (Eira) vesialuetta, 20. 
kaupunginosan (Länsisatama, Hernesaari, Jätkäsaari) osia kortteleista 
20243, 20854, 20855, 20862, 20864, 20868, kortteleita 20856, 20857, 
20863, 20866 ja 20867, katu-, puisto-, satama-, venesatama-, erityis- ja 
vesialueita koskevan asemakaavan sekä 6. kaupunginosan (Eira) katu-
, pysäköinti-, venesatama-, puisto- ja vesialueita, 20. kaupunginosan 
(Länsisatama, Hernesaari) osaa korttelin 20176 tontista 19, kortteleita 
20181, 20235-20237, 20240-20243, katu-, satama-, rautatie-, puisto- ja 
vesialueita (muodostuvat uudet korttelit 20850-20871) koskevan ase-
makaavan muutoksen 12.3.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun pii-
rustuksen nro 12510 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmene-
vin perustein.  

Käsittely

09.03.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Lisätään:

”Hernesaaren ja eteläisen kantakaupungin liikenteen toimivuuden ja 
asukasviihtyisyyden parantamiseksi selvitetään kaikkien eri liikenne-
muotojen näkökulmasta, millaisilla uusilla liikenneratkaisuilla voidaan 
sujuvoittaa Hernesaaren ja eteläisen kantakaupungin liikennettä ulos-
menoteille ja vähentää Hernesaaren liikenteestä aiheutuvaa eteläisiin 
kaupunginosiin ja Töölöön suuntautuvaa katuverkkoa kuormittavaa hu-
olto- ja henkilöautoliikennettä.”

Kannattaja: Marcus Rantala
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Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Daniel Sazonovin vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

02.03.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197

jari.huhtaniemi(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 640

HEL 2017-013476 T 10 03 03

Hankenumero 1603_1

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 12.3.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun asemakaava- ja ase-
makaavan muutosehdotuksen nro 12510 hyväksymistä. Asema-
kaava koskee 6. kaupunginosan (Eira) vesialuetta, 20. kaupungino-
san (Länsisatama, Hernesaari, Jätkäsaari) osia kortteleista 20243, 
20854, 20855, 20862, 20864, 20868, kortteleita 20856, 20857, 
20863, 20866 ja 20867, katu-, puisto-, satama-, venesatama-, eri-
tyis- ja vesialueita ja asemakaavan muutos koskee 6. kaupungino-
san (Eira) katu-, pysäköinti-, venesatama-, puisto- ja vesialueita, 20. 
kaupunginosan (Länsisatama, Hernesaari) osaa korttelin 20176 ton-
tista 19, kortteleita 20181, 20235-20237, 20240-20243, katu-, sata-
ma-, rautatie-, puisto- ja vesialueita (muodostuvat uudet korttelit 
20850-20871).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

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

Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että kaavan toteuttami-
sen jatkosuunnittelussa selvitetään kaikkien eri liikennemuotojen 
näkökulmasta ja maanalaiseen kokoojakatuun liittymättömiä liikenne-
ratkaisuja, millä voidaan vähentää eteläisiin kaupunginosiin ja Töölöön 
suuntautuvaa katuverkkoa kuormittavaa huolto- ja henkilöautoliikennet-
tä, joka aiheutuu erityisesti Hernesaaren liikenteestä.

Käsittely

10.12.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Jari Huhtaniemi. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että 
kaavan toteuttamisen jatkosuunnittelussa selvitetään kaikkien eri lii-
kennemuotojen näkökulmasta ja maanalaiseen kokoojakatuun liitty-
mättömiä liikenneratkaisuja, millä voidaan vähentää eteläisiin kau-
punginosiin ja Töölöön suuntautuvaa katuverkkoa kuormittavaa huolto- 
ja henkilöautoliikennettä, joka aiheutuu erityisesti Hernesaaren liikente-
estä.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että selvi-
tetään kaikkien eri liikennemuotojen näkökulmasta ja maanalaiseen 
kokoojakatuun liittymättömiä maanpäällisiä ja maanalaisia liikennerat-
kaisuja, millä voidaan vähentää eteläisiin kaupunginosiin ja Töölöön 
suuntautuvaa katuverkkoa kuormittavaa huolto- ja henkilöautoliikennet-
tä, joka aiheutuu erityisesti Hernesaaren liikenteestä.

Kannattaja: Atte Kaleva

1 äänestys

JAA-ehdotus: Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että kaa-
van toteuttamisen jatkosuunnittelussa selvitetään kaikkien eri liikenne-
muotojen näkökulmasta ja maanalaiseen kokoojakatuun liittymättömiä 
liikenneratkaisuja, millä voidaan vähentää eteläisiin kaupunginosiin ja 
Töölöön suuntautuvaa katuverkkoa kuormittavaa huolto- ja henkilöau-

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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toliikennettä, joka aiheutuu erityisesti Hernesaaren liikenteestä.

EI-ehdotus: Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että selvite-
tään kaikkien eri liikennemuotojen näkökulmasta ja maanalaiseen ko-
koojakatuun liittymättömiä maanpäällisiä ja maanalaisia liikenneratkai-
suja, millä voidaan vähentää eteläisiin kaupunginosiin ja Töölöön suun-
tautuvaa katuverkkoa kuormittavaa huolto- ja henkilöautoliikennettä, jo-
ka aiheutuu erityisesti Hernesaaren liikenteestä.

Jaa-äänet: 8
Eveliina Heinäluoma, Noora Laak, Jape Lovén, Tuomas Rantanen, 
Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, Osmo Soininvaara, Mika Välipirtti

Ei-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Dennis Hamro-Drotz, Nuutti Hyttinen, Atte Ka-
leva, Risto Rautava

Jäsen Eveliina Heinäluoman ja jäsen Risto Rautavan vastaehdo-
tuksista äänestettiin vastakkain. 

Äänestyksessä Heinäluoman vastaehdotus voitti Rautavan vastaehdo-
tuksen äänin 8-5.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi äänestyksen jälkeen yksimieli-
sesti Eveliina Heinäluoman vastaehdotuksen.

03.12.2019 Pöydälle

26.11.2019 Pöydälle

26.03.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

12.03.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197

jari.huhtaniemi(a)hel.fi
Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37490

teemu.vuohtoniemi(a)hel.fi
Paula Hurme, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 26093

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

jarkko.nyman(a)hel.fi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 4.10.2019



Helsingfors stad Protokoll 6/2020 211 (268)
Stadsfullmäktige

Ärende/10
25.03.2020

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

HEL 2017-013476 T 10 03 03

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala esittää lausunnossaan että, ase-
makaavaselostuksessa selvemmin olisi ilmaistu koulu-ja päiväkotira-
kennuksen kokonaistarve 11 000 kem2, niin kun se on esitetty vuoden 
2019 talousarviossa. Lisäksi pyydetään huomioimaan puistoalueiden 
käyttö opetuksellisessa mielessä. Alueen liikennejärjestelyissä on hu-
omioitava erityisesti oppilaiden turvallinen koulumatka, että kadun yli-
tyspaikat ovat turvalliset, ja että reitit kouluun ovat hyvin valaistut sekä 
helppokulkuiset. Lisäksi tulisi huomioida riittävät saatto- ja huoltoliiken-
teet. Kevyen liikenteen ja kävely-yhteydet tulisi olla selkeät ja turvalli-
set.

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 29.4.2019

HEL 2017-013476 T 10 03 03

Helsingin kaupunginmuseo on tutustunut Hernesaaren asemakaa-
vaehdotukseen ja lausuu siitä kulttuuriympäristön vaalimisen näkökul-
masta seuraavan. 

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Hernesaarta ja sitä ym-
päröiviä vesi- ja puistoalueita Matalasalmenkujan, Eiranrannan ja Meri-
kadun eteläpuolella. Tavoitteena on mahdollistaa asuinalueen, työpaik-
ka-alueiden ja satama- ja puistoalueiden sijoittaminen alueelle. Herne-
saaren itärannan puolelle on suunniteltu pääosin 6-8 kerroksisia asuin-
kerrostalojen muodostamia kortteleita ja alueen länsipuolelle työpaikka-
alueita. Risteilylaivoille on osoitettu kahden nykyisen laituripaikan lisäk-
si yksi uusi laituripaikka. Lisäksi alueelle on suunniteltu venesatama ja 
eteläiseen kärkeen lumen vastaanottoalue. Puistoaluetta Merisata-
manpuistosta länteen levennetään ranta-alueella. Hernesaaren itäran-
taan on suunniteltu rantapuisto, jossa on uimaranta ja vesiurheilukes-
kus.  

Museo on aiemmin lausunut Hernesaaren osallistumis- ja arviointisu-
unnitelmasta ja asemakaavaluonnoksesta (16.2.2018) esittäen siitä joi-
takin huomioita. Asemakaavaluonnoksessa esitettiin osayleiskaavan 
mukaisesti alueelta vain yksi suojeltava rakennus: Fordin tehdasraken-
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nus. Sille on annettu asemakaavaehdotuksessa suojelumerkintä sr-2 ja 
asianmukainen suojelumääräys. Suojelumerkintä on muutettu sr-1:stä 
sr-2:ksi, perusteena ilmeisesti se, että tontille on lisätty rakennusoikeut-
ta lähes kaksinkertaisesti (13 000 k-m² -> 22 000 k-m²). Lisärakentami-
nen tarkoittaa Fordin talon päälle rakentamista ja tontin pääkäyttötarko-
ituksena on KTY (toimitilarakennusten korttelialue). Asemakaavassa tu-
lee antaa määräys suojeltavan rakennuksen päälle rakentamisesta (vrt. 
Telakkarannan asemakaavamääräykset) ja rajoittaa mahdollisen uu-
disrakennuksen korkeus rajoittumaan Fordin talon tornia alemmas. 

Asemakaavaehdotuksessa on annettu luonnoksesta poiketen suojelu-
merkintä sr-1 saunarakennus Löylylle. Museon näkemyksen mukaan 
sauna- ja ravintolarakennus on arkkitehtonisesti merkittävä, mutta arvo-
tus, jonka perusteella suojelumerkintää ehdotetaan, vaatii ajallisesti 
yleensä useamman vuosikymmenen rakennusajankohdan ja arvotuk-
sen välille. 

Kaavakarttaa on muokattu luonnoksesta siten, että yleinen pysäköinti-
alue LP on siirretty Villa Ensin edestä Merisatamanrantaan. Tämä on 
arvokkaan rakennuksen ja sen lähiympäristön kannalta hyvä asia. 
Kaavaehdotukseen on merkitty ka-vp-rajaus eli Engelinaukiolta merelle 
suuntautuvaan asemakaavahistoriallisesti merkittävään puistoakselin 
näkymälinjaan maisemallisesti liittyvä ohjeellinen alueen osa, joka on 
suunniteltava ja hoidettava pääosin avoimena, mutta yleisilmeeltään 
puistomaisena. Katu- ja puistoalueelle kohdistuvat toimenpiteet tulee 
suunnitella kokonaisuutena. Eiran ensimmäisessä asemakaavassa 
(vahvistettu 1908) esitettiin puistovyöhyke, joka alkoi Engelinaukiolta ja 
laskeutui merta kohden Helsinginniemen puistoon ja päättyen Ursinin 
uimalaitokselle. Alkuperäinen alue paljon leveämpi kuin mitä ka-vp -
rajaus näkymälinjasta esittää. Näkymälinjan sijaan koko puistoalue tu-
lee suunnitella kokonaisuutena. 

Eiranrantaan on esitetty suurikokoinen yr = uimarannan huoltoraken-
nuksen 800 k-m²:n rakennusala. Rakennukseen saa sijoittaa liikunta- ja 
vapaa-ajan palveluita sekä enintään 250 k-m² kahvilatilaa.  Museon 
näkemyksen mukaan rakennukselle varattu ala on kooltaan ylimitoitettu 
ja ylipäätään maiseman ja näkymien säilymisen kannalta sopimaton.  
Meren rannalta Engelin aukiolle jatkuvalle puistovyöhykkeelle ja RKY-
2009 alueen reunan ympäristöön ei tulisi lisätä rakentamismahdollisu-
uksia. 

Museo on painottanut aiemmin, että valtion viljavarastolle tulisi myös 
antaa suojelumerkintä, sillä se on etenkin Hernesaaren teollisuushisto-
rian kannalta merkittävä rakennus. Kaavaehdotuksessa rakennusta ei 
ole suojeltu. Museo esittää edelleen, että rakennus siiloinen suojellaan 
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asemakaavassa. Kaavamääräyksessä voidaan suojelun ohella huo-
mioida mahdollisen uuden käytön vaatimat muutokset.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavaehdo-
tuksesta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kau-
punginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 16.2.2018

Lisätiedot
Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 28.11.2018 § 49

HEL 2017-013476 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12510 pohjakartan 
kaupunginosissa 6 Eira, 20 Länsisatama. 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: 12510
Kaupunginosat: 6 Eira, 20 Länsisatama
Kartoituksen työnumero: 24/2018
Pohjakartta valmistunut: 12.6.2018
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
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merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Ulkoilupalvelut 
27.9.2018

HEL 2017-013476 T 10 03 03

Liikuntapalvelukokonaisuuden ulkoilupalvelut antaa asiasta seuraavan 
lausunnon: 

Hernesaaren kaavassa on hyvin otettu huomioon eri liikuntapalveluita 
ja ulkoilupalveluita.

Uimaranta-alueen kehitys on tärkeää, jotta rannan palvelut saadaan 
turvallisiksi kuluttajille. 

Vesireittiliikenteen kehittämistä varten on varattu riittävä tila; näin koko 
kaupunginosaa voidaan elävöittää. Tällä toimenpiteellä laiturialue, joka 
sijaitsee nykyisen hiekkarannan vieressä, voidaan poistaa käytöstä ja 
samalla turvata uimareiden turvallisuus tulevalla uimarannalla. Vesiur-
heilukeskus ja pienvenesatamatoiminta on hyvin huomioitu ja niille on 
varattu riittävät tila Hernesaaren päässä. 

Kaavat näyttävät uusien asuinalueiden asukkaille mitä asuinalueelle on 
tulossa.

Huomiota herättää Hernesaaren asemakaavamerkinnät. Niin vesiurhei-
lukeskuksen kuin vesiliikennereitille varatun alueen viereen sijoittuvien 
venepaikkojen kaavamerkinnät ovat VP, eli puistoksi merkittyä aluetta. 
Kaavassa on toki lisämerkintä, että alueelle saa sijoittaa vesisurheilu-
keskuksen ja venepaikkoja. 

Liikuntapalveluilla on kokemusta mm. Aurinkolahden uimarannan lähili-
ikuntapaikan rakentamisesta, jossa lähiliikuntapaikka lähdettiin raken-
tamaan vasta sen jälkeen, kun talot uimarannan läheisyyteen oli ra-
kennettu. Asemakaavassa oli merkintä lähiliikuntapaikalle, mutta lähita-
lojen asukkaat ryhtyivät vastustamaan liikuntapaikan rakentamista.

Liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan kaavamerkinnät voivat vai-
keuttaa niin vesiurheilukeskuksen kuin venelaitureidenkin rakentamista 
Hernesaareen.

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901
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stefan.froberg(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 06.06.2018 § 30

HEL 2017-013476 T 10 03 03

Nimistötoimikunta päätti esittää Hernesaaren kortteleita nimettäväksi 
kantakaupungin kortteleiden jatkumona. Hernesaaren korttelinnimien 
aihepiiriksi päätettiin alueen kaavanimistöön jo aiemmin päätetyt 
eksoottiset ja osin myös tarunhohtoiset merieläimet, kuitenkin niin, että 
sama nimiaihe ei esiinny yhtä aikaa katujen ynnä muiden yleisten alu-
eiden nimissä ja kortteleiden nimissä. Nimistötoimikunnan mielestä 
kaukomaihin viittaavan aihepiirin hyödyntäminen nimenomaan Herne-
saaressa, kansainvälisten risteilyalusten satamapaikassa, on perustel-
tua. Kortteleiden nimet tullaan merkitsemään asemakaavaan.

Nimistötoimikunta esittää alueelle seuraavia korttelinnimiä:

1.
Meritähti–Sjöstjärnan
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); meritähtien luokan 
(Asteroidea) mukaan;

2.
Merikäärme-–Havsormen
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); merikäärmeiden hei-
mon (Hydrophiidae) mukaan;

3.
Kaskelotti–Kaskeloten
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); kaskelotin (Physeter 
macrocephalus) mukaan;

4.
Piraija–Pirayan
(kortteli)
Perustelu: Piraijoiden heimon (Serrasalmidae) mukaan;

5.
Velhokala–Stenfisken
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(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); velhokalan eli kivika-
lan (Synanceia verrucosa) mukaan, jota pidetään maailman myrkylli-
simpänä kalana;

6.
Siipisimppu-–Drakfisken
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); siipisimpun (Pterois 
volitans) mukaan;

7.
Merivuokko–Havsanemonen
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); merivuokkojen lahkon 
(Actiniaria) mukaan. Vuokkokala (vrt. Vuokkokalanka-
tu–Clownfisksgatan) voi elää symbioosissa merivuokon kanssa;

8.
Krotti-–Marulken
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); krottikalojen lahkon 
(Lophiiformes) mukaan;

9.
Helmivene–Pärlbåten 
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); helmiveneiden alaluo-
kan (Nautiloidea) mukaan;

10.
Barrakuda–Barracudan
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); barrakudan (Sphyrae-
na barracuda) mukaan;

11.
Simpukka-–Musslan
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); simpukoiden luokan 
(Bivalvia) mukaan;

12.
Kalmari–Kalmaren
(kortteli)
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Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); kalmarin (Loligo vulga-
ris) mukaan;

13.
Taskurapu–Krabban
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); taskurapujen osalah-
kon (Brachyura) mukaan;

14.
Hummeri–Hummern
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); hummerin eli euroo-
panhummerin (Homarus gammarus) mukaan:

ja

15.
Osteri–Ostronet
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); ostereiden heimon 
(Ostreidae) mukaan.

Piraijaa lukuun ottamatta Hernesaaren korttelinnimiin valitut luontokap-
paleet elävät meressä. Piraijoita tavataan Etelä-Amerikan Atlanttiin las-
kevissa joissa.

09.05.2018 Pöydälle

14.03.2018 Käsitelty

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 101
Detaljplaneändring för Alkärrsgatan 7 i Främre Tölö (nr 12596)

HEL 2014-011588 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för området ovanför ni-
vån −2.0 på tomten 22 i kvarteret 411 i 13 stadsdelen (Främre Tölö) 
enligt ritning nr 12596, daterad 10.9.2019, och på de grunder som 
framgår av detaljplanebeskrivningen

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12596 kartta, päivätty 10.9.2019
2 Asemakaavan muutoksen nro 12596 selostus, päivätty 10.9.2019, päi-

vitetty Kylk:n 10.9.2019 päätöksen mukaiseksi
3 Havainnekuva, 10.9.2019
4 Vuorovaikutusraportti 13.5.2019, täydennetty 10.9.2019
5 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

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

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

Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter
Den som sökt detaljpla-
neändring

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning
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Helen Ab
Helen Elnät Ab Kommunalbesvär, godkännande av gene-

ralplan, detaljplan, byggnadsordning

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller en tomt i Främre 
Tölö på Alkärrsgatan 7. Nya studiebostäder ska enligt planerna place-
ras i tomtens nybyggnad med 5½ våningar i stället för den parkerings-
plats som finns på samma tomt bredvid det gamla studenthemmet. Ny-
byggnaden är anpassad till den omgivande stadsstrukturen och dimen-
sionerna så att den på ett naturligt sätt kompletterar den befintliga 
stadsstrukturen och förbättrar trivseln i det gårdsområde som för närva-
rande är en parkeringsplats.

Den nya bostadsvåningsytan uppgår till 1 250 m² och våningsytan för 
affärs- och verksamhetslokaler uppgår till 47 m². Tomtens exploate-
ringstal är 2,41. Antalet invånare ökar med ca 40.

Genomförandet av detaljplanelösningen kommer särskilt att bidra till att 
den befintliga stadsstrukturen blir tätare och markanvändningen i om-
rådet blir effektivare. Byggandet förändrar vyerna från befintliga flervå-
ningshus, vilket har beaktats i planeringslösningen.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska 
mål. Den är förenlig med Generalplan 2016 för Helsingfors, där områ-
det betecknats som innerstadsområde C2. Den är också förenlig med 
Helsingfors underjordiska generalplan.

Områdets utgångspunkter och nuläge

Området finns i ett kvartersområde som byggts upp i flera faser från 
1910–1920-talen ända fram till 2000-talet. Byggnaden på tomten för 
Alkärrsgatan 7 har 8 våningar och byggdes 1947 som Finlands första 
studenthem. Numera är byggnaden i Helsingforsregionens studentbo-
stadsstiftelse Hoas ägo. Tomtens gårdsområde är för närvarande en 
parkeringsplats och förvaringsplats för sopkärl. Dessutom har gårds-
området en körförbindelse till den underjordiska parkeringen på tomten 
23 i samma kvarter. Norr om tomten finns bostadshus som byggts på 
1910- och 1920-talen. Öster om tomten vid Alkärrsgatan finns en bil-
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verkstad. Östra delen av Alkärrsgatan är reserverad enbart för fot-
gängare och cyklister. Där är det tillåtet att köra till tomterna. För områ-
det gäller en detaljplan från år 2005.

Tomten är i privat ägo. Detaljplanelösningen har utarbetats på ansökan 
och innehållet i lösningen har diskuterats med sökanden.

Detaljplanelösningens kostnader

Genomförandet av detaljplanelösningen medför inte kostnader för sta-
den, men detaljplanelösningen höjer områdets värde. En ledande tom-
tombudsman i stadsmiljösektorn meddelade 2.3.2020 att noggrannare 
utredningar och beräkningar om byggförhållandena på tomten har lett 
till att man inte behöver föra de markpolitiska förhandlingar som man 
ursprungligen förväntade sig.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

Man har i anslutning till beredningen av detaljplanelösningen samarbe-
tat med olika instanser inom stadsmiljösektorn och dessutom med föl-
jande myndigheter: Helen Ab, Samkommunen Helsingforsregionens 
miljötjänster (HRM) och stadsmuseet. Myndigheternas ställningstagan-
den om programmet för deltagande och bedömning samt om bered-
ningsmaterialet gällde tomtens värde, fjärrvärmeledningen som går 
över tomten och värnandet om kulturmiljön.

Intressenternas åsikter gällde särskilt nybyggnadens förmörkande in-
verkan på grannbostäderna och -gårdarna samt hur nybyggnaden bry-
ter mot den stadsbildsmässiga helheten. Även frågan om att bostäder-
nas vyer försämras och frågan om likabehandling av tomtägare vid be-
viljande av tilläggsbyggrätt togs upp. Intressenterna var dessutom oro-
liga över att bilverkstaden på den angränsande tomten eventuellt inte 
skulle kunna fortsätta sin verksamhet.

De frågor som togs upp i ställningstagandena har beaktats i planlägg-
ningen så att nybyggnadens byggnadsyta, höjd och takform har anpas-
sats till den omgivande stadsstrukturen och de skyddade byggnader-
nas dominerande ställning i stadsbilden bevaras. Dessutom har be-
stämmelser om nybyggnadens arkitektur och dess anpassning till 
stadsbilden utfärdats. Fördelarna med tillbyggnaden ansågs vara mind-
re än de olägenheter som förorsakats.

I den bifogade rapporten om växelverkan anges i sammandrag myn-
digheternas ställningstaganden och intressenternas åsikter, vilka in-
kommit under beredningen av detaljplanen, liksom också genmälena till 
påpekandena i dessa.
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Förslaget till detaljplan offentligt framlagt

Förslaget till detaljplan hölls offentligt framlagt 13.5–11.6.2019, vilket 
kungjordes i enlighet med markanvändnings- och bygglagen. Det gjor-
des inga anmärkningar mot förslaget.

Stadsmuseet, Helen Ab, Samkommunen Helsingforsregionens miljö-
tjänster (HRM) och Helen Elnät Ab gav utlåtanden om detaljplaneför-
slaget. Stadsmuseet konstaterade att byggandet i enlighet med detalj-
planelösningens referensplan inte strider mot de skyddade byggnader-
nas kulturhistoriska och stadsbildsmässiga värden. Helen Ab påpekade 
i sitt utlåtande att det går en fjärrvärmeledning över tomten, vilket mås-
te beaktas i planeringen. HRM vattenförsörjning konstaterade för sin 
del att vattenledningar och avlopp som betjänar området är färdigt 
dragna och att förslaget till detaljplaneändring inte förutsätter att de ska 
flyttas. Helen Elnät Ab hade ingenting att påpeka.

Det gjordes ändringar i detaljplanekartans beteckningar, bestämmelser 
och övriga material efter att planen varit offentligt framlagd. För änd-
ringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De 
har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset)

I rapporten om växelverkan anges myndighetsutlåtandena om förslaget 
till detaljplan i sammandrag och genmälena till de påpekanden som 
framförts i dessa. Motiveringarna till detaljplanelösningen framgår när-
mare av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12596 kartta, päivätty 10.9.2019
2 Asemakaavan muutoksen nro 12596 selostus, päivätty 10.9.2019, päi-

vitetty Kylk:n 10.9.2019 päätöksen mukaiseksi
3 Havainnekuva, 10.9.2019
4 Vuorovaikutusraportti 13.5.2019, täydennetty 10.9.2019
5 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön asemakaavan muutoshake-

mus

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

Utdrag

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

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

Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter
Den som sökt detaljpla-
neändring

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning

Helen Ab
Helen Elnät Ab Kommunalbesvär, godkännande av gene-

ralplan, detaljplan, byggnadsordning

För kännedom

Stadsmiljönämnden
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Stadsmuseet
Detaljplaneläggning
Detaljplaneläggning/Koski

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.03.2020 § 182

HEL 2014-011588 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 13. kaupunginosan (Etu-Töölö) korttelin 
411 tontin 22 tason -2.0 yläpuolisen osan asemakaavan muutoksen 
10.9.2019 päivätyn piirustuksen nro 12596 mukaisena ja asemakaava-
selostuksesta ilmenevin perustein. 



Helsingfors stad Protokoll 6/2020 223 (268)
Stadsfullmäktige

Ärende/11
25.03.2020

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 10.09.2019 § 446

HEL 2014-011588 T 10 03 03

Hankenumero 5164_1

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 10.9.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12596 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 13. kaupunginosan 
(Etu-Töölö) korttelin 411 tonttia 22 tason -2.0 yläpuolella.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisina nähtävillä-
oloaikoina saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutus-
raportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalve-
lussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijalta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

o Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (HOAS): 
5 000 euroa

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Crista Toivola, arkkitehti, puhelin: 310 37334

crista.toivola(a)hel.fi
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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jarkko.nyman(a)hel.fi
Kati Immonen, insinööri, teknistaloudelliset asiat (pilaantuneet maa-alueet), puhelin: 
310 37254

kati.immonen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 11.6.2019

HEL 2014-011588 T 10 03 03

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on 
pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa asemakaavan muutosehdo-
tuksesta osoitteessa Leppäsuonkatu 7. Kaupunginmuseo tarkastelee 
hanketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa. 

Asemakaavan muutos koskee yhtä tonttia osoitteessa Leppäsuonkatu 
7 (13/411/22). Tontille on suunniteltu uusia opiskelija-asuntoja 5 ½ -
kerroksiseen uudisrakennukseen samalla tontilla sijaitsevan vanhan 
opiskelija-asuntolan viereisen pysäköintipaikan tilalle. Kaavamuutoksel-
la muodostuu uutta asuntokerrosalaa 1 250 kerrosneliömetriä ja liiketi-
laa vähintään 47 kerrosneliömetriä. Asukasmäärän lisäys on noin 40. 

Tontilla sijaitsee arkkitehti Pauli Salomaan suunnittelema, vuonna 1947 
valmistunut seitsenkerroksinen opiskelija-asuntola (Domus Academi-
ca). Rakennus on voimassa olevassa asemakaavassa (2005) suojeltu 
sr-2-merkinnällä. Kaavaehdotuksessa suojelumääräys on päivitetty 
muotoon: ”Kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas ra-
kennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä 
sellaisia korjaus-, muutos-, tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät jul-
kisivujen tai vesikaton kaupunkikuvallista arvoa tai muuttavat arkki-
tehtuurin ominaispiirteitä.”

Kaupunginmuseo on aiemmassa hanketta koskevassa lausunnossaan 
(8.11.2016) todennut, että se pitää mahdollisena tontin täydennysra-
kentamista OAS-vaiheessa esitetyn viitesuunnitelman mukaisesti. Kaa-
vaehdotuksen viitesuunnitelman (Playa Arkkitehdit Oy, 10.11.2017) 
mukainen rakentaminen ei kaupunginmuseon näkemyksen mukaan ole 
ristiriidassa suojeltujen rakennusten kulttuurihistoriallisten ja kaupun-
kikuvallisten arvojen kanssa.

Kaupunginmuseolla ei ole Leppäsuonkatu 7:n asemakaavan muuto-
sehdotuksesta huomautettavaa.

Lisätiedot
Petteri Kummala, tutkija, puhelin: 310 36940
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petteri.kummala(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 18.04.2019 § 35

HEL 2014-011588 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12596 pohjakartan 
kaupunginosassa 13 Etu-Töölö. 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: 12596
Kaupunginosa:13 Etu-Töölö
Kartoituksen työnumero: 47/2016
Pohjakartta valmistunut: 3.4.2019 Uusinta (ensi tilaus 2016)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 8.11.2016

HEL 2014-011588 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 1.11.2016
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Asemakaavan muutos koskee yhtä tonttia osoitteessa Leppäsuonkatu 
7 (13/411/22). Olemassa olevan opiskelija-asuntolan viereisen pysäkö-
intipaikan paikalle suunnitellaan uutta opiskelijoiden viisi- ja puoliker-
roksista asuntorakennusta.

Voimassa olevassa asemakaavassa (2005) tontti on merkitty asuntola-
tyyppisten asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Tontille on merkitty ra-
kennusala yhdelle seitsenkerroksiselle rakennukselle, jolle on osoitettu 
kerrosalaa 4 410 k-m2.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi asumisen ja 
toimitilojen alueeksi, joka on lisäksi kulttuurihistoriallisesti, rakennustai-
teellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä. Helsingin uudessa, 
tarkistetussa yleiskaavaehdotuksessa (2016) alueella on merkintä 
"kantakaupunki" (C2), mikä tarkoittaa sekoittuneena asumisen, kaupan 
ja julkisten palveluiden, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja li-
ikuntapalveluiden sekä kaupunkikulttuurin alueena kehitettävää aluetta. 
Aluetta sivuaa läheltä myös merkintä "liike- ja palvelukeskusta" (C1). 
Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-
tuuriympäristön läheisyyteen, Etu-Töölön RKY 2009 alueeseen.

Asemakaavamuutoksen yhteydessä on tehty viitesuunnitelma, (Playa 
Arkkitehdit Oy, 2016).

Tontilla sijaitsee vuonna 1947 valmistunut seitsenkerroksinen opiskeli-
ja-asuntola, jonka ullakkokerros on myös otettu asuinkäyttöön. Raken-
nus on asemakaavassa suojeltu sr-2 määräyksellä.

Kaupunginmuseo pitää mahdollisena tontin täydennysrakentamista vii-
tesuunnitelman mukaisesti. Kulttuuriympäristön vaalimisen näkökul-
masta on keskeistä, että suojellut rakennukset säilyttävät kulttuurihisto-
riallisen ja kaupunkikuvallisen merkityksensä lähiympäristön tiivistyes-
sä.

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

sari.saresto(a)hel.fi

Rakennusvirasto 25.10.2016

HEL 2014-011588 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1268-00/16 (Helsingin seudun opis-
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kelijasäätiö HOAS, asemakaavan muutoshakemus Etu-Töölön korttelin 
411 tontille 22, Leppäsuonkatu 7). Määräaika on 11.11.2016.

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisu-
unnitelmaan.

Kaavaprosessin yhteyshenkilönä toimivat aluesuunnittelija Anu Kiiski-
nen ja suunnitteluinsinööri Olli Haanperä.

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

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

olli.haanpera(a)hel.fi
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§ 102
Detaljplaneändring för kvarteret 31120, Mörtnäsvägen 3, på Drumsö 
(nr 12533)

HEL 2016-009547 T 10 03 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutos nro 12533 kartta, päivätty 3.12.2019
2 Asemakaavan muutos nro 12533 selostus, päivätty 3.12.2019, päivitet-

ty Kylk:n 3.12.2019 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 3.12.2019
4 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige godkänner detaljplaneändring för tomten 1 i kvarteret 
31120 i 31 stadsdelen (Drumsö), enligt ritning nr 12533, daterad 
03.12.2019, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivning-
en.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller en tomt för kombi-
nerade industri- och lagerbyggnader som finns vid södra ändan av 
Mörtnäsvägen, på Mörtnäsvägen 3. Detaljplaneändringen gör det möj-
ligt att bygga bostäder på tomten, på så sätt att den värdefulla delen av 
Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK:s befintliga byggnadskom-
plex vid gatan bevaras och omdisponeras för boende, medan resten av 
byggnaden rivs och ett nytt bostadshus på sju våningar byggs i östra 
delen av tomten.
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Tomtens areal är 4 502 m² och dess exploateringstal e = 1.9 stämmer 
överens med den maximala exploateringen enligt planeringsprinciperna 
för Hallonnäs. Tomtens nya våningsyta uppgår till 7 590 m². Det är tillå-
tet att bygga förråd, servicelokaler, tvättstuga och hobbyrum avsedda 
för invånarna samt tekniska lokaler liksom också lokaler under ett däck 
eller underjordiska lokaler utöver den maximala exploateringen som 
anges på detaljplanekartan.

Om detaljplanelösningen förverkligas innebär det att i synnerhet verk-
samhetslokalerna minskar i Hallonnäs. Eftersom tomten ligger på ett 
område som bebyggts så småningom och angränsar till en park långt 
ifrån de centrala affärslokalerna i Hallonnäs är det motiverat ändra tom-
ten så att den är ägnad för boende, i enlighet med planeringsprinciper-
na för Hallonnäs 2018. Antalet invånare ökar med ca 230.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen främjar stadens strategiska målsättningar, såsom 
bostadsproduktionsmålet och målet att bli världens bäst fungerande 
stad. Detaljplanelösningen stämmer överens med Generalplan 2016 för 
Helsingfors med rättsverkningar (trädde i kraft 5.12.2018)

Stadsmiljönämnden har 24.4.2018, 209 §, godkänt principerna för änd-
ring av områdets detaljplan såsom grund för den fortsatta planeringen.

Områdets utgångs- och nuläge

På tomten för industri- och lagerbyggnader finns nu en byggnad för 
verksamhetslokaler på 4–5 våningar, vars äldsta del vid Mörtnäsvägen 
har arkitektoniska och kulturhistoriska värden. Det har anvisats en kör-
förbindelse genom parkremsan vid tomtens västra gräns från Mörtnäs-
vägen till tomtens norra ända. Kvartersområdet som omger tomten har 
under tidens gång förändrats från ett område för småindustri och kon-
torsbyggnader till ett bostadsdominerat område. Den byggnad som 
finns på tomten svarar inte mot kraven för den nuvarande användning-
en. Det uppskattas i enlighet med planeringsprinciperna att tomten i 
södra ändan av Mörtnäsvägen, långt ifrån det centrala området, kan 
omdisponeras för boende.

För området gäller detaljplan nr 7016 (fastställd 25.10.1978). Enligt de-
taljplanen utgör tomten kvartersområde för kombinerade industri- och 
lagerbyggnader (TTV).

Kvartersområdena är i privat ägo. Detaljplanelösningen har utarbetats 
på ansökan och innehållet i den har diskuterats med sökanden.

Detaljplanelösningens kostnader
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Det uppstår inga kostnader för staden av att detaljplanelösningen ge-
nomförs. Detaljplanelösningen höjer områdets värde

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

I den bifogade rapporten om växelverkan presenteras en sammanfatt-
ning av myndigheternas ställningstaganden, utlåtanden och intressen-
ternas åsikter, vilka kommit in under beredningen av planen, samt be-
mötandena till påpekandena i dessa.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 23.8–23.9.2019

Det gjordes inga anmärkningar mot förslaget.

Helen Elnät Ab, Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), 
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Närings-, 
trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) och stadsmuseet 
gav utlåtande om detaljplaneförslaget. Dessutom meddelande fostrans- 
och utbildningssektorn att den inte lämnar något utlåtande.

HRM konstaterar i sitt utlåtande att de allmänna vattenledningar och 
avlopp som betjänar området redan har byggts. Den föreslagna detalj-
planeändringen kräver inte att de flyttas.

NTM-centralen konstaterar i sitt utlåtande att detaljplanelösningen på 
ett lyckat sätt kompletterar samhällsstrukturen intill befintlig infrastruk-
tur, service och kollektivtrafik. Den äldsta byggnaden för det före detta 
Elektriska inspektoratet har skyddats på lämpligt sätt. NTM-centralen 
har inget att påpeka om detaljplanelösningen när det gäller byggnads-
skyddet.

Stadsmuseet anser i sitt utlåtande att dess målsättningar för att bevara 
den bebyggda kulturmiljön på ett tillräckligt sätt har beaktats i den de-
taljplan som föreslås för Mörtnäsvägen 3 och i de skyddsbestämmelser 
som ingår i den. Stadsmuseet tillstyrker förslaget till ändrad detaljplan.

I utlåtandena ingår i övrigt inga invändningar mot förslaget till detaljpla-
neändring.

Åtgärder efter att förslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges myndighetsutlåtandena om förslaget 
till detaljplan i sammandrag. Påpekandena var enbart positiva så de 
behöver inga bemötanden. Med hänsyn till detaljplanens målsättningar 
är det inte ändamålsenligt att ändra förslaget med anledning av de po-
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sitiva anmärkningar som framfördes när detaljplanen hölls offentligt 
framlagd. 

Beteckningarna och bestämmelserna på detaljplanekartan ändrades in-
te efter det offentliga framläggandet. De övriga kompletteringarna till 
materialet anges i detaljplanebeskrivningens sista kapitel.

Närmare motivering

En närmare motivering till detaljplanen framgår av den bifogade detalj-
planebeskrivningen.

Markanvändningsavtal

Detaljplaneområdet är förknippat med ett förfarande med markanvänd-
ningsavtal. Ett markanvändningsavtal undertecknades 10.12.2019 och 
det godkändes av stadsstyrelsen 2.3.2020.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutos nro 12533 kartta, päivätty 3.12.2019
2 Asemakaavan muutos nro 12533 selostus, päivätty 3.12.2019, päivitet-

ty Kylk:n 3.12.2019 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 3.12.2019
4 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva 3.12.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsing-
forsregionens trafik
Samkommunen Helsing-
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forsregionens miljötjäns-
ter
Den som sökt detaljpla-
neändring
Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

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

För kännedom

Stadsmiljönämnden
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Stadsmuseet
Kultur- och fritidsnämnden
Detaljplaneläggning/Koski

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.03.2020 § 167

HEL 2016-009547 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 
31120 tontin 1 asemakaavan muutoksen 3.12.2019 päivätyn piirustuk-
sen nro 12533 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin pe-
rustein. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 03.12.2019 § 626

HEL 2016-009547 T 10 03 03
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Hankenumero 0790_21

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 3.12.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12533 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan 
(Lauttasaari) korttelin 31120 tonttia 1. 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 

esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutus-
raportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalve-
lussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

  

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

o Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry: 10 000 euroa.

Käsittely

03.12.2019 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Noora Laak (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Paula Kinnunen, arkkitehti, puhelin: 310 37141

paula.a.kinnunen(a)hel.fi
Mikko Reinikainen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37206

mikko.reinikainen(a)hel.fi
Olga Veikkolainen, liikenneinsinööri, liikenne- ja katusuunnittelu, puhelin: 310 37280

olga.veikkolainen(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, puhelin: 
310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37347
karri.kyllastinen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 13.9.2019

HEL 2016-009547 T 10 03 03

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäyttö ja kaupunkiraken-
ne /Asemakaavoitus on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Lautta-
saaren Vattuniemessä osoitteessa Särkiniementie 3 sijaitsevaa tonttia 
koskevasta ja 23.8.2019 päivätystä asemakaavan muutosehdotuksesta 
ja asemakaavaselostuksen ehdotuksesta. Perustehtävänsä mukaisesti 
kaupunginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Asemakaavan muutos koskee yhdistettyjen teollisuus- ja varastoraken-
nusten tonttia, joka sijaitsee Lauttasaaressa, Vattuniemen teollisuusa-
lueen lounaisosassa. Asemakaavan tavoitteena on Sähköturvallisuu-
den edistämiskeskuksen olemassa olevaan rakennuskokonaisuuteen 
kuuluvan kadun varrella sijaitsevan osan muuttaminen asuinkäyttöön. 
Tämä kokonaisuuden vanhin ja arvokkain osa suojellaan ja säilytetään 
osana Vattuniemen pienteollisuusalueen historiaa. Samalla mahdollis-
tetaan kokonaisuuden muiden, säilyvää osaa nuorempien osien pur-
kaminen ja uuden seitsemänkerroksisen asuinrakennuksen rakentami-
nen tontin itäiselle osalle.

Särkiniementie 3:ssa sijaitsee Sähkötarkastuslaitoksen vaiheittain ra-
kennettu kokonaisuus. Särkiniementien puoleisella, tien suuntaisesti si-
jaitsevan ensimmäisen rakennusvaiheen on suunnitellut arkkitehti He-
ikki Sysimetsä vuonna 1954 ja se valmistui seuraavana vuonna. Val-
mistuessaan laitos oli Särkiniementien varren ensimmäisiä teollisu-
usrakennuksia. Laitosta laajennettiin kuitenkin jo 1960-luvun puolivälis-
sä ja edelleen 1970- ja 1980-lukujen kuluessa. 1990-luvun lopulla ja 
2000-luvun alkupuolella rakennuksissa on vielä tehty useita pienempiä 
muutoksia. Silloisen kaupunkisuunnitteluviraston toimesta laaditussa 
selvityksessä Vattuniemen teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten 
kulttuurihistorialliset ja kaupunkikuvalliset arvot (21.12.2012) Sähkötar-
kastuslaitoksen rakennuskokonaisuuden eri-ikäiset osat arvotettiin. Ko-
konaisuuden ensimmäinen rakennusvaihe on todettu arkkitehtuuriltaan 
hallituksi, tasapainoiseksi ja hyvin rakentamisajankohdan henkeä il-
mentäväksi. Sen on nähty olevan myös positiivinen ja näkyvä elementti 
kaupunkikuvassa. Sillä on historiallista arvoa Vattuniemen vanhimman 
rakennuskannan edustajana, minkä lisäksi se on säilyneisyydeltään 
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hyvä. Kaupunginmuseo esittikin vuonna 1999 antamassaan lausun-
nossa Särkiniementie 3:n 1950-luvulla rakennetun osan suojelemista 
asemakaavalla.

Kaupunginmuseo on antanut lausuntonsa Särkiniementie 3:n asema-
kaavan muutoksen osallistumis – ja arviointisuunnitelmavaiheessa. 
Edellä mainitun arvotuksen mukaisesti kaupunginmuseo painotti, että 
Sähkötarkastuslaitoksen ensimmäisen rakennusvaiheen ominaispiirtei-
den säilyminen tulee asemakaavan muutoksen yhteydessä turvata riit-
tävin suojelumääräyksin. Rakennuksen hahmo, julkisivujen alkuperäi-
set materiaalit ja aukotus sekä umpinainen vesikatto ovat keskeisiä sä-
ilytettäviä piirteitä. Parvekkeiden lisäämistä sisäpihan julkisivuun voi-
daan harkitusti tutkia. Alkuperäiset porrashuoneet ovat säilytettäviä si-
sätiloja osana kokonaisuutta. Erilaiset palauttavat ratkaisut ovat toi-
vottavia. Lisäksi kaupunginmuseo painotti, että uudisrakennus ei saa 
nousta esillä olleessa viitesuunnitelmassa esitettyä korkeammaksi, jot-
ta vanhan ja uuden rakennuksen kokonaisuudesta ja pihapiiristä saa-
daan tasapainoinen. 

Nyt esillä olevassa asemakaavaehdotuksessa suunnittelualue on osoi-
tettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK. Särkiniementien puoleinen 
rakennusala on osoitettu olemassa olevan rakennuksen mukaisesti ja 
uudisrakennuksen rakennusala tontin pohjois- ja itäreunojen suuntai-
sesti niin, että eteläreunastaan tontti avautuu eteläpuolisen puistoalu-
een suuntaa. Uudisrakennus on rakennusalaltaan ja korkeudeltaan vii-
tesuunnitelman mukainen. Olemassa olevan rakennuksen ja uudisra-
kennuksen väliin jäävälle alueelle on osoitettu kannen alainen tila, jon-
ne saa sijoittaa pysäköinti- ja yhteistiloja yhdestä kolmeen kerrokseen. 
Sähkötarkastuslaitoksen varhaisimmalle osalle on esitetty suojelu-
merkintää sr-2: ”Suojeltava rakennus. Rakennustaiteellisesti, paikal-
lishistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. Rakennusta 
tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muu-
tos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen rakennustai-
teellisia, historiallisia tai kaupunkikuvallisia arvoja tai muuttavat arkki-
tehtuurin ominaispiirteitä. Pohjoispäädyn pääsisäänkäynti katoksineen 
ja portaineen voidaan kuitenkin uudistaa rakennuksen alkuperäistä il-
mettä noudattavalla ja arkkitehtuuria tukevalla ratkaisulla. Rakennuk-
sen säilytettäviä sisätiloja ovat pohjoinen porrashuone ja sisääntuloau-
la. Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten mu-
kaisten rakenteiden ja rakennusosien sekä porrashuoneen ja niiden 
yksityiskohtien, materiaalien ja värien säilyttäminen.” Lisäksi olemassa 
olevan rakennuksen muutoksista määrätään seuraavaa: ”Olemassa 
olevan rakennuksen puiston ja pihan puoleisille julkisivuille saa raken-
taa pienet parvekkeet ripustettuina, lasittamattomina ulokeparvekkeina 
tai ranskalaisina parvekkeina. Rakennuksen muutostyöt tulee tehdä 
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hyödyntäen rakennuksen kantavia seinärakenteita ja huonejakoa. Uu-
sien ikkunoiden ja ovien materiaalina tulee olla puu.”

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo katsoo, että sen rakennetun 
kulttuuriympäristön vaalimiselle asetetut tavoitteet on riittävällä tavalla 
otettu huomioon Särkinimentie 3 asemakaavaehdotuksessa ja sen si-
sältämissä suojelumääräyksissä. Näin ollen kaupunginmuseo puoltaa 
Särkiniementie 3 asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kau-
punginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 10.9.2018

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501

anne.salminen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 03.04.2019 § 33

HEL 2016-009547 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12533 pohjakartan 
kaupunginosassa 31 Lauttasaari. 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: 12533
Kaupunginosa: 31 Lauttasaari
Kartoituksen työnumero: 25/2018
Pohjakartta valmistunut: 12.2.2019 (Uusinta ensi tilaus 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.
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Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 13.02.2019 § 15

HEL 2016-009547 T 10 03 03

Nimistötoimikunta päätti, että osoitteessa Särkiniementie 3 valmisteilla 
olevaan asemakaavan muutokseen mahdollisesti liittyvään nimitarpee-
seen palataan tarvittaessa myöhemmin.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 103
Detaljplaneändring för Botby gårds köpcentrum (nr 12595)

HEL 2018-005995 T 10 03 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12595 kartta, päivätty 27.8.2019, muutet-
tu 10.12.2019

2 Asemakaavan muutoksen nro 12595 selostus, päivätty 27.8.2019, muu-
tettu 10.12.2019, päivitetty Kylk:n 10.12.2019 päätöksen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piirnro 6985)
4 Vuorovaikutusraportti 27.8.2019, täydennetty 10.12.2019
5 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige godkänner detaljplaneändring för kvarteret 45205 och 
gatuområden i 45 stadsdelen (Botby, Botby gård) enligt ritning 
nr 12595, daterad 27.8.2019 och ändrad 10.12.2019, och på de grun-
der som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller tomten med Botby 
gårds köpcentrum, tomten för en parkeringsanläggning i norr, tomten 
för flervåningshus norr om parkeringsanläggningen med avseende på 
en liten gränsändring och gatuområden intill dessa. Detaljplanelösning-
en omfattar en trafikplan (ritning nr 6985).

Detaljplanelösningen gör det möjligt att ersätta byggnaderna i Botby 
gårds köpcentrum med ett nytt affärscenter som också inrymmer bo-
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städer. Detaljplanen medger dessutom en utvidgning av parkeringsan-
läggningen i två våningar intill med tanke på den effektiviserade mar-
kanvändningens behov. Målet är att köpcentrumets tomt ska bevaras 
som näromgivningens kommersiella centrum och medelpunkt i stads-
bilden också efter att de befintliga byggnaderna har rivits.

Köpcentrumets tomt anvisas en byggrätt på sammanlagt 10 650 m² vy, 
varav minst 1 450 m² utgör affärsvåningsyta och högst 9 200 m² bo-
stadsvåningsyta. Tomtexploateringstalet (e) stiger till ca 2,3. Antalet 
nya invånare beräknas bli ungefär 200.

I anslutning till detaljplanelösningen har det utarbetats en trafikplan, i 
vilken bl.a. förhållandena för gång- och cykeltrafik har förbättrats och 
gjorts tidsenliga på Rättarestigen och vid Rusthållarvägen.

Genomförandet av detaljplanelösningen har i synnerhet den konse-
kvensen att den som kulturhistoriskt värdefull klassificerade befintliga 
köpcentrumsbyggnaden i en våning ersätts av ett nybygge i 6–8 vå-
ningar. Samtidigt gör dock detaljplanen det möjligt att fortsätta med af-
färsverksamhet av det nuvarande slaget på tomten och att bygga bo-
städer som förtätar samhällsstrukturen i stadsdelscentrumet. Detaljpla-
nelösningen baserar sig på en helhetsbedömning, enligt vilken det inte 
finns tillräckliga förutsättningar att skydda byggnaden och göra en så 
grundlig reparation som den i praktiken kräver. Områdets centrala läge 
är å andra sidan förenligt med målet i generalplanen och det strategis-
ka målet att effektivisera markanvändningen.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska 
mål. Detaljplanelösningen motsvarar Generalplan 2016 för Helsingfors 
med rättsverkningar.

Områdets utgångspunkter och nuläge

På köpcentrumstomten finns en affärsbyggnad i en våning från 1961 
och en liten byggnad med ett värmekraftverk för köpcentrumets behov. 
På LPA-tomten norr om köpcentrumet finns ett parkeringshus från 
2003. På AK-tomten norr om LPA-tomten finns det flervåningshus i 
stadens ägo. För området gäller detaljplaner från åren 1959 och 2000.

Detaljplanelösningens kostnader

Detaljplanelösningen medför följande kostnader för staden (06/2019), 
exklusive mervärdesskatt:

Flyttning av ledningar 0,1 mn euro
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Trafikregleringar 0,15 mn euro
SAMMANLAGT 0,25 mn euro

Helsingfors stad äger områdena. Detaljplanelösningen har utarbetats 
på ansökan och innehållet i lösningen har diskuterats med sökanden. 
Detaljplanelösningen höjer områdets värde. Värdet på den nya byggrätt 
som planläggs beräknas till ca 5 miljoner euro enligt fördelningen av fi-
nansierings- och besittningsformer i BM-programmet.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 18.9-17.10.2019. Två an-
märkningar gjordes mot förslaget. En skrivelse kom in utanför fram-
läggningstiden. Påpekandena i anmärkningarna och skrivelsen gällde 
rivningen av det befintliga köpcentrumet, nybyggnadernas höjd, massa 
och arkitektoniska uttryck, parkeringslösningen, bostadsfördelningen 
och invånarlokalerna. Den skrivelse som kom in utanför framläggnings-
tiden hade som bilaga en alternativ byggplan för köpcentrumstomten.

Helen Ab, Helen Elnät Ab, Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) 
och stadsmuseet gav myndighetsutlåtanden om detaljplaneförslaget. 
Påpekandena i utlåtandena gällde trädplanteringarnas läge, avsakna-
den av ledningskartor, den ledningsgränd som dragits genom köpcent-
rumstomten, beaktandet av kulturmiljön och höjden på nybyggnaderna.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna och myndighetsut-
låtandena om förslaget till detaljplan i sammandrag och genmälena till 
de påpekanden som framförts i dessa.

Det som framförts i anmärkningarna har beaktats med hänsyn till de-
taljplanens mål och i den mån det är ändamålsenligt. Motiveringarna till 
detaljplanelösningen framgår närmare av den bifogade detaljplanebe-
skrivningen.

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga 
materialet gjordes ändringar efter att detaljplanen varit offentligt fram-
lagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens 
sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt 
muutokset).

De ändringar som gjorts efter det offentliga framläggandet har diskute-
rats med berörda parter. De vars intresse ändringarna gäller har blivit 
separat hörda per e-post.

Föredragande
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Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12595 kartta, päivätty 27.8.2019, muutet-
tu 10.12.2019

2 Asemakaavan muutoksen nro 12595 selostus, päivätty 27.8.2019, muu-
tettu 10.12.2019, päivitetty Kylk:n 10.12.2019 päätöksen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piirnro 6985)
4 Vuorovaikutusraportti 27.8.2019, täydennetty 10.12.2019
5 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Tehdyt muutokset
4 Asemakaavamuutoshakemus 24.5.2018

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

De som begärt informa-
tion om beslutet

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning

Den som sökt detaljpla-
nändring

Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning
Förslagstext

Helen Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter
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För kännedom

Stadsmiljönämnden
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Stadsmuseet
Detaljplaneläggning
Detaljplaneläggning/Koski

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.03.2020 § 166

HEL 2018-005995 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Puotila) 
korttelin 45205 ja katualueiden asemakaavan muutoksen 27.8.2019 
päivätyn ja 10.12.2019 muutetun piirustuksen nro 12595 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 644

HEL 2018-005995 T 10 03 03

Hankenumero 4385_2, 4385_3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 27.8.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12595 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Puotila) korttelia 45205 ja ka-
tualueita.

Lisäksi lautakunta päätti
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 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

10.12.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Mikko Näveri. Asiantuntija poistui 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

03.09.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

27.08.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Pekka Leivo, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 3.10.2019

HEL 2018-005995 T 10 03 03

Kaupunginmuseo on tutustunut asemakaavan muutosehdotukseen 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa 
seuraavan lausunnon.

Aiemmissa lausunnoissaan kaupunginmuseo on tähdentänyt Puotilan 
ostoskeskuksen kulttuurihistoriallista arvoa, viitaten ostoskeskusinven-

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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tointiin, jossa rakennus arvotettiin korkeimpaan 1-luokkaan perusteena 
rakennuksen erittäin harkittu ja viimeistelty arkkitehtuuri. Tämän johd-
osta kaupunginmuseo esitti täydennysrakentamisen tutkimista 
ostoskeskuksen liikeosan luoteispuolelle, vanhan talonmiehen asunnon 
paikalle ostoskeskusrakennus säilyttäen. Kaupunginmuseo on pitänyt 
erittäin valitettavana, että hyvin suunniteltu ja arkkitehtuuriltaan ajan-
mukainen, kulttuurihistoriallisesti arvokas ostoskeskusrakennus on pa-
kotettu väistymään uudisrakentamisen tieltä.

OAS-lausunnossaan museo on puolestaan todennut, että Puotilaan 
suunnitteluun liittyy erityisiä asemakaavahistoriallisia arvoja. Kaava-
alueen erityisyys on todennettu paitsi Puotilan rakennusinventoinnissa, 
myös yleiskaavaa varten tehdyssä selvityksessä Kaupungin muutos ja 
kulttuuriympäristö. Tämän johdosta ostoskeskuksen paikalle suunni-
teltavan rakentamisen lähtökohtana tulisi olla alueen ominaispiirteet, jo-
ita ovat mm. pienipiirteinen mittakaava, väljyys, matalien lamellitalojen 
muodostamat puoliksi avoimet korttelit.

Museo kritisoi OAS:n viitesuunnitelman uudisrakennuksia, ja piti Rust-
hollarintien varteen esitettyä rakentamista paikkaan liian korkeana. Su-
unnitelmassa tulisikin ottaa huomioon Rusthollarintien ja Klaavuntien 
alkuperäinen rakennuskanta ja sen mitoitus, ja tavoitteena tulisi olla 
uudisrakentamisen sovittaminen olemassa olevaan rakennettuun kult-
tuuriympäristöön.

Viitesuunnitelmaa, jonka mukaan kaavaratkaisu on laadittu, on jonkin 
verran muokattu OAS-vaiheen jälkeen. Vastineessa todetaan, että ra-
kennusosien korkeuksia on muutettu osittain matalammiksi, massoit-
telua on selkeytetty ja samalla uudisrakennuksen kansipihan avaruutta 
ja viihtyisyyttä on parannettu. Kaavaehdotuksessa uudisrakennuksen 
osien enimmäiskorkeus vastaa Rättärinpolkuun rajautuvien, 2000-
luvulla rakennettujen naapurirakennusten korkeutta lukuun ottamatta 
Rusthollarintien ja Klaavuntien kulmaan sijoittuvaa 8-kerroksista osaa. 
Kaupunkikuvallinen korostus paikallisesti tärkeässä kadunkulmassa ja 
Rusthollarintien puistoakseliin avautuvassa paikassa on vastineessa 
katsottu olevan perusteltu. 

Kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta yksikerroksisen ostarin 
purkaminen on jo itsessään Puotilan kaupunkikuvaa huomattavasti 
muuttava ja lopullinen tapahtuma. Ostarin korvaaminen 6-8- kerroksi-
sella uudisrakentamisella, tukeutuen argumentoinnissa alueen erityis-
ten asemakaavahistoriallisten arvojen vastaisesti myöhemmin toteutu-
neisiin korkeisiin kerrostaloihin, ei huomio mitenkään kulttuuriympäri-
stön reunaehtoja, eikä vastaa arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi todetun 
alueen kehittämistä. Kaupunginmuseo esittää edelleen uudisrakenta-
misen mataloittamista.
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kau-
punginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 27.2.2019

Lisätiedot
Juha Vuorinen, tutkija, puhelin: 310 36940

juha.h.vuorinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 02.07.2019 § 46

HEL 2018-005995 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12595 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: 12595
Kaupunginosa: 45 Vartiokylä
Kartoituksen työnumero: 18/2019
Pohjakartta valmistunut: 29.4.2019
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 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 104
Detaljplaneändring för Gunillavägen 3 på Degerö (nr 12568)

HEL 2014-000645 T 10 03 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12568 kartta, päivätty 10.12.2019
2 Asemakaavan muutoksen nro 12568 selostus, päivätty 10.12.2019, 

päivitetty 22.1.2020 Kylk:n päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 10.12.2019 ja asukastilaisuuden muistio 

22.11.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige godkänner detaljplaneändring för tomten 2 och gatu-, 
parkerings- och parkområden i kvarteret 49077 i 49 stadsdelen (De-
gerö, Överby) enligt ritning nr 12568, daterad 10.12.2019, och på de 
grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen. 

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen gäller Helsingfors stads bostäder Ab:s (Hekas) 
servicedepå på Gunillavägen på Degerö. Ändringen gör det möjligt att 
riva den nuvarande depån och att bygga flervåningshus och en ny ser-
vicedepå på tomten. På tomten byggs ett s.k. hybridkvarter med en ny 
servicedepå, en liten affärs- eller servicelokal, en delvis underjordisk 
parkeringslokal och tre flervåningshus på ett gårdsdäck.
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I planen ingår 5 400 m² ny bostadsvåningsyta, 600 m² depåvåningsyta 
och minst 100 m² ny yta för affärs- eller servicelokaler. Invånarantalet 
ökar med cirka 120. Detaljplanelösningens tomtexploateringstal är 
e = 1,5 och depålokalen medräknat blir det cirka 1,7.

Byggnadshelhetens läge är på Gunillavägen mellan gatans två krökar 
så att byggnaderna av olika höjd bildar en varierande vy som ett slut på 
gatan särskilt vid ankomst från öst. Byggnadernas skala är mindre från 
parkens sida i övre sluttningen. Från punkthusen öppnas vyer åt olika 
håll och på motsvarande sätt bevaras vyer till den skogiga stadsmiljön 
mellan de nya byggnaderna.

Planen ökar det nya bostadsbyggandet i Överby, förbättrar boende-
tjänsterna och möjliggör ändamålsenliga nya lokaler för Hekas service-
depå.

I samband med detaljplanelösningen har det utarbetats en trafikplan 
(ritning nr 6994), i vilken man anvisar en ny plats för busshållplatsen i 
planeringsområdet och preciserar trafikarrangemangen i östra delen av 
Gunillavägen.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska 
mål genom att främja bostadsproduktionen och göra bostadsbeståndet 
mångsidigare. Detaljplanelösningen följer Generalplan för Helsingfors 
2016, där området hör till ett bostadsdominerat område med beteck-
ningen A3.

Utgångspunkter för området och nuläge

Planeringsområdet ligger i södra delen av Överby, som har byggts hu-
vudsakligen i början av 1970-talet. I norra och södra delarna av plane-
ringsområdet omges de glesa kvarteren med flervåningshus i 4−5 vå-
ningar av skogiga och bergiga gårdar. Kvarteren på norra sidan ligger 
på ett bergskrön som är högre än planeringsområdet. Söder om Gu-
nillavägen och på Svanströmsgränden planeras och byggs flervånings-
hus i 7−8 våningar. Även i närheten, i hörnet av Reihersvägen och Gu-
nillavägen, planeras flervåningshus. I västra delen av planeringsområ-
det, på det högsta bergskrönet i Aake Pesonens park, finns konstruk-
tioner som hört till en luftvärnsstation från andra världskriget.

Byggnaden som nuförtiden finns på tomten har byggts år 1969 som en 
lokal värmecentral och år 1983 ändrats till service- och depålokaler för 
fastighetsbolaget. En del av tomten är skog, där det 1968 planlagda 
parkeringsområdet inte har förverkligats.
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För området gäller detaljplan nr 5977 (fastställd 31.5.1968) och detalj-
plan nr 10126 (fastställd 2.3.1994). Enligt detaljplanen är området par-
keringsområde (LP), kvartersområde för servicebyggnader som betjä-
nar boende (AH) och område för närrekreation (VL). För gatuområdet 
gäller detaljplan nr 12228 (trädde i kraft 22.10.2014).

Helsingfors stad äger kvartersområdet. Detaljplanelösningen har utar-
betats på initiativ av staden.

Stadsstyrelsen reserverade 5.12.2018 tomten för stadens bostadspro-
duktion (ATT) för partnerskapsplanläggning och planering av statligt 
stödda hyresbostäder.

Detaljplanelösningens kostnader

Genomförandet av detaljplanelösningen medför små kostnader för sta-
den.

Detaljplaneändringen höjer områdets värde. Enligt de upplåtelse- och 
finansieringsformer som anges i genomförandeprogrammet för boende 
och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet) är 
värdet på den nya våningsytan som planläggs cirka 3 miljoner euro.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

I den bifogade rapporten om växelverkan anges i sammandrag myn-
digheternas ställningstaganden och intressenternas åsikter, vilka in-
kommit under beredningen av detaljplanen, liksom också genmälena till 
påpekandena i dessa.

Myndigheternas ställningstaganden om planen för deltagande och be-
dömning samt om beredningsmaterialet gällde kollektivtrafikens smi-
dighet, Aakestråket och den mark som eventuellt förorenats av värme-
centralsbruket. Frågorna i ställningstagandena har beaktats i planlägg-
ningsarbetet.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt

Förslaget till detaljplan hölls offentligt framlagt 23.9−22.10.2019, vilket 
kungjordes i enlighet med markanvändnings- och bygglagen.

Det gjordes inga anmärkningar mot förslaget.

Myndighetsutlåtanden om planförslaget lämnades av Helen Ab och He-
len Elnät Ab, som meddelade att de inte har någonting att yttra. 
Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) konstaterade att ändringsför-
slaget inte förutsätter utbyggnad av vattenförsörjningen eller flyttning av 
byggda vattenförsörjningsledningar.
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Det gjordes ändringar i detaljplanekartans beteckningar, bestämmelser 
och övriga material efter att planen varit offentligt framlagd. För änd-
ringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De 
har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset). Änd-
ringarna har diskuterats med berörda parter.

Motiveringarna till detaljplanelösningen framgår närmare av den bifo-
gade detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12568 kartta, päivätty 10.12.2019
2 Asemakaavan muutoksen nro 12568 selostus, päivätty 10.12.2019, 

päivitetty 22.1.2020 Kylk:n päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 10.12.2019 ja asukastilaisuuden muistio 

22.11.2018
4 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Viistoilmakuva lounaasta, luonnos 9.10.2018
3 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

Helen Ab
Helen Elnät Ab
Helsingfors stads bostä-
der Ab

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

För kännedom

Detaljplaneläggning
Stadsmiljönämnden
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.03.2020 § 183

HEL 2014-000645 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 49. kaupunginosan (Laajasalo, Yliskylä) 
korttelin 49077 tontin 2 sekä katu-, pysäköimis- ja puistoalueiden ase-
makaavan muutosehdotuksen 10.12.2019 päivätyn piirustuksen nro 
12568 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Käsittely

16.03.2020 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 663

HEL 2014-000645 T 10 03 03

Hankenumero 0785_15
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Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 10.12.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12568 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 49. kaupunginosan 
(Laajasalo, Yliskylä) korttelin 49077 tonttia 2 sekä katu-, pysäköi-
mis- ja puistoalueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 

esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutus-
raportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalve-
lussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

  

Käsittely

10.12.2019 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro 
11 kokouksen viimeisenä asiana.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Sanna Meriläinen, arkkitehti, puhelin: 310 21154

sanna.merilainen(a)hel.fi
Anu Kuutti, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37154

anu.kuutti(a)hel.fi
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri (liikenne- ja katusuunnittelu), puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi
Maija Lounamaa, tiimipäällikkö (kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu), puhelin: 310 
37085

maija.lounamaa(a)hel.fi
Pekka Leivo, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 04.09.2019 § 50

HEL 2014-000645 T 10 03 03

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


Helsingfors stad Protokoll 6/2020 252 (268)
Stadsfullmäktige

Ärende/14
25.03.2020

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12568 pohjakartan 
kaupunginosassa 49 Laajasalo. 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: 12568
Kaupunginosa: 49 Laajasalo
Kartoituksen työnumero: 2/2019
Pohjakartta valmistunut: 17.1.2019
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 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Rakennusvirasto 9.5.2014

HEL 2014-000645 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1155-00/14 (49.ko Laajasalo, Gunil-
lantie, lämpökeskuksen tontti) 9.5.2014 mennessä.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta 
osoitteessa Gunillantie 3 sijaitsevan entisen lämpökeskuksen tontille 
(AH), sen viereiselle pysäköintialueelle (LP) sekä katualueille. Suunnit-
telualue on kaupungin omistuksessa.
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Etelään viettävällä rinnetontilla sijaitsee vuonna 1969 valmistunut läm-
pökeskus. Sen vieressä kaavaan merkityllä pysäköintialueella kasvaa 
metsikkö. Alueelle suunnitellaan täydennysrakentamisena asuinraken-
tamista. 

Lausunto

Suunnittelualueen länsipuolella on puistoreitti, joka mahdollistaa tur-
vallisen kulkemisen jyrkkää rinnettä pitkin Gunillantieltä Gunillanpolulle 
ja siitä edelleen Rudolfintielle. Reitti on huomioitava maanrakennus-
massojen sijoittelussa siten, ettei reitti vaurioidu. Mahdolliset maatäytöt 
ja muurirakenteet on sijoitettava tontille. Tontilta ei saa ohjata pintave-
siä reitille. 

Laajasalon länsiosan aluesuunnitelmaan liittyvässä asukaskyselyssä 
Aake Pesosen puisto valittiin asukkaiden keskuudessa tärkeäksi "alu-
een helmeksi".  

Rakennusviraston tavoitteena on tulevina vuosina kunnostaa tämä se-
kä kaupunkikuvan, näkymien että historian kannalta tärkeä puisto. Laa-
jasalon länsiosan aluesuunnitelmaan voi tutustua rakennusviraston net-
tisivuilla kohdassa aluesuunnitelmat (sivu 91).

Kaavayhteistyön yhteyshenkilöt rakennusvirastossa ovat lisätietojen 
antajat.

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

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

silja.savolainen(a)hel.fi
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§ 105
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2020-003992

Beslut

Motion som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 Motion av ledamoten Juhani Strandén om underlättande av situa-
tionen för personer med luftvägssjukdomar

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 91, 92, 93, 99, 100, 102, 103, 104 ja 105 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 94, 95, 96, 97 ja 98 §: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.

Valitusperusteet
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Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

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 on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
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män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätök-
sestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden 
vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikai-
suvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tie-
toon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan 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.
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3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 101 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

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

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

maankäytöllä on vaikutuksia
 rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvis-

sa asioissa toimialueellaan.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

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.
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Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
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.
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Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

91, 92, 93, 99, 100, 102, 103, 104 och 105 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

94, 95, 96, 97 och 98 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas
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 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna

Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslu-
tet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärs-
tidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

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

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

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller 
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inläm-
nas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 
 beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden 
går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5

 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079
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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 skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet 
på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);

2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yr-
kas (yrkandena);

3. grunderna för yrkandena;

4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet 
inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgif-
ter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare el-
ler ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvä-
ren är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas 
om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell an-
nan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan 
sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera pro-
cessadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den 
skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som 
fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga 
fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får 
framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade för-
hållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått känne-
dom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
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2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller 
annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;

3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för si-
na yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myn-
digheten.

Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas 
det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter 
(1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån 
för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor.

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: (09) 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

3
BESVÄRSANVISNING

101 § 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)
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 av en kommunmedlem
 av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den 

markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som 

hör till dess verksamhetsområde.

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista 
dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt 
anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns till-
gängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller 
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inläm-
nas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 

 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 
 beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

  

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5
 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079
Telefonnummer: 029 56 42000
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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

 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.
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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

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Eva Biaudet Heimo Laaksonen

Ozan Yanar

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 31.03.2020.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 31.03.2020.

Lauri Menna
johtava asiantuntija
ledande sakkunnig


