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Kokousaika 08.04.2020 18:00 - 21:15

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20 / Sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Kivekäs, Otso kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
etänä

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
etänä

Arhinmäki, Paavo kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja

Vapaavuori, Jan pormestari
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

etänä
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Alametsä, Alviina etänä
Apter, Ted etänä
Arajärvi, Pentti etänä
Aro, Katju etänä
Asko-Seljavaara, Sirpa etänä
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja etänä
Chydenius, Jussi etänä
Diarra, Fatim etänä
Ebeling, Mika etänä
Finne-Elonen, Laura etänä
Haglund, Mia etänä
Hakola, Juha etänä
Halla-aho, Jussi
Hamid, Jasmin etänä
Harjanne, Atte etänä
Harkimo, Joel etänä
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa etänä
Holopainen, Mari etänä
Honkasalo, Veronika etänä
Hussein, Abdirahim Husu etänä
Jalovaara, Ville etänä
Juva, Kati etänä
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Järvinen, Jukka etänä
Kaleva, Atte etänä
Karhuvaara, Arja etänä
Kari, Emma etänä
Kivelä, Mai etänä
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura etänä
Kopra, Pia etänä
Korkkula, Vesa etänä
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi etänä
Laaksonen, Heimo etänä, saapui 18:46, poissa: 106 - 

111 §
Laisaari, Johanna
Malin, Petra etänä
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija etänä
Månsson, Björn
Niinistö, Jussi
Niskanen, Dani etänä
Nygård, Mia etänä
Ohisalo, Maria etänä, poistui 20:00, poissa 111 §, 

117 - 118 §
Oskala, Hannu etänä
Pajunen, Jenni etänä
Parpala, Matti etänä
Pelkonen, Jaana etänä
Peltokorpi, Terhi etänä
Pennanen, Petrus etänä
Raatikainen, Mika etänä
Rantala, Marcus etänä
Rantanen, Mari etänä
Rantanen, Tuomas etänä
Rautava, Risto etänä
Rydman, Wille etänä
Said Ahmed, Suldaan etänä
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel etänä
Silvo, Satu
Soininvaara, Osmo etänä
Stranius, Leo etänä
Sydänmaa, Johanna etänä
Taipale, Ilkka
Terho, Sampo etänä
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Torsti, Pilvi etänä
Urho, Ulla-Marja etänä
Wallgren, Thomas etänä
Vanhanen, Reetta etänä
Vepsä, Sinikka etänä
Vuorjoki, Anna
Yanar, Ozan etänä
Klemetti, Tapio varajäsen

etänä
Nuorteva, Johanna varajäsen

etänä, saapui 21:13, poissa 106 - 
116 §

Sevander, Tomi varajäsen
etänä

Taipale, Kaarin varajäsen
etänä

Venemies, Mauri varajäsen
etänä

Muut

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Summanen, Juha hallintojohtaja
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Schroderus, Jenny kielenkääntäjä
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija

Puheenjohtaja

Otso Kivekäs kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
106 - 118 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna 106 - 115 §, osa 116 §, 117 - 118 §
Antti Peltonen osa 116 §
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Tid 08.04.2020 18:00 - 21:15

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 / Elektroniskt sammanträde

Närvarande

Ledamöter

Kivekäs, Otso stadsfullmäktiges ordförande
på distans

Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
på distans

Arhinmäki, Paavo stadsfullmäktiges II vice ordförande
Vapaavuori, Jan borgmästare
Pakarinen, Pia biträdande borgmästare
Sinnemäki, Anni biträdande borgmästare

på distans
Vesikansa, Sanna biträdande borgmästare
Alametsä, Alviina på distans
Apter, Ted på distans
Arajärvi, Pentti på distans
Aro, Katju på distans
Asko-Seljavaara, Sirpa på distans
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja på distans
Chydenius, Jussi på distans
Diarra, Fatim på distans
Ebeling, Mika på distans
Finne-Elonen, Laura på distans
Haglund, Mia på distans
Hakola, Juha på distans
Halla-aho, Jussi
Hamid, Jasmin på distans
Harjanne, Atte på distans
Harkimo, Joel på distans
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa på distans
Holopainen, Mari på distans
Honkasalo, Veronika på distans
Hussein, Abdirahim Husu på distans
Jalovaara, Ville på distans
Juva, Kati på distans
Järvinen, Jukka på distans
Kaleva, Atte på distans
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Karhuvaara, Arja på distans
Kari, Emma på distans
Kivelä, Mai på distans
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura på distans
Kopra, Pia på distans
Korkkula, Vesa på distans
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi på distans
Laaksonen, Heimo på distans, anlände 18:46, frånva-

rande: 106 - 111 §
Laisaari, Johanna
Malin, Petra på distans
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija på distans
Månsson, Björn
Niinistö, Jussi
Niskanen, Dani på distans
Nygård, Mia på distans
Ohisalo, Maria på distans, avlägsnade sig 20:00, 

frånvarande: 111 §, 117 - 118 §
Oskala, Hannu på distans
Pajunen, Jenni på distans
Parpala, Matti på distans
Pelkonen, Jaana på distans
Peltokorpi, Terhi på distans
Pennanen, Petrus på distans
Raatikainen, Mika på distans
Rantala, Marcus på distans
Rantanen, Mari på distans
Rantanen, Tuomas på distans
Rautava, Risto på distans
Rydman, Wille på distans
Said Ahmed, Suldaan på distans
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel på distans
Silvo, Satu
Soininvaara, Osmo på distans
Stranius, Leo på distans
Sydänmaa, Johanna på distans
Taipale, Ilkka
Terho, Sampo på distans
Torsti, Pilvi på distans
Urho, Ulla-Marja på distans
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Wallgren, Thomas på distans
Vanhanen, Reetta på distans
Vepsä, Sinikka på distans
Vuorjoki, Anna
Yanar, Ozan på distans
Klemetti, Tapio ersättare

på distans
Nuorteva, Johanna ersättare

på distans, anlände 21:13, frånva-
rande 106 - 116 §

Sevander, Tomi ersättare
på distans

Taipale, Kaarin ersättare
på distans

Venemies, Mauri ersättare
på distans

Övriga

Sarvilinna, Sami kanslichef
Summanen, Juha förvaltningsdirektör
Peltonen, Antti förvaltningschef
Menna, Lauri ledande sakkunnig
Djupsjö, Stefan övertranslator
Schroderus, Jenny translator
Snellman, Johanna kommunikationsspecialist

Ordförande

Otso Kivekäs stadsfullmäktiges ordförande
106 - 118 §

Protokollförare

Lauri Menna ledande sakkunnig
106 - 115, delvis 116 §, 117 - 118 §

Antti Peltonen förvaltningschef
delvis 116 §
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§ Asia

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

107 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

108 Asia/3 Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenten valinta
Val av ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion

109 Asia/4 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen va-
linta
Val av ledamot i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion

110 Asia/5 Käräjäoikeuden lautamiehen valinta
Val av nämndeman vid tingsrätten

111 Asia/6 Helsingin keskuspelastusaseman vesi- ja viemärikorjauksen sekä ve-
sikaton korjauksen hankesuunnitelma
Projektplan för reparation av vatten- och avloppsledningar och för re-
paration av yttertaket på Helsingfors centralräddningsstation

112 Asia/7 Hakaniemenrannan asemakaava ja asemakaavan muutos (12575)
Detaljplan och detaljplaneändring för Hagnäs strand (nr 12575)

113 Asia/8 Laajasalon Gunillantie 3 asemakaavan muuttaminen (nro 12568)
Detaljplaneändring för Gunillavägen 3 på Degerö (nr 12568)

114 Asia/9 Lauttasaaren korttelin 31120, Särkiniementie 3 asemakaavan muut-
taminen (12533)
Detaljplaneändring för kvarteret 31120, Mörtnäsvägen 3, på Drumsö 
(nr 12533)

115 Asia/10 Kampin hiljentymiskappelin asemakaavan muuttaminen (nro 12611)
Detaljplaneändring för Kampens kapell (nr 12611)

116 Asia/11 Puotilan ostarin asemakaavan muuttaminen (nro 12595)
Detaljplaneändring för Botby gårds köpcentrum (nr 12595)

117 Asia/12 Hernesaaren asemakaavan ja asemakaavan muutosten hyväksymi-
nen (12510)
Detaljplan och detaljplaneändring för Ärtholmen (nr 12510)

118 Asia/13 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 106
Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää-
tösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu 
seuraavat varavaltuutetut:

 Haatainen Tuula tilalle Sevander Tomi
 Razmyar Nasima tilalle Taipale Kaarin
 Vartiainen Juhana tilalle Klemetti Tapio
 Väyrynen Paavo tilalle Venemies Mauri

Nimenhuudosta oli poissa seuraava valtuutettu:

 Heimo Laaksonen

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu 
koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. 
Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuu-
tetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että 
kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

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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§ 107
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Ted Apter ja Petra Malin se-
kä varalle valtuutetut  Silja Borgarsdóttir Sandelin ja Ville Jalovaara.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 108
Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenten valinta

HEL 2020-002904 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Thomas Wallgrenille eron kaupunginhallituksen konserni-
jaoston jäsen Tomi Sevanderin henkilökohtaisen varajäsenen luot-
tamustoimesta ja valitsi Tomi Sevanderin henkilökohtaiseksi varajä-
seneksi Elisa Gebhardin sekä

 myönsi Elisa Gebhardille eron kaupunginhallituksen konsernijaos-
ton jäsen Nasima Razmyarin henkilökohtaisen varajäsenen luotta-
mustoimesta ja valitsi Nasima Razmyarin henkilökohtaiseksi varajä-
seneksi Thomas Wallgrenin vuoden 2021 toukokuun lopussa päät-
tyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 4.3.2020
2 Eroilmoitus 4.3.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginvaltuusto valitsi 5.6.2019 § 187 Elisa Gebhardin (SDP) Na-
sima Razmyarin henkilökohtaiseksi varajäseneksi ja Thomas Wallgre-
nin (SDP) Tomi Sevanderin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupun-
ginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päät-
tyväksi toimikaudeksi.

Thomas Wallgren ja Elisa Gebhard pyytävät 4.3.2020 eroa kaupungin-
hallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimista. SDP:n val-
tuustoryhmä on toivonut mahdollisuutta vaihtaa konsernijaoston vara-
jäseniä kaupunginhallituksen varajäsenyyksiä vastaavaksi siten, että 
Thomas Wallgren toimisi jatkossa Nasima Razmyarin henkilökohtaise-
na varajäsenenä ja Elisa Gebhard Tomi Sevanderin henkilökohtaisena 
varajäsenenä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 4.3.2020
2 Eroilmoitus 4.3.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos
Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.03.2020 § 197

HEL 2020-002904 T 00 00 02

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Thomas Wallgrenille eron kaupunginhallituksen konserni-
jaoston jäsen Tomi Sevanderin henkilökohtaisen varajäsenen luot-
tamustoimesta ja valitsee Tomi Sevanderin henkilökohtaiseksi vara-
jäseneksi Elisa Gebhardin sekä

 myöntää Elisa Gebhardille eron kaupunginhallituksen konsernijaos-
ton jäsen Nasima Razmyarin henkilökohtaisen varajäsenen luotta-
mustoimesta ja valitsee Nasima Razmyarin henkilökohtaiseksi vara-
jäseneksi Thomas Wallgrenin vuoden 2021 toukokuun lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 109
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen 
valinta

HEL 2020-003021 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Nora Lindströmille eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
ruotsinkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsi Bicca Olinin jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruot-
sinkieliseen jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Erohakemus 6.3.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Nora Lindströmin (Vihr.) 7.6.2017 § 266 jä-
seneksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Nora Lindström pyytää 6.3.2020 
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eroa kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen 
luottamustoimesta henkilökohtaisista syistä.

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

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

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

Hallintosäännön 2 luvun 8 §:n mukaan kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan ruotsinkieliseen jaostoon valittavan henkilön tulee kuulua ruotsin-
kieliseen kieliryhmään.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Erohakemus 6.3.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Ruotsinkielinen jaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 23.03.2020 § 198

HEL 2020-003021 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Nora Lindströmille eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
ruotsinkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Bicca Olinin jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
ruotsinkieliseen jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Käsittely

23.03.2020 Ehdotuksen mukaan

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Reetta Vanhasen ehdotuksesta 
esittää Bicca Olinia jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruot-
sinkieliseen jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toi-
mikaudeksi.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 110
Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2020-001960 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Tarik Ahsanullahille eron käräjäoikeuden lautamiehen luot-
tamustoimesta ja

 valitsi Timo Aurasen käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 13.2.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 12.12.2018 § 411 Tarik Ahsanullahin (Kok.) 
käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi. Tarik Ahsanullah pyytää 13.2.2020 eroa käräjäoi-
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keuden lautamiehen luottamustoimesta saatuaan luvan toimia oikeu-
denkäyntiavustajana.

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

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

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 13.2.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.03.2020 § 199

HEL 2020-001960 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto

 myöntää Tarik Ahsanullahille eron käräjäoikeuden lautamiehen luot-
tamustoimesta ja

 valitsee Timo Aurasen käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 111
Helsingin keskuspelastusaseman vesi- ja viemärikorjauksen sekä 
vesikaton korjauksen hankesuunnitelma

HEL 2017-002485 T 10 05 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin keskuspelastusaseman vesi- ja 
viemärikorjauksen sekä vesikaton korjauksen 2.1.2020 päivätyn han-
kesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 11 030 brm² 
ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 10 
337 000 euroa helmikuun 2020 kustannustasossa. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 2.1.2020, Keskuspelastusasema
2 Kustannusarvio HKA 28.10.2019, Keskuspelastusasema
3 Keskuspelastusaseman vesi- ja viemärikorjauksen hankesuunnitelman 

puolto 22.1.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Helsingin keskuspelastusaseman korjaushanke kohdistuu koko raken-
nuksen vesi- ja viemärikorjaukseen sekä sisäilmanlaatua parantaviin 
tekijöihin.

Pelastusasema on toiminnassa koko korjauksen ajan ja korjaushanke 
toteutetaan seitsemässä vaiheessa vaiheistussuunnitelman mukaisesti.

Hankkeessa keskitytään uusimaan vesi- ja viemärijärjestelmät sekä 
uusimaan vaipan osia (vesikatto ja julkisivu) määrätyiltä osin sekä uu-
simaan kellaritilojen ulkoseinien vesieristyksiä ja salaojituksia sekä ul-
koseinien sisäpuolisia kuorimuurauksia lämmöneristyksineen.
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Pelastustoimen sukeltajien harjoitusallas ja allasosasto sekä pesuhuo-
neet ja saunatilat korjataan tutkimusten ja suunnitelmien edellyttämäs-
sä laajuudessa. WC- ja suihkutilojen vedeneristys ja laatoitustyöt teh-
dään koko rakennuksen alueella vesi- ja viemärikorjauksen yhteydes-
sä.

Hankkeeseen on sisällytetty Helsingin hiilineutraaliustavoitteisiin vaikut-
tavana tekijänä rakennuksen vesikatolle sijoitettava aurinkovoimala.

Esittelijän perustelut

Yleistä hankkeesta

Hanke on välttämätön toteuttaa pelastustoimen operatiivisen toiminta-
varmuuden turvaamisen, sisäilmaolosuhteiden parantamisen ja ener-
giasäästötavoitteiden vuoksi.

Rakennuksen vesi- ja viemärijärjestelmä on alkuperäinen ja tutkimuk-
sien perusteella käyttöikänsä päässä. Rakennuksessa on ollut useita 
viemärivuotoja, joita on korjattu.

Kuntotutkimuksissa on todettu rakennuksen D-osan ulkoseinärakentei-
den eristeissä olevan mikrobikasvustoa. Kellaritilojen seinien lämpö-
eristyksissä on todettu mikrobivaurioita. Vesikatto on joillain osa-alueilla 
vuotanut ja sitä on paikkailtu.

D-osan vaurioituneet tiilijulkisivut eristeineen ja ikkunoineen puretaan. 
Vesikatto puretaan ja eristeet vaihdetaan. Julkisivun ja vesikaton uusi-
misella parannetaan rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta ja  raken-
teiden energiatehokkuutta.

Aurinkovoimala on taloudellisesti järkevä rakentaa kohteeseen, jossa 
energiantuotto kulutetaan paikan päällä. Pelastusasema on ympärivuo-
rokautisessa käytössä. Aurinkovoimala toteuttaa osaltaan Hiilineutraali 
Helsinki-ohjelmaa.

Julkisivun muutos edellyttää rakennuslupaa.

Viranomaisten ennakkolausunnot

Rakennusvalvonnan ennakkolausuntojen mukaan julkisivumuutoksen 
räystäskorotus, tiilimuurauksen ja ikkunoiden uusiminen sekä aurinko-
voimalan toteutus katolle on toteutettavissa. Rakennusvalvonta suorit-
taa naapureiden kuulemisen.

Rakennuskustannukset ja rahoitus
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Kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallinnan laati-
ma hankesuunnitelmavaiheen (HKA) kustannusarvio on 10 337 000 
euroa arvonlisäverottomana; THI helmikuu 2020.  

Vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2020–2029 Keskuspelastusaseman 
vesi- ja viemärikorjauksiin on varattu 4 070 000 euroa vuosille 2020–
2022.

Hankkeen toteutuksen edellyttämä 10 337 000 euron rahoitustarve ote-
taan huomioon uutta rakentamisohjelmaehdotusta valmisteltaessa. 
Keskuspelastusasemalle on tehty laajat kuntotutkimukset sisäilmaon-
gelmien vuoksi. Tutkimustulosten perusteella alkuperäiseen hanke-
suunnitelmaan on lisätty korjaustöitä, jotka olisivat tulleet tehtäväksi jo-
ka tapauksessa lähitulevaisuudessa ja olisivat aiheuttaneet haittaa pe-
lastustoimelle. Näitä lisättyjä korjauksia ovat mm. laajennetut LVIS-työt, 
julkisivukorjaus rakennuksen D osalta, vesikaton korjaus sekä harjoitu-
sallasosaston, pesutilojen ja saunojen uusiminen viemärisaneerauksen 
yhteydessä. Lisäksi Keskuspelastusaseman katolle asennetaan noin 
460 aurinkopaneelia osana Helsingin hiilineutraaliustavoitetta.

Vuokravaikutus

Vuokranmääräytymisperusteena pinta-ala 9 302 htm².

Kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallinnan asia-
kaspäällikön mukaan vuokra tulee olemaan 18,57 eu-
roa/htm²/kuukaudessa. Vuokrakustannukset ovat 172 738 euroa/kk ja 
2 072 858 euroa/vuodessa.

Pääomavuokra noin 18,07 euroa/htm²/kk (korko 3 %)

Ylläpitovuokra            0,50 euroa/htm²/kk (vuoden 2017 tasossa)

Yhteensä                 18,57 euroa/htm²/kk (takaisinmaksuaika 20 vuotta)

Väistötilakustannus

Ajoneuvokorjaamo ja keskusvarasto siirretään Malmin lentokentän Ra-
javartiolaitokselta vapautuneeseen kiinteistöön, joka korvaa Malmin 
kosteusvaurioista ja sisäilmaongelmista kärsivän pelastusaseman. Ra-
javartioston entisen kiinteistön muutostyöt pelastusasema käyttöön 
valmistuvat keväällä 2020. Hankesuunnitelma 29.1.2019. Kaupunkiym-
päristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätös 
7.2.2019 § 23.

Pelastuslaitos vastaa väistötilojen vuokra- ja muuttokustannuksista.
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Aikataulu ja toteutus

Rakentaminen alkaa 5–6/2020, ja työ valmistuu 6/2022.

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankkeen toteuttamisesta ja kiin-
teistön ylläpidosta. Rakennuttaminen -palvelu rakennuttaa hankkeen ja 
kohteen ylläpidosta vastaa pelastuslaitos.

Pelastuslaitoksen lausunto

Pelastuslaitos on 22.1.2020 § 5 antanut hankesuunnitelmasta puolta-
van lausunnon ja ilmoittanut hyväksyvänsä hankkeesta aiheutuvat 
vuokravaikutukset.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoo-
naa euroa. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 2.1.2020, Keskuspelastusasema
2 Kustannusarvio HKA 28.10.2019, Keskuspelastusasema
3 Keskuspelastusaseman vesi- ja viemärikorjauksen hankesuunnitelman 

puolto 22.1.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Pelastuslautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.03.2020 § 201

HEL 2017-002485 T 10 05 02

Päätös



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 16 (193)
Kaupunginvaltuusto

Asia/6
08.04.2020

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

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin keskuspelastusaseman vesi- 
ja viemärikorjauksen sekä vesikaton korjauksen 2.1.2020 päivätyn 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 11 030 
brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottoma-
na 10 337 000 euroa helmikuun 2020 kustannustasossa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 23.01.2020 
§ 8

HEL 2017-002485 T 10 05 02

Kiinteistötunnus 091-011-0327-0009, pysyvä rakennustunnus 2291, Agricolankatu 15, 00530 Hel-
sinki

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Helsingin keskuspelastusaseman 2.1.2020 
päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 
11 030 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäve-
rottomana 9 975 000 euroa elokuun 2019 kustannustasossa ehdolla, 
että pelastuslaitos antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Käsittely

23.01.2020 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Sari Hilden: Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:

Lisätään tiivistelmän alkuun: Tämä hankesuunnitelma korvaa 
10.3.2017 päivätyn vesi ja viemärikorjauksen hankesuunnitelman, jon-
ka kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaosto on hyväksynyt 8.3.2018. Edellisessä hankesuunnitelmassa 
huomioitiin vain perinteiseen linjasaneeraukseen liittyvät vesi- ja viemä-
rikorjaukset. Hankkeen suunnitteluvaiheessa on todettu, että hanke 
kannattaa toteuttaa laajempana kokonaisuutena.
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Toni Lähdemäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 39351

toni.lahdemaki(a)hel.fi
Jouko Snellman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 40334

jouko.snellman(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 21.03.2017 § 38

HEL 2017-002485 T 10 05 02

Esitys

Pelastuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle keskuspelastusaseman 
vesi- ja viemärikorjauksen hankesuunnitelman (10.3.2017) hyväksymis-
tä.

Esityksen perustelut

Kallion keskuspelastusasemalta hoidetaan Helsingin kantakaupungin 
pelastustehtäviä. Asemalle on sijoitettu operatiivisten yksiköiden lisäksi 
pelastuslaitoksen johto, henkilöstöhallinto, toimintojen kehittäminen, tie-
toliikenne- ja telepalvelut, keskusvarasto, varusvarasto, ajoneuvokor-
jaamo- sekä kaluston huoltotoiminnot. Kallion pelastusasema on miehi-
tykseltään Helsingin suurin ja on erittäin tärkeässä roolissa keskusta-
alueen pelastustoiminnassa.

Kallion pelastusasemalle sijoitettujen pelastusyksiköiden hälytystehtä-
vien lukumäärä vuonna 2016 oli 5 093, kiireellisiä ensihoidon tehtäviä 
oli 14 080 kpl. 

Nykyinen vesi- ja viemäriverkosto on käyttöikänsä päässä (järjestelmä 
on rakennettu 1973) ja voi pettäessään estää pelastusaseman toimin-
nan sekä varautumisen pelastustehtäviin. Viemäriverkosto kuvattiin 
hankesuunnittelua varten 2015 loppuvuodesta, kuvaus päätettiin tehdä 
viime vuosien hätäkorjausten lukuisesta määrästä johtuen. Kuvausra-
portit vahvistivat käsitystä viemäriverkoston heikosta teknisestä kun-
nosta. Pelastuslaitoksen tilayksikkö on teettänyt hankkeen korjaus-
suunnitelmat. Korjauksen yhteydessä uusitaan myös piha-alueiden 
viemäröinti asfaltointeineen ja uusitaan eräiden kellaritilojen perusmuu-
rien vesieristykset ja salaojitukset.
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Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus on tarkoitus toteuttaa pääosin 
vuosien 2018-2019 aikana. Korjaustyö on suunniteltu toteutettavaksi 
vaiheittain jakamalla rakennus lohkoihin. Korjaamo, keskusvarasto, va-
rusvarasto, osa toimistohenkilöstöstä sekä osa operatiivisesta henkilös-
töstä siirretään väistötiloihin. Aikatauluun varataan aikaa vaiheistuksen 
edellyttämien muuttojen ja väliaikaisten tilajärjestelyiden tekemiseksi.

HKR-Rakennuttajan laskemat korjauskustannukset ilman väistötilojen 
kustannuksia ovat 4 068 000 €, alv 0 % (1/2017, RI=109., THI=169.0).
Väistötilakustannuksiin on varattava 488 000 euroa, alv 0 %. Nykyinen 
tilakeskukselle maksettava pääomavuokra on 1 418 433 € / vuosi ja 
korjauksen jälkeinen pääomavuokra 1 645 180 € / vuosi. Asema on pe-
lastuslaitoksen omassa ylläpidossa.

Esittelijä
pelastuskomentaja vs.
Jorma Lilja

Lisätiedot
Keijo Mäki, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 31110

keijo.maki(a)hel.fi
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§ 112
Hakaniemenrannan asemakaava ja asemakaavan muutos (12575)

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 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. 

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat kaksi toivomuspontta:

 Hyväksyessään Hakaniemen rannan kaavan, valtuusto edel-
lyttää, että tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa Hakaniemestä 
muualle kaupunkiin myös työmatkaliikennettä avoveden aika-
na.Veneliikenteen lisääminen on myös merellisen Helsingin 
strategian mukaista ja tukee veneily- yrittäjyyden kannatta-
vuutta. (Arja Karhuvaara)

  
 Hyväksyessään Hakaniemenrannan asemakaavan ja asema-

kaavan muutoksen, kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatko-
suunnittelun yhteydessä erityisesti Kruununhaan alueella pyri-
tään liikenteen osalta etsimään ratkaisuja, jotka eivät aina-
kaan heikennä alueen turvallisuutta, asukasviihtyisyyttä eikä 
yritysten toimintaedellytyksiä. (Risto Rautava)

Käsittely

Keskustelun kuluessa esitettiin hyväksyttäväksi kaksi toivomuspontta:

Valtuutettu Arja Karhuvaara ehdotti valtuutettu Mauri Venemiehen kan-
nattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään Hakaniemen rannan kaavan, valtuusto edel-
lyttää, että tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa Hakaniemestä 
muualle kaupunkiin myös työmatkaliikennettä avoveden aika-
na.Veneliikenteen lisääminen on myös merellisen Helsingin 
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strategian mukaista ja tukee veneily- yrittäjyyden kannatta-
vuutta.

Valtuutettu Risto Rautava ehdotti valtuutettu Atte Kalevan kannattama-
na hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään Hakaniemenrannan asemakaavan ja asema-
kaavan muutoksen, kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatko-
suunnittelun yhteydessä erityisesti Kruununhaan alueella pyri-
tään liikenteen osalta etsimään ratkaisuja, jotka eivät aina-
kaan heikennä alueen turvallisuutta, asukasviihtyisyyttä eikä 
yritysten toimintaedellytyksiä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.

1 äänestys

Valtuutettu Arja Karhuvaaran ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään Hakaniemen rannan kaavan, valtuusto 
edellyttää, että tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa Hakaniemestä muual-
le kaupunkiin myös työmatkaliikennettä avoveden aikana.
Veneliikenteen lisääminen on myös merellisen Helsingin strategian 
mukaista ja tukee veneily- yrittäjyyden kannattavuutta. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 49
Alviina Alametsä, Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Har-
ry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluo-
ma, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Jukka Järvinen, Atte 
Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Ma-
lin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, 
Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Pia Pakari-
nen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Penna-
nen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Suldaan Said 
Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Ilkka Taipale, 
Sampo Terho, Ulla-Marja Urho, Mauri Venemies, Anna Vuorjoki
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Ei-äänet: 2
Ville Jalovaara, Otto Meri

Tyhjä: 33
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Kaisa Hernberg, 
Veronika Honkasalo, Kati Juva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, 
Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Hannu Oskala, Mari Ran-
tanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Tomi Sevander, Anni Sin-
nemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vep-
sä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Poissa: 1
Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Arja Karhuvaaran ehdottaman 
toivomusponnen.

2 äänestys

Valtuutettu Risto Rautavan ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään Hakaniemenrannan asemakaavan ja 
asemakaavan muutoksen, kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatko-
suunnittelun yhteydessä erityisesti Kruununhaan alueella pyritään lii-
kenteen osalta etsimään ratkaisuja, jotka eivät ainakaan heikennä alu-
een turvallisuutta, asukasviihtyisyyttä eikä yritysten toimintaedellytyk-
siä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 69
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, 
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Joel Harkimo, Eveliina 
Heinäluoma, Abdirahim Husu Hussein, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, 
Arja Karhuvaara, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, 
Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, 
Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muu-
rinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria 
Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, 
Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, 
Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, 
Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo 
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Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo Terho, Pilvi Torsti, 
Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, 
Anna Vuorjoki

Tyhjä: 15
Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Atte Harjanne, Kaisa Hernberg, Mari 
Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Emma Ka-
ri, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Kaarin Taipale, Reetta Vanhanen, 
Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Poissa: 1
Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Risto Rautavan ehdottaman 
toivomusponnen.

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

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
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Liite 5
Liite 6

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee alueita Hakaniemenran-
nassa sekä Siltavuorenrannassa, Opetushallituksen korttelia sekä katu-
, 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.
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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 
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.
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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-
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 
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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, 
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.
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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

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-
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riympäristön suojelu
Helen Oy

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Asemakaavoitus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 25.03.2020 § 99

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

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, 
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
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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.
 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

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

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

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 31 (193)
Kaupunginvaltuusto

Asia/7
08.04.2020

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

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)

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-
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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 
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. 
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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-
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 
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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

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 kaupunki Pöytäkirja 7/2020 35 (193)
Kaupunginvaltuusto

Asia/7
08.04.2020

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

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

(aukio)

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

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

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2017 § 110

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Ksv 1611_1
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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

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä 
hyväksyä varapuheenjohtaja Soininvaaran tekemän ja puheenjohtaja 
Rautavan kannattaman vastaehdotuksen.

14.02.2017 Pöydälle

04.11.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

http://www.hel.fi/ksv
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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.

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-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 40 (193)
Kaupunginvaltuusto

Asia/7
08.04.2020

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

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 
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 
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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.

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-
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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 
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-
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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 
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 
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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.

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-
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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-
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.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 46 (193)
Kaupunginvaltuusto

Asia/7
08.04.2020

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

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.

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-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 47 (193)
Kaupunginvaltuusto

Asia/7
08.04.2020

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

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.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä muuta huomautettavaa päivite-
tystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1176-01/16 ja kaavaluon-
noksesta.
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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 
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-
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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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§ 113
Laajasalon Gunillantie 3 asemakaavan muuttaminen (nro 12568)

HEL 2014-000645 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi  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. 

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

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
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Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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 
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.
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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-
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.
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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.

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
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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

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 25.03.2020 § 104

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
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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

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-
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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 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

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

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. 
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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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§ 114
Lauttasaaren korttelin 31120, Särkiniementie 3 asemakaavan muut-
taminen (12533)

HEL 2016-009547 T 10 03 03

Päätös

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

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

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

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

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

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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. 

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-
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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.

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-
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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-
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
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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-
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

Kaupunginvaltuusto 25.03.2020 § 102

HEL 2016-009547 T 10 03 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
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Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

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

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
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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

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:

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

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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§ 115
Kampin hiljentymiskappelin asemakaavan muuttaminen (nro 12611)

HEL 2018-010343 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 4. kaupunginosan Kampin korttelin 4012 
tonttia 1 sekä torialuetta koskevan asemakaavan muutoksen 14.1.2020 
päivätyn ja 16.3.2020 korjatun piirustuksen nro 12611 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12611 kartta, päivätty 14.1.2020, korjattu 
16.3.2020

2 Asemakaavan muutoksen nro 12611 selostus, päivätty 14.1.2020, kor-
jattu 16.3.2020

3 Vuorovaikutusraportti 27.9.2019, täydennetty 14.1.2020
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva, 14.1.2020

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

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Väylävirasto
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Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Kampin hiljentymiskap-
pelia, joka sijaitsee Kampissa Narinkan laidalla. Se mahdollistaa kap-
pelin asiakastilojen laajentamisen ja parantaa kappelin edellytyksiä 
vastaanottaa asiakkaita ja järjestää tilaisuuksia.  Laajennus ei vaikuta 
puisen kappelin itsenäiseen asemaan kaupunkitilassa.  

Suunnittelualueen pinta-ala on 425 m2. Kaavaratkaisun myötä tontin 
kerrosala kasvaa 70 k-m2. Tontin tehokkuusluku on eₜ = 0,95.   

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että jalustaosa 
laajenee ja Simonpuistikkoon johtava porras jää rakennuksen taakse.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista keskustan elinvoimaisuutta lisäämällä ja ehkäisemällä osaltaan 
segregaation kehittymistä, kun kirkon tuottamien sosiaalipalvelujen 
toimintaedellytykset paranevat. 

Kaavaratkaisu on oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaavan 2016 mu-
kainen. Yleiskaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta ja sitä kos-
kee myös merkintä rautatietä eli Pisararataa varten.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on Kampin hiljentymiskappeli ja sen asiakastilat. Vuonna 2012 
valmistunut hiljentymiskappeli on nykyään tärkeä osa kirkon sosiaali-
työtä keskellä kaupunkia. Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 
2010.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty hakemuk-
sen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

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

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa: Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto, 
Helen Sähköverkko Oy, Väylävirasto sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
miala. 

Viranomaisten kannanotoissa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
sekä valmisteluaineistosta ei ollut huomautettavaa asemakaavan muu-
toksesta. Kannanotoissa tuotiin esille Pisararadan suunnitelma-
aineisto, alueen vesijohtojen vaikutus sekä valtakunnallisesti merkittä-
vän rakennetun kulttuuriympäristön huomioiminen. Kannanotoissa esi-
tetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että jatkosuunnit-
telussa tarkennetaan laadittujen suunnitelmien vaikutusta laajennuso-
san suunnitteluun.

Mielipiteet

Kirjallisia mielipiteitä saapui 1 kpl. Mielipide osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistui uudisrakennuksen 
muotoon ja sijaintiin. Uudisosa ei saisi peittää Danske Bankin asiakas-
sisäänkäyntiä, eikä portaikon alapäähän saisi muodostua varjoisaa 
paikkaa. Mielipide on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että uudi-
sosaa on muotoiltu uudelleen avonaisemmaksi siten, että portaikko nä-
kyy hieman kutsuvammin Narinkan suunnasta. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 27.9.–28.10.2019, mistä on 
ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Kaa-
vaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Ehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti 
nähtävillä. Lausunnon antoivat
Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) se-
kä kaupunginmuseo.  
Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. HSY ilmoitti, että asemakaavan 
muutos ei edellytä aluetta palvelevien yleisten vesijohtojen ja viemärien 
siirtämistä.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 70 (193)
Kaupunginvaltuusto

Asia/10
08.04.2020

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

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista viranomaisten lausunnoista.  

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. 

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 14.1.2020 
päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12611 hyväksymistä. 
Kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyn jälkeen kaavakarttaan on 
tehty vähäisiä teknisiä tarkistuksia: ylimääräinen rakennusalan osan ra-
ja on poistettu ja korttelialueen rajaa on tarkistettu siten, että uutta to-
rialuetta ei muodostu ja siten, että tontin kaarevia rajoja on siistitty las-
kennallisista syistä. Tarkistukset eivät vaikuta kaavan sisältöön.

Tarkemmat perustelut

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 12611 kartta, päivätty 14.1.2020, korjattu 
16.3.2020

2 Asemakaavan muutoksen nro 12611 selostus, päivätty 14.1.2020, kor-
jattu 16.3.2020

3 Vuorovaikutusraportti 27.9.2019, täydennetty 14.1.2020
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva, 14.1.2020

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

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

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

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Väylävirasto
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.03.2020 § 217

HEL 2018-010343 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 4. kaupunginosan Kampin korttelin 4012 
tonttia 1 sekä torialuetta koskevan asemakaavan muutoksen 14.1.2020 
päivätyn ja 16.3.2020 korjatun piirustuksen nro 12611 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

09.03.2020 Poistettiin

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunta 14.01.2020 § 7

HEL 2018-010343 T 10 03 03

Hankenumero 3221_8

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 14.1.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12611 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 4. kaupunginosan 
(Kamppi) korttelin 4012 tonttia 1 sekä torialuetta.

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

14.01.2020 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Laura Rissanen (hallintolain 28 §:n 1 momentin 2 kohta)

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 19.09.2019 § 52

HEL 2018-010343 T 10 03 03

Päätös

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12611 pohjakartan 
kaupunginosassa 4 Kamppi. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12611
Kaupunginosa: 4 Kamppi
Kartoituksen työnumero: 25/2019
Pohjakartta valmistunut: 28.6.2019
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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§ 116
Puotilan ostarin asemakaavan muuttaminen (nro 12595)

HEL 2018-005995 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 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.

Käsittely

Valtuutettu Sami Muttilainen ehdotti, että kaupunginvaltuusto hylkää 
päätösehdotuksen seuraavasti: 

Esitän kaavan hylkäämistä ja Puotilan ostoskeskuksen suojelemista. 
Kaupunkikuvaa ei tule suunnitella ainoastaan tonttimaan markkina-
arvon perusteella. Kaupunkikuva elää, mutta kulttuurihistoriallisesti luo-
kiteltuja arvokkaita rakennuksia tulee vaalia sen rinnalla.

Valtuutettu Sami Muttilaisen esittämää hylkäysehdotusta ei kannatettu, 
joten se raukesi.

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

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

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

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

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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-
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. 
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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
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
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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

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
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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

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

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 25.03.2020 § 103
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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

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 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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§ 117
Hernesaaren asemakaavan ja asemakaavan muutosten hyväksymi-
nen (12510)

HEL 2017-013476 T 10 03 03

Päätös

Asia poistettiin esityslistalta kaupunginhallituksen peruutettua ehdotuk-
sensa kaupunginvaltuustolle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 29 luvun 8 §:n mukaisesti asia on poistettava esityslis-
talta, jos ehdotus on peruutettu ennen kuin valtuusto on tehnyt päätök-
sen asiasta. Kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle 25.03.2020 § 100 
ja asia oli tarkoitus käsitellä kaupunginvaltuuston 8.4.2020 kokoukses-
sa. 

Koronavirusepidemian vuoksi kaupunginvaltuuston 8.4.2020 kokous 
pidetään ensimmäistä kertaa sähköisessä toimintaympäristössä. Ko-
kouksen teknisen sujuvuuden varmistamiseksi on perusteltua pitää esi-
tyslista mahdollisimman tiiviinä. Näin ollen yllä mainittu asia siirretään 
22.4.2020 kokouksen esityslistalle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 06.04.2020 § 233

Päätös

Kaupunginhallitus päätti peruuttaa esityksensä kaupunginvaltuustossa 
8.4.2020.

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle 22.4.2020 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

06.04.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä lisäsi esityksen esityslistalle kokouksessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi asian ottamisen käsiteltäväkseen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli 9.3.2020 § 168 Hernesaaren asemakaavan 
ja asemakaavan muutosten hyväksymistä (12510) ja esitti asian kau-
punginvaltuustolle 25.3.2020. Kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle 
25.03.2020 § 100 ja asia oli tarkoitus käsitellä kaupunginvaltuuston 
8.4.2020 kokouksessa.

Koronavirusepidemian vuoksi kaupunginvaltuuston 8.4.2020 kokous 
pidetään ensimmäistä kertaa sähköisessä toimintaympäristössä. Ko-
kouksen teknisen sujuvuuden varmistamiseksi on perusteltua pitää esi-
tyslista mahdollisimman tiiviinä. Näin ollen yllä mainittu asia siirretään 
22.4.2020 kokoukseen.

09.03.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

02.03.2020 Pöydälle
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25.03.2020 Pöydälle

10.12.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

03.12.2019 Pöydälle

26.11.2019 Pöydälle

26.03.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

12.03.2019 Pöydälle

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

06.06.2018 Käsitelty

09.05.2018 Pöydälle

14.03.2018 Käsitelty

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sarvilinna, Sami

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

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

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

jari.huhtaniemi(a)hel.fi
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§ 118
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2020-004824, 2020-004826, 2020-004827

Päätös

Ryhmäaloitteet

 Feministisen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite sosiaalisen jäl-
leenrakentamisen ohjelman luomisesta Helsingille koronan jälkei-
seen aikaan 

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Sinikka Vepsän aloite HUSLAB näytteenottopisteen pe-
rustamisesta Jakomäen terveysasemalle

 valtuutettu Sinikka Vepsän aloite historiallisesti arvokkaan Laiholan 
talon kunnostamisesta takaisin asuinkäyttöön

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 106
Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Beslut

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

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att följande ersättare har kallats i de leda-
möters ställe som anmält förhinder:

 Haatainen Tuula, ersättare Sevander Tomi
 Razmyar Nasima, ersättare Taipale Kaarin
 Vartiainen Juhana, ersättare Klemetti Tapio
 Väyrynen Paavo, ersättare Venemies Mauri

Följande ledamot var frånvarande vid namnuppropet:

 Heimo Laaksonen

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i 
den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt 
namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På 
grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att samman-
trädet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

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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§ 107
Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Ted Apter och Petra Malin valdes till protokolljusterare 
med ledamöterna Silja Borgarsdóttir Sandelin och Ville Jalovaara som 
ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Ted Apter och 
Petra Malin till protokolljusterare med ledamöterna Silja Borgarsdóttir 
Sandelin och Ville Jalovaara 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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§ 108
Val av ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion

HEL 2020-002904 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Thomas Wallgren avsked från förtroendeuppdraget som 
personlig ersättare för Tomi Sevander och valde Elisa Gebhard till 
ny personlig ersättare för Tomi Sevander i stadsstyrelsens koncern-
sektion

 beviljade Elisa Gebhard avsked från förtroendeuppdraget som per-
sonlig ersättare för Nasima Razmyar och valde Thomas Wallgren till 
personlig ersättare för Nasima Razmyar i stadsstyrelsens koncern-
sektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021. 

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 4.3.2020
2 Eroilmoitus 4.3.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar
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Stadsfullmäktige valde 5.6.2019 (187 §) Elisa Gebhard (SDP) till per-
sonlig ersättare för Nasima Razmyar och Thomas Wallgren (SDP) till 
personlig ersättare för Tomi Sevander i stadsstyrelsens koncernsektion 
för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Thomas Wallgren och Elisa Gebhard anhåller 4.3.2020 om avsked från 
förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion. 
Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har framfört ett önskemål att 
byta ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion så att Thomas Wallgren 
i fortsättningen fungerar som personlig ersättare för Nasima Razmyar 
och Elisa Gebhard som personlig ersättare för Tomi Sevander.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 4.3.2020
2 Eroilmoitus 4.3.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.03.2020 § 197

HEL 2020-002904 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto
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 myöntää Thomas Wallgrenille eron kaupunginhallituksen konserni-
jaoston jäsen Tomi Sevanderin henkilökohtaisen varajäsenen luot-
tamustoimesta ja valitsee Tomi Sevanderin henkilökohtaiseksi vara-
jäseneksi Elisa Gebhardin sekä

 myöntää Elisa Gebhardille eron kaupunginhallituksen konsernijaos-
ton jäsen Nasima Razmyarin henkilökohtaisen varajäsenen luotta-
mustoimesta ja valitsee Nasima Razmyarin henkilökohtaiseksi vara-
jäseneksi Thomas Wallgrenin vuoden 2021 toukokuun lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 109
Val av ledamot i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sek-
tion

HEL 2020-003021 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Nora Lindström avsked från förtroendeuppdraget som le-
damot i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion

 valde Bicca Olin till ledamot i fostrans- och utbildningsnämndens 
svenska sektion för den mandatperiod som slutar vid utgången av 
maj 2021. 

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart detta ärende i proto-
kollet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Avskedsansökan 6.3.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017, § 266, Nora Lindström (Gröna) till le-
damot i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion för den 
mandattid som börjar år 2017. Nora Lindström anhåller 6.3.2020 om 
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avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i fostrans- och utbild-
ningsnämndens svenska sektion av personliga skäl. 

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

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

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

I enlighet med 2 kap. 8 § i förvaltningsstadgan ska den som inväljs i 
fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion företräda den 
svenska språkgruppen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Avskedsansökan 6.3.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Svenska sektionen
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria
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Stadsstyrelsen 23.03.2020 § 198

HEL 2020-003021 T 00 00 02

Beslut

Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige

 beviljar Nora Lindström avsked från förtroendeuppdraget som le-
damot i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion

 väljer Bicca Olin till ledamot i fostrans- och utbildningsnämndens 
svenska sektion för den mandatperiod som slutar vid utgången av 
maj 2021. 

Stadsfullmäktige justerar samtidigt omedelbart detta ärende i protokol-
let.

Behandling

23.03.2020 Enligt förslaget

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt på förslag av Reetta Vanhanen att 
föreslå Bicca Olin till ledamot i fostrans- och utbildningsnämndens 
svenska sektion för den mandatperiod som slutar vid utgången av maj 
2021.

Föredragande
förvaltningsdirektör
Juha Summanen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 110
Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2020-001960 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Tarik Ahsanullah avsked från förtroendeuppdraget som 
nämndeman vid tingsrätten

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

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 13.2.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingfors tingsrätt Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 12.12.2018 (§ 411) Tarik Ahsanullah (Saml.) till 
nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid utgången 
av maj 2021. Tarik Ahsanullah anhåller 13.2.2020 om avsked från för-
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troendeuppdraget som nämndeman vid tingsrätten på grund av att han 
fått tillstånd att fungera som rättegångsbiträde.

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

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

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 13.2.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingfors tingsrätt Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.03.2020 § 199

HEL 2020-001960 T 00 01 06

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Tarik Ahsanullahille eron käräjäoikeuden lautamiehen luot-
tamustoimesta ja

 valitsee Timo Aurasen käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 111
Projektplan för reparation av vatten- och avloppsledningar och för 
reparation av yttertaket på Helsingfors centralräddningsstation

HEL 2017-002485 T 10 05 02

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för reparation av vatten- och 
avloppsledningar och för reparation av yttertaket på Helsingfors 
centralräddningsstation, daterad 2.1.2020, enligt vilken projektet omfat-
tar högst 11 030 m² bruttoyta och byggkostnaderna för projektet uppgår 
till högst 10 337 000 euro exklusive mervärdesskatt i prisnivån för feb-
ruari 2020.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Hankesuunnitelma 2.1.2020, Keskuspelastusasema
2 Kustannusarvio HKA 28.10.2019, Keskuspelastusasema
3 Keskuspelastusaseman vesi- ja viemärikorjauksen hankesuunnitelman 

puolto 22.1.2020

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Reparationsprojektet på Helsingfors centralräddningsstation omfattar 
reparation av hela byggnadens vattenledningar och avlopp och förbätt-
ring av inneluftens kvalitet.

Räddningsstationen är verksam under hela reparationen och projektet 
genomförs i sju faser i enlighet med en fasindelningsplan.

I projektet koncentrerar man sig på att förnya vatten- och avloppssy-
stemen och delar av det yttre skalet (yttertaket och fasaden) till be-
stämda delar och förnya vattenisoleringen på källarlokalernas ytterväg-
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gar och dräneringsdiken samt interna skalmurningar i ytterväggarna 
med värmeisoleringar medräknade.

Räddningsverkets dykares träningsbassäng och bassängavdelning 
samt tvättrummen och basturna repareras i den omfattning som under-
sökningarna och planerna förutsätter. Vattenisoleringen och plattlägg-
ningsarbetena i toalett- och duschlokalerna förverkligas i hela byggna-
den i samband med reparationen av vatten- och avloppsledningarna.

Projektet omfattar ett solkraftverk på byggnadens yttertak som en fak-
tor som påverkar Helsingfors mål om kolneutralitet.

Föredragandens motiveringar

Allmänna uppgifter om projektet

Projektet är nödvändigt för att kunna trygga räddningsverkets operativa 
verksamhet, förbättra förhållandena i inneluften och nå målen för ener-
gieffektivitet.

Byggnadens vatten- och avloppssystem är ursprungligt och har enligt 
undersökningar kommit till slutet av sin livslängd. Det har inträffat flera 
avloppsIäckage i byggnaden, vilka har reparerats.

I konditionsundersökningar har mikrobväxtlighet konstaterats i ytter-
väggskonstruktionernas isoleringar i byggnadsdelen D. I källarlokaler-
nas väggar har mikrobskador konstaterats i värmeisoleringarna. Ytter-
taket har läckt i vissa delområden och har lagats.

De skadade tegelfasaderna, isoleringarna och fönstren medräknade, 
rivs i byggnadsdelen D. Yttertaket rivs och isoleringarna byts ut. Om-
byggnaden av fasaden och yttertaket förbättrar konstruktionernas fukt-
tekniska funktionalitet och energieffektivitet.

Det är ekonomiskt sett förnuftigt att i byggobjektet bygga ett solkraft-
verk vars energiproduktion utnyttjas på plats. Räddningsstationen an-
vänds dygnet runt. Med solkraftverket genomförs programmet Kolne-
utralt Helsingfors.

Ändringen av fasaden förutsätter bygglov.

Myndigheternas förhandsutlåtanden

Enligt byggnadstillsynens förhandsutlåtanden är det möjligt att genom-
föra fasadändringen med höjning av takfoten, förnyandet av tegelmur-
ningen och fönstren och byggandet av ett solkraftverk på taket. Bygg-
nadstillsynen genomför hörandet av grannar.

Byggkostnader och finansiering



Helsingfors stad Protokoll 7/2020 100 (193)
Stadsfullmäktige

Ärende/6
08.04.2020

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

Kostnadskalkylen utarbetad för projektplaneringsfasen av stadsmiljö-
sektorns tjänst hantering av byggd egendom uppgår till 10 337 000 eu-
ro exklusive mervärdesskatt (anbudsprisindex februari 2020).

I byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt 2020–2029, som bifo-
gats budgeten för 2020, har det reserverats 4 070 000 euro åren 2020–
2022 för reparation av centralräddningsstationens vatten- och avlopps-
ledningar.

Projektet har enligt projektplanen ett finansieringsbehov på 10 337 000 
miljoner euro, vilket beaktas då förslaget till nytt byggnadsprogram be-
reds. Omfattande konditionsgranskningar har gjorts på centralrädd-
ningsstationen med anledning av problem med inneluften. På basis av 
granskningarnas resultat har i den ursprungliga projektplanen tillagts 
reparationsarbeten som i varje fall skulle ha varit nödvändiga i den nära 
framtiden och som skulle ha stört räddningsverksamheten. Tilläggsre-
parationerna omfattar bl.a. utvidgade VVSE-arbeten, reparation av fa-
saden i byggnaden D, reparation av yttertaket och ombyggnad av trä-
ningsbassängen, tvättrummen och basturna i samband med ombygg-
naden av avloppen. Dessutom installeras ca 460 solpaneler på central-
räddningsstationens tak som en del av Helsingfors mål om kolneutrali-
tet.

Inverkan på hyran

Hyran bestäms på basis av ytan på 9 302 m² lägenhetsyta.

Enligt kundchefen för stadsmiljösektorns tjänst hantering av byggd 
egendom blir hyran 18,57 euro/m² lägenhetsyta i månaden. Hyreskost-
naderna uppgår till 172 738 euro i månaden och 2 072 858 euro om 
året.

Kapitalhyran är ca 18,07 euro/m² lägenhetsyta i månaden (ränta 3 %).

Underhållshyran är 0,50 euro/m² lägenhetsyta i månaden (i 2017 års 
nivå).

Sammanlagt 18,57 euro/m² lägenhetsyta i månaden (amorteringstid 20 
år).

Kostnader för tillfälliga lokaler

Fordonsverkstaden och centralförrådet flyttas till en fastighet vid Malms 
flygplats som har blivit ledig efter Gränsbevakningsväsendet. Fastighe-
ten ersätter Malms räddningsstation som lider av fuktskador och in-
neluftsproblem. Arbetena för ändring av gränsbevakningsväsendets 
förra byggnad till räddningsstationsanvändning färdigställs våren 2020. 
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Projektplan 29.1.2019. Beslut 7.2.2019 (§ 23) av stadsmiljönämndens 
sektion för byggnader och allmänna områden.

Räddningsverket ansvarar för hyres- och flyttkostnaderna för de tillfälli-
ga lokalerna.

Tidtabell och genomförande

Byggandet börjar i maj–juni 2020 och arbetet blir färdigt i juni 2022.

Stadsmiljösektorn ansvarar för förverkligandet av projektet och för fas-
tighetens underhåll. Tjänsten byggherreverksamhet ansvarar för bygg-
herreverksamheten i projektet och räddningsverket för objektets under-
håll.

Räddningsverkets utlåtande

Räddningsverket har 22.1.2020 (§ 5) i sitt utlåtande tillstyrkt projektpla-
nen och meddelat att verket godkänner projektets effekter på hyran.

Befogenheter

I enlighet med 7 kap. 1 § 3 punkten i förvaltningsstadgan beslutar 
stadsfullmäktige om projektplaner vars kostnadskalkyl överstiger 10 
miljoner euro.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Hankesuunnitelma 2.1.2020, Keskuspelastusasema
2 Kustannusarvio HKA 28.10.2019, Keskuspelastusasema
3 Keskuspelastusaseman vesi- ja viemärikorjauksen hankesuunnitelman 

puolto 22.1.2020

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

För kännedom

Räddningsnämnden
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden

Beslutshistoria
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Kaupunginhallitus 23.03.2020 § 201

HEL 2017-002485 T 10 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin keskuspelastusaseman vesi- 
ja viemärikorjauksen sekä vesikaton korjauksen 2.1.2020 päivätyn 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 11 030 
brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottoma-
na 10 337 000 euroa helmikuun 2020 kustannustasossa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 23.01.2020 
§ 8

HEL 2017-002485 T 10 05 02

Kiinteistötunnus 091-011-0327-0009, pysyvä rakennustunnus 2291, Agricolankatu 15, 00530 
Helsinki

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Helsingin keskuspelastusaseman 2.1.2020 
päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 
11 030 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäve-
rottomana 9 975 000 euroa elokuun 2019 kustannustasossa ehdolla, 
että pelastuslaitos antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Käsittely

23.01.2020 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Sari Hilden: Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:

Lisätään tiivistelmän alkuun: Tämä hankesuunnitelma korvaa 
10.3.2017 päivätyn vesi ja viemärikorjauksen hankesuunnitelman, jon-
ka kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden ja-
osto on hyväksynyt 8.3.2018. Edellisessä hankesuunnitelmassa huo-
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mioitiin vain perinteiseen linjasaneeraukseen liittyvät vesi- ja viemäri-
korjaukset. Hankkeen suunnitteluvaiheessa on todettu, että hanke kan-
nattaa toteuttaa laajempana kokonaisuutena.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Toni Lähdemäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 39351

toni.lahdemaki(a)hel.fi
Jouko Snellman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 40334

jouko.snellman(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 21.03.2017 § 38

HEL 2017-002485 T 10 05 02

Esitys

Pelastuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle keskuspelastusaseman 
vesi- ja viemärikorjauksen hankesuunnitelman (10.3.2017) hyväksymi-
stä.

Esityksen perustelut

Kallion keskuspelastusasemalta hoidetaan Helsingin kantakaupungin 
pelastustehtäviä. Asemalle on sijoitettu operatiivisten yksiköiden lisäksi 
pelastuslaitoksen johto, henkilöstöhallinto, toimintojen kehittäminen, tie-
toliikenne- ja telepalvelut, keskusvarasto, varusvarasto, ajoneuvokor-
jaamo- sekä kaluston huoltotoiminnot. Kallion pelastusasema on mie-
hitykseltään Helsingin suurin ja on erittäin tärkeässä roolissa keskusta-
alueen pelastustoiminnassa.

Kallion pelastusasemalle sijoitettujen pelastusyksiköiden hälytystehtä-
vien lukumäärä vuonna 2016 oli 5 093, kiireellisiä ensihoidon tehtäviä 
oli 14 080 kpl. 

Nykyinen vesi- ja viemäriverkosto on käyttöikänsä päässä (järjestelmä 
on rakennettu 1973) ja voi pettäessään estää pelastusaseman toimin-
nan sekä varautumisen pelastustehtäviin. Viemäriverkosto kuvattiin 
hankesuunnittelua varten 2015 loppuvuodesta, kuvaus päätettiin tehdä 
viime vuosien hätäkorjausten lukuisesta määrästä johtuen. Kuvausra-
portit vahvistivat käsitystä viemäriverkoston heikosta teknisestä kun-
nosta. Pelastuslaitoksen tilayksikkö on teettänyt hankkeen korjaussu-
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unnitelmat. Korjauksen yhteydessä uusitaan myös piha-alueiden vie-
märöinti asfaltointeineen ja uusitaan eräiden kellaritilojen perusmuurien 
vesieristykset ja salaojitukset.

Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus on tarkoitus toteuttaa pääosin vu-
osien 2018-2019 aikana. Korjaustyö on suunniteltu toteutettavaksi vai-
heittain jakamalla rakennus lohkoihin. Korjaamo, keskusvarasto, varus-
varasto, osa toimistohenkilöstöstä sekä osa operatiivisesta henkilöstö-
stä siirretään väistötiloihin. Aikatauluun varataan aikaa vaiheistuksen 
edellyttämien muuttojen ja väliaikaisten tilajärjestelyiden tekemiseksi.

HKR-Rakennuttajan laskemat korjauskustannukset ilman väistötilojen 
kustannuksia ovat 4 068 000 €, alv 0 % (1/2017, RI=109., THI=169.0).
Väistötilakustannuksiin on varattava 488 000 euroa, alv 0 %. Nykyinen 
tilakeskukselle maksettava pääomavuokra on 1 418 433 € / vuosi ja 
korjauksen jälkeinen pääomavuokra 1 645 180 € / vuosi. Asema on pe-
lastuslaitoksen omassa ylläpidossa.

Esittelijä
pelastuskomentaja vs.
Jorma Lilja

Lisätiedot
Keijo Mäki, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 31110

keijo.maki(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 7/2020 105 (193)
Stadsfullmäktige

Ärende/7
08.04.2020

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

§ 112
Detaljplan och detaljplaneändring för Hagnäs strand (nr 12575)

HEL 2013-002028 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände 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. 

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande två hemställningskläm-
mar:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av detaljplanen 
för Hagnäs strandområde att man även undersöker möjligheten 
att öka pendlingstrafiken med båt från Hagnäs till andra håll i 
staden, när havet inte är isbelagt. En ökad båttrafik stämmer 
också överens med Helsingfors havsstrategi och understöder 
lönsamheten för företagare i båtbranschen. (Arja Karhuvaara)

  
 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av detaljplanen 

och detaljplaneändringen för Hagnäs strand att man vid den 
fortsatta planeringen, i synnerhet i Kronohagen, om möjligt för-
söker hitta trafiklösningar som åtminstone inte försämrar sä-
kerheten, invånarnas trivsel och verksamhetsvillkoren för före-
tag i området. (Risto Rautava)

Behandling

Under diskussionen framställdes två förslag till hemställningsklämmar:

Ledamoten Arja Karhuvaara understödd av ledamoten Mauri Venemies 
föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av detaljplanen 
för Hagnäs strandområde att man även undersöker möjligheten 
att öka pendlingstrafiken med båt från Hagnäs till andra håll i 
staden, när havet inte är isbelagt. En ökad båttrafik stämmer 
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också överens med Helsingfors havsstrategi och understöder 
lönsamheten för företagare i båtbranschen.

Ledamoten Risto Rautava understödd av ledamoten Atte Kaleva fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av detaljplanen 
och detaljplaneändringen för Hagnäs strand att man vid den 
fortsatta planeringen, i synnerhet i Kronohagen, om möjligt för-
söker hitta trafiklösningar som åtminstone inte försämrar säker-
heten, invånarnas trivsel och verksamhetsvillkoren för företag i 
området.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

1 omröstningen

Ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm JA, motsät-
ter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av detaljpla-
nen för Hagnäs strandområde att man även undersöker möjligheten att 
öka pendlingstrafiken med båt från Hagnäs till andra håll i staden, när 
havet inte är isbelagt. En ökad båttrafik stämmer också överens med 
Helsingfors havsstrategi och understöder lönsamheten för företagare i 
båtbranschen.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 49
Alviina Alametsä, Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Har-
ry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluo-
ma, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Jukka Järvinen, Atte 
Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Ma-
lin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, 
Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Pia Pakari-
nen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Penna-
nen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Suldaan Said 
Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Ilkka Taipale, 
Sampo Terho, Ulla-Marja Urho, Mauri Venemies, Anna Vuorjoki
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Nej-röster: 2
Ville Jalovaara, Otto Meri

Blanka: 33
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Kaisa Hernberg, 
Veronika Honkasalo, Kati Juva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, 
Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Hannu Oskala, Mari Ran-
tanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Tomi Sevander, Anni Sin-
nemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vep-
sä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Frånvarande: 1
Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till 
hemställningskläm.

2 omröstningen

Ledamoten Risto Rautavas förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av detaljpla-
nen och detaljplaneändringen för Hagnäs strand att man vid den fort-
satta planeringen, i synnerhet i Kronohagen, om möjligt försöker hitta 
trafiklösningar som åtminstone inte försämrar säkerheten, invånarnas 
trivsel och verksamhetsvillkoren för företag i området.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 69
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, 
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Joel Harkimo, Eveliina 
Heinäluoma, Abdirahim Husu Hussein, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, 
Arja Karhuvaara, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, 
Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, 
Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muu-
rinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria 
Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, 
Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, 
Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, 
Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo Terho, Pilvi Torsti, 
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Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, 
Anna Vuorjoki

Blanka: 15
Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Atte Harjanne, Kaisa Hernberg, Mari 
Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Emma Ka-
ri, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Kaarin Taipale, Reetta Vanhanen, 
Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Frånvarande: 1
Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Risto Rautavas förslag till hem-
ställningskläm.

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

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
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Bilaga 6
Helsingfors Hamn Ab
Samkommunen Helsing-
forsregionens trafik
Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter
Museiverket, skydd av 
kulturmiljön
Helen Ab

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplanen och detaljplaneändringen gäller områden vid Hagnäska-
jen, Brobergskajen, Utbildningsstyrelsens kvarter samt gatu-, park- och 
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. 
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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. 

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.
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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 
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
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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 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.
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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

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-
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ter
Museiverket, skydd av 
kulturmiljön
Helen Ab

För kännedom

Stadsmiljönämnden
Detaljplaneläggning

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 25.03.2020 § 99

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

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, 
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
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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.
 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

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

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

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
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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-
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-
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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 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 
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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 
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-
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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
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.
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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

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.
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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-
ken mukaan;

Pannukakunsilta–Pannkaksbron
(silta)
Perustelu: Hakaniemenrantaan maantäytöillä 1900-luvun alussa yhdis-
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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

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2017 § 110

HEL 2013-002028 T 10 03 03
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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 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

http://www.hel.fi/ksv
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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.

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-
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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.

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 
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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

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-
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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

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-
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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 
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 
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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 
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-
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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-
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.
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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. 

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-



Helsingfors stad Protokoll 7/2020 133 (193)
Stadsfullmäktige

Ärende/7
08.04.2020

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

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.  

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.
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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 
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-
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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.

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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§ 113
Detaljplaneändring för Gunillavägen 3 på Degerö (nr 12568)

HEL 2014-000645 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände 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. 

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

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

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

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

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.

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.
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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.

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.
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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.

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
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Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

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

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

Helen Ab
Helen Elnät Ab
Helsingfors stads bostä-
der Ab

Förslagstext

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

Stadsfullmäktige 25.03.2020 § 104

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
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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

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-
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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

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

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

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. 
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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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§ 114
Detaljplaneändring för kvarteret 31120, Mörtnäsvägen 3, på Drumsö 
(nr 12533)

HEL 2016-009547 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände 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.

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

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsing-
forsregionens trafik
Samkommunen Helsing-
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



Helsingfors stad Protokoll 7/2020 146 (193)
Stadsfullmäktige

Ärende/9
08.04.2020

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

Bilaga 3
Bilaga 4

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

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.

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
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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

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.
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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-
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-
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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-
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

Stadsfullmäktige 25.03.2020 § 102

HEL 2016-009547 T 10 03 03
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Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

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

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
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 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

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 13.9.2019

HEL 2016-009547 T 10 03 03

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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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 
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-
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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 
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
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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.

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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§ 115
Detaljplaneändring för Kampens kapell (nr 12611)

HEL 2018-010343 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 1 i kvarteret 
4012 och torgområde i 4 stadsdelen (Kampen) enligt ritning nr 12611, 
daterad 14.1.2020 och korrigerad 16.3.2020, 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 12611 kartta, päivätty 14.1.2020, korjattu 
16.3.2020

2 Asemakaavan muutoksen nro 12611 selostus, päivätty 14.1.2020, kor-
jattu 16.3.2020

3 Vuorovaikutusraportti 27.9.2019, täydennetty 14.1.2020
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva, 14.1.2020

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

Den som sökt detaljpla-
neändring

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning

Trafikledsverket



Helsingfors stad Protokoll 7/2020 157 (193)
Stadsfullmäktige

Ärende/10
08.04.2020

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

Helen Ab
Helen Elnät Ab

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller för Kampens kapell 
som ligger vid Narinken i Kampen. Detaljplanelösningen gör det möjligt 
att bygga ut kapellets kundlokaler och förbättrar kapellets förutsättning-
ar att ta emot kunder och ordna tillställningar. Utbyggnaden påverkar 
inte träkapellets självständiga ställning i stadsrummet.

Planeringsområdet omfattar 425 m². Genom detaljplanelösningen ökar 
tomtens våningsyta med 70 m². Tomtens exploateringstal eₜ är 0,95.

Genomförandet av detaljplanelösningen har en särskild inverkan på att 
fundamentdelen blir större och trapporna till Simonsskvären hamnar 
bakom byggnaden.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska 
mål så att centrums livskraft stärks och utvecklingen av segregering fö-
rebyggs när verksamhetsförutsättningarna för de sociala tjänster som 
kyrkan producerar blir bättre.

Detaljplanelösningen motsvarar Generalplan 2016 för Helsingfors med 
rättsverkningar. I generalplanen tas området upp som ett område för 
centrumfunktioner och för området gäller även beteckningen för en 
järnväg, dvs. centrumslingan.

Områdets utgångspunkter och nuläge

I området finns Kampens kapell och dess kundlokaler. Kapellet blev 
färdigt år 2012 och är i nuläget en viktig del av kyrkans sociala arbete i 
mitten av staden. För området gäller en detaljplan från år 2010.

Området ägs av Helsingfors stad. Detaljplanelösningen har utarbetats 
på ansökan och innehållet i lösningen har diskuterats med sökanden.

Detaljplanelösningens kostnader

Att detaljplanelösningen genomförs innebär inga kostnader för staden.
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Växelverkan under beredningen av detaljplanen

I den bifogade rapporten om växelverkan anges de under beredningen 
av detaljplanen inkomna myndigheternas ställningstaganden och in-
tressenternas åsikter i sammandrag och bemötandena till påpekande-
na i dessa.

Myndighetssamarbete

I samband med beredningen av detaljplanelösningen har samarbete 
bedrivits förutom med olika parter inom stadsmiljösektorn också med 
följande myndigheter: Samkommunen Helsingforsregionens miljötjäns-
ters vattenförsörjning (HRM), Helen Elnät Ab, Trafikledsverket och kul-
tur- och fritidssektorn.

Myndigheterna hade ingenting att invända mot detaljplaneändringen i 
sina ställningstaganden om programmet för deltagande och bedöm-
ning. I ställningstagandena framfördes centrumslingans planeringsma-
terial, effekterna av vattenledningarna i området och beaktandet av den 
byggda kulturmiljön av riksintresse. Det som ingår i ställningstagande-
na har beaktats i planläggningen så att de utarbetade planernas inver-
kan på planeringen av utbyggnadsdelen preciseras under den fortsatta 
planeringen.

Åsikter

Bara en skriftlig åsikt lämnades in. Åsikten om programmet för delta-
gande och bedömning och om beredningsmaterialet gällde nybyggna-
dens form och läge. Nybyggnadsdelen får enligt åsikten inte täcka kun-
dingången till Danske Bank eller forma en skuggig plats i trappornas 
nedre ända. Åsikten har beaktats i planläggningen och nybyggnaden 
har planerats om till en mer öppen form så att trapporna syns på ett 
något mer inbjudande sätt från Narinkens håll.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt

Förslaget till detaljplan hölls offentligt framlagt 27.9–28.10.2019, vilket 
kungjordes i enlighet med markanvändnings- och bygglagen. Det gjor-
des inga anmärkningar mot förslaget.

Myndigheternas utlåtanden kom in medan förslaget hölls offentligt 
framlagt. Helen Elnät Ab, Samkommunen Helsingforsregionens miljö-
tjänster (HRM) och stadsmuseet gav utlåtanden om förslaget till detalj-
planeändring. De hade ingenting att påpeka i utlåtandena. HRM med-
delade att detaljplaneändringen inte förutsätter flyttande av allmänna 
vattenledningar eller avlopp i området.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt
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I rapporten om växelverkan anges myndighetsutlåtandena om förslaget 
till detaljplan i sammandrag.

Det gjordes ändringar i detaljplanekartans beteckningar eller bestäm-
melser och övriga material efter att planen varit offentligt framlagd. För 
ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. 
De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

Stadsmiljönämnden föreslog stadsstyrelsen att detaljplaneändringen nr 
12611, daterad 14.1.2020, ska godkännas. Efter behandlingen i 
stadsmiljönämnden har små tekniska justeringar gjorts på detaljplane-
kartan: en överflödig gräns på en del av byggnadsytan har strukits och 
kvartersområdets gräns justerats så att det inte bildas ett nytt torgom-
råde och så att tomtens böjda gränser har snyggats upp av kalkylmäs-
siga skäl. Justeringarna inverkar inte på planens innehåll.

Närmare motiveringar

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 12611 kartta, päivätty 14.1.2020, korjattu 
16.3.2020

2 Asemakaavan muutoksen nro 12611 selostus, päivätty 14.1.2020, kor-
jattu 16.3.2020

3 Vuorovaikutusraportti 27.9.2019, täydennetty 14.1.2020
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva, 14.1.2020

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Tehdyt muutokset

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
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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

Den som sökt detaljpla-
neändring

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning

Trafikledsverket
Helen Ab
Helen Elnät Ab

För kännedom

Stadsmiljönämnden
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Detaljplaneläggning
Detaljplaneläggning/Koski
Stadsmuseet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 30.03.2020 § 217

HEL 2018-010343 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 4. kaupunginosan Kampin korttelin 4012 
tonttia 1 sekä torialuetta koskevan asemakaavan muutoksen 14.1.2020 
päivätyn ja 16.3.2020 korjatun piirustuksen nro 12611 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

09.03.2020 Poistettiin

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunta 14.01.2020 § 7

HEL 2018-010343 T 10 03 03

Hankenumero 3221_8

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 14.1.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12611 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 4. kaupunginosan 
(Kamppi) korttelin 4012 tonttia 1 sekä torialuetta.

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

14.01.2020 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Laura Rissanen (hallintolain 28 §:n 1 momentin 2 kohta)

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 3.10.2019

HEL 2018-010343 T 10 03 03

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Narinkan vieressä sijaitsevaa Kampin hiljentymiskappelia laajennetaan. 
Laajennusta varten laaditaan asemakaavan muutos, koska voimassa 
oleva asemakaava vuodelta 2010 ei mahdollista laajennusta. Kaa-
vaehdotuksessa puinen kappeli säilytetään ja laajennus koskee sen 
matalaa siipiosaa. Suunnittelualue sijoittuu keskeiselle paikalla 
Helsingin ydinkeskustaan. Kampissa sijaitseva Narinkkatori rakennetti-
in nykyiselleen Kampin keskuksen rakennustöiden yhteydessä ja val-
mistui vuonna 2005. Tällöin se sai myös nimensä. Alue on osa valta-
kunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009): 
kohde Vakuutusyhtiö Pohjan talo, Lasipalatsi ja Rautatalo osana. Kam-
pin kappeli valmistui vuonna 2012. Sen suunnittelusta vastasi arkkiteh-
titoimisto K2S. Toimisto on suunnitellut myös kappelin laajennuksen. 

Kaupunginmuseo lausui 14.1.2019 asemakaavamuutoksen osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmasta sekä asemakaavan valmisteluaineistos-
ta todeten, ettei sillä ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta. 
Kaavaehdotus on luonnoksen mukainen eikä museolla ei siihen huo-
mautettavaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kau-
punginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 14.1.2019

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 19.09.2019 § 52

HEL 2018-010343 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12611 pohjakartan 
kaupunginosassa 4 Kamppi. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12611
Kaupunginosa: 4 Kamppi
Kartoituksen työnumero: 25/2019
Pohjakartta valmistunut: 28.6.2019
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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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§ 116
Detaljplaneändring för Botby gårds köpcentrum (nr 12595)

HEL 2018-005995 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände 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.

Behandling

Ledamoten Sami Muttilainen föreslog att stadsfullmäktige skulle förkas-
ta ärendet enligt följande:

Jag föreslår att detaljplanen förkastas och att Botby gårds köpcentrum 
skyddas. Stadsbilden bör inte planeras enbart utifrån marknadsvärdet 
på tomtmarken. Stadsbilden lever, men jämsides med den bör man slå 
vakt om kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Ledamoten Sami Muttilainens förslag till förkastande understöddes in-
te, varvid det förföll.

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

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
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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

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

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-
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.
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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
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
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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
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
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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

För kännedom

Stadsmiljönämnden
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Stadsmuseet
Detaljplaneläggning
Detaljplaneläggning/Koski

Beslutshistoria
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Stadsfullmäktige 25.03.2020 § 103

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

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-
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kee 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Puotila) korttelia 45205 ja ka-
tualueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sör-
näistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Käsittely

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

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

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
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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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§ 117
Detaljplan och detaljplaneändring för Ärtholmen (nr 12510)

HEL 2017-013476 T 10 03 03

Beslut

Ärendet avfördes från föredragningslistan sedan stadsstyrelsen återta-
git sin framställning till stadsfullmäktige.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Med stöd av 29 kap. 8 § i förvaltningsstadgan ska ett ärende avföras 
från föredragningslistan, om framställningen har återtagits innan full-
mäktige fattat beslut i ärendet. Stadsfullmäktige bordlade ärendet 
25.3.2020, § 100, och ärendet skulle behandlas vid stadsfullmäktiges 
sammanträde 8.4.2020.

Till följd av coronavirusepidemin ordnas stadsfullmäktiges sammanträ-
de 8.4.2020 för första gången i en elektronisk miljö. För att säkerställa 
att sammanträdet tekniskt förlöper smidigt är det motiverat att före-
dragningslistan är så koncis som möjligt. Ärendet i fråga flyttas därför 
till föredragningslistan för sammanträdet 22.4.2020.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 06.04.2020 § 233

Päätös

Kaupunginhallitus päätti peruuttaa esityksensä kaupunginvaltuustossa 
8.4.2020.

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle 22.4.2020 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

06.04.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä lisäsi esityksen esityslistalle kokouksessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi asian ottamisen käsiteltäväkseen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli 9.3.2020 § 168 Hernesaaren asemakaavan 
ja asemakaavan muutosten hyväksymistä (12510) ja esitti asian kau-
punginvaltuustolle 25.3.2020. Kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle 
25.03.2020 § 100 ja asia oli tarkoitus käsitellä kaupunginvaltuuston 
8.4.2020 kokouksessa.

Koronavirusepidemian vuoksi kaupunginvaltuuston 8.4.2020 kokous 
pidetään ensimmäistä kertaa sähköisessä toimintaympäristössä. Kok-
ouksen teknisen sujuvuuden varmistamiseksi on perusteltua pitää esi-
tyslista mahdollisimman tiiviinä. Näin ollen yllä mainittu asia siirretään 
22.4.2020 kokoukseen.

09.03.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

02.03.2020 Pöydälle
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25.03.2020 Bordlades

10.12.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

03.12.2019 Pöydälle

26.11.2019 Pöydälle

26.03.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

12.03.2019 Pöydälle

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

06.06.2018 Käsitelty

09.05.2018 Pöydälle

14.03.2018 Käsitelty

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sarvilinna, Sami

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

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

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

jari.huhtaniemi(a)hel.fi
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§ 118
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2020-004824, 2020-004826, 2020-004827

Beslut

Gruppmotioner

 Gruppmotion av Feministiska partiets fullmäktigegrupp om ett prog-
ram för social återuppbyggnad i Helsingfors för tiden efter corona 

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 Motion av ledamoten Sinikka Vepsä om ett provtagningsställe för 
HUSLAB till Jakobacka hälsostation

 Motion av ledamoten Sinikka Vepsä om iståndsättning av det histo-
riskt värdefulla huset Laihola tillbaka i bostadsbruk

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 178 (193)
Kaupunginvaltuusto

08.04.2020

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

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 106, 107, 117 ja 118 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 108, 109, 110 ja 111 §: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 112, 113, 114, 115 ja 116 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

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

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

maankäytöllä on vaikutuksia
 rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvis-

sa asioissa toimialueellaan.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

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.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 182 (193)
Kaupunginvaltuusto

08.04.2020

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

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

106, 107, 117 och 118 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

108, 109 och 110 § 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
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

111 § i protokollet.

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran 
om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos 
domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras
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 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registra-
torskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskon-
torets 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 den bestämda tiden. Om sista da-
gen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, förs-
ta maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om 
omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

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.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning
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Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument 
uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

 det beslut som begäran om omprövning gäller 
 hurdan omprövning som begärs 
 på vilka grunder omprövning begärs 
 vem som begär omprövning 
 på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra 

detta 
 kontaktuppgifter till den som begär omprövning

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor

4
BESVÄRSANVISNING

112, 113, 114, 115 och 116 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)

 av en kommunmedlem
 av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den 

markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som 

hör till dess verksamhetsområde.

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista 
dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.
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En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt 
anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns till-
gängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller 
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inläm-
nas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 

 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 
 beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

  

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5
 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079
Telefonnummer: 029 56 42000

  

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-
tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

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

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

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

 på vilka grunder ändring söks.
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I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun upp-
ges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga fö-
reträdare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort be-
svären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för 
denna person.

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

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

Till besvärsskriften ska fogas

 det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utred-

ning över när besvärstiden har börjat
 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin 

begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för be-
handling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltnings-
domstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssö-
kanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ären-
degrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i 
lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig 
och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor.

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer: (09) 310 13700
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Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.
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protokollförare
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Protokollet justerat
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Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 15.04.2020.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 15.04.2020.

Lauri Menna
johtava asiantuntija
ledande sakkunnig


