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Kokousaika 20.01.2021 18:00 - 22:41

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

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

johtaja
osittain etänä

Arhinmäki, Paavo kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja
etänä

Vapaavuori, Jan pormestari
osittain etänä

Pakarinen, Pia apulaispormestari
etänä

Razmyar, Nasima apulaispormestari
etänä

Sinnemäki, Anni apulaispormestari
etänä

Vesikansa, Sanna apulaispormestari
osittain etänä

Alametsä, Alviina etänä
Apter, Ted
Arajärvi, Pentti etänä
Aro, Katju etänä
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva etänä
Borgarsdottir Sandelin, Silja etänä
Chydenius, Jussi etänä
Diarra, Fatim etänä
Ebeling, Mika
Finne-Elonen, Laura etänä
Haatainen, Tuula etänä

saapui 19:13, poissa: 1 - 2 §, osa 3 
§

Haglund, Mia etänä
Hakola, Juha etänä
Halla-aho, Jussi
Hamid, Jasmin etänä
Harjanne, Atte etänä



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2021
Kaupunginvaltuusto

20.01.2021

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

Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina etänä
Hernberg, Kaisa etänä
Holopainen, Mari etänä
Honkasalo, Veronika etänä
Hussein, Abdirahim Husu etänä
Jalovaara, Ville etänä
Juva, Kati etänä
Järvinen, Jukka etänä
Kaleva, Atte etänä
Karhuvaara, Arja etänä
Kari, Emma etänä
Kivelä, Mai etänä
Koivulaakso, Dan etänä
Kolbe, Laura etänä
Kopra, Pia etänä
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi etänä
Laaksonen, Heimo etänä
Laisaari, Johanna etänä
Malin, Petra etänä
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija etänä
Månsson, Björn etänä
Niskanen, Dani etänä
Nygård-Peltola, Mia etänä
Oskala, Hannu
Pajunen, Jenni
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi etänä
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika etänä
Rantala, Marcus etänä
Rantanen, Mari etänä
Rantanen, Tuomas etänä
Rautava, Risto etänä
Rydman, Wille etänä
Said Ahmed, Suldaan etänä
Saxberg, Mirita etänä
Sazonov, Daniel osittain etänä
Soininvaara, Osmo etänä
Stranius, Leo etänä
Sydänmaa, Johanna etänä
Taipale, Ilkka
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Terho, Sampo etänä
Torsti, Pilvi etänä
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas etänä
Vanhanen, Reetta etänä
Vepsä, Sinikka etänä
Vuorjoki, Anna etänä
Väyrynen, Paavo etänä
Yanar, Ozan etänä
Anttila, Maija varajäsen

etänä
poistui 19:13, poissa: osa 3 §, 4 - 15 
§

Hyttinen, Nuutti varajäsen
Klemetti, Tapio varajäsen

etänä
Nieminen, Jarmo varajäsen

etänä
Nuorteva, Johanna varajäsen

etänä
Puhakka, Sirpa varajäsen

etänä
Rissanen, Laura varajäsen

osittain etänä

Muut

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
poissa: 11 §

Summanen, Juha hallintojohtaja
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Hyttinen, Hannu johtava kaupunginsihteeri
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Andersson, Henrik kielenkääntäjä
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Turtola, Ilona viestintäasiantuntija

Puheenjohtaja

Otso Kivekäs kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
1 - 9 §, osa 10 §, 11 - 15 §

Harry Bogomoloff kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
osa 10 §
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Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna johtava asiantuntija
1 - 3 §, osa 10 §, 11 - 15 §

Antti Peltonen hallintopäällikkö
4 - 9 §, osa 10 §

Hannu Hyttinen johtava kaupunginsihteeri
osa 10 §
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Tid 20.01.2021 18:00 - 22:41

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Kivekäs, Otso stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande

delvis på distans
Arhinmäki, Paavo stadsfullmäktiges II vice ordförande

på distans
Vapaavuori, Jan borgmästare

delvis på distans
Pakarinen, Pia biträdande borgmästare

på distans
Razmyar, Nasima biträdande borgmästare

på distans
Sinnemäki, Anni biträdande borgmästare

på distans
Vesikansa, Sanna biträdande borgmästare

delvis på distans
Alametsä, Alviina på distans
Apter, Ted
Arajärvi, Pentti på distans
Aro, Katju på distans
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva på distans
Borgarsdottir Sandelin, Silja på distans
Chydenius, Jussi på distans
Diarra, Fatim på distans
Ebeling, Mika
Finne-Elonen, Laura på distans
Haatainen, Tuula på distans

anlände 19:13, frånvarande: 1 - 2 §, 
delvis 3 §

Haglund, Mia på distans
Hakola, Juha på distans
Halla-aho, Jussi
Hamid, Jasmin på distans
Harjanne, Atte på distans
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina på distans
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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
Karhuvaara, Arja på distans
Kari, Emma på distans
Kivelä, Mai på distans
Koivulaakso, Dan på distans
Kolbe, Laura på distans
Kopra, Pia på distans
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi på distans
Laaksonen, Heimo på distans
Laisaari, Johanna på distans
Malin, Petra på distans
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija på distans
Månsson, Björn på distans
Niskanen, Dani på distans
Nygård-Peltola, Mia på distans
Oskala, Hannu
Pajunen, Jenni
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi på distans
Pennanen, Petrus
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 på distans
Sazonov, Daniel delvis på distans
Soininvaara, Osmo på distans
Stranius, Leo på distans
Sydänmaa, Johanna på distans
Taipale, Ilkka
Terho, Sampo på distans
Torsti, Pilvi på distans
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Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas på distans
Vanhanen, Reetta på distans
Vepsä, Sinikka på distans
Vuorjoki, Anna på distans
Väyrynen, Paavo på distans
Yanar, Ozan på distans
Anttila, Maija ersättare

på distans
avlägsnade sig 19:13, frånvarande: 
delvis 3 §, 4 - 15 §

Hyttinen, Nuutti ersättare
Klemetti, Tapio ersättare

på distans
Nieminen, Jarmo ersättare

på distans
Nuorteva, Johanna ersättare

på distans
Puhakka, Sirpa ersättare

på distans
Rissanen, Laura ersättare

delvis på distans

Övriga

Sarvilinna, Sami kanslichef
frånvarande: 10 §

Summanen, Juha förvaltningsdirektör
Peltonen, Antti förvaltningschef
Hyttinen, Hannu ledande stadssekreterare
Menna, Lauri ledande sakkunnig
Djupsjö, Stefan övertranslator
Andersson, Henrik translator
Hopeakunnas, Maisa kommunikationsspecialist
Turtola, Ilona kommunikationsspecialist

Ordförande

Otso Kivekäs stadsfullmäktiges ordförande
1 - 9 §, delvis 10 §, 11 - 15 §

Harry Bogomoloff stadsfullmäktiges I vice ordförande
delvis 10 §

Protokollförare

Lauri Menna ledande sakkunnig
1 - 3 §, delvis 10 § 11 - 15 §



Helsingfors stad Protokoll 1/2021
Stadsfullmäktige

20.01.2021

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

Antti Peltonen förvaltningschef
4 - 9 §, delvis 10 §

Hannu Hyttinen ledande stadssekreterare
delvis 10 §
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§ Asia

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

2 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

3 Asia/3 Kyselytunti
Frågestund

4 Asia/4 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen valinta
Val av ersättare i fostrans- och utbildningsnämnden

5 Asia/5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston varajäsenen valin-
ta
Val av ersättare i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion

6 Asia/6 Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta
Val av ersättare i stadsmiljönämnden

7 Asia/7 Käräjäoikeuden lautamiehen valinta
Val av nämndeman vid tingsrätten

8 Asia/8 Käräjäoikeuden lautamiehen valinta
Val av nämndeman vid tingsrätten

9 Asia/9 Käräjäoikeuden lautamiehen valinta
Val av nämndeman vid tingsrätten

10 Asia/11 Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman hyväksyminen
Utredningsplan för spårvägar i västra Helsingfors

11 Asia/12 Kiinteistökaupan esisopimuksen tekeminen ja alueen myyminen (Laa-
jasalo, Kruunuvuorenranta, asuin- ja liiketilojen kortteli 49331)
Föravtal om fastighetsaffär och försäljning av område (Degerö, Kron-
bergsstranden, kvarteret 49331 för bostadshus och affärslokaler)

12 Asia/13 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen sekä kiinteistökaupan esisopi-
muksen tekeminen ja toteutussopimuksen hyväksyminen (Sörnäinen, 
Kalasatama, Nihti, tontit 10668/1–4)
Arrendeprinciper och föravtal för en fastighetsaffär och godkännande 
av ett byggavtal (Sörnäs, Fiskehamnen, Knekten, tomterna 10668/1–
4)

13 Asia/14 Agricolankatu 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 12626)
Detaljplaneändring för Agricolagatan 1 (nr 12626)
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14 Asia/15 Pelimannintien ympäristön asemakaavan muuttaminen (nro 12625)
Detaljplaneändring för Spelmansvägens omgivning (nr 12625)

15 Asia/16 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 1
Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää-
tösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

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

 Juhana Vartiainen, tilalle Tapio Klemetti
 Matti Parpala, tilalle Laura Rissanen
 Maria Ohisalo, tilalle Jarmo Nieminen
 Satu Silvo, tilalle Johanna Nuorteva
 Vesa Korkkula, tilalle Sirpa Puhakka
 Matias Turkkila, tilalle Nuutti Hyttinen
 Tuula Haatainen, tilalle Maija Anttila 

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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§ 2
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Dani Niskanen ja Sinikka 
Vepsä sekä varalle valtuutetut Sami Muttilainen ja Laura Kolbe.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimie-
lisesti valtuutetut Dani Niskanen ja Sinikka Vepsä sekä varalle valtuute-
tut Sami Muttilainen ja Laura Kolbe.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 3
Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla oli esillä valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran kysymys ai-
heesta koronarokotukset sekä valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin 
kysymys aiheesta koronarajoitusten vaikutukset kaupunkilaisten hyvin-
vointiin ja haitallisten vaikutusten korjaaminen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 4
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2020-010423 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Hanna Lähteenmäelle eron kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsi Nea Nättisen varajäseneksi (Dani Niskasen henkilökohtainen 
varajäsen) kasvatus- ja koulutuslautakuntaan vuoden 2021 touko-
kuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 11.9.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Hanna Lähteenmäen (Kok.) 7.6.2017 § 264 
varajäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakuntaan vuonna 2017 alka-
vaksi toimikaudeksi. Hanna Lähteenmäki pyytää 11.9.2020 eroa kasva-
tus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta työhön liit-
tyvistä syistä johtuen.
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Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin.

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

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 11.9.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.01.2021 § 9

HEL 2020-010423 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto

 myöntää Hanna Lähteenmäelle eron kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Nea Nättisen varajäseneksi (Dani Niskasen henkilökohtai-
nen varajäsen) kasvatus- ja koulutuslautakuntaan vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi
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§ 5
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston varajäsenen 
valinta

HEL 2020-013101 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Helena Kantolalle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsi Siiri Tuovilan varajäseneksi (Sebastian Franckenhaeuserin 
henkilökohtainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimi-
kaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 8.10.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Helena Kantolan (Kok.) 7.6.2017 § 275 va-
rajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon vuon-
na 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Helena Kantola pyytää 8.10.2020 
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eroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston varajäsenen 
luottamustoimesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

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

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

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 8.10.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.12.2020 § 862

HEL 2020-013101 T 00 00 02
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Helena Kantolalle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Siiri Tuovilan varajäseneksi (Sebastian Franckenhaeuserin 
henkilökohtainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimi-
kaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Käsittely

14.12.2020 Ehdotuksen mukaan

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta 
esittää Siiri Tuovilaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston 
varajäseneksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikau-
deksi. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2021 10 (206)
Kaupunginvaltuusto

Asia/6
20.01.2021

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

§ 6
Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2020-012930 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Mika Välipirtille eron kaupunkiympäristölautakunnan varajä-
senen luottamustoimesta ja

 valitsi Henrik Nyholmin varajäseneksi (Mia Haglun-
din henkilökohtainen varajäsen) kaupunkiympäristölautakuntaan 
vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti Veronika Honkasalon ehdo-
tuksesta Henrik Nyholmin varajäseneksi kaupunkiympäristölautakun-
taan.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 24.11.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto
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 myöntää Mika Välipirtille eron kaupunkiympäristölautakunnan vara-
jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee___________ varajäseneksi (Mia Haglun-
din henkilökohtainen varajäsen) kaupunkiympäristölautakuntaan 
vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Mika Välipirtin (Vas.) 7.6.2017 § 267 varajä-
seneksi kaupunkiympäristölautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimi-
kaudeksi. Mika Välipirtti pyytää 24.11.2020 eroa kaupunkiympäristölau-
takunnan varajäsenen luottamustoimesta henkilökohtaisten syiden 
vuoksi.

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

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

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 24.11.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.01.2021 § 8

HEL 2020-012930 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Mika Välipirtille eron kaupunkiympäristölautakunnan vara-
jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee___________ varajäseneksi (Mia Haglun-
din henkilökohtainen varajäsen) kaupunkiympäristölautakuntaan 
vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi
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§ 7
Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2020-009158 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Anna Jungner-Nordgrenille eron käräjäoikeuden lautamie-
hen luottamustoimesta ja

 valitsi Tyko Hertzbergin käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 22.7.2020

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 21.6.2017 § 294 Anna Jungner-Nordgrenin 
(RKP) käräjäoikeuden lautamieheksi vuonna 2017 alkavaksi toimikau-
deksi. Anna Jungner-Nordgren pyytää 22.7.2020 eroa käräjäoikeuden 
lautamiehen luottamustoimesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi. 
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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
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 22.7.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.01.2021 § 5

HEL 2020-009158 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2021 15 (206)
Kaupunginvaltuusto

Asia/7
20.01.2021

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

 myöntää Anna Jungner-Nordgrenille eron käräjäoikeuden lautamie-
hen luottamustoimesta ja

 valitsee Tyko Hertzbergin käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 
2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 8
Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2020-009788 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Suvi Erikssonille eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsi Taru Vuorion käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 27.8.2020

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 21.6.2017 § 294 Suvi Erikssonin (Kok.) kä-
räjäoikeuden lautamieheksi vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Suvi 
Eriksson pyytää 27.8.2020 eroa käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
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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
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 27.8.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.01.2021 § 6

HEL 2020-009788 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto
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 myöntää Suvi Erikssonille eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsee Taru Vuorion käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 9
Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2020-011441 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 totesi, että käräjäoikeuden lautamies Carl-Mikael Johansso-
nin luottamustoimi on päättynyt ja

 valitsi Otto Meren käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 tou-
kokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Nimetty Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 § 294 Carl-Mikael Johanssonin 
(Kok.) käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. Carl-Mikael Johansson on kuollut 15.6.2020.

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

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. 

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.01.2021 § 7

HEL 2020-011441 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 toteaa, että käräjäoikeuden lautamies Carl-Mikael Johansso-
nin luottamustoimi on päättynyt ja

 valitsee Otto Meren käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
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hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi
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§ 10
Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman hyväksyminen

HEL 2018-002298 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunni-
telman ja hankkeen toteuttamisen siten, että

 Raitiotien ja sen edellyttämän katuinfrastruktuurin  kokonaiskustan-
nusarvio on 160 miljoonaa euroa (MAKU 106,41 huhtikuu 2019, 
2015=100)

 Hankkeesta laaditaan hyväksytyn yleissuunnitelman ja kokonais-
kustannusarvion mukainen tarkempi hankesuunnitelma.  Hanke-
suunnitelmassa voidaan tehdä jatkosuunnittelun edellyttämiä muu-
toksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta yleissuunnitel-
man sisältöä.

 Kaupunki neuvottelee valtion kanssa hankkeen kustannusjaosta. 
Kustannusjakoneuvotteluissa hyödynnetään Helsingin seudun ja 
valtion maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen 2020-
2031 neuvottelutulosta (2.6.2020).

 Jatkosuunnittelussa varmistetaan, että Helsingin keskusta on saa-
vutettavissa eri kulkumuodoilla. Jatkosuunnittelussa kiinnitetään eri-
tyisesti huomiota näille väylille jäävän bussiliikenteen toimivuuteen 
siten, että bussiliikenteen toimintaedellytykset eivät ratkaisevasti 
heikkene nykyisestä.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat kolme toivomuspontta:

1 Kaupunginvaltuusto hyväksyessään Länsi-Helsingin raitioteiden 
yleissuunnitelman edellyttää, että selvitetään viipymättä mahdol-
lisuudet päivittää syksyllä 2018 hyväksytty varikkosuunnitelma, 
jotta pystytään varaamaan riittävä varikkokapasiteetti Helsingin 
tarpeisiin. Voimakkaasti laajenevan raitiovaunuliikenteen vuoksi 
on erityisen korostettu tarve huolehtia riittävästä kaluston säily-
tys-, kunnossapito- ja korjaustarpeiden kapasiteetista. (Ted Ap-
ter)

  
2 Hyväksyessään Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman 

kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet 
tehdä muutostyöt niin, että ajankohtaista, monikanavaista infor-
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maatiota olisi koko ajan saatavilla työn etenemisestä, jotta ra-
kentamisen aikaansaama haitta olisi mahdollisimman pientä ra-
kennuskohteen yrittäjille ja (kivijalka-)liikkeille ja kaupoille. (Lau-
ra Kolbe)

  
3 Hyväksyessään Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman 

valtuusto edellyttää raitiotien jatkosuunnittelussa selvitettävän 
mahdollisuudet raitiotien kanssa risteävien ekologisten käytä-
vien eli viheryhteyksien turvaamiseksi Haagassa ja lähialueilla. 
(Thomas Wallgren)

Käsittely

Valtuutettu Daniel Sazonov ehdotti valtuutettu Otto Meren kannattama-
na, että muutetaan päätös kaupunginhallituksen esittelijän esityksen 
mukaiseksi:

" Kaupunginvaltuusto hyväksyy Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunni-
telman jatkosuunnittelun pohjaksi siten, että 

 Raitiotien ja sen edellyttämän katuinfrastruktuurin alustava koko-
naiskustannusarvio on 160 miljoonaa euroa (MAKU 106,41 huhti-
kuu 2019, 2015=100) 

 Hankkeesta laaditaan yleissuunnitelman pohjalta hankesuunnitel-
ma, jonka hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto tekee lo-
pullisen enimmäishintapäätöksen. 

 Kaupunki neuvottelee valtion kanssa hankkeen kustannusjaosta. 
Kustannusjakoneuvotteluissa hyödynnetään Helsingin seudun ja 
valtion maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimusta 2020- 
2031, jonka kaupunginhallitus on osaltaan hyväksynyt 21.9.2020 ja 
valtioneuvosto osaltaan 8.10.2020.

 Jatkosuunnittelussa varmistetaan, että Helsingin keskusta on saa-
vutettavissa eri kulkumuodoilla. Jatkosuunnittelussa kiinnitetään eri-
tyisesti huomiota bussiliikenteen toimivuuteen siten, että bussiliiken-
teen toimintaedellytykset eivät ratkaisevasti heikkene nykyisestä.”

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi 8 toivomuspontta.

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara ehdotti valtuutettu Björn Månssonin 
kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupunginval-
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tuusto edellyttää tutkittavaksi mahdollisuutta säilyttää perinteik-
käät raitiovaunureitit, kuten Linja 4, joka on kulkenut 100 vuotta 
Munkkiniemestä Yiloppilastalolle ja siitä nykyisin Katajanokalle. 
Asukkaat ovat usein valinneet  asuinpaikkansa heille sopivan 
julkisen liikenteen reitin mukaan, eikä reitin varsinkaan päätepy-
säkkejä pidä muuttaa.

Valtuutettu Ted Apter ehdotti valtuutettu Jenni Pajusen kannattamana 
hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto hyväksyessään Länsi-Helsingin raitioteiden 
yleissuunnitelman edellyttää, että selvitetään viipymättä mahdol-
lisuudet päivittää syksyllä 2018 hyväksytty varikkosuunnitelma, 
jotta pystytään varaamaan riittävä varikkokapasiteetti Helsingin 
tarpeisiin. Voimakkaasti laajenevan raitiovaunuliikenteen vuoksi 
on erityisen korostettu tarve huolehtia riittävästä kaluston säily-
tys-, kunnossapito- ja korjaustarpeiden kapasiteetista.

Valtuutettu Atte Kaleva ehdotti valtuutettu Arja Karhuvaaran kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman 
kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet 
säilyttää ja korvata suunnitelman toteutumisen myötä poistuvia 
kadunvarsipysäköintipaikkoja.

Valtuutettu Laura Kolbe ehdotti valtuutettu Jenni Pajusen kannattama-
na hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman 
kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet 
tehdä muutostyöt niin, että ajankohtaista, monikanavaista infor-
maatiota olisi koko ajan saatavilla työn etenemisestä, jotta ra-
kentamisen aikaansaama haitta olisi mahdollisimman pientä ra-
kennuskohteen yrittäjille ja (kivijalka-)liikkeille ja kaupoille.

Valtuutettu Thomas Wallgren ehdotti valtuutettu Eveliina Heinäluoman 
kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman 
valtuusto edellyttää raitiotien jatkosuunnittelussa selvitettävän 
mahdollisuudet raitiotien kanssa risteävien ekologisten käytä-
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vien eli viheryhteyksien turvaamiseksi Haagassa ja lähialueilla.

Valtuutettu Mia Haglund ehdotti hyväksyttäväksi seuraavan toivomus-
ponnen:

 Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman hyväksyessään 
valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuuden jat-
kosuunnittelussa huomioida raitioteiden ympäristön metsäisten 
alueiden ja ekologisten yhteyksien turvaamisen, kuten Riista-
vuorenpuiston metsäinen alue Etelä-Haagan liikenneympyrästä 
pohjoiseen radan ja Vihdintien risteykseen.

Valtuutettu Mika Ebeling ehdotti hyväksyttäväksi seuraavan toivomus-
ponnen:

 Hyväksyessään Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman 
kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet 
säilyttää Riistavuoren puisto metsäisenä ulkoilualueena. Riista-
vuoren puiston säilyttäminen on perusteltua virkistys- ja luon-
toarvojen sekä liikuntamahdollisuuksien näkökulmasta, jotta 
Haagan alue säilyy vetovoimaisena.

Valtuutettu Björn Månsson ehdotti hyväksyttäväksi seuraavan toivo-
musponnen:

 Hyväksyessään suunnitelman kaupunginvaltuusto edellyttää, 
että jatkosuunnittelussa selvitetään, onko mahdollista säästää 
alueen asukkaille tärkeä Riistavuoren puisto massiiviselta raken-
tamiselta.

Valtuutettujen Mia Haglund, Mika Ebeling ja Björn Månsson toivomus-
ponsiehdotukset eivät liittyneet käsiteltävänä olevaan asiaan, joten niitä 
ei otettu käsittelyyn.

Äänestysjärjestys

Ensin äänestettiin valtuutettu Daniel Sazonovin vastaehdotuksesta. 
Sen jälkeen äänestettiin toivomusponsista erikseen. 

1 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI
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JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Vastaesitys: ”Muutetaan päätös kaupunginhallituksen esit-
telijän esityksen mukaiseksi: " Kaupunginvaltuusto hyväksyy Länsi-
Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi si-
ten, että
 - Raitiotien ja sen edellyttämän katuinfrastruktuurin alustava kokonais-
kustannusarvio on 160 miljoonaa euroa (MAKU 106,41 huhtikuu 2019, 
2015=100)  - Hankkeesta laaditaan yleissuunnitelman pohjalta hanke-
suunnitelma, jonka hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto te-
kee lopullisen enimmäishintapäätöksen.  - Kaupunki neuvottelee valtion 
kanssa hankkeen kustannusjaosta. Kustannusjakoneuvotteluissa hyö-
dynnetään Helsingin seudun ja valtion maankäytön, asumisen ja liiken-
teen MAL-sopimusta 2020- 2031, jonka kaupunginhallitus on osaltaan 
hyväksynyt 21.9.2020 ja valtioneuvosto osaltaan 8.10.2020. - Jatko-
suunnittelussa varmistetaan, että Helsingin keskusta on saavutettavis-
sa eri kulkumuodoilla. Jatkosuunnittelussa kiinnitetään erityisesti huo-
miota bussiliikenteen toimivuuteen siten, että bussiliikenteen toimintae-
dellytykset eivät ratkaisevasti heikkene nykyisestä.”

Jaa-äänet: 51
Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, 
Fatim Diarra, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Jasmin 
Hamid, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Ho-
lopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hytti-
nen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kive-
käs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Terhi Kou-
lumies, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Jarmo Niemi-
nen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhak-
ka, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima 
Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas 
Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 34
Ted Apter, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bo-
gomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Juha Hakola, Joel Harkimo, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Ta-
pio Klemetti, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Seija Muu-
rinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Jenni Paju-
nen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Petrus Pennanen, Marcus Ranta-
la, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Da-
niel Sazonov, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Paavo 
Väyrynen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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2 äänestys

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ehdottama toivomusponsi JAA, 
vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupun-
ginvaltuusto edellyttää tutkittavaksi mahdollisuutta säilyttää perinteik-
käät raitiovaunureitit, kuten Linja 4, joka on kulkenut 100 vuotta Munk-
kiniemestä Yiloppilastalolle ja siitä nykyisin Katajanokalle. Asukkaat 
ovat usein valinneet  asuinpaikkansa heille sopivan julkisen liikenteen 
reitin mukaan, eikä reitin varsinkaan päätepysäkkejä pidä muuttaa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 34
Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja 
Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Jussi Halla-
aho, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Pia 
Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Petra 
Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niska-
nen, Mia Nygård-Peltola, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Jaana Pelko-
nen, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Ran-
tanen, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Ulla-Marja Urho, Thomas 
Wallgren, Paavo Väyrynen

Tyhjä: 51
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi 
Chydenius, Fatim Diarra, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, 
Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kai-
sa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu 
Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso 
Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Johanna Laisaari, 
Otto Meri, Jarmo Nieminen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Terhi 
Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Anni 
Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilk-
ka Taipale, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Jan Vapaa-
vuori, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran 
ehdottamaa toivomuspontta.

3 äänestys

Valtuutettu Ted Apterin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyessään Länsi-Helsingin rai-
tioteiden yleissuunnitelman edellyttää, että selvitetään viipymättä mah-
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dollisuudet päivittää syksyllä 2018 hyväksytty varikkosuunnitelma, jotta 
pystytään varaamaan riittävä varikkokapasiteetti Helsingin tarpeisiin. 
Voimakkaasti laajenevan raitiovaunuliikenteen vuoksi on erityisen ko-
rostettu tarve huolehtia riittävästä kaluston säilytys-, kunnossapito- ja 
korjaustarpeiden kapasiteetista.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 78
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, 
Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin 
Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa 
Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu 
Hussein, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, 
Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura 
Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laakso-
nen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Johanna 
Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Na-
sima Razmyar, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, 
Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Ulla-Marja 
Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sinikka 
Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan 
Yanar

Tyhjä: 7
Jussi Chydenius, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Mai Kivelä, Hannu 
Oskala, Risto Rautava, Laura Rissanen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Ted Apterin ehdottaman toi-
vomusponnen.

4 äänestys

Valtuutettu Atte Kalevan ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunni-
telman kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet 
säilyttää ja korvata suunnitelman toteutumisen myötä poistuvia kadun-
varsipysäköintipaikkoja.
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 41
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, 
Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Laura 
Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laakso-
nen, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani 
Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Ilkka Taipale, Sampo Terho, 
Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Paavo Väyrynen

Ei-äänet: 2
Mia Haglund, Mai Kivelä

Tyhjä: 42
Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Eva Bi-
audet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Tuu-
la Haatainen, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kai-
sa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu 
Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso 
Kivekäs, Dan Koivulaakso, Johanna Laisaari, Petra Malin, Jarmo Nie-
minen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Sirpa Puhakka, Tuomas 
Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, 
Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, 
Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikan-
sa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Atte Kalevan ehdotta-
maan toivomuspontta.

5 äänestys

Valtuutettu Laura Kolben ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunni-
telman kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet 
tehdä muutostyöt niin, että ajankohtaista, monikanavaista informaatiota 
olisi koko ajan saatavilla työn etenemisestä, jotta rakentamisen aikaan-
saama haitta olisi mahdollisimman pientä rakennuskohteen yrittäjille ja 
(kivijalka-)liikkeille ja kaupoille. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 84
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura 
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Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Hal-
la-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinä-
luoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdira-
him Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka 
Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai 
Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kau-
ko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, 
Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo 
Nieminen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, 
Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, 
Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ah-
med, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soinin-
vaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo Terho, 
Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan 
Vapaavuori, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo 
Väyrynen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Laura Kolben ehdottaman toi-
vomusponnen.

6 äänestys

Valtuutettu Thomas Wallgrenin ehdottama toivomusponsi JAA, vastus-
tus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunni-
telman valtuusto edellyttää raitiotien jatkosuunnittelussa selvitettävän 
mahdollisuudet raitiotien kanssa risteävien ekologisten käytävien eli vi-
heryhteyksien turvaamiseksi Haagassa ja lähialueilla.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 74
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi 
Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula 
Haatainen, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjan-
ne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopai-
nen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, 
Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaa-
ra, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivu-
laakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, 
Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jar-
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mo Nieminen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, 
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Pet-
rus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari 
Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Sul-
daan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo Terho, Pilvi 
Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Ve-
sikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Kauko Koskinen, Seija Muurinen, 
Hannu Oskala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Ulla-
Marja Urho, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Thomas Wallgrenin ehdotta-
man toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Katariina Baarman, projektinjohtaja, puhelin: 310 37125

katariina.baarman(a)hel.fi

Liitteet

1 Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelma-raportti
2 Länsi-Helsingin raitioteiden yleiskartta
3 Liikenteen yleissuunnitelmat
4 Laajennettu hankearviointi
5 Kaupunkitaloudellinen arviointi
6 Yritysvaikutusten arviointi
7 Käyttötalousvaikutukset
8 Vuorovaikutusmuistio
9 Tarkentavat selvitykset ja kustannusarvio
10 Läntisen kantakaupungin raitioteiden simulointi
11 Lausunnot
12 Pro Haaga r.y. - Pro Haga r.f. kirje 7.10.2020 ilman henkilötietoja

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Helsingin kaupunginosayhdis-
tykset ry Helka

Esitysteksti

Helsingin seudun kauppakamari Esitysteksti
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä/Vesihuolto

Esitysteksti

Helsingin Yrittäjät r.y. Esitysteksti
Liikenneliikelaitos Esitysteksti
Linja-autoliitto Esitysteksti
Pro Haaga r.y. - Pro Haga r.f. Esitysteksti
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti

Väylävirasto Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle 15.9.2020:

Kaupunginhallitus hyväksyy Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunni-
telman ja hankkeen toteuttamisen siten, että

- Raitiotien ja sen edellyttämän katuinfrastruktuurin  kokonaiskustannu-
sarvio on 160 miljoonaa euroa (MAKU 106,41 huhtikuu 2019, 
2015=100)

- Hankkeesta laaditaan hyväksytyn yleissuunnitelman ja kokonaiskus-
tannusarvion mukainen tarkempi hankesuunnitelma.  Hankesuunnitel-
massa voidaan tehdä jatkosuunnittelun edellyttämiä muutoksia ja tar-
kistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta yleissuunnitelman sisältöä. 

- Kaupunki neuvottelee valtion kanssa hankkeen kustannusjaosta. Kus-
tannusjakoneuvotteluissa hyödynnetään Helsingin seudun ja valtion 
maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen 2020-2031 neu-
vottelutulosta (2.6.2020).

- Jatkosuunnittelussa varmistetaan, että Helsingin keskusta on saavu-
tettavissa eri kulkumuodoilla. Jatkosuunnittelussa kiinnitetään erityisesti 
huomiota näille väylille jäävän bussiliikenteen toimivuuteen siten, että 
bussiliikenteen toimintaedellytykset eivät ratkaisevasti heikkene nykyi-
sestä.
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Kaupunkiympäristölautakunnan esityksen perustelut ovat seuraavat:

Suunnitelman tausta ja aiemmat päätökset

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.10.2016 yleiskaavan, jossa Huopa-
lahdentien ja Vihdintien alueelle osoitetaan kantakaupungin maankäyt-
tö, kaupunkibulevardi sekä joukkoliikenteen nopea runkoyhteys. 

Kaupunginvaltuuston 27.9.2017 hyväksymässä kaupunkistrategiassa 
2017-2021 todetaan, että yleiskaavan toteuttamisen suunnittelu aloite-
taan Vihdintien bulevardista ja alueen pikaraitiotien suunnittelu etenee 
päätösvaiheeseen valtuustokauden aikana.

Kaupunginhallitus hyväksyi 4.6.2018 yleiskaavan toteuttamisohjelman, 
jossa Huopalahdentien ja Vihdintien bulevardi sekä pikaraitiotie kuulu-
vat ensimmäisessä toteutusvaiheessa 2020-luvun aikana suunnitelta-
viin ja toteutettaviin hankkeisiin.

HSL:n hallituksen 26.3.2019 ja Helsingin seudun yhteistyökokouksen 
28.3.2019 hyväksymässä MAL 2019-suunnitelmassa Vihdintien pikarai-
tiotie kuuluu ensimmäisessä vaiheessa 2020-2023 aloitettaviin liiken-
neinvestointeihin. Helsingin seudun MAL-sopimusta 2020-2031 koske-
vassa neuvottelutuloksessa 2.6.2020 esitetään, että valtio osallistuisi 
yleissuunnitelman mukaisen hankekokonaisuuden toteuttamiseen 30 % 
osuudella. MAL–sopimuksessa valtio osoittaa Vihdintien pikaraitiotien 
(ns. Länsi-Helsingin raitiotiet) yleissuunnitelmaluonnoksen mukaisen 
hankekokonaisuuden toteuttamiseen (sis. suunnittelun ja rakentami-
sen) ja siihen sekä muihin kestävää liikkumista edistäviin hankkeisiin 
liittyviin kustannuksiin kaikkiaan 105 miljoonaa euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 11.6.2019 Huopalahdentien ja 
Vihdintien bulevardikaupungin kaavarungon, jossa määritellään alueen 
maankäytön kokonaiskuva ohjeellisena jatkosuunnittelun pohjaksi.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 21.1.2020 Länsi-Helsingin rai-
tioteiden yleissuunnitelman liikenteelliset periaatteet ja valitsi yleis-
suunnitelman pohjaksi vaihtoehdon, joka sisältää Vihdintien pikaraitio-
tien sekä läntisen kantakaupungin kaupunkiraitiotien. Päätöksenteon 
yhteydessä tehdyt vastaesitykset on huomioitu yleissuunnitelman val-
mistelussa.

Kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyväksymän vuoden 2020 talousar-
vion yhteydessä käydyissä budjettineuvotteluissa lisättiin liikenneliike-
laitoksen investointeja koskien kirjaus, jonka mukaisesti vuodesta 2025 
eteenpäin on suunniteltu rakennettavan Vihdintien pikaraitiotie ja länti-
sen kantakaupungin kaupunkiraitiotiet.
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Yleistä

Vihdintien pikaraitiotie on uusi säteittäinen joukkoliikenteen runkoyh-
teys. Sen rooli joukkoliikennejärjestelmässä on laajentaa raideliiken-
teen verkostoa, muodostaa joukkoliikenteen solmukohtia ja mahdollis-
taa uutta kantakaupunkimaista maankäyttöä. Pikaraitiotie yhdistää kan-
takaupungin raitioverkon, Raide-Jokeri -pikaraitiotien, Rantaradan ja 
Kehäradan. 

Pikaraitiotien uusi, n. 5,5 km pitkä rataosuus kulkee Munkkiniemenau-
kiolta Huopalahdentietä, Vihdintietä ja Kaupintietä pitkin Kantelettaren-
tielle Kannelmäkeen. Keskustan päätepysäkki on Erottajalla Kolmikul-
massa. Pikaraitiotien uusi rataosuus suunnitellaan pikaraitioteiden 
suunnitteluperiaattein siten, että syntyy edellytykset linjan nopealle, su-
juvalle ja luotettavalle liikennöinnille. Munkkiniemenaukiolta Erottajalle 
pikaraitiotie hyödyntää olemassa olevaa raitiotieverkkoa, joka peruskor-
jauksen yhteydessä parannetaan pikaraitiotielle sopivaksi.

Pikaraitiolinjaa Erottajan ja Kannelmäen välillä liikennöidään ruuhka-
aikoina 6 minuutin vuorovälillä. Matka-aika päätepysäkkien välillä on 
noin 30 min ja linjan keskinopeus on noin 20 km/h. Pikaraitiolinjan ka-
lustona on noin 35 metrin pituinen kaksisuuntainen pikaraitiovaunu ja 
liikennejärjestelyissä varaudutaan pidemmän 45 metrin pituisen kalus-
ton käyttöön. Linjan alustava kalustotarve on 15 vaunua.

Läntisen kantakaupungin raitiotiet ovat kantakaupungin raitioverkon 
laajennuksia, jotka sijaitsevat Fredrikinkadulla, Topeliuksenkadulla se-
kä Nordenskiöldinkadulla. Niiden yhteispituus on n. 2,5 km. Osuudet 
suunnitellaan nykyisiä kaupunkiraitioverkon suunnitteluperiaatteita 
noudattaen. Kantakaupungin uusien rataosuuksien avulla varmistetaan 
myös pikaraitiolinjan hyvä palvelutaso, monipuolistetaan raitiolinjastoa, 
parannetaan raitioverkon luotettavuutta ja korvataan kantakaupungin 
bussiliikennettä.

Linjastosuunnittelu tarkentuu jatkosuunnittelussa. Yleissuunnitelman 
vaikutusarvioinneissa on tarkasteltu erilaisia vaihtoehtoja kantakau-
pungin raitioliikenteen järjestämiseksi. Vaikutukset on tutkittu sellaisella 
vaihtoehdolla, jossa linjat 2 ja 4 siirretään nykyisiltä reiteiltä liikennöi-
mään kantakaupungin uusia rataosuuksia. Lisäksi on arvioitu vaikutuk-
sia Länsi-Helsingin bussilinjojen liikennöintiin. Esimerkiksi linjojen 18, 
37 ja 39 reittiä voidaan lyhentää, jolloin ne palvelevat liityntää raidelii-
kenteeseen. Varsinainen linjastosuunnitelma ja päätökset näihin liittyen 
tehdään myöhemmässä vaiheessa ja se on HSL:n vastuulla.

Jalankulkijoille luodaan viihtyisää, turvallista ja kaupunkimaista katu-
ympäristöä. Suunnitelma sisältää pyöräliikenteen tavoiteverkkojen mu-
kaiset pyöräliikenteen järjestelyt lukuun ottamatta Fredrikinkatua, jolla 
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ei ole tilaa erilliselle pyöräilyjärjestelylle. Autoliikenteelle varataan kan-
takaupungin osuuksilla pääasiassa yksi ja Huopalahdentiellä sekä Vih-
dintiellä kaksi läpiajon mahdollistavaa ajokaistaa suuntaansa. Tulevai-
suudessa olisi edelleen sama periaate kuin nykyisin henkilöautoliiken-
teen läpiajon mahdollistavien kaistojen osalta. Kantakaupungin osuuk-
silla on esitetty poistettavaksi bussi- ja ryhmittymiskaistoja.

Kustannukset, kannattavuus ja liittyvät investoinnit

Raitiotiehankkeen alustava kustannusarvio on 160 miljoonaa euroa 
(MAKU-indeksi 106,41, 2015=100). Kustannus sisältää raitiotien sekä 
sen edellyttämät katuinfrastruktuurin muutokset, taitorakenteet, pohjan-
vahvistukset, ja johtosiirrot uusilla rataosuuksilla. Kustannusarvioon si-
sältyy 15 % riskivaraus. Tunnistetut kustannusriskit liittyvät mm. taito-
rakenteisiin, raitiotien teknisten järjestelmien ratkaisuihin ja pohjaolo-
suhteisiin. Lisäksi arvio sisältää suunnittelun ja rakennuttamisen sekä 
työmaatehtävien (sis. työmaa-aikaiset liikennejärjestelyt) kustannukset.

Bulevardikaupungin maankäytön ja siihen liittyvien katujärjestelyjen to-
teuttaminen ovat edellytyksiä raitiotien toteuttamiselle. Maankäytön 
muutokset perustuvat kaavarunkoon ja niistä päätetään asemakaavo-
jen hyväksymisen yhteydessä. Uuden maankäytön edellyttämät katuin-
vestoinnit toteutetaan raitiotiehankkeen liittyvinä investointeina. 

Raitiolinjojen liikennöinti tukeutuu Ruskeasuolle toteutettavaan raitio-
vaunuvarikkoon, jonka hankesuunnitelman on tarkoitus valmistua pää-
töksentekoon vuoden 2020 aikana. Kalusto- ja varikkoinvestointien 
pääomakustannukset sisältyvät tämän yleissuunnitelman hankear-
vioinnin liikennöintikustannuksiin.

Hankkeen yhteiskuntataloudellinen kannattavuus on noin 0,60, mikäli 
MAL 2019-suunnitelman mukaiset liikenteen hinnoittelutoimenpiteet 
otetaan käyttöön. Ilman hinnoittelutoimenpiteitä hyöty-kustannussuhde 
on 0,79. Hankkeen toteuttaminen on kuitenkin perusteltua kaupunkita-
loudellisten vaikutusten sekä laajennetussa hankearvioinnissa (liite 4) 
esitettyjen muiden suotuisien vaikutusten vuoksi. Raitioliikenne mah-
dollistaa joukkoliikenteen kapasiteetin lisäämisen siten, että liikenteen 
luotettavuus säilyy, ja sen matkustusmukavuus sekä esteettömyys ovat 
bussiliikennettä parempia. 

Raitiotiehankkeen toteutus edellyttää suunnitelman kustannusarvion si-
sältämien investointien lisäksi liittyvien investointien toteuttamista. Liit-
tyvien hankkeiden kokonaissumman arvioidaan olevan noin 260 mil-
joonaa euroa ja niiden toteutuksesta päätetään erikseen. Liittyviä 
hankkeita ovat:
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 Huopalahdentien ja Vihdintien kaupunkibulevardin uutta maankäyt-
töä palvelevat katujärjestelyt, noin 41 miljoonaa euroa,

 Turunväylän tiealueen järjestelyt, noin 5,5 miljoonaa euroa,
 Mannerheimintien pyöräilyjärjestelyiden ja raitiotien parantamistoi-

menpiteiden toteuttaminen välillä Postikatu-Reijolankatu. Raitiotien 
parantamisen osuus on noin 15 miljoonaa euroa. (Kadun peruskor-
jauksen on kokonaisuudessaan arvioitu maksavan noin 36 miljoo-
naa euroa.)

 Vihdintien pikaraitiolinjan kalustohankinta, noin 53 miljoonaa euroa 
(sisältyy liikennöintikustannuksiin), ja

 Ruskeasuon raitiovaunuvarikko ja sen ratayhteydet, noin 150 mil-
joonaa euroa (sisältyy liikennöintikustannuksiin).   

Mikäli Länsi-Helsingin raitiotiehanketta ei toteuteta, Huopalahdentien ja 
Vihdintien bulevardikatujen sekä muiden vaihtoehtoisten investointien 
summa on noin 59 miljoonaa euroa. Lisäksi Ruskeasuon raitiovaunuva-
rikko tarvitaan joka tapauksessa.

Vaikutukset kaupungin käyttötalouteen, lipputuloihin ja lipunhintaan

Hankkeen arvioidaan nostavan HSL:n lipputuloja 0,5 miljoonaa euroa 
vuodessa liikenteen alkaessa. Hankkeella on matkalippujen hintoihin 
noin 1,5 % korotusvaikutus. Helsingin HSL-maksuosuuden arvioidaan 
kasvavan käyttöönottoa seuraavan vuoden osalta noin 2,6 miljoonaa 
euroa. Tämä vastaa noin 1,3 %:n korotusta vuoden 2020 talousarvion 
mukaiseen HSL:n maksuosuuteen. Hankkeen vaikutus kaupungin 
HKL:lle maksamaan infratukeen on käyttöönottoa seuraavan vuoden 
osalta 2,5 miljoonaa euroa. Tämä vastaa noin 6 %:n korotusta vuoden 
2020 talousarvion mukaiseen HKL:n infratukeen.

Hankkeen kokonaisvaikutus kaupungin käyttötalouteen on raitioteiden 
käyttöönottoa seuraavan vuoden osalta yhteensä 5,1 miljoonaa euroa. 
Vaikutus pienenee seuraavina vuosina poistettavan pääoman korkoku-
lujen pienentymisen myötä.

Mikäli hanketta tuetaan 30 % valtionosuudella, on korotusvaikutus mat-
kalippujen hintoihin 1,2 % ja kokonaisvaikutus kaupungin käyttötalou-
teen ensimmäisenä vuonna 3,6 miljoonaa euroa. 

Joukkoliikenteen liikennöintikustannukset

Vihdintien pikaraitiolinjan liikennöintikustannus on noin 7,4 miljoonaa 
euroa vuodessa sisältäen kaluston ja varikon kustannukset. Linjan lii-
kennöintikustannus on 0,80 euroa/nousu, kun kantakaupungin nykyi-
sessä raitioliikenteessä kustannus on noin 0,90 euroa/nousu.
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Suunnitelmassa esitetyillä raitio- ja bussilinjaston muutoksilla koko rai-
tioliikenteen liikennöintikustannukset kasvaisivat noin 7,2 miljoonaa eu-
roa ja bussiliikenteen kustannukset laskisivat noin 5,2 miljoonaa euroa, 
jolloin joukkoliikenteen liikennöintikustannukset kasvaisivat kokonai-
suudessaan noin 2,0 miljoonaa euroa vuodessa.

Vaikutukset

Hankkeen vaikutusten arviointi perustuu asiantuntija-arvioihin, seudulli-
seen Helmet 3.0-liikennemalliin sekä muilla menetelmillä tehtyihin eril-
listarkasteluihin. Vaikutusten arvioinnin kohteena on raitiotieinvestoin-
nista syntyvät vaikutukset, joten bulevardikaupungin maankäytön ja 
sen edellyttämien katujärjestelyiden toteutuminen on lähtökohtana kai-
kissa vaihtoehdoissa. Vaikutusten arviointia ei ole tehty nykyisten katu-
järjestelyiden suhteen. Vertailuvaihtoehdossa (VE 0+) joukkoliikenne 
järjestetään tehostetulla bussiliikenteellä. Muissa tarkastelluissa vaih-
toehdoissa (VE 1, VE 2 ja VE 2+) on tutkittu erilaisia pikaraitiotien ja 
läntisen kantakaupungin rataosuuksien toteutuslaajuuksia. Tarkastelu-
vuosi on 2030, ja bulevardikaupungin suunniteltu maankäyttö oletetaan 
tilanteessa toteutuneeksi. Hankkeen toteuttamiseksi on valittu vaih-
toehto VE 2+, jonka liikenteelliset periaatteet hyväksyttiin Kaupunkiym-
päristölautakunnassa yleissuunnittelun lähtökohdaksi 21.1.2020.

Seuraavassa esitetyt vaikutukset kuvaavat eroja valitun toteutusvaih-
toehdon ja tehostetun bussiliikennevaihtoehdon välillä tilanteessa, jos-
sa seudulliset liikenteen hinnoittelutoimenpiteet ovat käytössä, ellei toi-
sin mainita. Vaikutukset on arvioitu herkkyystarkasteluna myös tilan-
teessa, jossa hinnoittelutoimenpiteet eivät ole käytössä. Autoliikenteelle 
tehdyt tarkennetut toimivuustarkastelut on arvioitu tilanteessa, jossa ei 
ole käytössä seudullisia liikenteen hinnoittelutoimenpiteitä. Vaikutusar-
vioinnit herkkyystarkasteluineen on esitetty yleissuunnitelmaraportissa 
ja liiteaineistossa.

Vihdintien pikaraitiolinjan matkustajamääräksi vuonna 2030 on arvioitu 
noin 39 000 matkustajaa vuorokaudessa ja kantakaupungin uusia ra-
taosuuksia käyttävän raitiolinjan matkustajamääräksi myös 39 000 
matkustajaa vuorokaudessa. Näiden raitiolinjojen korvaamilla bussilin-
joilla on arvioitu olevan yhteensä 36 500 matkustajaa vuorokaudessa. 
Erotus ei kuitenkaan ole vain lisäystä, sillä pikaraitiotie ja kantakaupun-
gin kaupunkiraitiotie houkuttelevat myös muilta linjoilta matkustajia kyy-
tiinsä. Helsingistä alkavien joukkoliikennematkojen määrä kasvaa rai-
tioteiden toteuttamisen myötä noin 1600 matkalla vuorokaudessa, ja-
lankulkumatkojen määrä kasvaa noin 460 matkalla vuorokaudessa, 
pyörämatkojen määrä vähenee noin 270 matkalla vuorokaudessa ja 
automatkojen määrä vähenee noin 1300 matkalla vuorokaudessa. 
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Kaupunkitaloudellisten vaikutusten arvioinnin (liite 5) perusteella raitio-
teiden toteuttaminen nopeuttaa ja tiivistää maankäytön toteutumista ja 
nostaa kaupungin tuloja maaomaisuudesta. Kaupungin maaomaisuus-
tulojen nykyarvo 30 vuoden ajalta kasvaa noin 123 miljoonaa euroa, 
yritysten kasautumishyödyt noin 8,6 miljoonaa euroa ja kaupungin ve-
rotulot noin 4,4 miljoonaa euroa suhteessa bussiliikennevaihtoehtoon.

Yritysvaikutusten arvioinnin (liite 6) perusteella uudet raitiotiet paranta-
vat joukkoliikenneyhteyksiä useilla yritys- ja työssäkäyntialueilla. Hanke 
voi parantaa erikoisliikkeiden saavutettavuutta ja toimintamahdollisuuk-
sia edellyttäen, että asiointi- ja jakeluliikenteen tarpeet pystytään huo-
mioimaan. Haittavaikutuksia syntyy keskustan alueella pääasiassa py-
säköintipaikkojen vähenemisen ja jakeluliikenteen vaikeutumisen seu-
rauksena. Yritysvaikutusten arvioinnissa korostuivat rakentamisen ai-
kaiset haitat. Näiden arvioitiin heikentävän kantakaupungin kadunvar-
sien yritysten asiakasvirtoja ja liikevaihtoa.

Autoliikenteen toimivuutta on arvioitu ilman seudullisia liikenteen hin-
noittelutoimenpiteitä, jotka pienentäisivät liikennemääriä (liitteet 1 ja 
10). Huopalahdentien ja Vihdintien alueella liikenteen sujuvuus on 
ruuhkaisimmissa kohdissa heikko. Arviointien mukaan risteysten väli-
tyskyky riittää siihen, ettei jonoista aiheudu heijastusvaikutuksia seu-
raaviin liittymiin. Läntisen kantakaupungin raitioteiden ja pyöräinfran to-
teuttaminen vähentää autoliikenteen kaistakapasiteettia risteyksissä ja 
niiden välillä, kun oikealle kääntyvien ajokaista, joka toimii myös suo-
raan ajavien bussikaistana, poistuu. Autoliikennettä siirtyy Töölön ko-
koojakaduilta rinnakkaisille pääkatureiteille Mannerheimintielle, Meche-
lininkadulle ja Nordenskiöldinkadulle. Viiveet kasvavat Tukholmanka-
dulla ja Topeliuksenkadun pohjoisosalla. Runeberginkadulla ja Fredri-
kinkadulla ajoaikojen muutokset ovat pieniä. Kokonaisuutena liikenteen 
viiveet kantakaupungin läntisen raitiotien liikennejärjestelyiden vuoksi 
kasvavat noin 1,5 % (liite 10).

Kadunvarsipysäköintipaikkojen määrä vähenee kaikkiaan noin 180:lla. 
Suurimmat muutokset kadunvarsipysäköintiin kohdistuvat Fredrikinka-
dulle, Topeliuksenkadulle ja Huopalahdentielle.

Raitioteiden toteuttaminen tukee liikennejärjestelmän päästövähennyk-
siä. Kaupunkiraideliikenne on päästötöntä ja hankkeen aiheuttamat 
kulkutapamuutokset vähentävät ajoneuvoliikenteen päästöjä arviolta 
430-1400 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa.

Raitioliikenne voi lisätä melua kaarteissa, vaihteiden kohdalla ja raide-
risteyksissä. Auto- ja bussiliikenteen muutokset vaikuttavat kokonais-
melun määrään. Runkomelun syntyminen ja tärinä ehkäistään eristys-
rakentein ja pohjanvahvistuksella.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2021 39 (206)
Kaupunginvaltuusto

Asia/11
20.01.2021

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

Uusia raitioteitä sijoittuu kaupunkikuvan ja kulttuuriympäristön kannalta 
merkittäville alueille kantakaupungissa. Raitiotiet suunnitellaan niin, et-
teivät ne aiheuta haittaa arvoympäristöille. Raitioteiden ja katujen ra-
kentamisella on vaikutuksia luonnonympäristöön erityisesti Huopalah-
dentien-Vihdintien kaupunkibulevardin osuudella sekä Mätäjokivarrella. 
Raitioteiden vaikutus virkistyskäyttöön on vähäinen. Raiteet on suunni-
teltu nykyiselle katu- ja tieverkolle.

Vuorovaikutus ja viranomaisyhteistyö

Tiivistelmä vuorovaikutuksesta ja saaduista kannanotoista sekä vasti-
neet niihin on esitetty vuorovaikutusmuistiossa (liite 8). Suunnitelmaa 
on vuorovaikutettu mm. työpajoin, internet-kyselyin, yleisötilaisuuksin ja 
maastokävelyin vuosina 2018-2019.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) ja Helsingin kaupungin 
liikenneliikelaitos (HKL) ovat osallistuneet suunnitelman valmisteluun ja 
ohjaamiseen. Valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä Uudenmaan 
elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen (Uudenmaan ELY-keskus),  
Väyläviraston, Helsingin pelastuslaitoksen sekä Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut –kuntayhtymän (HSY) kanssa.

Lausunnot

Yleissuunnitelmasta on saatu lausunnot (7 kpl) Helsingin kaupungino-
sayhdistykset ry:ltä (Helka), Helsingin seudun kauppakamarilta, Hel-
singin seudun liikenne -kuntayhtymältä (HSL), Helsingin Yrittäjiltä, Lin-
ja-autoliitolta, Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselta 
(Uudenmaan ELY-keskus) sekä Väylävirastolta. Lausunnot ovat liit-
teessä 11 ja vastineet lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusmuistiossa 
(liite 8).

Helka toteaa lausunnossaan mm, että uudet raideyhteydet ovat kanna-
tettavia, mutta Riistavuoren täydennysrakentaminen ei ole hyväksyttä-
vissä, uuden maankäytön ja liikennejärjestelyjen vaikutukset luonto- ja 
ympäristöarvoihin tulee huomioida suunnittelussa paremmin ja joukko-
liikenteen suoria yhteyksiä tulisi säilyttää.

Helsingin seudun kauppakamari toteaa lausunnossaan mm., että se 
suhtautuu kielteisesti kaupunkibulevardien toteutukseen, esittää huo-
lensa Helsingin keskustan saavutettavuuden heikkenemisestä sekä 
huoltoliikenteen toimivuudesta ja pitää tärkeänä, että kaupunki tekee 
kaikkensa vähentääkseen rakentamisesta aiheutuvaa haittaa.

HSL toteaa lausunnossaan mm., että se tukee raideliikenteen verkos-
ton toteuttamista ja edellyttää panostamista raitioliikenteen palvelutaso-
tavoitteiden saavuttamiseen ja solmukohtien toimivuuteen. Samalla esi-
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tetään huoli bussiliikenteen sujuvuuden mahdollisesta heikkenemises-
tä.

Helsingin yrittäjät toteaa lausunnossaan mm, että he pitävät tärkeänä 
Helsingin ja sen keskustan saavutettavuutta kaikilla liikennemuodoilla, 
mikä vaikuttaa yritysten toimintamahdollisuuksiin. Katutöistä aiheutuvia 
haittoja tulee minimoida huolellisella suunnittelulla. 

Linja-autoliitto toteaa lausunnossaan mm., että suunnitelma vaikeuttaa 
Topeliuksenkadun ja Runeberginkadun käyttöä linja-autoliikenteen va-
rareittinä Kampin terminaaliin poikkeustilanteissa. Lisäksi matkailulii-
kenteen pysäköinti tulee säilyttää Runeberginkadulla ja Mäntymäen 
kentällä.

Uudenmaan ELY-keskus toteaa lausunnossaan mm., että pikaraitiotei-
den rakentaminen on kannatettavaa, mutta suunnittelussa on otettava 
huomioon maantieliikenteen sekä pitkämatkaisen bussiliikenteen tar-
peet. Vaikutukset Kehä I:n liittymiin ja Vihdintien eteläosaan tulisi selvit-
tää ennen päätöksentekoa. Työnaikaisiin ratkaisuihin ja viestintään tu-
lee kiinnittää huomiota. 

Väylävirasto toteaa lausunnossaan mm., että Valimon aseman jatko-
suunnittelu on tehtävä yhteistyössä Väyläviraston kanssa ja siinä on 
huolehdittava, että junaliikenteen ja opastimien näkemävaatimukset 
sekä ratasuunnitteluohjeiden mukaiset esteettömyysvaatimukset ym. ti-
latarpeet täyttyvät. 

Lausuntojen vastineissa tuotiin muun muassa esiin, että maankäytöstä 
päätetään kaavoitusprosesseissa. Bulevardikaupungin hankekokonai-
suuden viestintä monipuolistuu vielä vuoden 2020 aikana, kun projek-
tialueelle perustetaan Uutta Helsinkiä-verkkosivuille oma osio, johon 
kootaan tietoa alueen suunnittelusta ja rakentumisesta. Joukkoliiken-
teen linjastosuunnittelusta päätetään HSL:n hallituksen toimesta, kun 
suunnitelmat ja niiden vaikutukset ovat tarkentuneet ja raitiotien liiken-
nöinnin aloituksesta on sovittu tarkemmin. Länsi-Helsingin raitioteiden 
yleissuunnittelun tavoitteena on ollut järjestää kaikille liikennemuodoille 
toimivat edellytykset. Hankkeen liikennejärjestelyt heikentävät autolii-
kenteen sujuvuutta kantakaupungissa. Viiveiden on arvioitu kasvavan 
noin 1,5 %. Vaikutukset autoliikenteelle on arvioitu ennustetilanteessa, 
jossa ei ole tiemaksuja. Työmaa-aikaisiin järjestelyihin tullaan kiinnittä-
mään huomiota käynnissä olevan työmaiden kehittämisprojektin mu-
kaisesti. Suunnitelmilla ei ole tunnistettu merkittävää vaikutusta HSL:n 
bussien linjaliikenteeseen, sillä bussikaistat säilyvät linjaston mukaisilla 
pääreiteillä kuten Mannerheimintiellä ja Paciuksenkadulla. Liikenteen 
yleissuunnitelmassa on esitetty Runeberginkadulle tilaa Temppeliau-
kion kirkon läheisyyteen matkailuliikenteen lyhytaikaista pysäköintiä 
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varten. Kehä I:n liittymiin ei ole esitetty yleissuunnitelmassa autoliiken-
teen järjestelyihin muutoksia. Kun suunnitelmat tarkentuvat jatkossa, 
tehdään samalla tarkemmat vaikutustarkastelut autoliikenteen toimi-
vuuteen Kehä I:llä. Myös tarkempien suunnitelmien valmistelussa jatke-
taan yhteistyötä kumppaniemme kanssa ja suunnittelussa huomioidaan 
siihen kohdistuva ohjeistus.

Jatkosuunnittelu ja toteutus

Liikenneliikelaitos vastaa raitiotieinfrastruktuurin toteutuksesta sekä ka-
lustohankinnasta ja laatii hankesuunnitelman, jossa selvitetään hank-
keen toteutustapa ja -aikataulu sekä tarvittaessa tarkennetaan hank-
keen ratkaisuja, vaikutusten arviointia ja kustannusarviota.

Bulevardikaupungin jatkosuunnittelun tavoitteena on alueen toteutuk-
sen aloitusvalmius vuonna 2025. Alueen asemakaavojen laatiminen 
etenee osuuksittain ja kaavoituksen yhteydessä tarkennetaan liikenne-
suunnitelmia. Ensimmäisten joukossa suunnittelu aloitetaan Haagan 
ympyrän, Vihdintien katualueen, Munkkivuoren ostoskeskuksen sekä 
Niemenmäen alueista. Nämä asemakaavat tulevat vireille vuoden 2020 
aikana. Asemakaavojen jälkeen laaditaan katusuunnitelmat.

HSL laatii joukkoliikenteen linjastosuunnitelman. Linjastosuunnitteluun 
kuuluu oma vuorovaikutusprosessinsa.

Suunnittelussa huomioidaan yleissuunnitelmassa mainitut jatkoselvitys-
tarpeet, mm. avainristeysten toimivuustarkasteluiden jatkaminen, jotta 
yksityiskohtaisempi suunnittelu vastaa myös autoliikenteen toimivuus-
tarpeisiin, raitioteiden melumallinnus sekä työnaikaisten haittavaikutus-
ten ehkäiseminen Helsingin katutöiden kehittämishankkeen suositusten 
mukaisesti. 

Edellä on kuvattu lautakunnan esitys kaupunginhallitukselle jatkotoi-
menpide-ehdotuksineen ja sen perustelut.

Käsittely kaupunginhallituksessa

Kaupunginhallitukselle saapunut kirje

Lautakunnan käsittelyn jälkeen Pro Haaga r.y. on lähettänyt 7.10.2020 
kaupunginhallitukselle kirjeen, jossa ehdotetaan että Länsi-Helsingin 
raitioteiden yleissuunnitelman pohjaksi valittaisiin vaihtoehto 0+, jossa 
uusi raitiotie rakennettaisiin Huopalahdentielle Haagan liikenneympy-
rään Raide-Jokerin pysäkille saakka ja joukkoliikenne Vihdintiellä hoi-
dettaisiin busseilla nykyiseen tapaan, jo lähitulevaisuudessa sähköbus-
seilla. Tällöin myös raitiolinja 4 voitaisiin säilyttää nykyisellä reitillään. 
Kirjeessä ilmaistaan myös huoli Vihdin pikaraitiotien arvokkaalle luon-
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nonympäristölle ja asukkaiden virkistyspuistoille aiheuttamista epäsuo-
tuisista vaikutuksista, kyseenalaistetaan pikaratikan linjauksen yleis-
kaavan mukaisuus, pikaratikkaa käyttävien matkustajien määrä tulevai-
suudessa jo olemassa olevien hyvien juna- ja myös bussiyhteyksien 
vuoksi ja pidetään kyseenlaisena sitä, että ratikasta päätetään ennen 
kuin bulevardikaupungin asemakaavat ovat lainvoimaisia.

Kaupunginhallitus toteaa, että Vihdintien pikaraitiotien rooli joukkolii-
kennejärjestelmässä on raideliikenteeseen tukeutuvan verkostokau-
pungin muodostaminen. Se yhdistää kantakaupungin raitiotieverkon 
Raide-Jokeriin ja Ranta- ja Kehäratoihin ja tarjoaa itsessään laaduk-
kaan, autoliikenteen ruuhkista riippumattoman keskustayhteyden, jota 
voi pitää ensisijaisena Munkkivuoren ja Etelä-Haagan tasalle asti. Lin-
jan pohjoisosissa Pitäjänmäen, Lassilan ja Kannelmäen alueella pika-
raitiotielinja palvelee liityntäyhteyksiä rautateille. Seudullisen työmatka- 
ja asiointiliikenteen kannalta pikaraitiotie tarjoaa yhteyden Ranta- ja 
Kehäradoilta Meilahden terveyspalvelu- ja työpaikkakeskittymään. Ar-
vioidut liikennemäärät perustuvat HSL:n  julkaisemaan seudulliseen 
Helmet-liikennemalliin, jossa lähtötietona on alueen ennustetut asukas- 
ja työpaikkamäärät. Tilanne, jossa pikaraitiotie toteutettaisiin vain Haa-
gan ympyrään asti jättäisi suuren osan Vihdintien varren uudesta 
maankäytöstä raitiotien palvelualueen ulkopuolelle. Kaupunginhallitus 
toteaa vielä, että raitiotien suunnittelu jatkuu hankesuunnitelman laati-
misella ja samaan aikaan laaditaan alueen asemakaavoja, jotka tarjoa-
vat uusia vuorovaikutusmahdollisuuksia osallisille. Lopulliset kaavarat-
kaisut tulevat arvioitaviksi maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimus-
ten mukaisesti. 

Hankkeen kustannukset

Kaupunginhallitus on 21.5.2018 hyväksynyt katu-, liikenneväylä-, rata- 
ja puistohankkeiden käsittelyohjeen, jossa todetaan mm. seuraavaa: 
Mikäli yleissuunnittelun aikana todetaan, että hanke vaatii yksityiskoh-
taisempaa suunnittelua sen vaikuttavuuden, toteuttamiskelpoisuuden ja 
kannattavuuden varmistamiseksi, esitetään sen hyväksymisen yhtey-
dessä, että suunnittelua jatketaan hankesuunnitelman laatimisella. 

Länsi-Helsingin raitiotiet -hankkeen yleissuunnitelman mukainen kus-
tannusarvio on 160 milj. euroa ja nk. liittyvät hankkeet, jotka lautakun-
nan esityksen taulukossa on mainittu edellytyksiksi pikaraitiotiehank-
keelle, ovat noin 265 milj. euroa. Yleissuunnitelman liitteestä 9 (Sitowi-
se, mm. kohdat 2.4.-2.6) käy ilmi, että varsinaista katu- ja kunnallistek-
nistä suunnittelua ei ole vielä tehty ja että geotekninen suunnittelu on 
vielä alkuvaiheessa. Samoin, tarkempaa silta- ja taitorakennesuunnitte-
lua ei ole toistaiseksi tehty. Lisäksi rakennusaikaisista kustannuksista 
voi aiheutua ennakoitua suurempia lisäkustannuksia. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2021 43 (206)
Kaupunginvaltuusto

Asia/11
20.01.2021

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

Yleissuunnitelman mukaan hankkeen alustava toteutusajankohta on 
vuosina 2025-2027, mutta hankkeen eri osien toteutusajankohta ja –
järjestys on suunniteltava niiden laajuuden, suunnittelutilanteen ja mui-
den investointihankkeiden ajoituksesta johtuvien syiden perusteella. 
Hankkeen toteuttamiseen on tällä hetkellä varauduttu talousarvioon 
2021 sisältyvässä HKL:n 10-vuotisessa investointiohjelmassa yleis-
suunnitelman mukaisesti vuosina 2025-2027. Alueen asemakaavoitus 
on käynnistynyt, mutta kestänee useampia vuosia, ja vaikuttaa kiin-
teästi nk. liittyvien hankkeiden katu- ym. infrastruktuuriratkaisuihin. 
Asemakaavoituksen etenemisen varmistamiseksi hankkeen suunnitte-
lua on perusteltua viedä eteenpäin ja ajoittaa hankkeen enimmäishin-
tapäätös lähemmäksi alueen tarkemmassa suunnittelussa tarkoituk-
senmukaiseksi ja mahdolliseksi katsottua aloitusajankohtaa.

Ottaen huomioon hankkeen laajuuden ja haastavuuden, lautakuntakä-
sittelyssä esiin tulleet jatkosuunnittelutarpeet sekä kaupungin ohjeis-
tuksen edellyttämät vaatimukset enimmäishintapäätökseltä, kaupun-
ginhallitus pitää perusteltuna, että lautakunnan esittämä yleissuunni-
telma hyväksytään tässä vaiheessa jatkosuunnittelun pohjaksi.  Näin 
sitoutuminen toteutukseen voidaan tehdä riittävän pitkälle vietyjen 
suunnitelmien pohjalta. Kaupungin aiempien kokemusten perusteella 
liian varhainen hintaan sitoutuminen on epävarmalla pohjalla ja johtaa 
myöhemmin kustannusylityksiin, joihin ei ole osattu hankkeen yleis-
suunnitteluvaiheessa varautua. 

Jatkosuunnitteluun liittyvät liikenteelliset huomiot

HSL ilmaisi lausunnossaan huolen bussiliikenteen sujuvuuden mahdol-
lisesta heikkenemisestä. HSL on lisäksi todennut, että vaikka bussilin-
jastoista päätetään myöhemmin sen toimesta, se, millaiseksi katuinf-
rastruktuuri rakennetaan, vaikuttaa merkittävästi mahdollisuuksiin jär-
jestää sujuvaa bussiliikennettä kaupungissa. Myös Uudenmaan ELY-
keskus totesi lausunnossaan, että on otettava huomioon pitkämatkai-
sen bussiliikenteen tarpeet sekä vaikutukset Kehä I:n liittymiin ja Vih-
dintien eteläosaan. Sama huoli bussiliikenteen asemasta ja etenkin no-
peista, suorista bussiyhteyksistä sekä valtakunnallisen pitkän matkan 
bussiliikenteen tilanteesta on luettavissa myös muista kaupunkiympä-
ristötoimialan pyytämistä lausunnoista, kuten Linja-autoliiton ja Helka 
r.y:n lausunnoista.

Lautakunta on käsitellessään esitystä kaupunginhallitukselle hyväksy-
nyt yksimielisesti jatkosuunnittelua ohjaavan vastaehdotuksen, jonka 
mukaan "Jatkosuunnittelussa on varmistettava, että Helsingin keskusta 
on saavutettavissa eri kulkumuodoilla. Erityisesti tulee kiinnittää huo-
miota näille väylille jäävän bussiliikenteen toimivuuteen siten, että bus-
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siliikenteen toimintaedellytykset eivät ratkaisevasti heikkene nykyises-
tä."

Kaupunginhallitus pitää täydennystä perusteltuna, koska bussiliiken-
teen toimivuus voi heiketä nykyisestä, jos suunnitellun Länsi-Helsingin 
raitiotiereitin kantakaupungin osuuksilta poistuu paikoin bussi- ja ryh-
mittymiskaistoja ja samalla toteutetaan auto- ja joukkoliikenteen yhteis-
kaistoja, pyöräkaistoja ja hidastinpysäkkejä. Hankkeen toteuttaminen 
voi siirtää bussi- ja autoliikennettä rinnakkaisille pääkaduille. Manner-
heimintie on yksi kaupungin pääsisääntuloväylistä ja sen toimivuuden 
varmistaminen on etenkin keskustan elinvoimaisuuden, hankealueen 
sisältämän bussiliikenteen sekä Meilahden sairaala-alueen läheisyyden 
näkökulmasta tärkeää. Jatkosuunnittelussa on tärkeää kiinnittää huo-
miota liikenteen sujuvuuteen liittymissä, jotka vaikuttavat Kehä I:n auto-
liikenteeseen ja Turunväylän bussiliikenteeseen. Myös kadunvarsipy-
säköinnin olosuhteet on syytä huomioida jatkosuunnittelussa. 

Lopuksi

Kaupunkistrategian 2017-2021 mukaan Vihdintien bulevardin pikarati-
kan suunnittelu etenee päätösvaiheeseen kuluvan valtuustokauden ai-
kana. Helsingin seudun kuntien ja valtion välisessä maankäytön, asu-
misen ja liikenteen MAL-sopimuksessa 2020-2031 on kohta, jonka mu-
kaan "valtio osoittaa Vihdintien pikaraitiotien (ns. Länsi-Helsingin raitio-
tiet) yleissuunnitelmaluonnoksen mukaisen hankekokonaisuuden to-
teuttamiseen (sis. suunnittelun ja rakentamisen) ja siihen sekä muihin 
kestävää liikkumista edistäviin hankkeisiin liittyviin kustannuksiin 105 
miljoonaa euroa. Rahoituksen edellytyksenä on, että Helsingin kaupun-
ki tekee hankkeen toteuttamisesta päätöksen, joka on vähintään yleis-
suunnitelmaluonnoksen hyöty-kustannus -laskelman mukainen tai sitä 
kannattavampi. Helsinki tekee hankkeen toteuttamisesta päätöksen 
syksyllä 2020. Valtio ja Helsingin kaupunki sopivat erikseen rahoituk-
sen kohdentumisen yksityiskohdista ja rahoituksen aikataulusta." Kau-
punginhallitus toteaa, että nyt kysymyksessä olevan yleissuunnitelman 
hyväksyminen ja hankkeen toteuttamisesta päättäminen ovat pohjana 
valtion ja Helsingin jatkoneuvotteluille.

Koska raitiotien toteutustapa ja aloitusajankohta riippuvat alueen 
maankäytön suunnittelun etenemisestä ja investointien kokonaisohjel-
moinnista, kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että hankesuunnittelua ja 
alueen toteutuksen suunnittelua jatketaan laajassa yhteistyössä kau-
punkiympäristön toimialan, kaupunginkanslian ja muiden sidosryhmien 
kesken. 

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Katariina Baarman, projektinjohtaja, puhelin: 310 37125

katariina.baarman(a)hel.fi
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta
Kaupunkiympäristön toimiala/Like

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.01.2021 § 12

HEL 2018-002298 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunni-
telman ja hankkeen toteuttamisen siten, että

 Raitiotien ja sen edellyttämän katuinfrastruktuurin kokonaiskustan-
nusarvio on 160 miljoonaa euroa (MAKU 106,41 huhtikuu 2019, 
2015=100) 

 Hankkeesta laaditaan hyväksytyn yleissuunnitelman ja kokonais-
kustannusarvion mukainen tarkempi hankesuunnitelma. Hanke-
suunnitelmassa voidaan tehdä jatkosuunnittelun edellyttämiä muu-
toksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta yleissuunnitel-
man sisältöä. 

 Kaupunki neuvottelee valtion kanssa hankkeen kustannusjaosta. 
Kustannusjakoneuvotteluissa hyödynnetään Helsingin seudun ja 
valtion maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen 2020-
2031 neuvottelutulosta (2.6.2020). 

 Jatkosuunnittelussa varmistetaan, että Helsingin keskusta on saa-
vutettavissa eri kulkumuodoilla. Jatkosuunnittelussa kiinnite-
tään erityisesti huomiota näille väylille jäävän bussiliikenteen toimi-
vuuteen siten, että bussiliikenteen toimintaedellytykset eivät ratkai-
sevasti heikkene nykyisestä.

Käsittely

11.01.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esteelliset: Sami Sarvilinna
Esteellisyyden syy: puolueettomuuden vaarantuminen (hallintolaki 28 § 
1 mom 7 kohta) 
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Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Muutetaan päätösesitys kaupunkiympäristölauta-
kunnan kaupunginhallitukselle esittämän päätösesityksen mukaiseksi:

"Kaupunginhallitus hyväksyy Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunni-
telman ja hankkeen toteuttamisen siten, että

- Raitiotien ja sen edellyttämän katuinfrastruktuurin kokonaiskustannu-
sarvio on 160 miljoonaa euroa (MAKU 106,41 huhtikuu 2019, 
2015=100)

- Hankkeesta laaditaan hyväksytyn yleissuunnitelman ja kokonaiskus-
tannusarvion mukainen tarkempi hankesuunnitelma.  Hankesuunnitel-
massa voidaan tehdä jatkosuunnittelun edellyttämiä muutoksia ja tar-
kistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta yleissuunnitelman sisältöä.

- Kaupunki neuvottelee valtion kanssa hankkeen kustannusjaosta. Kus-
tannusjakoneuvotteluissa hyödynnetään Helsingin seudun ja valtion 
maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen 2020-2031 neu-
vottelutulosta (2.6.2020).

- Jatkosuunnittelussa varmistetaan, että Helsingin keskusta on saavu-
tettavissa eri kulkumuodoilla. Jatkosuunnittelussa kiinnitetään erityisesti 
huomiota näille väylille jäävän bussiliikenteen toimivuuteen siten, että 
bussiliikenteen toimintaedellytykset eivät ratkaisevasti heikkene nykyi-
sestä."

Edellä olevasta päätöksestä seuraten poistetaan seuraavat kappaleet 
58 ja 59:

"Kaupunginhallituksen kanta yleissuunnitelmaan

Viitaten lautakunnan esitykseen, sen perusteluihin ja valmisteluaineis-
toon, saatuihin lausuntoihin sekä kaupunginhallituksen hyväksymään ja 
muuhun kaupungin sisäiseen hankeohjeistukseen, kaupunginhallitus 
esittää, että yleissuunnitelma hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi 
alustavine kokonaiskustannusarvioineen. Lopullinen päätös toteuttami-
sesta ja kokonaiskustannuksista, nk. enimmäishintapäätös, tehdään 
vasta myöhemmin koko hanketta koskevan hankesuunnitelman valmis-
tuttua.

Päätöksenteon kaksivaiheisuutta koskevan esityksen perusteena ovat 
maankäytön suunnittelun, kunnallisteknisen ja geoteknisen sekä silta- 
ja taitorakenteiden suunnittelun alustava vaihe, raitiotiehankkeen ja 
bussiliikenteen sujuvuuden vaatimat lisätarkastelut sekä pelastusturval-
lisuuden varmistaminen raitiotien rakentamisen myötä eräillä kaduilla ja 
katuosuuksilla."
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Edellä olevasta päätöksestä seuraten muutetaan kappaleen 67 viimei-
nen lause seuraavasti:

"Kaupunginhallitus toteaa, että nyt kysymyksessä olevan yleissuunni-
telman hyväksyminen JA HANKKEEN TOTEUTTAMISESTA PÄÄT-
TÄMINEN on pohjana valtion ja Helsingin jatkoneuvotteluille."

Kannattaja: Tomi Sevander

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 4
Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 11
Veronika Honkasalo, Terhi Koulumies, Mika Raatikainen, Marcus Ran-
tala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Van-
hanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 4 - 11.

14.12.2020 Pöydälle

Esittelijä
Vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Katariina Baarman, projektinjohtaja, puhelin: 310 37125

katariina.baarman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 15.09.2020 § 512

HEL 2018-002298 T 08 00 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Länsi-
Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman hyväksymistä ja hankkeen to-
teuttamista siten, että
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 raitiotien ja sen edellyttämän katuinfrastruktuurin kokonaiskustan-
nusarvio on 160 miljoonaa euroa (MAKU 106,41 huhtikuu 2019, 
2015=100)

 hankkeesta laaditaan hyväksytyn yleissuunnitelman ja kokonaiskus-
tannusarvion mukainen tarkempi hankesuunnitelma. Hankesuunni-
telmassa voidaan tehdä hankkeeseen vähäisiä muutoksia ja tarkis-
tuksia, jotka eivät olennaisesti muuta yleissuunnitelman sisältöä

 kaupunki neuvottelee valtion kanssa hankkeen kustannusjaosta 
syksyn 2020 aikana. Kustannusjakoneuvotteluissa hyödynnetään 
Helsingin seudun ja valtion MAL-sopimuksen 2020-2031 neuvotte-
lutulosta (2.6.2020).

 Jatkosuunnittelussa varmistetaan, että Helsingin keskusta on saa-
vutettavissa eri kulkumuodoilla. Jatkosuunnittelussa kiinnitetään eri-
tyisesti huomiota näille väylille jäävän bussiliikenteen toimivuuteen 
siten, että bussiliikenteen toimintaedellytykset eivät ratkaisevasti 
heikkene nykyisestä.

Käsittely

15.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Jatkosuunnittelussa varmistetaan, että Helsingin kes-
kusta on saavutettavissa eri kulkumuodoilla. Jatkosuunnittelussa kiinni-
tetään erityisesti huomiota näille väylille jäävän bussiliikenteen toimi-
vuuteen siten, että bussiliikenteen toimintaedellytykset eivät ratkaise-
vasti heikkene nykyisestä.

Kannattaja: Sirpa Asko-Seljavaara

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Risto Rau-
tavan vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Hyväksyessään Vihdintien pikaratikan lautakun-
ta esittää, että se ei saa vaikuttaa linjastoon niin, että 100 vuotta vanha 
Nelosen raitiotie ei enää voi kulkea Ylioppilastalolle.

Sirpa Asko-Seljavaaran vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

08.09.2020 Pöydälle

01.09.2020 Pöydälle

21.01.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

14.01.2020 Pöydälle
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10.12.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anton Silvo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37489

anton.silvo(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 19.03.2020 § 41

HEL 2018-002298 T 08 00 02

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saa-
mansa informaation.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi
Anton Silvo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37489

anton.silvo(a)hel.fi
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§ 11
Kiinteistökaupan esisopimuksen tekeminen ja alueen myyminen 
(Laajasalo, Kruunuvuorenranta, asuin- ja liiketilojen kortteli 49331)

HEL 2020-009924 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

 tehdä liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen YIT Suomi 
Oy:n (y-tunnus 1565583-5) kanssa sekä

 myydä liitteen 2 mukaisen alueen YIT Suomi Oy:lle (y-tunnus 
1565583-5) tai tämän perustamalle/määräämälle yhtiölle taikka pe-
rustettavan yhtiön lukuun noudattaen kauppa- ja lisäkauppahinnan 
määräytymisen osalta ja muilta osin liitteenä 2 olevan kiinteistökau-
pan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan 
tavanomaisia ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti 
päättämiä lisäehtoja. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausaluekartta Kruunuvuorenranta 49331
2 Esisopimusluonnos Kruunis
3 Hakuohje
4 Arviointimuistio
5 YIT Suomi Oyn päivitetty projektisuunnitelma Kruunis
6 Asemakaava- ja asemakaavan muutos nro 12580

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakumenettelyn osallistujat Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
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Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ilmoittautumis- ja neuvottelumenettely

Kaupunginhallitus on 28.11.2016 § 1081 päättänyt varata Laajasalon 
Kruunuvuorenrannan korttelin 49331 luovutettavaksi erillisellä ilmoittau-
tumis- ja neuvottelumenettelyllä keskustatoimintojen korttelin ja siihen 
sisältyvien liike- ja asuntotonttien suunnittelua varten.

Samalla kaupunginhallitus oikeutti kiinteistölautakunnan järjestämään 
ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn (hakumenettely), päättämään 
sen ehdoista sekä valitsemaan hakumenettelyn perusteella alueen va-
rauksensaajat ja toteuttajat.

Kiinteistölautakunta on 4.5.2017 § 224 päättänyt Kruunuvuorenrannan 
keskustakorttelin ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyä koskevan ha-
kuohjeen hyväksymisestä ja hakumenettelyn järjestämisestä.

Kaupunki järjesti ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn kiinteistölau-
takunnan 4.5.2017 hyväksymän hakuohjeen mukaisesti ja Kruunuvuo-
renrannan asemakaavan muutosluonnokseen pohjautuen. Hakumenet-
tely päättyi 30.11.2017.

Hakumenettelyn tarkoituksena oli tuottaa sen kohteena olevalle kes-
kustatoimintojen korttelialueelle hakumenettelyn ilmoittautumisvaihees-
sa esitettävän alustavan viite- ja konseptisuunnitelman perusteella ja 
myöhempien neuvottelujen kautta lopullinen projektisuunnitelma, joka 
tulee osaksi korttelin luovutussopimusta ja jonka mukaisesti kortteli to-
teutetaan.

Hakumenettely oli avoin kaikille kelpoisuusehdot täyttäville hakijoille tai 
hakijayhteenliittymille. Hakumenettelyyn ei voinut ilmoittautua vain kort-
telin joiltakin osin, vaan ilmoittautumisen ja alustavan suunnitelman tuli 
koskea korttelia kokonaisuudessaan. Hakijalla tuli olla käytettävissään 
kohteen rakentamisen edellyttävä riittävä tekninen taito, kokemus, ta-
loudelliset ja muut edellytykset kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti 
keskeiselle paikalle sijoittuvan niin sanotun hybridikorttelin toteuttami-
seksi.

Hakuohje on liitteenä 3. 
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Hakemukset ja hakumenettelyn ratkaiseminen

Hakumenettelyn päättymisaikaan mennessä saatiin viisi ehdotusta:

 YIT Rakennus Oy (nyk. YIT Suomi Oy) yhteistyökumppaneineen 
ehdotuksella ”Brygga”

 Keva yhteistyökumppaneineen ehdotuksella ”Kolmisointu”
 NREP Oy yhteistyökumppaneineen ehdotuksella ”Kruunu”
 Fira Oy yhteistyökumppaneineen ehdotuksella ”Maininki”
 Oulun Rakennusteho Oy ehdotuksella ”Vaahtopäät”.

Arviointiryhmä arvioi kilpailuehdotukset keväällä 2018 liitteenä 4 olevan 
arviointimuistion mukaisesti. Arviointiin osallistui asiantuntijoita kaupun-
kiympäristön toimialalta sekä kaupunginkansliasta. 

Yleisesti todettiin, että kilpailun taso oli varsin korkea ja ehdotukset loi-
vat hyvät edellytykset arviointiryhmän työlle. Yksikään ehdotus ei ollut 
valmis sellaisenaan, vaan kaikkia ehdotuksia oli kehitettävä edelleen. 
Arviointiryhmä pohti näin ollen myös ehdotuksien kehityskelpoisuutta. 

YIT Suomi Oy:n ehdotus ”Brygga” arvioitiin täyttävän kokonaisuutena 
parhaiten asetetut arviointi- ja valintakriteerit. Se oli ehdotuksista vah-
vin useimmilla arviointikriteereillä mitattuna. Siten ”Brygga” valittiin par-
haaksi alustavaksi viite- ja konseptisuunnitelmaksi ja YIT Suomi Oy va-
littiin neuvottelukumppaniksi.

Parhaan alustavan viite- ja konseptisuunnitelman kehittäminen ja neuvottelut

YIT Suomi Oy:n ehdotukselle ”Brygga” annettiin jatkosuunnitteluohjeet.

Lopullisessa projektisuunnitelmassa on huomioitu kaupungin edellyt-
tämät jatkosuunnitteluohjeet. Suunnitelmaa on kehitetty erityisesti kau-
punkikuvallisten seikkojen osalta sekä energia- ja ekotehokkuuteen liit-
tyvien aihioiden osalta. Hankkeen nimi on sittemmin vaihtunut ”Kruu-
nikseksi”. 

Lopullinen projektisuunnitelma on liitteenä 6.

Asemakaava

Hankkeen perusteella on laadittu aluetta koskeva asemakaava- ja 
asemakaavan muutosehdotus. Kaupunginvaltuusto on 25.11.2020 § 
327 hyväksynyt Kruunuvuorenrannan keskuskortteleiden asemakaavan 
ja asemakaavan muutoksen (nro 12580).

Hakumenettelyn ratkaiseminen ja korttelin varauksensaajan valitseminen
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Kaupunkiympäristölautakunta on 20.10.2020 § 614 päättänyt varata 
korttelin 49331 YIT Suomi Oy:lle. Päätös tehtiin ehdolla, että kaupun-
ginvaltuusto hyväksyy varausaluetta koskevan kiinteistökaupan esiso-
pimuksen.

Asemakaavan ote on liitteenä 6.

Rahoitus- ja hallintamuoto

Kortteliin tulee toteuttaa vähintään noin 60 % prosenttia vapaarahoit-
teista ja sääntelemätöntä omistusasuntotuotantoa sekä enintään noin 
40 % vapaarahoitteista ja sääntelemätöntä vuokra-asuntotuotantoa. 
Omistusasuntotuotannossa asuinhuoneistojen yhteenlasketusta pinta-
alasta vähintään noin 30 % tulee toteuttaa perheasuntoina (kaksi ma-
kuuhuonetta tai enemmän), joiden keskipinta-ala on vähintään 70 h-m².

Kiinteistökaupan esisopimus ja alueen myyminen

Hakuohjeen (kiinteistölautakunta 4.5.2017 § 224) mukaan kortteli luo-
vutetaan myymällä käyvästä arvosta edellyttäen, että kaupunki vahvis-
taa korttelille myyntiperiaatteet. Kaupunginhallitus on 1.4.2019 § 220 
hyväksynyt Helsingin tontinluovutusta koskevat linjaukset sekä niitä 
tarkentavat soveltamisohjeet. Siirtymäsäännösten mukaan linjaukset ja 
soveltamisohjeet koskevat niiden hyväksymisen jälkeen vireille tulleita 
tontin- ja kehittämisvarauksia sekä tontinluovutuksia. Ennen päätöstä 
vireille tulleiden hankkeiden osalta noudatetaan aiemmin voimassa ol-
leita käytäntöjä ja periaatteita.

Asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa nro 12580 kortteliin on 
osoitettu asuinrakennusoikeutta yhteensä 18 390 k-m² ja liikerakennu-
soikeutta yhteensä 6 850 k-m².

Esisopimuksen mukaiset yksikköhinnat ovat:

 asuintilat 900 euroa / k-m²
 päivittäistavarakaupan tilat sekä muut liiketilat 480 euroa / k-m².

Asemakaavan merkittyjen pääkäyttötarkoitusten (asuin- ja liiketilat) se-
kä yksikköhintojen perusteella arvioitu kauppahinta (ilman mahdollisia 
korotuksia) on noin 19 839 000 euroa.  

Kauppahinta on markkinaehtoinen ottaen huomioon ulkopuolisen ar-
vioitsijan laatima arviolausunto kohteen markkina-arvoista, vertailu-
kauppahinnat sekä markkinaolosuhteet. Arviolausunto on oheismateri-
aalissa.

Esisopimuksen mukaan kortteli on tarkoitus toteuttaa viidessä vaihees-
sa. Kiinteistön kauppa on tehtävä ennen korttelin rakentamisen aloitta-
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mista. Kortteli tulee ostaa kokonaisuudessaan kerralla viimeistään 
30.6.2022 mennessä. Kortteli myydään yhdellä kaupalla ja korttelin 
omistus- ja hallintaoikeus siirtyy ostajalle kauppakirjan allekirjoituksin. 
Kaupantekotilaisuudessa ostaja suorittaa kaupungille ensimmäisessä 
toteutusvaiheessa käytettävää rakennusoikeutta vastaavan osan kaup-
pahinnasta. Loppukauppahinnan tulee olla kokonaisuudessaan mak-
settu viimeistään 30.6.2024 mennessä. 

Mikäli mainittuihin määräaikoihin myönnetään pidennystä, ostaja on 
velvollinen suorittamaan kauppahinnalle sen nykyarvon säilyttämistä 
varten laskettavan ja kauppahintaan lisättävän kahden ja puolen (2,5) 
prosentin vuotuisen korotuksen. Koko kauppahinnan tulee kuitenkin ol-
la kokonaisuudessaan maksettu viimeistään 31.12.2026 mennessä. 

Ostajan on rakennettava kaupallisen keskuksen päivittäistavarakaup-
pojen liiketilat kokonaan valmiiksi viimeistään 11/2026 ja kaupallisen 
toiminnan tulee alkaa tiloissa viimeistään vuoden 2026 loppuun men-
nessä. Edelleen ostajan on rakennettava kortteli kokonaan valmiiksi 
viimeistään 12/2027.

Mikäli korttelin toteuttamisen edetessä tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei 
ostaja pysty noudattamaan määräaikaa siitä, milloin kauppahinnan tu-
lee viimeistään kokonaisuudessaan olla maksettu (31.12.2026) ja/tai 
määräaikoja koskien korttelin valmistumista, kaupunki voi perustellusta 
syystä myöntää kauppahinnan maksamisen ja korttelin valmistumisen 
määräaikoihin pidennystä. Määräajan pidentämisen tarveharkinta suo-
ritetaan tällöin aina määräaikakohtaisesti. Mikäli kaupungin myöntää 
tällöin kauppahinnan maksamisen määräaikaan pidennystä, ostaja on 
velvollinen suorittamaan kauppahinnalle sen nykyarvon säilyttämistä 
varten laskettavan ja kauppahintaan lisättävän kolmen (3) prosentin 
vuotuisen korotuksen.

Ostaja on esittänyt, että se tulee luovuttamaan kaupungille kaupungin 
hyväksymän vakuuden siten, että vakuuden arvo on yhteenlaskettuna 
aina maksamatta oleva kauppahinta ja siihen laskennallisesti lisätty 25 
% määrä maksamattomasta kauppahinnasta.

Esisopimukseen sisältyy sopimussakkoa, vahingonkorvausta sekä so-
pimuksen purkamista ja voimassaoloa koskevat ehdot sekä Kruunu-
vuorenrannan alueelliset lisäehdot, jotka koskevat muun muassa jät-
teen putkikeräystä, palveluyhtiötä ja valotaidetta.

Kortteli ja osa sitä ympäröivistä kaduista edellyttävät louhintaa. Esiso-
pimukseen on sisällytetty ehdot koskien kaupungin vastuulle kuuluvaa, 
myöhemmin toteutettavaa korttelin ja sitä ympäröivien katujen louhin-
taa. 
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Toimivalta ja päätöksen täytäntöönpano

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 6 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, milloin luovutettavan 
omaisuuden kauppahinta ylittää 10 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösesityksen oikeuttaa tonttipäällikkö tai tämän valtuuttama 
allekirjoittamaan kiinteistökaupan esisopimus ja sen perusteella tehtä-
vät kauppakirjat sekä tekemään kiinteistökaupan esisopimukseen ja 
kauppakirjoihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausaluekartta Kruunuvuorenranta 49331
2 Esisopimusluonnos Kruunis
3 Hakuohje
4 Arviointimuistio
5 YIT Suomi Oyn päivitetty projektisuunnitelma Kruunis
6 Asemakaava- ja asemakaavan muutos nro 12580

Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakumenettelyn osallistujat Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.01.2021 § 10

HEL 2020-009924 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää:

 tehdä liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen YIT Suomi 
Oy:n (y-tunnus 1565583-5) kanssa sekä

 myydä liitteen 2 mukaisen alueen YIT Suomi Oy:lle (y-tunnus 
1565583-5) tai tämän perustamalle/määräämälle yhtiölle taikka pe-
rustettavan yhtiön lukuun noudattaen kauppa- ja lisäkauppahinnan 
määräytymisen osalta ja muilta osin liitteenä 2 olevan kiinteistökau-
pan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan 
tavanomaisia ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti 
päättämiä lisäehtoja. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 20.10.2020 § 614

HEL 2020-009924 T 10 01 01 00

Varisluodonkatu

Päätös

A

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 valita liitteestä 1 ilmenevän alueen varauksensaajaksi ja toteutta-
jaksi YIT Suomi Oy:n (y-tunnus 1565583-5) 30.11.2017 päättyneen 
ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn perusteella ehdolla, että 
kaupunginvaltuusto hyväksyy mainitun alueen osalta liitteenä 2 ole-
van kiinteistökaupan esisopimuksen ja että YIT Suomi Oy sitoutuu 
noudattamaan mainitun alueen varausehtoina po. sopimuksessa 
sovittuja ehtoja.
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B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että

 kaupunki laatii liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen 
YIT Suomi Oy:n (y-tunnus 1565583-5) kanssa ja myy liitteessä 1 
mainitun alueen YIT Suomi Oy:lle (y-tunnus 1565583-5) tai tämän 
perustamalle/määräämälle yhtiöille taikka perustettavan yhtiön lu-
kuun noudattaen kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymisen osal-
ta ja muilta osin liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen 
ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja 
toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. 

C

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että

 kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maan-
käyttö- ja kaupunkirakenteen tonttipäällikön tekemään ehdotukses-
sa B mainittuun kiinteistökaupan esisopimukseen ja sen perusteella 
tehtävään kauppakirjaan tarvittaessa muutoksia ja tarkistuksia.

 kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan sopimuk-
set ja toiminnanohjaustiimin päällikön tai hänen valtuuttamansa 
henkilön allekirjoittamaan Helsingin kaupungin puolesta edellä mai-
nitun esisopimuksen ja sen perusteella tehtävän kauppakirjan ja 
tarvittaessa tekemään niihin vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia.

D

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 todeta, että muut ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyssä annetut 
tarjoukset eivät anna aihetta toimenpiteisiin.

 todeta, että kiinteistökaupan esisopimus tulee allekirjoittaa viimeis-
tään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun kaupunginvaltuusto 
on po. sopimuksen hyväksynyt. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jessina Haapamäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 15267

jessina.haapamaki(a)hel.fi
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§ 12
Vuokrausperiaatteiden määrittäminen sekä kiinteistökaupan esiso-
pimuksen tekeminen ja toteutussopimuksen hyväksyminen (Sör-
näinen, Kalasatama, Nihti, tontit 10668/1–4)

HEL 2020-000468 T 10 01 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:

A

Vahvistaa tonttien 10668/1 ja 2 tai niistä muodostettavien tonttien vuok-
rausperiaatteet myöhemmin määritettävästä ajankohdasta alkaen 
31.12.2085 saakka liitteen 1 mukaisesti.

B

Kaupunki myy

 Tontin 10668/3 tai siitä muodostettavat tontit YIT Suomi Oy:lle (Y-
tunnus 1565583-5) tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taik-
ka perustettavien yhtiöiden lukuun vähintään 5 940 000 euron 
kauppahinnasta.

 Tontin 10668/4 tai siitä muodostettavat tontit YIT Suomi Oy:lle (Y-
tunnus 1565583-5) tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taik-
ka perustettavien yhtiöiden lukuun vähintään 8 355 000 euron 
kauppahinnasta.

 Kaupoissa noudatetaan kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymi-
sen ja muilta osin liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen 
ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja 
toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

C

Kaupunki tekee liitteenä 3 olevan toteutussopimuksen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Nihti_kiinteistökaupan_esisopimus_ja_lisäehdot
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3 Nihti_toteutussopimus
4 Nihdin havainnekuva ja kilpailualueen rajaus
5 Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12576 määräyksineen
6 Arviointimuistio

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kilpailuun osallistujat Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Laatukilpailu

Kaupunginhallitus on 9.12.2019 § 847 päättänyt varata Kalasataman 
Nihdin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12576 mukaiset 
asuinkerrostalotontit 10668/1–4 luovutettavaksi asuntohankkeiden 
suunnittelua varten laatukilpailulla kaupunkiympäristölautakunnan 
myöhemmin päättämin ehdoin 31.12.2021 saakka. Samalla kaupun-
ginhallitus oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan järjestämään mainit-
tuja tontteja koskevan laatukilpailun, päättämään kilpailun ehdoista se-
kä valitsemaan kilpailun perusteella tonttien varauksensaajat ja toteut-
tajat. 

Kaupunki järjesti ajalla 4.2.–29.5.2020 Kalasataman Nihdin Lukki-
nimisen korttelin 10688 asuinkerrostalotontteja 1–4 koskevan laatukil-
pailun. Kalasataman Nihdin uuden asemakaava-alueen asuntoraken-
taminen alkaa korttelista 10668, joten on tärkeää, että kortteli toteute-
taan kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti mahdollisimman onnistu-
neesti ja korkeatasoisesti. Näin ollen laatukilpailun tavoitteena oli luoda 
laatutaso Nihdin asemakaava-alueen korkeatasoiselle suunnittelulle ja 
toteutukselle. Lisäksi kilpailussa tuli huomioida, että Nihdin kaava-
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alueella kokeillaan ns. markkinaehtoista pysäköintiä. Asemakaavassa 
ei siten ole asetettu asuinrakentamiselle autopaikkavelvoitetta.

Laatukilpailun kohteena olivat kilpailualueella sijaitsevat Lukki -nimisen 
korttelin 10668 asuinkerrostalotontit (AK, AK-1) 1, 2, 3 ja 4. Kilpailualu-
eella on asuinkerrosalaa yhteensä 12 800 k-m² ja liiketilaa (kr-tilaa) yh-
teensä 300 k-m². Tontille 1 tulee toteuttaa vapaarahoitteisia omistusa-
suntoja Hitas I-ehdoin, tontille 2 valtion tukemia (pitkä korkotuki) vuok-
ra-asuntoja sekä tonteille 3 ja 4 sääntelemättömiä vapaarahoitteisia 
omistus- ja/tai vuokra-asuntoja siten, että tontille toteutettavasta asuin-
rakennusoikeudesta enintään puolet saa olla vuokra-asuntoja. Lisäksi 
tonteille 1 ja 4 tulee toteuttaa liiketilaa (kr-tilaa) 150 k-m², joka saadaan 
rakentaa asemakaavaan merkityn asuinkerrosalamäärän lisäksi. 

Nihdin havainnekuva ja kilpailualueen rajaus ovat liitteenä 4. Asema-
kaava ote on liitteenä 5.

Laatukilpailu oli avoin kaikille. Osallistujan (tarjoajan) tuli toimittaa kil-
pailuehdotus kaikista mainituista kilpailualueen tonteista. Osallistujat 
eivät siten voineet osallistua kilpailuun vain osittain esimerkiksi yhden 
tontin osalta. Kilpailuehdotus oli mahdollista toimittaa yksin tai yhteen-
liittymänä. Tarjoajalla oli lisäksi oltava käytettävissään kohteen raken-
tamisen edellyttämä riittävä tekninen taito, kokemus sekä taloudelliset 
ja muut rakentamisen edellytykset kaupunkikuvallisesti keskeiselle pai-
kalle sijoittuvan ja rakennusteknisesti vaativan korttelin toteuttamiseksi. 

Kilpailuehdotukset ja laatukilpailun ratkaiseminen

Kilpailun päättymisaikaan 29.5.2020 klo 12.00 mennessä saatiin yh-
teensä 14 kilpailuehdotusta (suunnitelmaa).

Laatukilpailun arviointiryhmä arvioi kilpailuehdotukset liitteenä 6 olevan 
arviointimuistion mukaisesti. Arviointimuistiosta ilmenee muun muassa 
kilpailuehdotusten yleisarvostelu, kunkin kilpailuehdotuksen yksityis-
kohtainen arvostelu ja perustelut voittajan valintaan. Ehdotusten suuren 
määrän (14 kpl) vuoksi arviointiryhmä jakoi ensimmäisessä vaiheessa 
ehdotukset kahteen osaan. Ekologisuuden ja elinkaaren huomioon ot-
tamisen osalta arvioitiin seitsemän parhaaksi katsottua ehdotusta. 

Kilpailuehdotuksen ”Luoto” arviointiin kokonaisuutena täyttävän parhai-
ten tarjouspyynnössä ilmoitetut laadulliset arviointikriteerit. Mainittu eh-
dotus on arviointimuistion liitteenä. Ehdotuksen oli jättänyt YIT Suomi 
Oy:n ja A-Kruunu Oy:n yhteenliittymä, jonka oli laatinut Arkkitehtitoimis-
to Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy. Ehdotus täytti kilpailuohjelmassa mää-
ritetyt perheasuntovaatimukset ja  energiatehokkuusvaatimuksen 
(A2018, E-luku alittaa tason 75 kWhE/ (m²vuosi). Tonttien luovutuseh-
doilla varmistetaan mainittujen edellytysten toteutuminen.  
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Kilpailun ratkaiseminen ja tonttien varauksensaajien valitseminen

Kaupunkiympäristölautakunta on 6.10.2020 § 580 päättänyt kilpailun 
ratkaisemisesta varaamalla tontit 10668/1,3 ja 4 parhaimman kilpai-
luehdotuksen "Luoto" tehneelle YIT Suomi Oy:lle sekä tontin 10668/2 
A-Kruunu Oy:lle. Päätös tehtiin ehdolla, että kaupunginvaltuusto hy-
väksyy tontteja koskevan toteutussopimuksen.

Varauksensaajien tulee toteuttaa rakentaminen tonteille voittaneen 
"Luoto" suunnitelman mukaisesti, seuraavasti: 

 Tontille (AK) 10668/1 toteutetaan vapaarahoitteisia omistusasuntoja 
Hitas I-ehdoin vähintään 2 800 k-m² ja liiketilaa (kr-tilaa) 150 k-m², 
joka saadaan rakentaa asemakaavaan merkityn asuinkerrosala-
määrän lisäksi. 

 Tontille (AK-1) 10668/3 toteutetaan sääntelemättömiä vapaarahoit-
teisia omistus- ja/tai vuokra-asuntoja siten, että tontille toteutetta-
vasta asuinrakennusoikeudesta enintään 50 % saa olla vuokra-
asuntoja, vähintään 3 400 k-m². 

 Tontille (AK) 10668/4 toteutetaan sääntelemättömiä vapaarahoittei-
sia omistus- ja/tai vuokra-asuntoja siten, että tontille toteutettavasta 
asuinrakennusoikeudesta enintään 50 % saa olla vuokra-asuntoja, 
vähintään 4 600 k-m² ja liiketilaa (kr-tilaa) 150 k-m², joka saadaan 
rakentaa asemakaavaan merkityn asuinkerrosalamäärän lisäksi. 

 Tontille (AK) 10668/2 toteutetaan valtion tukemia (pitkä korkotuki) 
vuokra-asuntoja 2 100 k-m². 

Kaupunkiympäristölautakunta on 6.10.2020 § 580 päättänyt laatukilpai-
lun ratkaisemisesta sekä esittänyt kaupunginhallitukselle vuokrausperi-
aatteiden määrittämistä sekä kiinteistökaupan esisopimuksen tekemis-
tä ja toteutussopimuksen hyväksymistä. Lautakunta on kokouksessaan 
hyväksynyt yksimielisesti vastaehdotuksen, jonka mukaan lautakunta 
toteaa, että Hiilineutraali Helsinki -tavoitteiden osalta on kannatettavaa, 
että myös muista ehdotuksista voidaan ottaa elementtejä, joilla korttelin 
ekologisesta kestävyydestä saadaan mahdollisimman korkeatasoinen.” 
Tätä koskeva lisäys on soveltuvin osin lisätty laaditun toteutussopimuk-
sen kohtaan 6. "Toteuttamisessa noudatettavat keskeiset ehdot ja peri-
aatteet". 

Tonttien vuokraaminen

Tontit 10668/1 ja 2 vuokrataan pitkäaikaisesti YIT Suomi Oy:lle ja A-
Kruunu Oy:lle tai näiden perustamille/määräämille yhtiöille taikka pe-
rustettavien yhtiöiden lukuun.

Vuokrausperiaatteet
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Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu arviokirjahinta, vyö-
hykehintamalli, samalle tai vastaavalle alueelle aiemmin vahvistetut 
vuokrausperiaatteet sekä tonttien sijainti.

Vuosivuokra ja vuokra-aika

Tontin (AK) 10668/1 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena viralli-
sen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vas-
taavana asuinkerrosneliömetrihintana välimuodon asuntojen sekä 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukemien asuntojen 
osalta 50 euroa. 

Tontin (AK) 10668/2 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena viralli-
sen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vas-
taavana asuinkerrosneliömetrihintana välimuodon asuntojen sekä 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukemien asuntojen 
osalta 43 euroa. 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 
Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien liiketilojen osalta peritään 
samaa maanvuokraa kuin asuintiloilta. 

Asuntotonteille mahdollisesti sijoitettavien palvelutilojen ja kunnallistek-
niikkaa palvelevien tilojen osalta vuosivuokra määräytyy pitäen perus-
teena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 
100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 20 euroa. 

Alueen keskeneräisyyden perusteella myönnettävän alkuvuosialennuk-
sen johdosta vapaarahoitteisen tontin 10668/1 vuokrasta esitetään pe-
rittäväksi 80 % ja valtion tukeman tontin 10668/2 osalta 70 % vuoden 
2026 loppuun saakka. Tämän jälkeen tontin 10668/2 vuosivuokrasta 
esitetään perittäväksi 80 % (ns. ARA-alennus) siltä ajalta, jona valtio 
maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn 
lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).  Muuten noudatetaan 
liitteenä 3 olevan toteutussopimuksen ehtoja sekä kaupunkiympäristö-
lautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitas kohteiden osalta 
noudatetaan kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä 
asuntojen hinta- ja laatusääntelyä koskevia ehtoja sekä Hitas sitoumus-
ta koskevia ehtoja, kuten omistamisrajoituksen valvontaa koskevia eh-
toja.

Tonttien vuokra-aika on Kalasataman alueella noudatetun käytännön 
mukaisesti noin 65 vuotta eli 31.12.2085 saakka. 

Tonttien 10668/ 3 ja 4 myyminen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2021 64 (206)
Kaupunginvaltuusto

Asia/13
20.01.2021

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

Tontit 10668/3 ja 4 myydään YIT Suomi Oy:lle ja/tai sen perustamil-
le/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun yhteensä 
arviolta noin 14,3 miljoonan euron kauppahinnasta. Ensivaiheessa teh-
dään myytäviä tontteja koskevat kiinteistökaupan esisopimukset yhtiöi-
den kanssa. Ostajat suorittavat tonttien kauppahinnan kokonaisuudes-
saan kaupungille kaupanteon yhteydessä, jolloin tonttien omistus- ja 
hallintaoikeus siirtyy ostajille. 

Myyntihinnat ovat markkinaehtoisia ottaen huomioon ulkopuolisen ar-
vioitsijan laatima arviolausunto tonttien markkina-arvoista, vertailu-
kauppahinnat sekä markkinaolosuhteet. Arviolausunto on oheismateri-
aalissa.

Kiinteistökaupan esisopimus on liitteenä 2.

Toteutussopimus

Toteutussopimuksessa sovitaan tonttien myynnin ja vuokrauksen kes-
keisten ehtojen lisäksi kaupungin, YIT:n ja A-Kruunun välisistä oikeuk-
sista ja velvoitteista sekä alueen toteuttamisen ehdoista ja periaatteis-
ta. Toteutussopimus allekirjoitetaan kaupungin, YIT:n ja A-Kruunun vä-
lillä. 

Toteutussopimus on liitteenä 3.

Toimivalta ja päätöksen täytäntöönpano

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

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 6 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, milloin luovutettavan 
omaisuuden kauppahinta ylittää 10 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösesityksen oikeuttaa tonttipäällikkö tai tämän valtuuttama:

 allekirjoittamaan  toteutussopimus sekä tekemään sii-
hen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sekä

 allekirjoittamaan kiinteistökaupan esisopimus ja sen perusteella teh-
tävät kauppakirjat sekä tekemään kiinteistökaupan esisopimukseen 
ja kauppakirjoihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
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maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Nihti_kiinteistökaupan_esisopimus_ja_lisäehdot
3 Nihti_toteutussopimus
4 Nihdin havainnekuva ja kilpailualueen rajaus
5 Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12576 määräyksineen
6 Arviointimuistio

Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kilpailuun osallistujat Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.12.2020 § 863

HEL 2020-000468 T 10 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

A)

Kaupunginvaltuusto vahvistaa tonttien 10668/1 ja 2 tai niistä muodos-
tettavien tonttien vuokrausperiaatteet myöhemmin määritettävästä 
ajankohdasta alkaen 31.12.2085 saakka liitteen 1 mukaisesti.
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B)

Kaupunginvaltuusto päättää myydä:

 Tontin 10668/3 tai siitä muodostettavat tontit YIT Suomi Oy:lle (Y-
tunnus 1565583-5) tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taik-
ka perustettavien yhtiöiden lukuun vähintään 5 940 000 euron 
kauppahinnasta.

 Tontin 10668/4 tai siitä muodostettavat tontit YIT Suomi Oy:lle (Y-
tunnus 1565583-5) tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taik-
ka perustettavien yhtiöiden lukuun vähintään 8 355 000 euron 
kauppahinnasta.

 Kaupoissa noudatetaan kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymi-
sen ja muilta osin liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen 
ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja 
toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

C)

Kaupunki tekee liitteenä 3 olevan toteutussopimuksen.

07.12.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.10.2020 § 580

HEL 2020-000468 T 10 01 01 01

Sompasaarenlaituri, Konttisatamankatu, Konttinosturinkuja

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta päätti Nihdin laatukilpailun perusteella 
valita Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) asemakaa-
van ja asemakaavan muutoksen nro 12576 mukaisen korttelin 10668 

 ohjeellisen kaavatontin (AK) 1 (pinta-ala 1 254 m², os. Sompasaa-
renlaituri) tai siitä muodostettavien tonttien varauksensaajaksi ja to-
teuttajaksi parhaimman kilpailuehdotuksen ”Luoto” esittäneen YIT 
Suomi Oy:n (Y-tunnus 1565583-5) ehdolla, että kaupunginvaltuusto 
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hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 1 olevan toteutussopimuk-
sen ja että YIT Suomi Oy sitoutuu noudattamaan mainitun tontin va-
rausehtoina po. sopimuksessa sovittuja ehtoja.

 ohjeellisen kaavatontin (AK) 2 (pinta-ala 1 051 m², os. Konttinostu-
rinkuja) tai siitä muodostettavien tonttien varauksensaajaksi ja to-
teuttajaksi parhaimman kilpailuehdotuksen ”Luoto” esittäneen A-
Kruunu Oy:n (Y-tunnus 1736841-8) ehdolla, että kaupunginvaltuus-
to hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 1 olevan toteutussopi-
muksen  ja että A-Kruunu Oy sitoutuu noudattamaan mainitun tontin 
varausehtoina po. sopimuksessa sovittuja ehtoja.

 ohjeellisen kaavatontin (AK-1) 3 (pinta-ala 380 m², os. Konttisata-
mankatu) tai siitä muodostettavien tonttien varauksensaajaksi ja to-
teuttajaksi parhaimman kilpailuehdotuksen ”Luoto” esittäneen YIT 
Suomi Oy:n (Y-tunnus 1565583-5) ehdolla, että kaupunginvaltuusto 
hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 1 olevan toteutussopimuk-
sen ja kaupunginhallitus liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopi-
muksen ja että YIT Suomi Oy sitoutuu noudattamaan mainitun ton-
tin varausehtoina po. sopimuksissa sovittuja ehtoja.

 ohjeellisen kaavatontin (AK) 4 (pinta-ala 1 978 m², os. Sompasaa-
renlaituri) tai siitä muodostettavien tonttien varauksensaajaksi ja to-
teuttajaksi parhaimman kilpailuehdotuksen ”Luoto” esittäneen YIT 
Suomi Oy:n (Y-tunnus 1565583-5) ehdolla, että kaupunginvaltuusto 
hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 1 olevan toteutussopimuk-
sen ja kaupunginhallitus liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopi-
muksen ja että YIT Suomi Oy sitoutuu noudattamaan mainitun ton-
tin varausehtoina po. sopimuksissa sovittuja ehtoja.

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punki myy 

 tontin (AK-1) 10668/3 tai siitä muodostettavat tontit YIT Suomi 
Oy:lle (Y-tunnus 1565583-5) tai tämän perustamille/määräämille yh-
tiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun vähintään 5 940 000 
euron kauppahinnasta noudattaen kauppa- ja lisäkauppahinnan 
määräytymisen ja muilta osin liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan 
esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavan-
omaisia ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättä-
miä lisäehtoja.

 tontin (AK) 10668/4 tai siitä muodostettavat tontit YIT Suomi Oy:lle 
(Y-tunnus 1565583-5) tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille 
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taikka perustettavien yhtiöiden lukuun vähintään 8 355 000 euron 
kauppahinnasta noudattaen kauppa- ja lisäkauppahinnan määräy-
tymisen ja muilta osin liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopi-
muksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia 
ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäeh-
toja.

C

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallitus 

 vahvistaa  ehdotuksessa A mainittujen tonttien 10668/1 ja 2 tai niis-
tä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet myöhemmin määri-
tettävästä  ajankohdasta alkaen 31.12.2085 saakka liitteenä 3 ole-
vien ehtojen mukaisesti.

D

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallitus 

 oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkira-
kenteen tonttipäällikön tekemään ehdotuksessa A mainittuun toteu-
tussopimukseen tarvittaessa muutoksia ja tarkistuksia.

 oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkira-
kenteen tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman allekirjoittamaan 
edellä mainitun toteutussopimuksen.

 oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkira-
kenteen tonttipäällikön tekemään ehdotuksessa B mainittuun kiin-
teistökaupan esisopimukseen ja sen perusteella tehtäviin kauppa-
kirjoihin tarvittaessa muutoksia ja tarkistuksia.

 oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkira-
kenteen tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman allekirjoittamaan 
edellä mainitun esisopimuksen ja sen perusteella tehtävät kauppa-
kirjat.

E

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että tontit 10668/1, 3 ja 4 
esitetään luovutettavaksi YIT Suomi Oy:lle ja tontti 10668/2 esitetään 
luovutettavaksi A-Kruunu Oy:lle tai niiden perustamille/määräämille yh-
tiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun 29.5.2020 päättyneessä 
Kalasataman Nihdin tonttien 10668/1-4 laatukilpailussa, joten muut 
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menettelyssä annetut kilpailuehdotukset mainittujen tonttien osalta ei-
vät anna aihetta toimenpiteisiin. 

Lopuksi kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että korttelin toteu-
tussopimus tulee allekirjoittaa samanaikaisesti sitä koskevan kiinteistö-
kaupan esisopimuksen kanssa. YIT Suomi Oy:n ja A-Kruunu Oy:n tulee 
osaltaan allekirjoittaa mainitut sopimukset viimeistään kolmen (3) kuu-
kauden kuluessa siitä, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt toteutus-
sopimuksen. 

Lisäksi lautakunta toteaa, että Hiilineutraali Helsinki -tavoitteiden osalta 
on kannatettavaa, että myös muista ehdotuksista voidaan ottaa ele-
menttejä, joilla korttelin ekologisesta kestävyydestä saadaan mahdolli-
simman korkeatasoinen.

Käsittely

06.10.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Matti Kaijansinkko. Asiantun-
tija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lautakunta toteaa, että Hiilineutraali Helsinki -
tavoitteiden osalta on kannatettavaa, että myös muista ehdotuksista 
voidaan ottaa elementtejä, joilla korttelin ekologisesta kestävyydestä 
saadaan mahdollisimman korkeatasoinen.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

29.09.2020 Pöydälle

04.02.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi
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§ 13
Agricolankatu 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 12626)

HEL 2018-010026 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11. kaupunginosan (Kallio, Torkkelinmä-
ki) korttelin 11334 ja puistoalueen asemakaavan muutoksen 
20.10.2020 päivätyn piirustuksen nro 12626 mukaisena ja asemakaa-
vaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Käsittely

Valtuutettu Sami Muttilainen ehdotti valtuutettu Mari Holopaisen kan-
nattamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallituk-
selle uudelleen valmisteltavaksi siten, että uudisrakennus jätetään to-
teuttamatta. Uudisrakennus ei sovellu kulttuurihistoriallisesti arvokkaa-
seen ja vehreään ympäristöön. 

Jatkosuunnittelussa voidaan tarkastella esimerkiksi puiston laajenta-
mista tai pienemmän mittakaavan paviljonkia.

7 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: "Kaupunginvaltuusto esittää, että asia palautetaan uudel-
leen valmisteltavaksi siten, että uudisrakennus jätetään toteuttamatta. 
Uudisrakennus ei sovellu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ja veh-
reään ympäristöön.  Jatkosuunnittelussa voidaan tarkastella esimerkik-
si puiston laajentamista tai pienemmän mittakaavan paviljonkia."

Jaa-äänet: 74
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir 
Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, 
Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kai-
sa Hernberg, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti 
Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja 
Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan 
Koivulaakso, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Johanna Laisaari, Otto Meri, Seija Muurinen, Björn Måns-
son, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Hannu Os-
kala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Petrus Penna-
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nen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Ranta-
nen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Ris-
sanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemä-
ki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Sampo Ter-
ho, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, 
Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 7
Katju Aro, Mari Holopainen, Laura Kolbe, Sami Muttilainen, Terhi Pel-
tokorpi, Ilkka Taipale, Paavo Väyrynen

Tyhjä: 3
Petra Malin, Johanna Nuorteva, Suldaan Said Ahmed

Poissa: 1
Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12626 kartta, päivätty 20.10.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12626 selostus, päivätty 20.10.2020, 

päivitetty Kylk:n 27.10.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 6.7.2020, täydennetty 20.10.2020
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

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

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

Kaavamuutoksen hakija Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
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van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksymispäätöksestä 
tiedon pyytänyt

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Kojamo Oyj:n kaupungil-
ta ostamaa Metropolian tonttia ja kiinteistöä. Entisen Metropolian am-
mattikorkeakoulurakennuksen sijainti on näyttävällä paikalla Penger-
puiston kupeessa Kalliossa. Opetustoiminnan muutettua rakennukses-
ta Myllypuroon uudelle Metropolian kampusalueelle korttelin käyttötar-
koitusta muutetaan asuin-, liike- ja toimitilakäyttöön. Lisäksi rakennuk-
sen yhteyteen mahdollistetaan lisärakentamista.

Uutta asuntokerrosalaa on 9 110 k-m² ja liike- ja toimitilakerrosalaa on 
660 k-m². Tontin tehokkuusluku on e = 2,75. Asukasmäärän lisäys on 
noin 170.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että rakennuk-
sen kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset sekä pääosin myös 
kaupunkikuvalliset arvot säilyvät ja alueelle tulee lisää asuntoja.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista mahdollistamalla uutta asuinrakentamista hyvien liikenneyhteyk-
sien piiriin. Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on 
merkitty kantakaupunkialueeksi C2. Kaavaratkaisu on Helsingin yleis-
kaavan 2016 mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Asemakaavoitettavalla tontilla osoitteessa Agricolankatu 1–3 sijaitsee 
vuonna 1929 valmistunut Helsingin teollisuuskoulu, jonka arkkitehti oli 
Yrjö Sadeniemi Yleisten rakennusten ylihallituksesta. Teollisuuskoulu 
aloitti toimintansa jo vuonna 1881 toimien useissa vuokratiloissa ympäri 
Helsinkiä ennen kuin sille valmistui oma talo. Teollisuuskoulut muutet-
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tiin vuonna 1941 asetuksella teknillisiksi oppilaitoksiksi. 1999 koulu 
muuttui ammattikorkeakoulu Stadiaksi ja vuonna 2008 Metropolia am-
mattikorkeakouluksi. Opetustoiminta on nyt siirtynyt rakennuksesta 
Myllypuroon uudelle Metropolian kampusalueelle. Kuusikerroksisen 
koulurakennuksen Agricolankadun ja Pengerpuiston puoleinen osa 
tonttia on toiminut kiinteistön paikoitusalueena. Rakennus ja tontti ovat 
yksityisomistuksessa. Tontin eteläpuoleinen puisto Agricolanaukio joh-
dattaa koulurakennuksen pääsisäänkäyntiin.

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on merkitty opetustoimintaa 
palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Nykyinen koulurakennus on 
suojeltu sr-2 -merkinnällä ja sille on osoitettu 7 200 k-m² rakennusoi-
keutta. Lisäksi tontille on annettu 1 500 k-m² lisärakennusoikeutta. Py-
säköinti on osoitettu maantasoon Pengerpuiston puolelle ja rakennuk-
sen Pengerkadun puoli on määritetty istutettavaksi alueen osaksi.

Korttelialue 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 mutta jäljempänä jatkotoimenpiteet 
-kohdassa kerrotusta syystä alueeseen ei kohdistu maankäyttösopi-
mustarvetta.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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: Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut (HSY) vesihuolto, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseo. 

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat kaava-alueen käyttötarkoituksen 
muutokseen, suojeluarvoihin ja täydennysrakentamisen suunnitelmiin 
sekä jatkosuunnitteluvaiheen pelastus- ja paloteknisiin suunnitelmiin. 
Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, et-
tä kaupunginmuseo on ollut mukana viitesuunnitelman ohjauksessa ja 
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kaavan laadinnassa. Kaavamerkinnät on laadittu yhteistyössä kaupun-
ginmuseon kanssa. Rakennuksista on laadittava palotekninen suunni-
telma ja asuinrakennusten mahdolliset pelastustievaatimukset tulee 
huomioida jatkosuunnittelussa.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat rakennuksen suojeluun, koulurakennuksen muut-
tamiseen asuinkäyttöön ja sen lisärakentamiseen, alueen ympäristöar-
voihin sekä alueen pysäköintipaikkojen puutteeseen. Mielipiteet on 
otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että rakennusten suojelumää-
räyksiä on laadittu sekä rakennusten ulkoarkkitehtuurista että tärkeistä 
sisätiloista. Koulurakennuksen lisärakentaminen on sovitettu siten, että 
vanhan rakennuksen julkisivut säilyvät. Tontin pysäköinti on suunniteltu 
maanalaisena. Kirjallisia mielipiteitä saapui 3 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 6.7.-14.8.2020 ja siitä ilmoitettiin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 72 muistutusta, joista 4 oli adresseja (alle-
kirjoittajia yhteensä 191). Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui 3 kirjet-
tä. 

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat käyttötarkoituksen 
muutokseen, täydennysrakentamiseen, rakennetun kulttuuriympäristön 
huomioimiseen, rakennussuojeluun, pysäköintilaitoksen tarpeellisuu-
teen, rakentamisen vaikutuksiin ympäristöön sekä kaavaprosessiin. Kir-
jeissä esitetyt huomautukset kohdistuivat täydennysrakentamiseen se-
kä kiinteistön myyntiin yksityiselle toimijalle.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: 
HSY, 
Helen Sähköverkko Oy ja kaupunginmuseon kulttuuriympäristöyksikkö. 
Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat Torkkelinkadun puo-
leisen päävesijohdon, kaupungin hulevesistrategian ja jätehuoltomää-
räysten huomioimiseen jatkosuunnitteluvaiheessa sekä kaava-alueen 
käyttötarkoituksen muutokseen, suojeluarvoihin ja jatkosuunnitteluvai-
heen suunnitelmiin. 

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista, kirjeistä ja viranomaisten lausunnoista sekä 
vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.
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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 teh-
dyt muutokset -liitteeseen. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa. Niitä, joiden etua muutokset koskevat, 
on kuultu erikseen sähköpostilla.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Käyttötarkoituksen muuttamistavoitteesta ja muutosten vaikutuksesta 
kauppahintaan on sovittu kaupungin ja maanomistajan välisessä, kiin-
teistöjen kauppaa ja kehittämistä koskevassa puitesopimuksessa, jon-
ka kohteena on opetuskäytöstä vapautuneita, Metropolia Ammattikor-
keakoulu Oy:n käytössä olleita kiinteistöjä. Kaava-alueeseen ei siten lii-
ty maankäyttösopimusmenettelyä. 

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi seuraavaa: Kaavamuutosta koske-
neessa aiemmassa lausunnossaan 24.6.2019 kaupunginmuseo suh-
tautui varauksellisesti mahdollisuuksiin muuttaa rakennus uuteen käyt-
töön sen arvot säilyttäen. Kaavaratkaisua työstettiin sen jälkeen yhteis-
työssä kaupunginmuseon kanssa. Uudessa, varsinaisesta kaavaehdo-
tuksesta antamassaan lausunnossa 14.8.2020 kaupunginmuseo tote-
aa, että entinen koulurakennus suojellaan sr-1 -merkinnällä ja asian-
mukaisilla suojelumääräyksillä, joissa myös puolijulkiset tilat suojellaan 
museon aiemman lausunnon mukaisesti. Kaupunginmuseo edellyttää 
lisäksi, että jatkosuunnitteluun tulee kiinnittää huomiota ja että raken-
nuslupavaiheessa museo voi lausua uudelleen. 

Kaupunkiympäristölautakunta on käsitellessään kaavaehdotusta yksi-
mielisesti hyväksynyt kaksi  jatkotoimenpidettä, joista ensimmäinen 
koskee tämän kaavahankkeen jatkosuunnittelua ja toinen pysäköinti-
normien soveltamista tulevissa, asukaspysäköintialueella tapahtuvissa 
kaavahankkeissa.

Nyt päätettävänä olevaa kaavaratkaisua koskevassa ponnessaan kau-
punkiympäristölautakunta "edellyttää, että hankkeesta on järjestettävä 
suunnittelukilpailu laaditun asemakaavan pohjalta. Kilpailun avulla 
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varmistetaan uuden rakennusosan korkeatasoinen arkkitehtuuri sekä 
huolella sovittaminen vanhaan rakennukseen ja Torkkelinmäen arvok-
kaaseen kaupunkiympäristöön."  

Kaupunginhallitus pitää suunnittelukilpailuun kohdistuvaa toimenpide-
ehdotusta perusteltuna ottaen huomioon rakennuksen ja sen lähiympä-
ristön kulttuuriperinnön suojelemiseen liittyvät merkittävät arvot. Samal-
la kaupunginhallitus kuitenkin toteaa, että kiinteistönomistajan ja kau-
pungin välisen hyvän yhteistyön ja prosessin sujuvuuden kannalta kil-
pailu on ensiarvoisen tärkeä ja toimii hyvänä kaavan laatuvaatimusten 
tulkintana, vaikka sitä ei voida pitää asemakaavanmuutoksen hyväk-
symisen edellytyksenä. Toinen ponsi on laajempaan asukaspysäköin-
nin uudistukseen liittyvä, joten siihen ei ole tarpeen ottaa kantaa tässä 
vaiheessa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12626 kartta, päivätty 20.10.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12626 selostus, päivätty 20.10.2020, 

päivitetty Kylk:n 27.10.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 6.7.2020, täydennetty 20.10.2020
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Tehdyt muutokset
4 Kaavamuutoshakemus, Agricolankatu 1
5 Metropolia_Ammattikorkeakoulu_Oyn_kaytosta_vapautuvien kiinteitö-

jen kauppa ja kehittäminen Kvsto 11.5.2016
6 Puitesopimus Lumo_kodit ja kaupunki.Liite 29.11.2017
7 Kvsto 29.11.2017Kiinteis-

to_Oy_Myllypuron_kampuksen_paaomittaminen

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

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

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

Kaavamuutoksen hakija Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksymispäätöksestä 
tiedon pyytänyt

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.12.2020 § 849

HEL 2018-010026 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 11. kaupunginosan (Kallio, Torkkelinmä-
ki) korttelin 11334 ja puistoalueen asemakaavan muutoksen 
20.10.2020 päivätyn piirustuksen nro 12626 mukaisena ja asemakaa-
vaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Käsittely

07.12.2020 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:
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28. kappaleen keskimmäinen virke muutetaan muotoon: ”Samalla kau-
punginhallitus kuitenkin toteaa, että kiinteistönomistajan ja kaupungin 
välisen hyvän yhteistyön ja prosessin sujuvuuden kannalta kilpailu on 
ensiarvoisen tärkeä ja toimii hyvänä kaavan laatuvaatimusten tulkinta-
na, vaikka sitä ei voida pitää asemakaavan muutoksen hyväksymisen 
edellytyksenä.”

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. 

30.11.2020 Pöydälle

23.11.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 27.10.2020 § 624

HEL 2018-010026 T 10 03 03

Hankenumero 6064_4

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 20.10.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12626 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 11. kaupunginosan 
(Kallio, Torkkelinmäki) korttelia 11334 ja puistoaluetta.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä nähtävillä-
oloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyihin mielipiteisiin. Päätösa-
siakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäris-
tön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 
22111), 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 hankkeesta on järjestet-
tävä suunnittelukilpailu laaditun asemakaavan pohjalta. Kilpailun avulla 
varmistetaan uuden rakennusosan korkeatasoinen arkkitehtuuri sekä 
huolella sovittaminen vanhaan rakennukseen ja Torkkelinmäen arvok-
kaaseen kaupunkiympäristöön.

Lautakunta toteaa, että kantakaupungin asukaspysäköintialueen täy-
dennysrakentamiskohteissa tulee arvioida laskentaohjeen soveltamis-
mahdollisuuksia, kun voidaan hyödyntää jo olemassa olevia pysäköinti-
laitoksia. Tähän liittyen pysäköintipolitiikan päivityksen yhteydessä 
valmistellaan asukaspysäköinnin uudistus, jossa eri vaihtoehtojen kaut-
ta etsitään paras mahdollinen malli asukaspysäköintijärjestelmälle siten 
että se toimii ja esitykset tuodaan päätöksentekoon viimeistään vuonna 
2022. 

Käsittely

27.10.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Suvi Huttunen. Asiantuntija pois-
tui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että hank-
keesta on järjestettävä suunnittelukilpailu laaditun asemakaavan poh-
jalta. Kilpailun avulla varmistetaan uuden rakennusosan korkeatasoi-
nen arkkitehtuuri sekä huolella sovittaminen vanhaan rakennukseen ja 
Torkkelinmäen arvokkaaseen kaupunkiympäristöön.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lautakunta toteaa, että kantakaupungin asukaspysä-
köintialueen täydennysrakentamiskohteissa tulee arvioida laskentaoh-
jeen soveltamismahdollisuuksia, kun voidaan hyödyntää jo olemassa 
olevia pysäköintilaitoksia. Tähän liittyen pysäköintipolitiikan päivityksen 
yhteydessä valmistellaan asukaspysäköinnin uudistus, jossa eri vaih-
toehtojen kautta etsitään paras mahdollinen malli asukaspysäköintijär-
jestelmälle siten että se toimii ja esitykset tuodaan päätöksentekoon 
viimeistään vuonna 2022. 
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Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

20.10.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Suvi Huttunen, arkkitehti, puhelin: 310 37335

suvi.huttunen(a)hel.fi
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen(a)hel.fi
Mikko Tervola, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 44131

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

sakari.mentu(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 15.09.2020 § 44

HEL 2018-010026 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12626 pohjakartan 
kaupunginosassa 11 Kallio. 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: 12626
Kaupunginosa: 11 Kallio
Kartoituksen työnumero: 45/2019
Pohjakartta valmistunut: 14.9.2020 Uusinta (ensitilaus 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 
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valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus 
Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 
03.06.2020 § 33

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

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 24.6.2019

HEL 2018-010026 T 10 03 03

Helsingin kaupunginmuseo tarkastelee asemakaavamuutosta perus-
tehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta. 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa osoitteessa Agrico-
lankatu 1-3 opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue asuin-
, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Samalla tontille osoite-
taan täydennysrakentamista. Asemakaavan muutos koskee Kojamo 
Oyj:n kaupungilta ostamaa Metropolian tonttia, josta opetustoiminta on 
siirtynyt Myllypuroon uudelle Metropolian kampusalueelle. Kaavoitus on 
tullut vireille tontin omistajan hakemuksesta. Kaupunki valmistelee 
asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan 
maankäyttösopimuksen hakijan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Voimassa olevassa asemakaavassa (vuodelta 1990) alue on merkitty 
opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO). Nykyi-
nen koulurakennus on suojeltu sr-2 -merkinnällä ja sille on osoitettu 7 
200 k-m² rakennusoikeutta. Lisäksi tontille on annettu 1 500 k-m² lisä-
rakennusoikeutta. Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on merkitty kan-
takaupunkialueeksi C2. 

Asemakaavoitettavalla tontilla osoitteessa Agricolankatu 1-3 sijaitsee 
vuonna 1929 valmistunut Helsingin teollisuuskoulu, jonka arkkitehti oli 
Yrjö Sadeniemi Yleisten rakennusten ylihallituksesta. Teollisuuskoulu 
aloitti toimintansa jo vuonna 1881 toimien useissa vuokratiloissa ympäri 
Helsinkiä ennen kuin sille valmistui oma talo. Teollisuuskoulut muutet-
tiin vuonna 1941 asetuksella teknillisiksi oppilaitoksiksi. 1999 koulu 
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muuttui ammattikorkeakoulu Stadiaksi ja vuonna 2008 Metropolia am-
mattikorkeakouluksi. 

Kallioon Agricolankatu 1-3:een Torkkelinmäen kaakkoiskulmaan ra-
kennettu koulutalo sijaitsee kaupunkikuvallisesti näkyvällä paikalla. Ag-
ricolankadun suuntainen pääjulkisivu kohoaa monumentaalisena ja 
symmetrisenä. Rakennuksen pohjakerros kohoaa graniittisen kivijalan 
päältä tummaksi rapattuna ja vaakasuuntaisin uurtein. Neljä varsinaista 
kerrosta on jaoteltu kerrosten korkuisten pilasterein ja ikkunoin. Pilaste-
rit näyttävät kannattelevan listoin erotettua ullakkokerrosta, joka oli alun 
perin ikkunaton. Siipiosien julkisivuissa aiheina ovat ikkunat, joita on 
korostettu erilaisin rapatuin kehyksin ja koristeaihein.  Rakennuksen 
pääjulkisivu muistuttaa arkkitehtuuriltaan Eduskuntataloa. Pohjakaaval-
taan U:n muotoinen rakennus avautuu toiselta julkisivultaan Penger-
puistoon. Keskellä pihan puolen julkisivua sijaitsee rakennuksen pää-
porras. Päädyt avautuvat puiston suuntaan suhteellisen suljettuina. Ul-
lakkokerros otettiin käyttöön vuonna 1947, jolloin julkisivuihin avattiin 
ikkunoita. Muutokset ovat olleet suurempia rakennuksen sisätiloissa 
kuin sen ulkopuolella käytön vaatimusten takia. Rakennuksesta on laa-
dittu suppea rakennushistoriaselvitys (Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen 
Valkama Oy, 2015). 

Kaupunginmuseon kanta

Agricolankatu 1-3 on historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas 
koulukiinteistö, joka sijaitsee kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla 
ja se rajautuu 1920-luvulla rakennettuun Torkkelinmäen valtakunnalli-
sesti merkittävään asuinalueeseen (RKY 2009). Arkkitehti Birger Bruni-
lan asemakaava vuodelta 1913 ohjasi asuinalueen muodostumisen 
puutarhakaupunkimaiseksi, jossa kadut myötäilevät maastoa ja matalat 
asuinkerrostalot muodostavat julkisivukaavioin ohjatun yhtenäisen ka-
tunäkymän eduspihoineen talojen molemmin puolin. Puistot tekevät 
alueesta vielä vehreämmän. Agricolankatu 1-3 avautuu pihajulkisivul-
taan Pengerpuistoon, joka on määritelty yhdeksi Helsingin kaupungin 
arvoympäristöksi. Puiston toisessa päädyssä on toinen koulurakennus, 
Torkkelin kuvataidelukio. Pengerpuisto on muureilla pengerretty puisto, 
jonka keskellä on laaja sorakenttä ja sitä rajaavat puistokäytävät. Puis-
toon kuuluvat Pengerkadun rinteen istutukset, portaat ja muurit. 

Kaupunginmuseo katsoo, että käyttötarkoituksen muutos asuinkäyttöön 
ei ole rakennuksen arvon ja alkuperäisen käyttötarkoituksen takia toi-
vottavaa, sillä Agricolankatu on suunniteltu julkiseksi rakennukseksi. Se 
on toiminut oppilaitoskäytössä viime vuoteen saakka ja on säilynyt se-
kä julkisivuiltaan että sisätiloiltaan verrattain hyvin. Osa sisätilojen muu-
toksista on palautettavissa alkuperäiseen suuntaan. 
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Asemakaavan muutoksessa tulee vähintään säilyttää Agricolankatu 1-3 
rakennuksen nykyinen suojelumerkintä sr-2. Suojelumääräys tulee tar-
kistaa vastaamaan nykyisiä rakennussuojelun tavoitteita ja huomioida 
myös sisätilojen suojelu erityisesti sisääntuloaula, portaikko ja siihen 
kerroksissa liittyvät sivukäytävät sekä kolmannen kerroksen juhlatila 
huomioiden.  Aulatilojen kattomaalaukset, kattojen kasetoinnit ja kiiltä-
viksi maalatut pylväät sekä sementtimosaiikkilattiat tulee säilyttää. Tu-
levat korjaukset ja muutokset rakennuksessa eivät saa heikentää sen 
ominaispiirteitä. Täydennysrakentaminen tulee sovittaa olemassa ole-
vaan rakennukseen sopeutuen niin, että nykyinen rakennus säilyy ton-
tilla dominanttina. Pengerpuistoon aukeava pihajulkisivu ei ole sekun-
däärinen julkisivu eikä sitä tule ensisijaisesti peittää uudisrakennuksel-
la. Rakennus ja sen siipien päädyt tulee edelleen hahmottaa. Koulura-
kennukseksi suunnitellun kulttuurihistoriallisesti ja arkkitehtonisesti se-
kä kaupunkikuvallisesti arvokkaan rakennuksen muuttaminen asuin-
käyttöön ei ole kaupunginmuseon näkemyksen mukaan mahdollista to-
teuttaa niin, että rakennuksen identiteetti ja sen sisätilojen keskeiset 
arvot voitaisiin säilyttää.

Lisätiedot
Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi
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§ 14
Pelimannintien ympäristön asemakaavan muuttaminen (nro 12625)

HEL 2018-011267 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 33. kaupunginosan (Kaarela, Kannelmä-
ki) korttelien 33170–33177, korttelin 33178 tontin 1, korttelin 33187 ton-
tin 2 sekä erityis-, katu- ja virkistysalueiden asemakaavan muutoksen 
20.10.2020 päivätyn piirustuksen nro 12625 mukaisena ja asemakaa-
vaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12625 kartta, päivätty 20.10.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12625 selostus, päivätty 20.10.2020, 

päivitetty Kylk:n 20.10.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 12.5.2020, täydennetty 20.10.2020 ja asukastilai-

suuden muistio 28.11.2018
4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7060)
6 Havainnekuva, 20.10.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

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

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Kannelmäen lounaiso-
sassa sijaitsevan Pelimannintien länsipään ympäristöä. 

Kaavaratkaisu mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen rakentamisen 
kortteliin 33175, joka nykytilanteessa on pysäköintikäytössä. Tavoittee-
na on täydennysrakentamalla parantaa alueen kaupunkikuvaa ja moni-
puolistaa alueen asuntokantaa. Kaavaratkaisun valmistelu on edellyt-
tänyt kaava-alueen pysäköintijärjestelyjen ja -sopimusten kokonaisval-
taista tarkastelua.  

Korttelissa 33170 sijaitsevaa päiväkotitonttia laajennetaan nykyiselle 
viheralueelle, mikä mahdollistaa melulta suojatun, metsään rajautuvan 
leikkipihan. Uudelle suurelle päiväkodille sijainti on erinomainen: Kan-
nelmäen asemalle on vain 300 metriä. 

Uutta asuntokerrosalaa on 6 900 k-m2. Uuden asuinkorttelin tehokkuu-
deksi muodostuu e=1,95. Asukasmäärän lisäys on noin 170 asukasta. 
Klaneettitien varteen osoitetaan 100 k-m2 uutta liiketilaa. Päiväkotiton-
tilla rakennusoikeus kasvaa 1 300 k-m2 siten, että uusi päiväkotitontin 
rakennusoikeus on 2 500 k-m2. 

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
7060), jonka mukaan alueen katuverkko säilyy pääpiirteittäin nykyisel-
lään. Klaneettikujaa levennetään palvelemaan päiväkodin saattoliiken-
nettä. Saatto- ja huoltoliikenne erotetaan toisistaan. Kaavaratkaisu 
mahdollistaa korttelista 33175 poistuvien Heka Oy:n asukkaiden auto-
paikkojen korvaamisen korttelin 33176 LPA-alueella. 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että alueen 
keskeisten katujen, Klaneettitien ja Pelimannintien kulman kaupunkiku-
va täydentyy uudella asuntorakentamisella. Alueelle saadaan uusi, 240 
-paikkaiseksi suunniteltu päiväkoti, joka korvaa lähialueen huonokun-
toisia palvelutiloja ja mahdollistaa myös tilojen iltakäytön. Heka Oy:n 
asukkaiden käytössä olevien autopaikkojen sijainti muuttuu osin nykyi-
sestä.
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Vihdintien bulevardikaupungin pikaraitiotieyhteyttä suunnitellaan ulotet-
tavaksi Lassilan kautta kauppakeskus Kaareen. Pikaraitiotievarauksen 
mahdollinen myöhempi toteutusvaihe yhdistäisi kauppakeskus Kaaren 
Kannelmäen asemaan reittiä Pelimannintie-Klaneettitie. 

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista mahdollistamalla asuinrakentamista ja julkisia palveluita hyvien 
liikenneyhteyksien piiriin. Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on 
asuntovaltaista aluetta merkinnöin A2 ja A1 ja virkistys- ja viheraluetta. 
Maanalaisessa yleiskaavassa nro 11830 alue on esikaupunkien pinta-
kallioaluetta. Kaavaratkaisu on em. yleiskaavojen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue on rakennettu 1970-luvulla osana Martinlaakson radan, nykyisen 
Kehäradan varren uudisalueita. Pelimannintien molemmin puolin sijait-
sevissa kortteleissa on 2–8-kerroksisia asuinkerrostaloja, yksikerroksi-
sia yhteis- ja palvelutilarakennuksia, käytöstä poistunut päiväkotiraken-
nus ja pysäköintikenttiä. Alueen eteläpuolella kulkee Kehä I, pohjoises-
sa alue rajautuu kallioiseen viheralueeseen. Kortteli 33175 sijaitsee nä-
kyvällä paikalla alueen keskeisten katujen, Pelimannintien ja Klaneetti-
tien kulmauksessa. Kortteliin eri vaiheissa kaavoitetut useampikerrok-
siset pysäköintilaitokset sekä liike- ja toimistorakennus eivät ole toteu-
tuneet.

Kaava-alueen pohjoisosan viheralueella on laaja kokonaisuus 1. 
maailmansodan aikaisia linnoiterakenteita (tukikohdat XX:4 ja XX:6), 
jotka ovat suojeltuja muinaismuistolailla. Molemmat tukikohdat on valit-
tu edustavina kohteina valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuu-
riympäristöt -listaukseen (RKY 2009, Pääkaupunkiseudun I maailman-
sodan linnoitteet). Viheralueella sijaitsevia linnoiterakenteita ei ole voi-
massa olevissa asemakaavoissa huomioitu nykykäytäntöjen mukaisella 
tavalla.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1973–1997.

Helsingin kaupunki omistaa pääosan suunnittelualueesta. Korttelit 
33171 ja 33187 ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty 
kaupungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti: katualueiden muutos- ja kunnostus-
töistä, johtosiirroista, uuden ulkoilutien toteuttamisesta viheralueelle 
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sekä uuden päiväkodin rakentamisesta yhteensä n. 11 milj. euroa. 
Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. Kaavoitettavan rakennusoikeuden 
arvo on karkeasti arvioiden 3,5–4 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.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) Helsingin seu-
dun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) vesihuolto, kasvatuksen ja 
koulutuksen toimiala sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupun-
ginmuseo.

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta koh-
distuivat suojeltujen linnoiterakenteiden huomioimiseen ja museoviran-
omaisten keskinäiseen työnjakoon sekä joukkoliikenteen ja vesihuollon 
järjestämiseen. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaa-
voitustyössä siten, että on tehty yhteistyötä kaupunginmuseon kulttuu-
riperintöyksikön, HSY vesihuollon ja HSL:n kanssa.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kohdistuivat Kehä I:n 
pohjoisreunan viheryhteyteen ja päiväkotitontin laajentamiseen puistoa-
lueelle. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että on 
laadittu päiväkodin piha-alueen suunnittelua ohjaavia kaavamääräyksiä 
mm. pihan liittymisestä viereiseen viheralueeseen luonnonmukaisella 
tavalla. Kirjallisia mielipiteitä saapui yksi.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 12.5.– 10.6.2020, mistä ilmoitet-
tiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Kaavaeh-
dotuksen nähtäville asettamisesta lähetettiin kirje ulkokuntalaiselle 
maan haltijalle. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin neljä muistutusta. Muistutuksissa esitetyt 
huomautukset kohdistuivat korttelin 33175 uudisrakentamiseen, alueen 
liikenneturvallisuuteen, huolto- ja pelastusajoon, jalankulkujärjestelyi-
hin, tonttien pysäköintipaikkamääriin sekä alueen julkisten palveluiden 
sijaintiin.
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Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: 
HSY ja kaupunginmuseo. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat kaavakartan johtokujamerkintään sekä 1. maailmansodan aikai-
siin linnoiterakenteisiin.

Alueella sijaitsevat ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitera-
kenteet on huomioitu sm-aluemerkinnöin. Linnoitteiden alueille ei osoi-
teta rakentamista. Sm-merkittyjä alueita koskevista mahdollisista vihe-
ralueiden kunnostamis- ym. toimenpiteistä on neuvoteltava museovi-
ranomaisen kanssa. 

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa: Helen Oy, 
Helen Sähköverkko Oy, HSL sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

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. 

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. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa. Niitä, joiden etua muutokset koskevat, 
on kuultu erikseen sähköpostilla.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Kaavaratkaisun johdosta ei maanomistajille koidu sellaista merkittävää 
hyötyä, että kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen 
mukaiselle maankäyttösopimusmenettelylle olisi ollut tarvetta. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12625 kartta, päivätty 20.10.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12625 selostus, päivätty 20.10.2020, 

päivitetty Kylk:n 20.10.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 12.5.2020, täydennetty 20.10.2020 ja asukastilai-

suuden muistio 28.11.2018
4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7060)
6 Havainnekuva, 20.10.2020

Oheismateriaali

1 Sijantikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset
4 Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

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

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Tiedoksi

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

Kaupunginhallitus 07.12.2020 § 847

HEL 2018-011267 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 33. kaupunginosan (Kaarela, Kannelmä-
ki) korttelien 33170–33177, korttelin 33178 tontin 1, korttelin 33187 ton-
tin 2 sekä erityis-, katu- ja virkistysalueiden asemakaavan muutoksen 
20.10.2020 päivätyn piirustuksen nro 12625 mukaisena ja asemakaa-
vaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Käsittely

07.12.2020 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: 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 20.10.2020 § 604

HEL 2018-011267 T 10 03 03

Hankenumero 0740_12, 0918_24

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 20.10.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12625 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan 
(Kaarela, Kannelmäki) kortteleita 33170–33177, korttelin 33178 
tonttia 1, korttelin 33187 tonttia 2 sekä erityis-, katu- ja virkistysa-
lueita. 

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 ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä in-
ternet-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. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mikael Ström, arkkitehti (asemakaavoitus), puhelin: 310 37470

mikael.strom(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri (liikennesuunnittelu), puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi
Mikko Tervola, insinööri (teknistaloudellinen suunnittelu), puhelin: 310 44131

mikko.tervola(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 25.08.2020 § 42

HEL 2018-011267 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12625 pohjakartan 
kaupunginosassa 33 Kaarela. 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: 12625
Kaupunginosa: 33 Kaarela
Kartoituksen työnumero: 42/2019 Uusinta (ensitilaus 2019)
Pohjakartta valmistunut: 20.8.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

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

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus 
Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 
17.03.2020 § 17

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

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 3.6.2020

HEL 2018-011267 T 10 03 03

Asemakaavoituspalvelu on pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa 
kaupunkiympäristölautakunnalle Kaarela (33.KO), Kannelmäki, Peli-
mannintien ympäristön asemakaavan muutosehdotuksen nro 12625 
asiakirjoista: kaavakartta, selostus ja vuorovaikutusraportti. Kaupun-
ginmuseo lausuu asiasta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Asemakaavan muutos koskee Kannelmäen lounaisosassa sijaitsevan 
Pelimannintien länsipään ympäristöä. Kaavaratkaisu mahdollistaa uu-
sien asuinkerrostalojen rakentamisen kortteliin 33175, joka nykytilan-
teessa on pysäköintikäytössä. Tavoitteena on täydennysrakentamalla 
parantaa alueen kaupunkikuvaa ja monipuolistaa alueen asuntokantaa. 
Korttelissa 33170 sijaitsevaa päiväkotitonttia laajennetaan nykyiselle 
viheralueelle, mikä mahdollistaa melulta suojatun, metsään rajautuvan 
leikkipihan. Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitel-
ma, jonka mukaan alueen katuverkko säilyy pääpiirteittäin nykyisellään. 

Asemakaavan valmistelun yhteydessä on 1. maailmansodan linnoittei-
den sijaintia ja säilyneisyyttä tutkittu eri lähdemateriaalien ja maasto-
käynnein kaupunginmuseon toimesta ja yhdessä asemakaavoituksen 
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kanssa. Muutosehdotus noudattaa asemakaavoituspalvelun kanssa 
neuvotteluissa päädyttyä tulosta. 

Kaava-alueen pohjoisosan viheralueella on laaja kokonaisuus 1. 
maailmansodan aikaisia linnoiterakenteita (tukikohdat XX:4 ja XX:6), 
jotka ovat suojeltuja muinaismuistolailla. Molemmat tukikohdat on valit-
tu edustavina kohteina valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuu-
riympäristöt -listaukseen (RKY 2009, Pääkaupunkiseudun I maailman-
sodan linnoitteet). Ne on merkitty kaavakarttaa asianmukaisesti aluera-
jauksilla, sm-merkinnällä ja määräyksellä.

Nykyisen päiväkotitontin 33170/3 pohjoispuolella linnoitteet eivät näy 
nykyisessä kantakartassa toisin kuin vanhemmissa asemakaavakar-
toissa. Päiväkotitontin suunnitellun laajennuksen alueella, YL-
korttelialueen luoteisreunassa, on sijainnut tukikohdan XX:4 kaakkoista 
yhdyshautaa, joka on osittain tuhoutunut ja osittain peitetty 1970-luvun 
maanrakennustöissä. Se sijaitsee nyt tasaisen kentän ja viistetyn rin-
teen kohdilla. Vanhojen karttojen ja ortokuvien perusteella hauta on tu-
houtunut luultavasti kokonaan, mutta joitakin osia on voinut säästyä, 
erityisesti pohjoispäässä. Tälle alueelle on merkitty säilytettävä alueen 
osa (karttamerkintä s), johon liittyy määräys linnoiterakenteiden huo-
mioimisesta: Maanrakennustöiden yhteydessä havaittavista linnoitera-
kenteista on tehtävä ilmoitus kaupunginmuseolle ja varattava mahdolli-
suus niiden dokumentoimiseen hankkeeseen ryhtyvän kustannuksella. 
Alue jätetään vaihtumisvyöhykkeeksi länsipuoliseen luonnontilaiseen 
metsään. Kasvillisuus, maaston muokkaus ja aitaaminen pitää tehdä 
luonnonmukaiseksi ja saumattomaksi. Kohdalle ei tule rakennuksia.

YL-korttelin länsipuolelle on merkitty ohjeellisesti ulkoilutie, joka korvaa 
nykyisen kulkuväylän. Eteläpäässä se menee haudan läpi. Todennä-
köisesti hauta on tuhoutunut kohdassa. Pohjoispäässä ennen yhtymis-
tä nykyiseen reittiin se tulee kulkemaan kaava-alueen ulkopuolella lä-
hellä säilynyttä hautaa. 

Kaupunginmuseolla ei ole kaava-alueen muihin muutoksiin huomautet-
tavaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupun-
ginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 14.12.2018

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

markku.heikkinen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 16.01.2019 § 4

HEL 2018-011267 T 10 03 03
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Arkkitehti Mikael Ström esitteli asiaa. 

Nimistötoimikunta päätti esittää alueella sijaitsevalle puistolle nimeä

Aurinkokallio–Solberget

(viheralue)

Perustelu: Alueesta pitkään käytetyn, aiemmin epävirallisen nimityksen 
mukaan.

Ehdotetun nimen käytöstä on saatu lisätietoja Kaarela-seura ry:n ja 
Kårböle Gille r.f.:n edustajilta. Aurinkokallion nimi on ollut käytössä ai-
nakin jo 1960-luvun loppupuolella.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 15
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2021-000694, 2021-000695, 2021-000698, 2021-000700, 2021-000707, 2021-000709, 2021-000727, 2021-
000743

Päätös

Talousarvioaloitteet

 Valtuutettu Ville Jalovaaran talousarvioaloite lastensuojelun perhe-
hoidon palkkioiden nostamisesta naapurikaupunkien tasolle

Ryhmäaloitteet

 Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite kannabiksen lailli-
sesta tuotannosta ja myynnistä Helsingissä

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

 Valtuutettu Sinikka Vepsän ym. aloite Malmin lentokenttäalueen 
kaupungille kohdistuvien esirakentamisen kustannusten tarkistami-
sesta

 Valtuutettu Anna Vuorjoen ym. aloite hyönteishotelleista kaupungin 
puistoihin

 Valtuutettu Jenni Pajusen ym. aloite suunnitelmasta kevyen liiken-
teen sillan toteuttamiseksi Nihdistä Tervasaareen

 Valtuutettu Petra Malin ym. aloite Helsingin kaupungin toimista työ-
nantajana vanhempien uupumisen vähentämiseksi

 Valtuutettu Johanna Nuortevan ym. aloite hiekoituksen vähentämi-
sestä asuinalueilla 

Kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvat aloitteet

 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Leikosaarentien liikenneturvalli-
suudesta Vuosaaren Aurinkolahdessa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 1
Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Beslut

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

Namnupprop och förhinder

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

 Juhana Vartiainen, ersättare Tapio Klemetti 
 Matti Parpala, ersättare Laura Rissanen 
 Maria Ohisalo, ersättare Jarmo Nieminen 
 Satu Silvo, ersättare Johanna Nuorteva 
 Vesa Korkkula, ersättare Sirpa Puhakka 
 Matias Turkkila, ersättare Nuutti Hyttinen 
 Tuula Haatainen, ersättare Maija Anttila 

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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§ 2
Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Dani Niskanen och Sinikka Vepsä valdes till protokollju-
sterare med ledamöterna Sami Muttilainen och Laura Kolbe som ersät-
tare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Dani Niskanen 
och Sinikka Vepsä till protokolljusterare med ledamöterna Sami Mutti-
lainen och Laura Kolbe 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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§ 3
Frågestund

Beslut

Under frågestunden togs upp ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras fråga 
om coronavaccinationerna och ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelins 
fråga om coronarestriktionernas inverkan på stadsbornas välbefinnan-
de och avhjälpande av negativa effekter.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige ordnar en frågestund.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 4
Val av ersättare i fostrans- och utbildningsnämnden

HEL 2020-010423 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Hanna Lähteenmäki avsked från förtroendeuppdraget som 
ersättare i fostrans- och utbildningsnämnden

 valde Nea Nättinen till ny ersättare (personlig ersättare för Dani 
Niskanen) i fostrans- och utbildningsnämnden för den mandattid 
som slutar vid utgången av maj 2021. 

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 11.9.2020

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 (§ 264) Hanna Lähteenmäki (Saml.) till 
ersättare i fostrans- och utbildningsnämnden för den mandattid som 
börjar år 2017. Hanna Lähteenmäki anhåller (11.9.2020) om avsked 
från förtroendeuppdraget som ersättare i fostrans- och utbildnings-
nämnden av orsaker som hänför sig till arbetet.
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Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har gilti-
ga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den för-
troendevalda beslutar om beviljande av avsked.

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

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 11.9.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Fostrans- och utbildningsnämnden
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.01.2021 § 9

HEL 2020-010423 T 00 00 02

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Hanna Lähteenmäelle eron kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Nea Nättisen varajäseneksi (Dani Niskasen henkilökohtai-
nen varajäsen) kasvatus- ja koulutuslautakuntaan vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi
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§ 5
Val av ersättare i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion

HEL 2020-013101 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Helena Kantola avsked från förtroendeuppdraget som er-
sättare i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion

 valde Siiri Tuovila till ny ersättare (personlig ersättare för Sebastian 
Frankenhaeuser) i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion för 
den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021. 

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i pro-
tokollet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 8.10.2020

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 (§ 275) Helena Kantola (Saml.) till er-
sättare i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion för den mandattid 
som börjar år 2017. Helena Kantola anhåller (8.10.2020) om avsked 
från förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämndens 
ungdomssektion på grund av flyttning från orten.
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Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har gilti-
ga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den för-
troendevalda beslutar om beviljande av avsked.

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

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 8.10.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.12.2020 § 862

HEL 2020-013101 T 00 00 02

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Helena Kantolalle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Siiri Tuovilan varajäseneksi (Sebastian Franckenhaeuserin 
henkilökohtainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimi-
kaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Käsittely

14.12.2020 Ehdotuksen mukaan

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta 
esittää Siiri Tuovilaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston 
varajäseneksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikau-
deksi. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 6
Val av ersättare i stadsmiljönämnden

HEL 2020-012930 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Mika Välipirtti avsked från förtroendeuppdraget som ersät-
tare i stadsmiljönämnden

 valde Henrik Nyholm till ny ersättare (personlig ersättare för Mia 
Haglund) i stadsmiljönämnden för den mandattid som slutar vid 
utgången av maj 2021. 

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Behandling

Stadsfullmäktige valde enhälligt Henrik Nyholm till ersättare i stadsmil-
jönämnden på förslag av ledamoten Veronika Honkasalo.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 24.11.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige

 beviljar Mika Välipirtti avsked från förtroendeuppdraget som ersätta-
re i stadsmiljönämnden
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 väljer _____________ till ny ersättare (personlig ersättare för Mia 
Haglund) i stadsmiljönämnden för den mandattid som slutar vid 
utgången av maj 2021. 

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 267) Mika Välipirtti (VF) till ersättare 
i stadsmiljönämnden för den mandattid som börjar år 2017. Mika Väli-
pirtti anhåller (24.11.2020) om avsked från förtroendeuppdraget som 
ersättare i stadsmiljönämnden av personliga skäl.

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

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

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 24.11.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
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För kännedom

Stadsmiljönämnden
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.01.2021 § 8

HEL 2020-012930 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Mika Välipirtille eron kaupunkiympäristölautakunnan vara-
jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee___________ varajäseneksi (Mia Haglun-
din henkilökohtainen varajäsen) kaupunkiympäristölautakuntaan 
vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi
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§ 7
Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2020-009158 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Anna Jungner-Nordgren avsked från förtroendeuppdraget 
som nämndeman vid tingsrätten

 valde Tyko Hertzberg till nämndeman vid tingsrätten för den man-
dattid som slutar vid utgången av maj 2021. 

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1 Avskedsansökan 22.7.2020

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 21.6.2017 (§ 294) Anna Jungner-Nordgren 
(SFP) till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som börjar år 
2017. Anna Jungner-Nordgren anhåller (22.7.2020) om avsked från för-
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troendeuppdraget som nämndeman vid tingsrätten på grund av flytt-
ning från orten.

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
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 22.7.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingfors tingsrätt Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.01.2021 § 5

HEL 2020-009158 T 00 01 06

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Anna Jungner-Nordgrenille eron käräjäoikeuden lautamie-
hen luottamustoimesta ja

 valitsee Tyko Hertzbergin käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 
2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 8
Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2020-009788 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Suvi Eriksson avsked från förtroendeuppdraget som 
nämndeman vid tingsrätten

 valde Taru Vuorio till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid 
som slutar vid utgången av maj 2021. 

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 27.8.2020

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 21.6.2017 (§ 294) Suvi Eriksson (Saml.) till 
nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som börjar år 2017. Suvi 
Eriksson anhåller (27.8.2020) om avsked från förtroendeuppdraget 
som nämndeman vid tingsrätten på grund av flyttning från orten.
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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
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 27.8.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingfors tingsrätt Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.01.2021 § 6

HEL 2020-009788 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto
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 myöntää Suvi Erikssonille eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsee Taru Vuorion käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 9
Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2020-011441 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige

 konstaterade att Carl-Mikael Johanssons förtroendeuppdrag som 
nämndeman vid tingsrätten har upphört

 valde Otto Meri till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid 
som slutar vid utgången av maj 2021. 

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Den valda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingfors tingsrätt Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 21.6.2017 (§ 294) Carl-Mikael Johansson 
(Saml.) till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid 
utgången av maj 2021. Carl-Mikael Johansson har avlidit 15.6.2020.

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-



Helsingfors stad Protokoll 1/2021 115 (206)
Stadsfullmäktige

Ärende/9
20.01.2021

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

ten gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om kommunens förtro-
endevalda.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid 
ska en ny förtroendevald 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
Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingfors tingsrätt Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.01.2021 § 7

HEL 2020-011441 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 toteaa, että käräjäoikeuden lautamies Carl-Mikael Johansso-
nin luottamustoimi on päättynyt ja

 valitsee Otto Meren käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
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hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi
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§ 10
Utredningsplan för spårvägar i västra Helsingfors

HEL 2018-002298 T 08 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige godkände utredningsplanen för spårvägar i västra 
Helsingfors och genomförandet av projektet utgående från att

 Den totala kostnadsberäkningen för spårvägen och gatuinfrastruktu-
ren som den kräver är 160 miljoner euro (MAKU 106,41, april 2019, 
2015=100)

 För projektet utarbetas en noggrannare projektplan som följer den 
godkända utredningsplanen och den totala kostnadsberäkningen. I 
projektplanen kan det göras ändringar och justeringar som den fort-
satta planeringen förutsätter, vilka inte väsentligt ändrar innehållet i 
utredningsplanen.

 Staden förhandlar med staten om projektets kostnadsfördelning. I 
förhandlingarna om kostnadsfördelningen utnyttjas förhandlingsre-
sultatet om planen för markanvändning, boende och trafik MBT mel-
lan Helsingforsregionen och staten 2020-2031 (2.6.2020).

 I den fortsatta planeringen säkras att Helsingfors centrum är nåbart 
med olika färdmedel. I den fortsatta planeringen fästs särskild upp-
märksamhet vid att busstrafiken som stannar på de här trafikleder-
na fungerar, så att busstrafikens verksamhetsförutsättningar inte 
försämras på ett avgörande sätt jämfört med nuläget.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande tre hemställningskläm-
mar:

1 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av utred-
ningsplanen för spårvägar i västra Helsingfors att det utan 
dröjsmål utreds om det är möjligt att uppdatera den depåplan 
som godkändes hösten 2018, så att det går att reservera till-
räckligt med depåkapacitet för Helsingfors behov. Till följd av 
den kraftigt expanderande spårvagnstrafiken finns det ett 
speciellt accentuerat behov att se till ett kapaciteten räcker till 
för behoven av förvaring, underhåll och reparation av materie-
len. (Ted Apter)

  
2 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av utred-
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ningsplanen för spårvägar i västra Helsingfors att det utreds om 
ändringsarbetena kan göras så att aktuell information om hur 
arbetet fortskrider hela tiden finns att tillgå genom flera kanaler, 
så att olägenheterna av byggarbetena blir så små som möjligt 
för företagarna och (kvarters-)affärerna och butikerna vid byg-
gobjektet. (Laura Kolbe)

  
3 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av utred-

ningsplanen för spårvägar i västra Helsingfors att man vid den 
fortsatta planeringen av spårvägen utreder möjligheterna att 
trygga de ekologiska korridorerna, dvs. grönförbindelserna, 
som korsar spårvägen i Haga och i närområdena. (Thomas 
Wallgren)

Behandling

Ledamoten Daniel Sazonov understödd av ledamoten Otto Meri fö-
reslog att beslutet skulle ändras så att det motsvarar stadsstyrelsens 
föredragandes förslag:

”Stadsfullmäktige godkänner utredningsplanen för spårvägar i västra 
Helsingfors som grund för den fortsatta planeringen utgående från att

- Den preliminära totalkostnadskalkylen för spårvägen och gatuinfra-
strukturen som den kräver är 160 miljoner euro (MAKU 106,41, april 
2019, 2015=100)

- För projektet utarbetas utgående från utredningsplanen en projektplan 
och i samband med att projektplanen godkänns fattar stadsfullmäktige 
ett beslut om det slutliga maximipriset.

- Staden förhandlar med staten om projektets kostnadsfördelning. I för-
handlingarna om kostnadsfördelningen utnyttjas planen för markan-
vändning, boende och trafik 2020-2031 MBT mellan Helsingforsregio-
nen och staten som stadsstyrelsen har godkänt 21.9.2020 och som 
statsrådet har godkänt 8.10.2020.

- I den fortsatta planeringen säkras att Helsingfors centrum är nåbart 
med olika färdmedel. I den fortsatta planeringen fästs särskild upp-
märksamhet vid att busstrafiken fungerar, så att busstrafikens verk-
samhetsförutsättningar inte försämras på ett avgörande sätt jämfört 
med nuläget.”

Under diskussionen framställdes åtta förslag till hemställningsklämmar:
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Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara understödd av ledamoten Björn 
Månsson föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrel-
sens förslag att det utreds om det är möjligt att bevara traditio-
nella spårvagnsrutter, såsom linje 4. Den har i 100 år gått från 
Munksnäs till Studenthuset och därifrån numera till Skatudden. 
Invånarna har ofta valt att bo nära en kollektivtrafikrutt som är 
lämplig för dem, och i synnerhet bör ruttens ändhållplatser inte 
flyttas.

Ledamoten Ted Apter understödd av ledamoten Jenni Pajunen fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av utred-
ningsplanen för spårvägar i västra Helsingfors att det utan 
dröjsmål utreds om det är möjligt att uppdatera den depåplan 
som godkändes hösten 2018, så att det går att reservera till-
räckligt med depåkapacitet för Helsingfors behov. Till följd av 
den kraftigt expanderande spårvagnstrafiken finns det ett 
speciellt accentuerat behov att se till ett kapaciteten räcker till 
för behoven av förvaring, underhåll och reparation av materie-
len.

Ledamoten Laura Kolbe understödd av ledamoten Jenni Pajunen fö-
reslog följande hemställningskläm: 

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av utred-
ningsplanen för spårvägar i västra Helsingfors att det utreds om 
ändringsarbetena kan göras så att aktuell information om hur 
arbetet fortskrider hela tiden finns att tillgå genom flera kanaler, 
så att olägenheterna av byggarbetena blir så små som möjligt 
för företagarna och (kvarters-)affärerna och butikerna vid byg-
gobjektet.

Ledamoten Atte Kaleva understödd av ledamoten Arja Karhuvaara fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av utred-
ningsplanen för spårvägar i västra Helsingfors att det utreds om 
det är möjligt att bevara och ersätta gatuparkeringsplatser som 
försvinner när planen genomförs.
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Ledamoten Thomas Wallgren understödd av ledamoten Eveliina Hei-
näluoma föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av utred-
ningsplanen för spårvägar i västra Helsingfors att man vid den 
fortsatta planeringen av spårvägen utreder möjligheterna att 
trygga de ekologiska korridorerna, dvs. grönförbindelserna, som 
korsar spårvägen i Haga och i närområdena.

Ledamoten Mia Haglund föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av utred-
ningsplanen för spårvägar i västra Helsingfors att staden utre-
der möjligheten att i den fortsatta planeringen beakta tryggandet 
av skogiga områden och ekologiska förbindelser i spårvägarnas 
omgivning, såsom skogsområdet i Djurbergsparken från trafik-
rondellen i Södra Haga norrut till korsningen mellan banan och 
Vichtisvägen.

Ledamoten Mika Ebeling föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av utred-
ningsplanen för spårvägar i västra Helsingfors att det utreds om 
det är möjligt att bevara Djurbergsparken som ett skogigt friluft-
sområde. Att bevara Djurbergsparken är motiverat med tanke 
på rekreations- och naturvärdena och motionsmöjligheterna för 
att Hagaområdet ska förbli attraktivt.

Ledamoten Björn Månsson föreslog följande hemställningskläm: 

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av planen att 
man i den fortsatta planeringen utreder om det är möjligt att 
skona den för områdets invånare viktiga Djurbergsparken från 
ett massivt byggande.

Ledamöterna Mia Haglunds, Mika Ebelings och Björn Månssons hem-
ställningsklämmar hänförde sig inte till det ärende som behandlades 
och de togs därför inte upp till omröstning.

Omröstningsordning

Först togs ledamoten Daniel Sazonovs motförslag upp till omröstning. 
Därefter togs hemställningsklämmarna separat upp till omröstning. 
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1 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, motförslag NEJ

JA-förslag: Stadsstyrelsen
NEJ-förslag: Motförslag: Beslutet ändras så att det motsvarar stadssty-
relsens föredragandes förslag: ”Stadsfullmäktige godkänner utred-
ningsplanen för spårvägar i västra Helsingfors som grund för den fort-
satta planeringen utgående från att - Den preliminära totalkostnadskal-
kylen för spårvägen och gatuinfrastrukturen som den kräver är 160 mil-
joner euro (MAKU 106,41, april 2019, 2015=100) - För projektet utarbe-
tas utgående från utredningsplanen en projektplan och i samband med 
att projektplanen godkänns fattar stadsfullmäktige ett beslut om det 
slutliga maximipriset. - Staden förhandlar med staten om projektets 
kostnadsfördelning. I förhandlingarna om kostnadsfördelningen utnytt-
jas planen för markanvändning, boende och trafik 2020-2031 MBT mel-
lan Helsingforsregionen och staten som stadsstyrelsen har godkänt 
21.9.2020 och som statsrådet har godkänt 8.10.2020. - I den fortsatta 
planeringen säkras att Helsingfors centrum är nåbart med olika färd-
medel. I den fortsatta planeringen fästs särskild uppmärksamhet vid att 
busstrafiken fungerar, så att busstrafikens verksamhetsförutsättningar 
inte försämras på ett avgörande sätt jämfört med nuläget.”

Ja-röster: 51
Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, 
Fatim Diarra, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Jasmin 
Hamid, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Ho-
lopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hytti-
nen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Terhi 
Koulumies, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Jarmo Ni-
eminen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Sirpa Pu-
hakka, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima 
Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas 
Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 34
Ted Apter, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bo-
gomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Juha Hakola, Joel Harkimo, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Ta-
pio Klemetti, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Seija Muu-
rinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Jenni Paju-
nen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Petrus Pennanen, Marcus Ranta-
la, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Da-



Helsingfors stad Protokoll 1/2021 122 (206)
Stadsfullmäktige

Ärende/11
20.01.2021

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

niel Sazonov, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Paavo 
Väyrynen

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

2 omröstningen

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm JA, 
motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadssty-
relsens förslag att det utreds om det är möjligt att bevara traditionella 
spårvagnsrutter, såsom linje 4. Den har i 100 år gått från Munksnäs till 
Studenthuset och därifrån numera till Skatudden. Invånarna har ofta 
valt att bo nära en kollektivtrafikrutt som är lämplig för dem, och i syn-
nerhet bör ruttens ändhållplatser inte flyttas.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 34
Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja 
Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Jussi Halla-
aho, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Pia 
Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Petra 
Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niska-
nen, Mia Nygård-Peltola, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Jaana Pelko-
nen, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Ran-
tanen, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Ulla-Marja Urho, Thomas Wall-
gren, Paavo Väyrynen

Blanka: 51
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi 
Chydenius, Fatim Diarra, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, 
Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kai-
sa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu 
Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso 
Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Johanna Laisaari, 
Otto Meri, Jarmo Nieminen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Terhi 
Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Anni 
Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilk-
ka Taipale, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Jan Va-
paavuori, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Ya-
nar

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras för-
slag till hemställningskläm.
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3 omröstningen

Ledamoten Ted Apters förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig 
NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av utred-
ningsplanen för spårvägar i västra Helsingfors att det utan dröjsmål ut-
reds om det är möjligt att uppdatera den depåplan som godkändes 
hösten 2018, så att det går att reservera tillräckligt med depåkapacitet 
för Helsingfors behov. Till följd av den kraftigt expanderande spår-
vagnstrafiken finns det ett speciellt accentuerat behov att se till ett ka-
paciteten räcker till för behoven av förvaring, underhåll och reparation 
av materielen.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 78
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, 
Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin 
Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa 
Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu 
Hussein, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, 
Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura 
Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laakso-
nen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Johanna 
Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Na-
sima Razmyar, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, 
Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Ulla-Marja 
Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sinikka 
Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Ya-
nar

Blanka: 7
Jussi Chydenius, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Mai Kivelä, Hannu 
Oskala, Risto Rautava, Laura Rissanen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Ted Apters förslag till hemställ-
ningskläm.

4 omröstningen
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Ledamoten Atte Kalevas förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig 
NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av utred-
ningsplanen för spårvägar i västra Helsingfors att det utreds om det är 
möjligt att bevara och ersätta gatuparkeringsplatser som försvinner när 
planen genomförs.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 41
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nu-
utti Hyttinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Laura Kol-
be, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, 
Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Nis-
kanen, Mia Nygård-Peltola, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Jaana Pel-
konen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus 
Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Ryd-
man, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Ilkka Taipale, Sampo Terho, Ul-
la-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Paavo Väyrynen

Nej-röster: 2
Mia Haglund, Mai Kivelä

Blanka: 42
Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Eva 
Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, 
Tuula Haatainen, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, 
Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim 
Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, 
Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Johanna Laisaari, Petra Malin, Jarmo 
Nieminen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Sirpa Puhakka, Tuomas 
Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, 
Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, 
Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikan-
sa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Atte Kalevas förslag till 
hemställningskläm.

5 omröstningen

Ledamoten Laura Kolbes förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av utred-
ningsplanen för spårvägar i västra Helsingfors att det utreds om änd-
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ringsarbetena kan göras så att aktuell information om hur arbetet fort-
skrider hela tiden finns att tillgå genom flera kanaler, så att olägenhe-
terna av byggarbetena blir så små som möjligt för företagarna och 
(kvarters-)affärerna och butikerna vid byggobjektet.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 84
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura 
Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Hal-
la-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinälu-
oma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdira-
him Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka 
Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai 
Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kau-
ko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, 
Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo 
Nieminen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, 
Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Mar-
cus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasi-
ma Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, 
Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo Terho, Pilvi 
Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Va-
paavuori, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo 
Väyrynen, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Laura Kolbes förslag till hem-
ställningskläm.

6 omröstningen

Ledamoten Thomas Wallgrens förslag till hemställningskläm JA, mot-
sätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av utred-
ningsplanen för spårvägar i västra Helsingfors att man vid den fortsatta 
planeringen av spårvägen utreder möjligheterna att trygga de ekologis-
ka korridorerna, dvs. grönförbindelserna, som korsar spårvägen i Haga 
och i närområdena.
NEJ-förslag: Motsätter sig
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Ja-röster: 74
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi 
Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula 
Haatainen, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjan-
ne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopai-
nen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, 
Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaa-
ra, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivu-
laakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, 
Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jar-
mo Nieminen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, 
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, 
Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Wille Rydman, 
Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Osmo Soinin-
vaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo Terho, 
Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, San-
na Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Kauko Koskinen, Seija Muurinen, 
Hannu Oskala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Ulla-
Marja Urho, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Thomas Wallgrens förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Saara Kanto, hankepäällikkö, telefon: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Katariina Baarman, projektinjohtaja, telefon: 310 37125

katariina.baarman(a)hel.fi

Bilagor

1 Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelma-raportti
2 Länsi-Helsingin raitioteiden yleiskartta
3 Liikenteen yleissuunnitelmat
4 Laajennettu hankearviointi
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5 Kaupunkitaloudellinen arviointi
6 Yritysvaikutusten arviointi
7 Käyttötalousvaikutukset
8 Vuorovaikutusmuistio
9 Tarkentavat selvitykset ja kustannusarvio
10 Läntisen kantakaupungin raitioteiden simulointi
11 Lausunnot
12 Pro Haaga r.y. - Pro Haga r.f. kirje 7.10.2020 ilman henkilötietoja

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helsingfors stadsdelsföreningar 
rf Helka

Förslagstext

Helsingforsregionens handels-
kammare

Förslagstext

Samkommunen Helsingforsre-
gionens trafik

Förslagstext

Samkommunen Helsingforsre-
gionens miljötjäns-
ter/Vattenförsörjning

Förslagstext

Helsingfors företagare Förslagstext
Trafikaffärsverket Förslagstext
Bussförbundet Förslagstext
Pro Haaga r.y. - Pro Haga r.f. Förslagstext
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext

Trafikledsverket Förslagstext

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsmiljönämndens förslag till stadsstyrelsen 15.9.2020:

Stadsstyrelsen godkänner utredningsplanen för spårvägar i västra 
Helsingfors och genomförandet av projektet utgående från att

- Den totala kostnadsberäkningen för spårvägen och gatuinfrastruktu-
ren som den kräver är 160 miljoner euro (MAKU 106,41, april 2019, 
2015=100) 

- För projektet utarbetas en noggrannare projektplan som följer den 
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godkända utredningsplanen och den totala kostnadsberäkningen. I pro-
jektplanen kan det göras ändringar och justeringar som den fortsatta 
planeringen förutsätter, vilka inte väsentligt ändrar innehållet i utred-
ningsplanen. 

- Staden förhandlar med staten om projektets kostnadsfördelning. I för-
handlingarna om kostnadsfördelningen utnyttjas förhandlingsresultatet 
om planen för markanvändning, boende och trafik MBT mellan Helsing-
forsregionen och staten 2020-2031 (2.6.2020). 

- I den fortsatta planeringen säkras att Helsingfors centrum är nåbart 
med olika färdmedel. I den fortsatta planeringen fästs särskild upp-
märksamhet vid att busstrafiken som stannar på de här trafiklederna 
fungerar, så att busstrafikens verksamhetsförutsättningar inte försäm-
ras på ett avgörande sätt jämfört med nuläget.

Motiveringarna i stadsmiljönämndens förslag är de följande:

Planens bakgrund och tidigare beslut

Stadsfullmäktige godkände 26.10.2016 en generalplan, där området 
vid Hoplaksvägen och Vichtisvägen anvisas markanvändning för in-
nerstaden, en stadsboulevard och en snabb stomlinje för kollektivtrafi-
ken.

I stadsstrategin 2017-2021 som stadsfullmäktige har godkänt 
27.9.2017 konstateras det att planeringen av förverkligandet av gene-
ralplanen inleds med Vichtisvägens boulevard som första mål och att 
planeringen av snabbspårvägen i området avancerar till beslutsfattan-
det under fullmäktigeperioden.

Stadsstyrelsen godkände 4.6.2018 genomförandeprogrammet för ge-
neralplanen, där Hoplaksvägens och Vichtisvägens boulevard och 
snabbspårvägen hör till de projekt som planeras och genomförs i den 
första genomförandefasen under 2020-talet.

I MBT 2019-planen, som har godkänts av HRT:s styrelse 26.3.2019 
och av Helsingforsregionens samarbetsmöte 28.3.2019, hör Vichtisvä-
gens snabbspårväg till trafikinvesteringarna som inleds i första fasen 
under åren 2020-2023. I förhandlingsresultatet 2.6.2020 som gäller 
MBT-avtalet i Helsingforsregionen 2020–2031 föreslås att staten deltar 
i förverkligandet av projekthelheten som följer generalplanen med en 
andel på 30 %. I MBT-avtalet anvisar staten sammanlagt 105 miljoner 
euro till genomförandet av projekten (inkl. projektering och byggande) 
enligt utkastet till utredningsplan för Vichtisvägens snabbspårväg (s.k. 
snabbspårvägar i västra Helsingfors) samt till andra projekt för främ-
jande av hållbar mobilitet.
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Stadsmiljönämnden godkände 11.6.2019 dispositionsplanen för 
Hoplaksvägens och Vichtisvägens boulevardstad. I den fastställs en 
riktgivande helhetsbild för markanvändningen i området som grund för 
den fortsatta planeringen.

Stadsmiljönämnden godkände 21.1.2020 de trafikmässiga principerna i 
utredningsplanen för spårvägarna i västra Helsingfors och valde alter-
nativet som omfattar Vichtisvägens snabbspårväg och västra innersta-
dens stadsspårväg till grund för utredningsplanen. Motförslagen som 
har lämnats i samband med beslutsfattandet har beaktats i beredning-
en av utredningsplanen.

I budgetförhandlingarna som fördes då stadsfullmäktige godkände 
2020 års budget 27.11.2019 gjordes en notering om trafikaffärsverkets 
investeringar, enligt vilken man planerar att bygga en snabbspårväg på 
Vichtisvägen och stadsspårvägar i västra innerstaden från och med år 
2025.

Allmänt

Vichtisvägens snabbspårväg är en ny radiell stomlinje inom kollektivtra-
fiken. Dess roll i kollektivtrafiksystemet går ut på att utvidga spårvägs-
nätet, bilda knutpunkter för kollektivtrafiken och möjliggöra ny, in-
nerstadsaktig markanvändning. Snabbspårvägen sammankopplar in-
nerstadens spårvägsnät, snabbspårvägen Spårjokern och Ringbanan.

Snabbspårvägens nya, ca 5,5 km långa banavsnitt löper från 
Munksnäsplatsen längs med Hoplaksvägen, Vichtisvägen och Krä-
marvägen till Kanteletarvägen i Gamlas. Ändhållplatsen i centrum är på 
Skillnaden, vid Trekanten. Snabbspårvägens nya banavsnitt planeras 
enligt planeringsprinciperna för snabbspårvägar så att det skapar förut-
sättningar för en snabb, smidig och pålitlig trafikering av linjen. Från 
Munksnäsplatsen till Skillnaden utnyttjar snabbspårvägen det befintliga 
spårvägsnätet, som i samband med ombyggnaden förbättras så att det 
lämpar sig för snabbspårvägen.

Snabbspårvägslinjen mellan Skillnaden och Gamlas trafikeras under 
rusningstider med 6 minuters turtäthet. Resetiden mellan ändhållplat-
serna är cirka 30 minuter och linjens medelhastighet är cirka 20 km/h. 
Snabbspårväglinjens materiel består av cirka 35 meter långa dubbelrik-
tade snabbspårvagnar och i trafikarrangemangen förbereder man sig 
på att ta i bruk längre, 45 meter lång materiel. Linjens preliminära ma-
terielbehov är 15 vagnar.

Spårvägarna i den västra innerstaden är utvidgningar av innerstadens 
spårvägsnät, som är belägna på Fredriksgatan, Topeliusgatan och 
Nordenskiöldsgatan. Den sammanlagda längden på dem är ca 2,5 km. 
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Avsnitten planeras i överensstämmelse med planeringsprinciperna för 
det nuvarande stadspårvägsnätet. Med hjälp av innerstadens nya ba-
navsnitt tryggas också snabbspårvägens goda servicenivå, görs spår-
vägslinjenätet mångsidigare, förbättras spårvägsnätets tillförlitlighet och 
ersätts busstrafik i innerstaden.

Planeringen av linjenätet preciseras i den fortsatta planeringen. I kon-
sekvensbedömningarna av utredningsplanen har man granskat olika 
alternativ för ordnandet av spårvägstrafiken i innerstaden. Konsekven-
serna har analyserats med ett alternativ där linjerna 2 och 4 flyttas från 
de nuvarande rutterna till nya banavsnitt i innerstaden. Dessutom har 
konsekvenserna för trafikeringen av busslinjerna i västra Helsingfors 
bedömts. Till exempel rutterna för linjerna 18, 37 och 39 kan förkortas, 
varvid de betjänar anslutningen till spårvägstrafiken. Den egentliga li-
nenätsplanen och besluten i förhållande till dessa fattas i ett senare 
skede och det är på HRT:s ansvar.

För fotgängare skapas en trivsam, trygg och urban gatumiljö. I planen 
ingår arrangemang för cykeltrafik i enlighet med målnätet för cykeltrafi-
ken, med undantag av Fredriksgatan, där det inte finns något utrymme 
för ett separat arrangemang för cykeltrafiken. På avsnitten i innersta-
den reserveras i huvudsak ett och på Hoplaksvägen och på Vichtisvä-
gen två körfält per riktning som möjliggör genomfart för biltrafiken. I 
framtiden är principen densamma som i nuläget i fråga om körfälten 
som möjliggör genomfart för personbilstrafiken. På avsnitten i innersta-
den föreslås att körfält för bussar och gruppering tas bort.

Kostnader, lönsamhet och sammanhängande investeringar

Spårvägsprojektets preliminära kostnadsberäkning är 160 mn euro 
(MAKU-index 106,41,2015=100). I kostnaden ingår spårvägen och de 
ändringar i gatuinfrastrukturen som den kräver, bärande konstruktioner, 
grundförstärkningar och ledningsflyttningar på de nya banavsnitten. I 
kostnadsberäkningen ingår en riskreservering på 15 %. De identifiera-
de riskerna har att göra med bl.a. bärande konstruktioner, lösningarna 
för spårvägens tekniska system och grundförhållandena. Dessutom in-
nehåller beräkningen kostnaderna för planering och byggherreverk-
samhet och byggplatsuppgifter (inkl. trafikarrangemang under bygg-
platstiden).

Förverkligandet av boulevardstadens markanvändning och därtill hö-
rande gatuarrangemang är förutsättningar för förverkligandet av spår-
vägen. Ändringarna i markanvändningen grundar sig på dispositions-
planen och beslut om dem fattas i samband med godkännandet av de-
taljplanerna. Gatuinvesteringarna som den nya markanvändningen för-
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utsätter förverkligas som investeringar i förbindelse till spårvägsprojek-
tet.

Trafikeringen av spårvägslinjerna stöder sig på spårvagnsdepån som 
byggs i Brunakärr. Målet är att projektplanen för depån färdigställs för 
beslutsfattande under år 2020. Materiel- och depåinvesteringarnas ka-
pitalkostnader ingår i trafikeringskostnaderna i den här utredningspla-
nens projektbedömning.

Projektets samhällsekonomiska lönsamhet är cirka 0,60, om prissätt-
ningsåtgärderna för trafiken i MBT 2019-planen tas i bruk. Utan pris-
sättningsåtgärder är nytto-kostnadsförhållandet 0,79. Genomförandet 
av projektet är dock motiverat på grund av de stadsekonomiska konse-
kvenserna och de gynnsamma verkningarna som framförs i den utvid-
gade projektbedömningen (bilaga 4). Spårvägstrafiken möjliggör en 
ökning av kollektivtrafikens kapacitet så att trafikens tillförlitlighet beva-
ras och dess resebekvämlighet och tillgänglighet är bättre än i busstra-
fiken.

Genomförandet av spårvägsprojektet förutsätter att investeringarna 
som ingår i planens kostnadsberäkning, men också de sammanhäng-
ande investeringarna, förverkligas. Helhetssumman för de samman-
hängande projekten beräknas vara cirka 260 miljoner euro och ett be-
slut om genomförandet av dem fattas separat. Sammanhängande pro-
jekt är:

 Gatuarrangemang som betjänar den nya markanvändningen vid 
Hoplaksvägen och Vichtisvägens stadsboulevard, cirka 41 miljoner 
euro,

 Arrangemang för Åboledens vägområde, cirka 5,5 miljoner euro.
 Förverkligandet av arrangemang för cykeltrafiken på Mannerheim-

vägen och åtgärder för att förbättra spårvägen på avsnittet Postga-
tan-Grejusgatan. Andelen för förbättrandet av spårvägen är cirka 15 
miljoner euro. (Gatans ombyggnad har i sin helhet beräknats kosta 
cirka 36 miljoner euro.)

 Materielanskaffning för Vichtisvägens snabbspårväg, cirka 53 miljo-
ner euro (ingår i trafikeringskostnaderna), och

 Spårvagnsdepån i Brunakärr och dess spårförbindelser, cirka 150 
miljoner euro (ingår i trafikeringskostnaderna).

Om spårvägsprojektet i västra Helsingfors inte genomförs, uppgår 
summan för investeringarna för Hoplaksvägen och Vichtisvägens bou-
levardgator och andra alternativa investeringar till cirka 59 miljoner eu-
ro. Dessutom behövs spårvagnsdepån i Brunakärr i varje fall.

Konsekvenser för stadens driftsekonomi, biljettintäkter och biljettpriset
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Projektet beräknas höja HRT:s biljettintäkter med 0,5 miljoner euro per 
år då trafiken börjar. Projektet beräknas höja biljettpriserna med 1,5 %. 
Helsingfors HRT-betalningsandel beräknas öka med cirka 2,6 miljoner 
euro för året efter ibruktagandet. Det här motsvarar en höjning på cirka 
1,3 % i HRT:s betalningsandel enligt 2020 års budget. Projektets inver-
kan på infrastrukturstödet som staden betalar till HST är 2,5 miljoner 
euro för året efter ibruktagandet. Det här motsvarar en höjning på cirka 
6 % i HST:s infrastrukturstöd enligt 2020 års budget.

Projektets totala verkningar för stadens driftsekonomi är sammanlagt 
5,1 miljoner euro för året efter ibruktagandet. Effekten minskar under 
de följande åren då avskrivningsbeloppet och räntekostnaderna mins-
kar.

Om projektet stöds med en statsandel på 30 % är höjningseffekten på 
biljettpriserna 1,2 % och helhetseffekten på stadens driftsekonomi 3,6 
miljoner euro under det första året.

Kollektivtrafikens trafikeringskostnader

Trafikeringskostnaden för Vichtisvägens snabbspårvägslinje är cirka 
7,4 miljoner euro per år inklusive kostnader för materielen och depån. 
Linjens trafikeringskostnad är 0,80 euro/påstigning, då kostnaden i den 
nuvarande spårvägstrafiken i innerstaden är cirka 0,90 euro/påstigning.

I och med de i planen föreslagna ändringarna i spårvägs- och busslin-
jenätet ökar trafikeringskostnaderna för hela spårvägstrafiken med cir-
ka 7,2 miljoner euro och minskar kostnaderna för busstrafiken med cir-
ka 5,2 miljoner euro, varvid kollektivtrafikens trafikeringskostnader i sin 
helhet ökar med cirka 2,0 miljoner euro per år.

Konsekvenser

Bedömningen av projektets konsekvenser grundar sig på expertutlå-
tanden, den regionala trafikmodellen Helmet 3.0 och separata gransk-
ningar som utförts med andra metoder. Föremålet för konsekvensbe-
dömningen är konsekvenserna av spårvägsinvesteringen, varför för-
verkligandet av boulevardstadens markanvändning och de gatuar-
rangemang som den förutsätter är en utgångspunkt i alla alternativ. 
Konsekvensbedömning har inte utförts för de nuvarande gatuarrange-
mangen. I jämförelsealternativet (VE 0+) ordnas kollektivtrafiken med 
effektiviserad busstrafik. I de övriga begrundade alternativen (VE 1, VE 
2 och VE 2+) har man undersökt olika omfattande genomförandemo-
deller för snabbspårvägen och banavsnitten i den västra innerstaden. 
Granskningsåret är 2030 och boulevardstadens planerade markan-
vändning antas i situationen vara förverkligad. För genomförandet av 
projektet valdes alternativet VE 2+, vars trafikmässiga principer stads-
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miljönämnden godkände 21.1.2020 som grund för den allmänna plane-
ringen.

Konsekvenserna som presenteras i det följande beskriver skillnaderna 
mellan det valda genomförandealternativet och alternativet med effekti-
viserad busstrafik i en situation där trafikens regionala prissättningsåt-
gärder är i bruk, om inte annat nämns. Konsekvenserna har bedömts 
genom en känslighetsgranskning också i en situation, där prissätt-
ningsåtgärderna inte är i bruk. De preciserade granskningen av hur bil-
trafiken fungerar har beräknats i en situation där de regionala prissätt-
ningsåtgärderna för trafiken inte är i bruk. Konsekvensbedömningarna 
med känslighetsgranskningar framförs i rapporten om utredningsplanen 
och i bilagematerialet.

Vichtisvägens snabbspårväg beräknas år 2030 ha cirka 39 000 passa-
gerare per dygn och spårvägslinjen som utnyttjar innerstadens nya ba-
navsnitt beräknas likaså ha 39 000 passagerare per dygn. Busslinjerna 
som de här spårvägslinjerna ersätter beräknas ha sammanlagt 36 500 
passagerare per dygn. Skillnaden är dock inte endast en ökning, ef-
tersom snabbspårvägen och innerstadens stadsspårväg lockar till sig 
passagerare också från andra linjer. I och med de nya spårvägarna 
väntas antalet resor inom kollektivtrafiken som börjar i Helsingfors öka 
med cirka 1 600 resor per dygn, antalet resor till fots öka med cirka 460 
resor per dygn, antalet cykelresor minska med cirka 270 resor per dygn 
och antalet bilresor minska med cirka 1 300 resor per dygn.

Utgående från bedömningen av de stadsekonomiska konsekvenserna 
(bilaga 5) kommer byggandet av snabbspårvägarna att påskynda och 
intensifiera förverkligandet av markanvändningen och höja stadens in-
komster från markegendomen. Nuvärdet på stadens inkomster från 
markegendomen över 30 år växer med cirka 123 miljoner euro, företa-
gens agglomerationsekonomier cirka 8,6 miljoner euro och stadens 
skatteintäkter cirka 4,4 miljoner euro i förhållande till busstrafikalternati-
vet.

Utgående från bedömningen av företagskonsekvenserna (bilaga 6) för-
bättrar de nya spårvägarna kollektivtrafikförbindelserna i flera företags- 
och pendlingsområden. Projektet kan förbättra specialaffärernas nå-
barhet och verksamhetsmöjligheter förutsatt att nytto- och distribu-
tionstrafikens behov kan beaktas. Skadeverkningar uppstår i centrum-
området i huvudsak till följd av en minskning av antalet parkeringsplat-
ser och försvårad distributionstrafik. I bedömningen av företagskonse-
kvenserna betonades olägenheterna under byggtiden. Dessa uppskat-
tades försvaga kundflödena och omsättningen i företagen vid gatorna i 
innerstaden.
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Bedömningen om hur biltrafiken fungerar har gjorts utan regionala pris-
sättningsåtgärder för trafiken, som minskar trafikvolymerna (bilagorna 1 
och 10). På Hoplaksvägen och Vichtisvägen är trafikens smidighet då-
lig på avsnitten med mest rusningstrafik. Enligt bedömningen räcker 
korsningarnas förmedlingskapacitet till att köerna inte orsakar återverk-
ningar för de följande anslutningarna. Förverkligandet av spårvägarna 
och cykelinfrastrukturen i den västra innerstaden minskar biltrafikens 
körfältskapacitet i korsningarna och mellan dem då körfältet för dem 
som svänger till höger, vilket också fungerar som busskörfält för dem 
som kör rakt, avlägsnas. Biltrafik flyttas från matargatorna i Tölö till pa-
rallella huvudgaturutter på Mannerheimvägen, Mechelingatan och Nor-
denskiöldsgatan. Dröjsmålen ökar på Stockholmsgatan och norra delen 
av Topeliusgatan. Förändringarna i körtiderna på Runebergsgatan och 
Fredriksgatan är små. Totalt ökar dröjsmålen i trafiken på grund av tra-
fikarrangemang för den västra spårvägen i innerstaden med cirka 1,5 
% (bilaga 10).

Antalet gatuparkeringsplatser minskar totalt med cirka 180. De största 
ändringarna i gatuparkeringen riktas till Fredriksgatan, Topeliusgatan 
och Hoplaksvägen.

Byggandet av spårvägarna stöder trafiksystemets utsläppsminskningar. 
Stadsspårtrafiken är utsläppsfri och de ändringar i färdsätten som pro-
jektet medför beräknas minska utsläppen från fordonstrafiken med 430-
1 400 ton koldioxidekvivalenter per år.

Spårvägstrafiken kan orsaka buller i kurvor, vid växlar och i spårvägs-
korsningar. Ändringarna i bil- och busstrafiken påverkar den samman-
lagda bullernivån. Uppkomsten av stombuller och vibrationer hindras 
med hjälp av specialkonstruktioner och grundförstärkning.

Nya spårvägar byggs i stadsbildsmässigt betydande områden och kul-
turmiljöer i innerstaden. Spårvägarna planeras så att de inte orsakar 
skada för de värdefulla omgivningarna. Byggandet av spårvägar och 
gator medför verkningar särskilt på vägavsnittet mellan Hoplaksvägen 
och Vichtisvägens stadsboulevard och vid Rutiån. Spårvägarnas verk-
ningar för rekreationsbruket är små. Spåren har planerats på det nuva-
rande gatu- och vägnätet.

Växelverkan och myndighetssamarbete

Promemorian om växelverkan (bilaga 8) innehåller sammandrag av 
växelverkan och de ställningstaganden som kommit in liksom också 
bemötandena till dessa. Planen har beretts i växelverkan bl.a. genom 
verkstäder, internetenkäter, tillställningar för allmänheten och terräng-
promenader under åren 2018-2019.
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Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) och Helsingfors 
stads trafikaffärsverk (HST) har deltagit i beredningen och styrningen 
av planen. I samband med beredningen har samarbete förts med Nä-
rings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen i Nyland), Tra-
fikledsverket, Helsingfors räddningsverk och Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjänster (HRM).

Utlåtanden

Utredningsplanen har gett upphov till utlåtanden (7 st.) från Helsingfors 
stadsdelsföreningar rf (Helka), Helsingforsregionens handelskammare, 
Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), Helsingfors företa-
gare, Bussförbundet, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland 
(NTM-centralen i Nyland) och Trafikledsverket. Utlåtandena ingår i bi-
laga 11 och bemötandena till utlåtandena framförs i rapporten om väx-
elverkan (bilaga 8).

Helka konstaterar i sitt utlåtande bl.a. att man ger sitt stöd till de nya 
spårförbindelserna, men att kompletteringsbyggandet på Djurbergs-
gränd inte kan godkännas, att den nya markanvändningens och trafi-
karrangemangens verkningar för natur- och miljövärdena bör beaktas 
på ett bättre sätt i planeringen och att kollektivtrafikens direkta förbin-
delser ska bevaras.

Helsingforsregionens handelskammare konstaterar i sitt utlåtande bl.a. 
att man förhåller sig negativt till förverkligandet av stadsboulevarderna, 
uttrycker sin oro över att Helsingfors centrum blir svårare att nå samt 
över servicetrafikens funktionalitet och anser det viktigt att staden gör 
sitt bästa för att minska olägenheterna som byggandet orsakar.

HRT konstaterar i sitt utlåtande bl.a. att man stöder byggandet av spår-
trafiknätet och förutsätter satsningar på att servicenivåmålet för spår-
vägstrafiken kan uppnås och knutpunkterna göras fungerande. Samti-
digt framförs en oro över den eventuella försämringen av smidigheten i 
busstrafiken.

Helsingfors företagare konstaterar i sitt utlåtande bl.a. att man anser 
det viktigt att Helsingfors och dess centrum kan nås med alla trafikfor-
mer, vilket påverkar företagens verksamhetsförutsättningar. De av ga-
tuarbetena orsakade olägenheterna bör minimeras genom omsorgsfull 
planering.

Bussförbundet konstaterar i sitt utlåtande bl.a. att planen försvårar an-
vändningen av Topeliusgatan och Runebergsgatan som reservrutter för 
busstrafiken i avvikande situationer vid Kampens terminal. Dessutom 
ska parkeringen för turisttrafiken bevaras på Runebergsgatan och Tall-
backafältet.
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NMT-centralen i Nyland konstaterar i sitt utlåtande bl.a. att man stöder 
byggandet av snabbspårvägarna, men att landsvägstrafikens och fjärr-
busstrafikens behov ska beaktas i planeringen. Konsekvenserna för 
anslutningarna på Ring I och i södra delen av Vichtisvägen bör utredas 
innan beslutsfattandet. Uppmärksamhet ska fästas vid lösningarna och 
kommunikationen under byggtiden.

Trafikledsverket konstaterar i sitt utlåtande bl.a. att den fortsatta plane-
ringen av Gjuteriets station ska göra i samverkan med Trafikledsverket 
och att man i planeringen ska beakta tågtrafikens och semaforernas 
siktkrav och att tillgänglighetskraven och andra dylika lokalkrav uppfylls 
i enlighet med banplaneringsanvisningarna.

I bemötandena till utlåtandena framfördes bland annat att besluten om 
markanvändningen fattas i planläggningsprocesserna. Kommunikatio-
nen i boulevardstadens projekthelhet blir mångsidigare redan under år 
2020, då projektområdet får en egen avdelning på webbplatsen Nytt i 
Helsingfors, dit man samlar information om planeringen och byggandet 
av området. Beslutet om kollektivtrafikens linjeplanering fattas av 
HRT:s styrelse, då planerna och deras konsekvenser har preciserats 
och man har kommit noggrannare överens om inledningen av trafike-
ringen på spårvägen. Målet för utredningsplaneringen av spårvägarna i 
västra Helsingfors har varit att ordna fungerande förutsättningar för alla 
trafikformer. Projektets trafikarrangemang försvagar biltrafikens smi-
dighet i innerstaden. Dröjsmålen väntas öka med cirka 1,5 %. Konse-
kvenserna för biltrafiken har uppskattats i en prognossituation utan 
vägavgifter. Uppmärksamhet kommer att fästas vid arrangemangen 
under byggplatstiden i enlighet med det pågående utvecklingsprojektet 
för byggplatser. Planerna bedöms inte ha betydande konsekvenser för 
HRT-bussarnas linjetrafik, eftersom busskörfälten bevaras på huvudrut-
terna i linjenätverket, såsom på Mannerheimvägen och Paciusgatan. I 
trafikens utredningsplan föreslås utrymme för kortvarig parkering för tu-
risttrafiken på Runebergsgatan i närheten av Tempelplatsens kyrka. I 
planen föreslås inga ändringar vad gäller biltrafikens arrangemang vid 
anslutningarna på Ring I. Då planerna i fortsättningen preciseras görs 
samtidigt noggrannare konsekvensgranskningar om hur biltrafiken fun-
gerar på Ring I. Även i beredningen av de noggrannare planerna fort-
sätter samarbetet med våra partner och i planeringen beaktas anvis-
ningarna som riktas till den.

Fortsatt planering och verkställighet

Trafikaffärsverket ansvarar för byggandet av spårvägsinfrastrukturen 
och materielanskaffningen och tar fram en projektplan i vilken man ut-
reder metoden och tidschemat för projektets genomförande och vid 
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behov preciserar projektets lösningar, konsekvensbedömning och 
kostnadsberäkning.

Målet för den fortsatta planeringen av boulevardsstaden är att området 
är färdigt att börja förverkligas år 2025. Utarbetandet av områdets de-
taljplaner fortskrider i etapper och trafikplanerna preciseras i samband 
med detaljplaneringen. Planeringen inleds vid Haga cirkulationsplats, 
Vichtisvägens gatuområde, Munkshöjdens köpcenter och Näshöjden. 
De här detaljplanerna inleds under år 2020. Efter detaljplanerna utarbe-
tas gatuplanerna.

HRT utarbetar linjenätsplanen för kollektivtrafiken. En separat växel-
verkansprocess hör till planeringen av linjenätet.

I planeringen beaktas de i utredningsplanen nämnda behoven av fort-
satta utredningar, bl.a. fortsatta funktionalitetsgranskningar av nyckel-
korsningar för att säkerställa att den mer detaljerade planeringen också 
motsvarar biltrafikens funktionalitetsbehov, spårvägarnas bullermodel-
lering och förebyggande av olägenheter under byggtiden i enlighet med 
rekommendationerna i utvecklingsprojektet för Helsingfors gatuarbeten.

Det ovannämnda är en beskrivning av nämndens förslag till stadssty-
relsen med förslag till fortsatta åtgärder och dess motiveringar.

Behandling i stadsstyrelsen

Skrivelse till stadsstyrelsen

Efter behandlingen i nämnden har Pro Haaga r.y. 7.10.2020 skickat en 
skrivelse till stadsstyrelsen, där det förslås att utredningsplanen för 
spårvägarna i västra Helsingfors ska grunda sig på alternativet 0+, i vil-
ket den nya spårvägen byggs på Hoplaksvägen fram till Spårjokerns 
hållplats i Haga cirkulationsplats och kollektivtrafiken på Vichtisvägen 
sköts med bussar i likhet med nuläget, redan i den närmaste framtiden 
med elbussar. Då kan också spårvägslinjen 4 bevaras på sin nuvaran-
de rutt. I skrivelsen uttrycker föreningen också sin oro över den värde-
fulla naturmiljön vid Vichtis snabbspårväg och de ogynnsamma konse-
kvenserna för invånarnas rekreationsparker. Vidare ifrågasätts 
snabbspårväglinjens överensstämmelse med generalplanen, antalet 
passagerare som utnyttjar snabbspårvagnen på grund av de befintliga 
goda tåg- och bussförbindelserna och anses det tvivelaktigt att beslut 
om spårvagnarna fattas innan boulevardstadens detaljplaner har vunnit 
laga kraft.

Stadsstyrelsen konstaterar att rollen som Vichtisvägens snabbspårväg 
har i kollektivtrafiksystemet är att bilda en nätverksstad som bygger på 
spårtrafik. Den för samman innerstadens spårvägsnät med Spårjokern 



Helsingfors stad Protokoll 1/2021 138 (206)
Stadsfullmäktige

Ärende/11
20.01.2021

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

och Kust- och Ringbanorna och erbjuder i sig en högklassig centrum-
förbindelse som är oberoende av biltrafikens rusningar och som kan 
anses primär från Munkshöjden till Södra Haga. I norra delarna av lin-
jen i Sockenbacka, Lassas och Gamlas betjänar spårvägslinjen anslut-
ningsförbindelser till järnvägen. Med tanke på den regionala pendlingen 
och nyttotrafiken erbjuder snabbspårvägen en förbindelse från Kust- 
och Ringbanorna till hälsotjänst- och arbetsplatsklustret i Mejlans. De 
uppskattade trafikvolymerna grundar sig på den av HRT publicerade 
Helmet-trafikmodellen, där utgångspunkten är områdets uppskattade 
antal invånare och arbetstillfällen. En situation där snabbspårvägen 
byggs endast fram till Haga cirkulationsplats lämnar en stor del av den 
nya markanvändningen längs med Vichtisvägen utanför spårvägens 
betjäningsområde. Stadsstyrelsen konstaterar vidare att planeringen av 
spårvägen fortsätter med utarbetandet av en projektplan och samtidigt 
tar man fram detaljplaner i området som erbjuder nya påverkansmöjlig-
heter för de delaktiga. De slutliga detaljplanelösningarna avgörs i enlig-
het med innehållskraven i markanvändnings- och bygglagen.

Projektkostnader

Stadsstyrelsen godkände 21.5.2018 handläggningsanvisningarna för 
gatu-, trafikleds-, ban- och parkprojekt. I anvisningarna konstaterar bl.a. 
det följande: Om man under utredningsplaneringen konstaterar att pro-
jektet kräver mer detaljerad planering för att trygga dess effekt, genom-
förbarhet och lönsamhet, föreslås det i samband med dess godkän-
nande att planeringen fortsätter med att man utarbetar en projektplan.

Enligt utredningsplanen är kostnadsberäkningen för projektet spårvä-
gar i västra Helsingfors 160 mn euro och de s.k. sammanhängande 
projekten som i tabellen för nämndens förslag nämns som förutsätt-
ningar för snabbspårvägsprojektet är cirka 265 mn euro. Av utred-
ningsplanens bilaga 9 (Sitowise, bl.a. punkterna 2.4-2.6) framgår att 
någon egentlig gatu- och kommunalteknisk planering ännu inte har 
gjorts och att den geotekniska planeringen är i begynnelsestadiet. Li-
kaså har noggrannare planering av broar och bärande konstruktioner 
ännu inte vidtagits. Dessutom kan kostnaderna under byggtiden orsaka 
större tilläggskostnader än väntat.

Enligt utredningsplanen infaller projektets genomförandefas preliminärt 
under åren 2025-2027, men tiden och ordningen för genomförandet av 
projektets olika delar ska planeras utgående från deras omfattning, 
planeringssituation och schemaläggningen av andra investeringspro-
jekt. Genomförandet av projektet har för tillfället beaktats i HST:s 10-
åriga investeringsprogram, som ingår i 2021 års budget, i enlighet med 
utredningsplanen under åren 2025-2027. Områdets detaljplanering har 
inletts, men pågår antagligen i flera år och påverkar permanent på ga-
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tulösningar och andra infrastrukturlösningar i de s.k. sammanhängande 
projekten. Det är för att detaljplaneringen säkert ska avancera motive-
rat att gå vidare med planeringen av projektet och schemalägga beslu-
tet om projektets maximipris närmare en inledningstidpunkt som i den 
noggrannare planeringen kan anses ändamålsenlig och möjlig.

Med beaktande av projektets omfattning och svårighetsgrad, behoven 
av fortsatt planering som uppdagades i nämndbehandlingen samt kra-
ven på ett beslut om maximipriset som stadens anvisningar förutsätter 
anser stadsstyrelsen att det är motiverat att den av nämnden föreslag-
na utredningsplanen i det här skedet godkänns som grund för den fort-
satta planeringen. På det här sättet kan man förbinda sig till genomfö-
randet utifrån tillräckligt långt utvecklade planer. Utgående från stadens 
tidigare erfarenheter utgör det ett osäkerhetsmoment att i ett för tidigt 
skede förbinda sig till ett pris, vilket senare leder till kostnadsöverskrid-
ningar som det inte har varit möjligt att beakta i projektets utrednings-
planering.

Trafikmässiga anmärkningar som gäller den fortsatta planeringen

HRT uttrycker i sitt utlåtande en oro över den eventuella försämringen 
av smidigheten i busstrafiken. HRT har dessutom konstaterat att trots 
att HRT senare fattar ett beslut om busslinjenätet, påverkas möjlighe-
terna att ordna smidig busstrafik i staden i betydande grad av hur gatu-
infrastrukturen byggs. Även NTM-centralen konstaterade i sitt utlåtande 
att man bör beakta fjärrbusstrafikens behov och konsekvenserna för 
Ring I:s anslutningar och södra delen av Vichtisvägen. Samma oro 
över busstrafikens ställning och särskilt snabba, direkta bussförbindel-
ser och den nationella fjärrbusstrafikens situation märks också i de 
andra utlåtandena som stadsmiljösektorn har begärt, såsom i Bussför-
bundets och Helka r.y.:s utlåtanden.

Nämnden har vid behandlingen av ärendet för stadsstyrelsen enhälligt 
godkänt motförslaget som styr den fortsatta planeringen, enligt vilket 
”man i den fortsatta planeringen bör säkerställa att Helsingfors centrum 
är nåbart med olika färdmedel. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid 
att busstrafiken som stannar på de här lederna fungerar, så att busstra-
fikens verksamhetsförutsättningar inte försämras på ett avgörande sätt 
jämfört med nuläget.”

Stadsstyrelsen betraktar kompletteringen som motiverad eftersom 
busstrafikens förutsättningar eventuellt försvagas i jämförelse med nu-
läget om körfält för bussar och gruppering försvinner i innerstaden 
längs med spårvägsrutten i västra Helsingfors och om man samtidigt 
förverkligar gemensamma körfält för bilar och kollektivtrafiken, cykel-
körfält och enkla stopphållplatser. Genomförandet av projektet kommer 
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eventuellt att flytta buss- och biltrafik till parallella huvudgator. Manner-
heimvägen är en av stadens huvudsakliga infartsleder och att trygga 
dess funktionalitet är viktigt i synnerhet med tanke på livskraften i cent-
rum, projektområdets busstrafik och närheten av Mejlans sjukhusom-
råde. I den fortsatta planeringen är det viktigt att fästa uppmärksamhet 
vid trafikens smidighet i anslutningar som påverkar biltrafiken på Ring I 
och busstrafiken på Åboleden. Även gatuparkeringens omständigheter 
bör beaktas i den fortsatta planeringen.

Till slut

Enligt stadsstrategin 2017-2021 avancerar planeringen av snabbspår-
vägen på Vichtisvägens boulevard till beslutsfattandet under den på-
gående fullmäktigeperioden. I MBT-avtalet för markanvändning, boen-
de och trafik mellan kommunerna i Helsingforsregionen och staten 
2020-2031 finns en punkt enligt vilken ”staten anvisar 105 miljoner euro 
till genomförandet av projekten (inkl. projektering och byggande) enligt 
utkastet till utredningsplan för Vichtisvägens snabbspårväg 
(snabbspårvägen i västra Helsingfors) samt till andra projekt för främ-
jande av hållbar mobilitet. En förutsättning för finansieringen är att 
Helsingfors stads beslut om att genomföra projektet åtminstone över-
ensstämmer med nyttokostnadsanalysen i utkastet till utredningsplan 
eller är förmånligare. Helsingfors fattar beslut om genomförandet av 
projektet hösten 2020. Staten och Helsingfors stad avtalar separat om 
den exakta finansieringstilldelningen och finansieringsschemat.” Stads-
styrelsen konstaterar att godkännandet av den ifrågavarande utred-
ningsplanen och beslutet om att genomföra projektet utgör grunden för 
de fortsatta förhandlingarna mellan staten och Helsingfors.

Eftersom metoden för genomförandet av spårvägen och projektets 
starttidpunkt beror på hur planeringen av markanvändningen i området 
avancerar och på helhetsschemaläggningen av investeringarna, anser 
stadsstyrelsen att det är viktigt att projektplaneringen och planeringen 
av förverkligandet av området fortsätter i bred samverkan mellan 
stadsmiljösektorn, stadskansliet och de övriga intressentgrupperna.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Saara Kanto, hankepäällikkö, telefon: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Katariina Baarman, projektinjohtaja, telefon: 310 37125

katariina.baarman(a)hel.fi
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Bilagor

1 Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelma-raportti
2 Länsi-Helsingin raitioteiden yleiskartta
3 Liikenteen yleissuunnitelmat
4 Laajennettu hankearviointi
5 Kaupunkitaloudellinen arviointi
6 Yritysvaikutusten arviointi
7 Käyttötalousvaikutukset
8 Vuorovaikutusmuistio
9 Tarkentavat selvitykset ja kustannusarvio
10 Läntisen kantakaupungin raitioteiden simulointi
11 Lausunnot
12 Pro Haaga r.y. - Pro Haga r.f. kirje 7.10.2020 ilman henkilötietoja

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helsingfors stadsdelsföreningar 
rf Helka

Förslagstext

Helsingforsregionens handels-
kammare

Förslagstext

Samkommunen Helsingforsre-
gionens trafik

Förslagstext

Samkommunen Helsingforsre-
gionens miljötjäns-
ter/Vattenförsörjning

Förslagstext

Helsingfors företagare Förslagstext
Trafikaffärsverket Förslagstext
Bussförbundet Förslagstext
Pro Haaga r.y. - Pro Haga r.f. Förslagstext
Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Nyland

Förslagstext

Trafikledsverket Förslagstext

För kännedom

Stadsmiljönämnden
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Trafikaffärsverkets direktion
Stadsmiljösektorn/Like

Beslutshistoria
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Kaupunginhallitus 11.01.2021 § 12

HEL 2018-002298 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunni-
telman ja hankkeen toteuttamisen siten, että

 Raitiotien ja sen edellyttämän katuinfrastruktuurin kokonaiskustan-
nusarvio on 160 miljoonaa euroa (MAKU 106,41 huhtikuu 2019, 
2015=100) 

 Hankkeesta laaditaan hyväksytyn yleissuunnitelman ja kokonais-
kustannusarvion mukainen tarkempi hankesuunnitelma. Hanke-
suunnitelmassa voidaan tehdä jatkosuunnittelun edellyttämiä muu-
toksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta yleissuunnitel-
man sisältöä. 

 Kaupunki neuvottelee valtion kanssa hankkeen kustannusjaosta. 
Kustannusjakoneuvotteluissa hyödynnetään Helsingin seudun ja 
valtion maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen 2020-
2031 neuvottelutulosta (2.6.2020). 

 Jatkosuunnittelussa varmistetaan, että Helsingin keskusta on saa-
vutettavissa eri kulkumuodoilla. Jatkosuunnittelussa kiinnite-
tään erityisesti huomiota näille väylille jäävän bussiliikenteen toimi-
vuuteen siten, että bussiliikenteen toimintaedellytykset eivät ratkai-
sevasti heikkene nykyisestä.

Käsittely

11.01.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esteelliset: Sami Sarvilinna
Esteellisyyden syy: puolueettomuuden vaarantuminen (hallintolaki 28 § 
1 mom 7 kohta) 

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Muutetaan päätösesitys kaupunkiympäristölauta-
kunnan kaupunginhallitukselle esittämän päätösesityksen mukaiseksi:

"Kaupunginhallitus hyväksyy Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunni-
telman ja hankkeen toteuttamisen siten, että
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- Raitiotien ja sen edellyttämän katuinfrastruktuurin kokonaiskustan-
nusarvio on 160 miljoonaa euroa (MAKU 106,41 huhtikuu 2019, 
2015=100)

- Hankkeesta laaditaan hyväksytyn yleissuunnitelman ja kokonaiskust-
annusarvion mukainen tarkempi hankesuunnitelma.  Hankesuunnitel-
massa voidaan tehdä jatkosuunnittelun edellyttämiä muutoksia ja tar-
kistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta yleissuunnitelman sisältöä.

- Kaupunki neuvottelee valtion kanssa hankkeen kustannusjaosta. 
Kustannusjakoneuvotteluissa hyödynnetään Helsingin seudun ja val-
tion maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen 2020-2031 
neuvottelutulosta (2.6.2020).

- Jatkosuunnittelussa varmistetaan, että Helsingin keskusta on saavu-
tettavissa eri kulkumuodoilla. Jatkosuunnittelussa kiinnitetään erityisesti 
huomiota näille väylille jäävän bussiliikenteen toimivuuteen siten, että 
bussiliikenteen toimintaedellytykset eivät ratkaisevasti heikkene nykyi-
sestä."

Edellä olevasta päätöksestä seuraten poistetaan seuraavat kappaleet 
58 ja 59:

"Kaupunginhallituksen kanta yleissuunnitelmaan

Viitaten lautakunnan esitykseen, sen perusteluihin ja valmisteluai-
neistoon, saatuihin lausuntoihin sekä kaupunginhallituksen hy-
väksymään ja muuhun kaupungin sisäiseen hankeohjeistukseen, kau-
punginhallitus esittää, että yleissuunnitelma hyväksytään jatkosuunnit-
telun pohjaksi alustavine kokonaiskustannusarvioineen. Lopullinen 
päätös toteuttamisesta ja kokonaiskustannuksista, nk. enimmäishinta-
päätös, tehdään vasta myöhemmin koko hanketta koskevan hankesu-
unnitelman valmistuttua.

Päätöksenteon kaksivaiheisuutta koskevan esityksen perusteena ovat 
maankäytön suunnittelun, kunnallisteknisen ja geoteknisen sekä silta- 
ja taitorakenteiden suunnittelun alustava vaihe, raitiotiehankkeen ja 
bussiliikenteen sujuvuuden vaatimat lisätarkastelut sekä pelastustur-
vallisuuden varmistaminen raitiotien rakentamisen myötä eräillä kaduil-
la ja katuosuuksilla."

Edellä olevasta päätöksestä seuraten muutetaan kappaleen 67 viimei-
nen lause seuraavasti:

"Kaupunginhallitus toteaa, että nyt kysymyksessä olevan yleissuunni-
telman hyväksyminen JA HANKKEEN TOTEUTTAMISESTA 
PÄÄTTÄMINEN on pohjana valtion ja Helsingin jatkoneuvotteluille."
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Kannattaja: Tomi Sevander

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 4
Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 11
Veronika Honkasalo, Terhi Koulumies, Mika Raatikainen, Marcus Ran-
tala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Van-
hanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 4 - 11.

14.12.2020 Pöydälle

Esittelijä
Vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Katariina Baarman, projektinjohtaja, puhelin: 310 37125

katariina.baarman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 15.09.2020 § 512

HEL 2018-002298 T 08 00 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Länsi-
Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman hyväksymistä ja hankkeen to-
teuttamista siten, että

 raitiotien ja sen edellyttämän katuinfrastruktuurin kokonaiskustan-
nusarvio on 160 miljoonaa euroa (MAKU 106,41 huhtikuu 2019, 
2015=100)

 hankkeesta laaditaan hyväksytyn yleissuunnitelman ja kokonaiskus-
tannusarvion mukainen tarkempi hankesuunnitelma. Hankesuunni-
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telmassa voidaan tehdä hankkeeseen vähäisiä muutoksia ja tarkis-
tuksia, jotka eivät olennaisesti muuta yleissuunnitelman sisältöä

 kaupunki neuvottelee valtion kanssa hankkeen kustannusjaosta 
syksyn 2020 aikana. Kustannusjakoneuvotteluissa hyödynnetään 
Helsingin seudun ja valtion MAL-sopimuksen 2020-2031 neuvotte-
lutulosta (2.6.2020).

 Jatkosuunnittelussa varmistetaan, että Helsingin keskusta on saa-
vutettavissa eri kulkumuodoilla. Jatkosuunnittelussa kiinnitetään eri-
tyisesti huomiota näille väylille jäävän bussiliikenteen toimivuuteen 
siten, että bussiliikenteen toimintaedellytykset eivät ratkaisevasti 
heikkene nykyisestä.

Käsittely

15.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Jatkosuunnittelussa varmistetaan, että Helsingin kes-
kusta on saavutettavissa eri kulkumuodoilla. Jatkosuunnittelussa kiinni-
tetään erityisesti huomiota näille väylille jäävän bussiliikenteen toimivu-
uteen siten, että bussiliikenteen toimintaedellytykset eivät ratkaisevasti 
heikkene nykyisestä.

Kannattaja: Sirpa Asko-Seljavaara

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Risto 
Rautavan vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Hyväksyessään Vihdintien pikaratikan lautakun-
ta esittää, että se ei saa vaikuttaa linjastoon niin, että 100 vuotta vanha 
Nelosen raitiotie ei enää voi kulkea Ylioppilastalolle.

Sirpa Asko-Seljavaaran vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

08.09.2020 Pöydälle

01.09.2020 Pöydälle

21.01.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

14.01.2020 Pöydälle

10.12.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Anton Silvo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37489

anton.silvo(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 19.03.2020 § 41

HEL 2018-002298 T 08 00 02

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saa-
mansa informaation.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi
Anton Silvo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37489

anton.silvo(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 1/2021 147 (206)
Stadsfullmäktige

Ärende/12
20.01.2021

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

§ 11
Föravtal om fastighetsaffär och försäljning av område (Degerö, 
Kronbergsstranden, kvarteret 49331 för bostadshus och affärsloka-
ler)

HEL 2020-009924 T 10 01 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

 ingå ett föravtal med YIT Suomi Oy (FO-nummer 1565583-5) enligt 
bilaga 2

 sälja det i bilaga 2 angivna området till YIT Suomi Oy (FO-nummer 
1565583-5), till ett av detta bildat/förordnat bolag eller till ett plane-
rat bolag och i fråga om bestämmandet av köpesumman och til-
läggsköpesumman och i övrigt följa villkoren i föravtalet om fastig-
hetsaffären i bilaga 2, stadens sedvanliga villkor för fastighetsaffärer 
och eventuella tilläggsvillkor bestämda av en behörig tjänsteinneha-
vare.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Varausaluekartta Kruunuvuorenranta 49331
2 Esisopimusluonnos Kruunis
3 Hakuohje
4 Arviointimuistio
5 YIT Suomi Oyn päivitetty projektisuunnitelma Kruunis
6 Asemakaava- ja asemakaavan muutos nro 12580

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De som deltagit i ansökningsför-
farandet

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
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Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Anmälningsförfarande och förhandlat förfarande

Stadsstyrelsen har 28.11.2016, § 1081, beslutat reservera kvarteret 
49331 i Kronbergsstranden på Degerö för överlåtelse genom ett sär-
skilt anmälningsförfarande och förhandlat förfarande med tanke på pla-
nering av ett kvartersområde för centrumfunktioner med därtill hörande 
affärs- och bostadstomter.

Stadsstyrelsen bemyndigade samtidigt fastighetsnämnden att ordna ett 
anmälningsförfarande och förhandlat förfarande (ansökningsförfaran-
de), besluta om villkoren för detta och utifrån ansökningsförfarandet 
välja de aktörer för vilka tomterna reserveras och som ska få bebygga 
området.

Fastighetsnämnden har 4.5.2017, § 224, beslutat om godkännandet av 
ansökningsanvisningar för anmälningsförfarandet och det förhandlade 
förfarandet för centrumkvarteret i Kronbergsstranden och om ordnan-
det av ansökningsförfarandet.

Staden ordnade anmälningsförfarande och förhandlat förfarande i en-
lighet med ansökningsanvisningarna godkända 4.5.2017 av fastighets-
nämnden och med stöd av utkastet till detaljplaneändring för Kron-
bergsstranden. Ansökningsförfarandet avslutades 30.11.2017.

Syftet med ansökningsförfarandet var att utarbeta en slutlig projektplan 
utifrån en preliminär referens- och konceptplan i anmälningsfasen för 
ansökningsförfarandet om det kvartersområde för centrumfunktioner 
som förfarandet gäller och genom senare förhandlingar. Planen blir en 
del av avtalet om överlåtelse av kvarteret, och kvarteret bebyggs i en-
lighet med denna.

Ansökningsförfarandet var öppet för alla sökande eller sökandekonsor-
tier som uppfyller behörighetsvillkoren. Det gick inte att anmäla sig till 
ansökningsförfarandet i fråga om bara delar av kvarteret, utan anmälan 
och den preliminära planen skulle gälla hela kvarteret. Av de sökande 
förutsattes tillräckliga tekniska färdigheter och erfarenhet liksom också 
ekonomiska och andra resurser att bebygga det s.k. hybridkvarteret, 
som har ett centralt läge med tanke på stadsbilden och funktionerna.
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Ansökningsanvisningarna finns som bilaga 3.

Ansökningar och avgörande av ansökningsförfarandet

Före utgången av tiden för ansökningsförfarandet kom det in fem för-
slag:

 YIT Rakennus Oy (nu YIT Suomi Oy) och samarbetspartner med 
förslaget ”Brygga”

 Keva och samarbetspartner med förslaget ”Kolmisointu”
 NREP Oy och samarbetspartner med förslaget ”Kruunu”
 Fira Oy och samarbetspartner med förslaget ”Maininki”
 Oulun Rakennusteho Oy med förslaget ”Vaahtopäät”.

En bedömningsgrupp bedömde tävlingsförslagen våren 2018 enligt be-
dömningspromemorian i bilaga 4. I bedömningen deltog sakkunniga 
från stadsmiljösektorn och stadskansliet.

Det allmänna vitsordet var att tävlingen höll en mycket hög kvalitet och 
att förslagen gav goda förutsättningar för bedömningsgruppens arbete. 
Inget förslag var direkt färdigt, utan alla förslag måste vidareutvecklas. 
Bedömningsgruppen tog således ställning också till möjligheterna att 
utveckla förslagen.

YIT Suomi Oy:s förslag ”Brygga” ansågs som helhet bäst uppfylla be-
dömnings- och valkriterierna. Det var det starkaste förslaget mätt enligt 
de flesta bedömningskriterierna. ”Brygga” valdes därmed till bästa pre-
liminära referens- och konceptplan och YIT Suomi Oy till förhandlings-
partner.

Utveckling av den bästa preliminära referens- och konceptplanen, förhandlingar

YIT Suomi Oy:s förslag ”Brygga” gavs anvisningar för den fortsatta pla-
neringen.

I den slutliga projektplanen har stadens anvisningar för den fortsatta 
planeringen beaktas. Planen har utvecklats speciellt när det gäller de 
stadsbildsmässiga aspekterna och de ämnen som hänför sig till energi- 
och ekoeffektivitet. Projektnamnet har sedan dess bytts till ”Kruunis”.

Den slutliga projektplanen utgör bilaga 6.

Detaljplan

Utgående från projektet har det utarbetats ett förslag till detaljplan och 
detaljplaneändring för området. Stadsfullmäktige godkände 
25.11.2020, § 327, detaljplan och detaljplaneändring för centrumkvarte-
ren i Kronbergsstranden (nr 12580).
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Avgörande av ansökningsförfarandet och val av aktör för vilken kvarteret reserveras

Stadsmiljönämnden har 20.10.2020, § 614, beslutat reservera kvarteret 
49331 för YIT Suomi Oy. Beslutet fattades på villkor att stadsfullmäkti-
ge godkänner det föravtal om fastighetsaffären som gäller det reserve-
rade området.

Ett utdrag ur detaljplanen finns som bilaga 6.

Finansierings- och upplåtelseform

Andelen fritt finansierad och oreglerad produktion av ägarbostäder ska 
vara minst ca 60 procent och andelen fritt finansierad och oreglerad 
produktion av hyresbostäder högst ca 40 procent i kvarteret. Inom pro-
duktionen av ägarbostäder ska minst ca 30 procent av den samman-
lagda bostadsytan utgöra familjebostäder (två eller fler sovrum), med 
en genomsnittlig lägenhetsyta på minst 70 m².

Föravtal om fastighetsaffären och försäljning av området

Enligt ansökningsanvisningarna (fastighetsnämnden 4.5.2017, § 224) 
överlåts kvarteret genom försäljning till dess verkliga värde, förutsatt att 
staden fastställer försäljningsprinciper för kvarteret. Stadsstyrelsen har 
1.4.2019, § 220, godkänt Helsingfors riktlinjer för tomtöverlåtelse med 
preciserande tillämpningsanvisningar. Enligt övergångsbestämmelser-
na gäller riktlinjerna och tillämpningsanvisningarna tomt- och utveck-
lingsreserveringar och tomtöverlåtelser som blivit aktuella efter att de 
godkändes. För projekt som inletts före beslutet gäller tidigare praxis 
och principer.

Enligt detaljplanen och detaljplaneändringen nr 12580 har kvarteret 
byggrätt för bostäder på sammanlagt 18 390 m² vy och byggrätt för af-
färslokaler på sammanlagt 6 850 m² vy.

Föravtalet har följande priser per enhet:

 bostäder 900 euro/m² vy
 lokaler för dagligvarubutiker och andra affärslokaler 480 euro/m² vy.

Med de huvudsakliga dispositionerna enligt detaljplanen (bostäder och 
affärslokaler) och utifrån priserna per enhet beräknas köpesumman 
(utan eventuella höjningar) bli ca 19 839 000 euro.

Köpesumman är marknadsmässig med beaktande av en utomstående 
värderares bedömningsutlåtande om objektets marknadsvärden, jäm-
förbara köpesummor och marknadsförhållandena. Bedömningsutlåtan-
det finns i bilagematerialet.
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Enligt föravtalet är det meningen att kvarteret ska bebyggas i fem faser. 
Fastighetsaffären ska vara genomförd innan byggarbetena i kvarteret 
inleds. Hela kvarteret ska köpas på en gång senast 30.6.2022. Kvarte-
ret säljs genom en enda affär, och ägande- och besittningsrätten till 
kvarteret överförs på ägaren då köpebrevet undertecknas. Vid köptill-
fället betalar köparen till staden en del av köpesumman motsvarande 
den byggrätt som utnyttjas under första byggfasen. Den slutliga köpe-
summan ska vara betald i sin helhet senast 30.6.2024.

Om det beviljas en förlängning till de utsatta tiderna, är köparen skyldig 
att betala en årlig förhöjning på köpesumman för att dess nuvärde ska 
bibehållas. Förhöjningen utgör två och en halv (2,5) procent och läggs 
till köpesumman. Den slutliga köpesumman ska dock vara betald i sin 
helhet senast 31.12.2026.

Köparen ska ha byggt affärslokalerna för dagligvarubutiker i det kom-
mersiella centrumet helt och hållet färdiga senast i november 2026 och 
den kommersiella verksamheten i lokalerna ska inledas senast före ut-
gången av år 2026. Köparen ska därutöver bebygga kvarteret så att 
det är helt och hållet färdigt senast i december 2027.

Om det vid utbyggnaden av kvarteret eller i övrigt blir uppenbart att kö-
paren inte kan hålla sig till den utsatta tiden för när hela köpesumman 
senast ska vara betald (31.12.2026) och/eller till de utsatta tiderna för 
när kvarteret ska vara färdigställt, kan staden av grundad anledning för-
länga tidsfristen för betalningen av köpesumman och färdigställandet 
av kvarteret. Behovet av att förlänga den utsatta tiden prövas då alltid 
enskilt för varje tidsfrist. Om staden då beviljar en förlängning till den 
utsatta tiden för betalning av köpesumman, är köparen skyldig att beta-
la en årlig förhöjning på köpesumman för att dess nuvärde ska bibehål-
las. Förhöjningen utgör tre (3) procent och läggs till köpesumman.

Köparen har för avsikt att till staden överlåta en av staden godkänd sä-
kerhet så att säkerhetens sammanlagda värde alltid är den obetalda 
köpesumman utökad med ett kalkylmässigt belopp på 25 procent av 
denna.

I föravtalet ingår villkor om avtalsvite, om skadestånd, om upphävande 
av avtalet och om dess giltighetstid, likaså lokala tilläggsvillkor för 
Kronbergsstranden, vilka gäller bland annat sopsugning, servicebolag 
och ljuskonst.

I kvarteret och på en del av de omgivande gatorna krävs det spräng-
ning. Föravtalet omfattar villkor om framtida sprängning i kvarteret och 
på de omgivande gatorna på stadens ansvar.

Befogenheter och verkställigheten av beslutet
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I enlighet med 7 kap. 1 § 6 punkten i förvaltningsstadgan ska stads-
fullmäktige besluta om överlåtelse av fast egendom i stadens ägo då 
köpesumman för egendomen överstiger 10 miljoner euro.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget, kommer stadsstyrel-
sen att berättiga tomtchefen eller den som tomtchefen förordnar att un-
derteckna föravtalet om fastighetsaffären och köpebreven som hänför 
sig till detta och att vid behov göra smärre ändringar i föravtalet om fas-
tighetsaffären och i köpebreven.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Varausaluekartta Kruunuvuorenranta 49331
2 Esisopimusluonnos Kruunis
3 Hakuohje
4 Arviointimuistio
5 YIT Suomi Oyn päivitetty projektisuunnitelma Kruunis
6 Asemakaava- ja asemakaavan muutos nro 12580

Bilagematerial

1 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 17 p)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De som deltagit i ansökningsför-
farandet

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

För kännedom

Stadsmiljönämnden
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.01.2021 § 10

HEL 2020-009924 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää:

 tehdä liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen YIT Suomi 
Oy:n (y-tunnus 1565583-5) kanssa sekä

 myydä liitteen 2 mukaisen alueen YIT Suomi Oy:lle (y-tunnus 
1565583-5) tai tämän perustamalle/määräämälle yhtiölle taikka pe-
rustettavan yhtiön lukuun noudattaen kauppa- ja lisäkauppahinnan 
määräytymisen osalta ja muilta osin liitteenä 2 olevan kiinteistökau-
pan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan 
tavanomaisia ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti 
päättämiä lisäehtoja. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 20.10.2020 § 614

HEL 2020-009924 T 10 01 01 00

Varisluodonkatu

Päätös

A

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 valita liitteestä 1 ilmenevän alueen varauksensaajaksi ja toteutta-
jaksi YIT Suomi Oy:n (y-tunnus 1565583-5) 30.11.2017 päättyneen 
ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn perusteella ehdolla, että 
kaupunginvaltuusto hyväksyy mainitun alueen osalta liitteenä 2 ole-
van kiinteistökaupan esisopimuksen ja että YIT Suomi Oy sitoutuu 
noudattamaan mainitun alueen varausehtoina po. sopimuksessa 
sovittuja ehtoja.
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B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että

 kaupunki laatii liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen 
YIT Suomi Oy:n (y-tunnus 1565583-5) kanssa ja myy liitteessä 1 
mainitun alueen YIT Suomi Oy:lle (y-tunnus 1565583-5) tai tämän 
perustamalle/määräämälle yhtiöille taikka perustettavan yhtiön lu-
kuun noudattaen kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymisen osal-
ta ja muilta osin liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen 
ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja 
toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. 

C

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että

 kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maan-
käyttö- ja kaupunkirakenteen tonttipäällikön tekemään ehdotukses-
sa B mainittuun kiinteistökaupan esisopimukseen ja sen perusteella 
tehtävään kauppakirjaan tarvittaessa muutoksia ja tarkistuksia.

 kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan sopimuk-
set ja toiminnanohjaustiimin päällikön tai hänen valtuuttamansa 
henkilön allekirjoittamaan Helsingin kaupungin puolesta edellä mai-
nitun esisopimuksen ja sen perusteella tehtävän kauppakirjan ja 
tarvittaessa tekemään niihin vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia.

D

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 todeta, että muut ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyssä annetut 
tarjoukset eivät anna aihetta toimenpiteisiin.

 todeta, että kiinteistökaupan esisopimus tulee allekirjoittaa viimeis-
tään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun kaupunginvaltuusto 
on po. sopimuksen hyväksynyt. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jessina Haapamäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 15267

jessina.haapamaki(a)hel.fi
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§ 12
Arrendeprinciper och föravtal för en fastighetsaffär och godkän-
nande av ett byggavtal (Sörnäs, Fiskehamnen, Knekten, tomterna 
10668/1–4)

HEL 2020-000468 T 10 01 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade följande:

A)

Fastställa arrendeprinciper för tomterna 10668/1 och 2 eller för tomter 
som bildas av dessa från och med en tidpunkt som bestäms senare 
fram till 31.12.2085 i enlighet med bilaga 1.

B)

Staden säljer

 Tomten 10668/3 eller tomter som bildas av denna tomt till YIT 
Suomi Oy (FO-nummer 1565583-5), eller till bolag som YIT Suomi 
Oy bildat/bestämt, eller med tanke på bolag som bildas senare, för 
en köpesumma på minst 5 940 000 euro.

 Tomten 10668/4 eller tomter som bildas av denna tomt till YIT 
Suomi Oy (FO-nummer 1565583-5), eller till bolag som YIT Suomi 
Oy bildat/bestämt, eller med tanke på bolag som bildas senare, för 
en köpesumma på minst 8 355 000 euro.

 I affärerna ska man i fråga om bestämmandet av köpesumman och 
tilläggsköpesumman och i övrigt följa villkoren i föravtalet om fastig-
hetsaffären i bilaga 2, stadens sedvanliga villkor för fastighetsaffärer 
och eventuella tilläggsvillkor bestämda av en behörig tjänsteinneha-
vare.

C)

Staden ingår det genomförandeavtal som finns i bilaga 3.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokrausperiaatteet
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2 Nihti_kiinteistökaupan_esisopimus_ja_lisäehdot
3 Nihti_toteutussopimus
4 Nihdin havainnekuva ja kilpailualueen rajaus
5 Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12576 määräyksineen
6 Arviointimuistio

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De som deltagit i tävlingen Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Kvalitetstävling

Stadsstyrelsen beslutade 9.12.2019 (§ 847) reservera flervånings-
hustomterna 10668/1–4 i detaljplanen och detaljplaneändringen nr 
12576 för Knekten i Fiskehamnen att överlåtas för planering av bo-
stadsprojekt med en kvalitetstävling till 31.12.2021 på villkor som 
stadsmiljönämnden senare beslutar. Stadsstyrelsen bemyndigade 
samtidigt stadsmiljönämnden att ordna en kvalitetstävling för tomterna 
ovan, besluta om villkoren för tävlingen och välja de aktörer för vilka 
tomterna reserveras och som ska få bebygga tomterna.

Staden ordnade under tiden 4.2–29.5.2020 en kvalitetstävling om fler-
våningshustomterna 1–4 i kvarteret 10688 som kallas Grensletrucken i 
Knekten i Fiskehamnen. Bostadsbyggandet av det nya detaljplaneom-
rådet i Knekten i Fiskehamnen börjar från kvarteret 10668, så det är 
viktigt att kvarteret stadsbildsmässigt och arkitektoniskt byggs så fram-
gångsrikt och högklassigt som möjligt. Syftet med kvalitetstävlingen var 
således att skapa en kvalitetsnivå för att högklassigt planera och ge-
nomföra Knektens detaljplaneområde. I tävlingen skulle dessutom be-
aktas att man inom Knektens detaljplaneområde prövar så kallad par-
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kering på marknadsvillkor. I detaljplanen har det således inte fastställts 
någon bilplatsskyldighet för bostadsbyggandet.

Föremålet för kvalitetstävlingen var flervåningshustomterna (AK, A–1) 
1, 2, 3 och 4 i kvarteret Grensletrucken 10668 i tävlingsområdet. Inom 
tävlingsområdet finns det sammanlagt 12 800 m² bostadsvåningsyta 
och sammanlagt 300 m² vy affärslokaler (kr-lokaler). På tomten 1 ska 
det genomföras fritt finansierade ägarbostäder på Hitas I-villkor, på 
tomten 2 statligt stödda hyresbostäder (långt räntestöd) samt på tom-
terna 3 och 4 oreglerade fritt finansierade ägar- och/eller hyresbostäder 
så att högst hälften av den bostadsbyggnadsrätt som ska genomföras 
på tomten får vara hyresbostäder. Dessutom ska det på tomterna 1 och 
4 byggas 150 m² vy affärslokaler (kr-lokaler), som får byggas utöver 
den bostadsvåningsyta som anges i detaljplanen.

En illustration av Knekten och tävlingsområdets avgränsning finns som 
bilaga 4. Ett utdrag ur detaljplanen finns som bilaga 5.

Kvalitetstävlingen var öppen för alla. Deltagaren (anbudsgivaren) skulle 
lämna in ett tävlingsförslag om alla nämnda tomter inom tävlingsområ-
det. Deltagarna kunde således inte delta i tävlingen endast delvis till 
exempel i fråga om bara en tomt. Det var möjligt att lämna in tävlings-
förslaget ensam eller i form av ett konsortium. Av anbudsgivaren kräv-
des dessutom tillgång till tillräcklig teknisk kompetens för att bygga ob-
jektet, erfarenhet samt ekonomiska förutsättningar och andra byggför-
utsättningar för att genomföra ett stadsbildsmässigt centralt beläget 
och byggnadstekniskt krävande kvarter.

Tävlingsförslag och avgörande av kvalitetstävlingen

Vid tävlingens slut 29.5.2020 kl. 12.00 hade sammanlagt 14 tävlings-
förslag (planer) inkommit.

Bedömningsgruppen för kvalitetstävlingen bedömer tävlingsförslagen i 
enlighet med bedömningspromemorian i bilaga 6. Av bedömningspro-
memorian framgår bland annat den allmänna bedömningen av tävlings-
förslagen, en detaljerad bedömning av varje tävlingsförslag och motive-
ringarna till valet av vinnare. På grund av det stora antalet förslag (14 
st.) delade bedömningsgruppen in förslagen i två delar i den första fa-
sen. De sju bästa förslagen med avseende på ekologi och livscykeln 
bedömdes.

Tävlingsförslaget ”Luoto” bedömdes som helhet bäst uppfylla de kvali-
tativa bedömningskriterierna som angetts i anbudsförfrågan. Det 
nämnda förslaget finns som bilaga till bedömningspromemorian. För-
slaget hade lämnats in av ett konsortium bestående av YIT Suomi Oy 
och A-Kruunu Oy, utarbetat av arkitektbyrån Anttinen Oiva Arkkitehdit 
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Oy. Förslaget uppfyllde de krav på familjebostäder och energieffektivi-
tet som fastställts i tävlingsprogrammet (A2018, E-talet underskrider ni-
vån 75 kWhE/ (m²år). Genom upplåtelsevillkoren för tomterna säker-
ställs att de nämnda förutsättningarna uppfylls.

Avgörande av tävlingen och val av reserveringstagare till tomterna

Stadsmiljönämnden beslutade 6.10.2020 (§ 580) om avgörandet av 
tävlingen genom att reservera tomterna 10668/1, 3 och 4 för YIT Suomi 
Oy, som lagt fram det bästa tävlingsförslaget ”Luoto”, och tomten 
10668/2 för A-Kruunu Oy. Beslutet fattades på villkor att stadsfullmäkti-
ge godkänner det genomförandeavtal som gäller tomterna.

De som reserverat tomterna ska bygga på tomterna i enlighet med den 
vinnande ”Luoto”-planen enligt följande:

 På tomten (AK) 10668/1 ska det genomföras fritt finansierade ägar-
bostäder på Hitas I-villkor på minst 2 800 m² våningsyta och affärs-
lokaler (kr-lokaler) på 150 m² våningsyta, som får byggas utöver 
den bostadsvåningsyta som anges i detaljplanen.

 På tomten (AK-1) 10668/3 ska det genomföras oreglerade fritt fi-
nansierade ägar- och/eller hyresbostäder så att högst 50 procent av 
den bostadsbyggrätt som ska genomföras på tomten får vara hy-
resbostäder, minst 3 400 m² våningsyta. 

 På tomten (AK) 10668/4 ska det genomföras oreglerade fritt finan-
sierade ägar- och/eller hyresbostäder så att högst 50 procent av 
den bostadsbyggnadsrätt som genomförs på tomten får vara hyres-
bostäder, minst 4 600 m² våningsyta, och 150 m² våningsyta affärs-
lokaler (kr-lokaler), som får byggas utöver den bostadsvåningsyta 
som anges i detaljplanen.

 På tomten (AK) 10668/2 ska det genomföras hyresbostäder med 
statligt stöd (långt räntestöd) på 2 100 m² vy.

Stadsmiljönämnden beslutade 6.10.2020 (§ 580) om avgörandet av 
kvalitetstävlingen och föreslog stadsstyrelsen fastställande av arrende-
principer samt ingående av ett föravtal för fastighetsköpet och godkän-
nande av ett genomförandeavtal. Nämnden har vid sitt möte enhälligt 
godkänt ett motförslag enligt vilket nämnden konstaterar att det med 
avseende på målen för ett koldioxidneutralt Helsingfors lönar sig att ta 
in element även från andra förslag så att kvarterets ekologiska hållbar-
het blir så högklassig som möjligt. Ett tillägg om detta har i tillämpliga 
delar lagts till punkt 6 i det upprättade genomförandeavtalet. ”De vikti-
gaste villkoren och principerna som ska följas vid genomförandet.”

Utarrendering av tomter
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Tomterna 10668/1 och 2 utarrenderas långvarigt till YIT Suomi Oy och 
A-Kruunu Oy eller till bolag som bildats/bestämts av dessa eller för bo-
lag som bildas.

Arrendeprinciper

Arrendeprinciperna har bestämts med beaktande av pris enligt ett vär-
deringsinstrument, priszonsmodellen, arrendeprinciper som tidigare 
fastställts för samma område eller motsvarande områden och tomter-
nas läge.

Årsarrende och arrendetid

Årsarrendet för tomten (AK) 10668/1 bestäms så att poängtalet 100 för 
det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras 
av priset 50 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta i fråga om bo-
städer av mellanformstyp och bostäder med stöd av finansierings- och 
utvecklingscentralen för boendet (Ara).

Årsarrendet för tomten (AK) 10668/2 bestäms så att poängtalet 100 för 
det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras 
av priset 43 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta i fråga om bo-
städer av mellanformstyp och bostäder med stöd av finansierings- och 
utvecklingscentralen för boendet (Ara).

Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna vå-
ningsytan beaktas inte då arrendet bestäms. Affärslokaler som eventu-
ellt byggs på bostadstomterna beaktas på samma sätt som bostäder 
då arrendet bestäms.

I fråga om lokaler för service och utrymmen för kommunaltekniska an-
ordningar som eventuellt förläggs till bostadstomterna bestäms årsar-
rendet så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet 
”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 20 euro per kvadratmeter 
våningsyta.

Det föreslås att 80 procent av arrendet för den fritt finansierade tomten 
10668/1 och 70 procent för den statligt understödda tomten 10668/2 
ska tas ut till utgången av 2026 på grund av begynnelseårsnedsätt-
ningen som beviljas då området inte är färdigt. Härefter tas en andel på 
80 procent av årsarrendet (s.k. Ara-nedsättning) för tomten 10668/2 ut 
så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) på lån som 
beviljats för bostadsproduktionen. I övrigt gäller villkoren i genomföran-
deavtalet i bilagan 3 och av stadsmiljönämnden eventuellt föreskrivna 
tilläggsvillkor. I fråga om hitasobjekt gäller de av stadsfullmäktige och 
stadsstyrelsen fastställda villkoren om reglering av pris och kvalitet på 
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bostäder samt de villkor som gäller hitasförbindelser, såsom villkor gäl-
lande tillsynen över ägarbegränsningen.

Arrendetiden för tomterna är i Fiskehamnen i enlighet med vedertagen 
praxis cirka 65 år, det vill säga fram till 31.12.2085.

Försäljning av tomterna 10668/3 och 4

Tomterna 10668/3 och 4 säljs till YIT Suomi Oy och/eller till bolag som 
bildats/bestämts av bolaget eller för bolag som bildas till en köpesum-
ma på totalt cirka 14,3 miljoner euro. I den första fasen ingås föravtal 
med bolagen om fastighetsköpet som gäller de tomter som säljs. Kö-
parna betalar köpesumman för tomterna i sin helhet till staden i sam-
band med affärerna, varvid ägande- och besittningsrätten för tomterna 
övergår till köparna.

Försäljningsprisen är marknadsmässiga med beaktande av en utom-
stående värderares bedömningsutlåtande om tomternas marknadsvär-
den, jämförbara köpesummor och marknadsförhållanden. Värderings-
utlåtandet finns i bilagematerialet.

Föravtalet om fastighetsköpet finns som bilaga 2.

Genomförandeavtal

I genomförandeavtalet avtalas förutom om de centrala villkoren för för-
säljning och utarrendering av tomterna också om rättigheterna och 
skyldigheterna mellan staden, YIT och A-Kruunu samt om villkoren och 
principerna för genomförandet av området. Genomförandeavtalet un-
dertecknas mellan staden, YIT och A-Kruunu.

Genomförandeavtalet finns som bilaga 3.

Befogenheter och verkställigheten av beslutet

I enlighet med 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan beslutar 
stadsfullmäktige om arrendeavtal som varar i mer än 30 år.

I enlighet med 7 kap. 1 § 6 punkten i förvaltningsstadgan ska stads-
fullmäktige besluta om överlåtelse av fast egendom då priset överstiger 
10 miljoner euro.

Stadsstyrelsen har för avsikt att, om stadsfullmäktige godkänner be-
slutsförslaget, berättiga tomtchefen eller en av tomtchefen befullmäkti-
gad att:

 underteckna genomförandeavtalet och vid behov göra smärre änd-
ringar i det
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 underteckna föravtalet för fastighetsköpet och de köpebrev som 
upprättas på basis av det samt vid behov göra smärre ändringar i 
föravtalet och köpebreven för fastighetsköpet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokrausperiaatteet
2 Nihti_kiinteistökaupan_esisopimus_ja_lisäehdot
3 Nihti_toteutussopimus
4 Nihdin havainnekuva ja kilpailualueen rajaus
5 Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12576 määräyksineen
6 Arviointimuistio

Bilagematerial

1 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 17 p)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De som deltagit i tävlingen Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.12.2020 § 863

HEL 2020-000468 T 10 01 01 01
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

A)

Kaupunginvaltuusto vahvistaa tonttien 10668/1 ja 2 tai niistä muodos-
tettavien tonttien vuokrausperiaatteet myöhemmin määritettävästä 
ajankohdasta alkaen 31.12.2085 saakka liitteen 1 mukaisesti.

B)

Kaupunginvaltuusto päättää myydä:

 Tontin 10668/3 tai siitä muodostettavat tontit YIT Suomi Oy:lle (Y-
tunnus 1565583-5) tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taik-
ka perustettavien yhtiöiden lukuun vähintään 5 940 000 euron 
kauppahinnasta.

 Tontin 10668/4 tai siitä muodostettavat tontit YIT Suomi Oy:lle (Y-
tunnus 1565583-5) tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taik-
ka perustettavien yhtiöiden lukuun vähintään 8 355 000 euron 
kauppahinnasta.

 Kaupoissa noudatetaan kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymi-
sen ja muilta osin liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen 
ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja 
toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

C)

Kaupunki tekee liitteenä 3 olevan toteutussopimuksen.

07.12.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.10.2020 § 580

HEL 2020-000468 T 10 01 01 01

Sompasaarenlaituri, Konttisatamankatu, Konttinosturinkuja

Esitys
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A

Kaupunkiympäristölautakunta päätti Nihdin laatukilpailun perusteella 
valita Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) asemakaa-
van ja asemakaavan muutoksen nro 12576 mukaisen korttelin 10668 

 ohjeellisen kaavatontin (AK) 1 (pinta-ala 1 254 m², os. Sompasaa-
renlaituri) tai siitä muodostettavien tonttien varauksensaajaksi ja to-
teuttajaksi parhaimman kilpailuehdotuksen ”Luoto” esittäneen YIT 
Suomi Oy:n (Y-tunnus 1565583-5) ehdolla, että kaupunginvaltuusto 
hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 1 olevan toteutussopimuk-
sen ja että YIT Suomi Oy sitoutuu noudattamaan mainitun tontin va-
rausehtoina po. sopimuksessa sovittuja ehtoja.

 ohjeellisen kaavatontin (AK) 2 (pinta-ala 1 051 m², os. Konttinostu-
rinkuja) tai siitä muodostettavien tonttien varauksensaajaksi ja to-
teuttajaksi parhaimman kilpailuehdotuksen ”Luoto” esittäneen A-
Kruunu Oy:n (Y-tunnus 1736841-8) ehdolla, että kaupunginvaltuus-
to hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 1 olevan toteutussopi-
muksen  ja että A-Kruunu Oy sitoutuu noudattamaan mainitun tontin 
varausehtoina po. sopimuksessa sovittuja ehtoja.

 ohjeellisen kaavatontin (AK-1) 3 (pinta-ala 380 m², os. Konttisata-
mankatu) tai siitä muodostettavien tonttien varauksensaajaksi ja to-
teuttajaksi parhaimman kilpailuehdotuksen ”Luoto” esittäneen YIT 
Suomi Oy:n (Y-tunnus 1565583-5) ehdolla, että kaupunginvaltuusto 
hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 1 olevan toteutussopimuk-
sen ja kaupunginhallitus liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopi-
muksen ja että YIT Suomi Oy sitoutuu noudattamaan mainitun ton-
tin varausehtoina po. sopimuksissa sovittuja ehtoja.

 ohjeellisen kaavatontin (AK) 4 (pinta-ala 1 978 m², os. Sompasaa-
renlaituri) tai siitä muodostettavien tonttien varauksensaajaksi ja to-
teuttajaksi parhaimman kilpailuehdotuksen ”Luoto” esittäneen YIT 
Suomi Oy:n (Y-tunnus 1565583-5) ehdolla, että kaupunginvaltuusto 
hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 1 olevan toteutussopimuk-
sen ja kaupunginhallitus liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopi-
muksen ja että YIT Suomi Oy sitoutuu noudattamaan mainitun ton-
tin varausehtoina po. sopimuksissa sovittuja ehtoja.

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punki myy 
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 tontin (AK-1) 10668/3 tai siitä muodostettavat tontit YIT Suomi 
Oy:lle (Y-tunnus 1565583-5) tai tämän perustamille/määräämille yh-
tiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun vähintään 5 940 000 
euron kauppahinnasta noudattaen kauppa- ja lisäkauppahinnan 
määräytymisen ja muilta osin liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan 
esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavan-
omaisia ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättä-
miä lisäehtoja.

 tontin (AK) 10668/4 tai siitä muodostettavat tontit YIT Suomi Oy:lle 
(Y-tunnus 1565583-5) tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille 
taikka perustettavien yhtiöiden lukuun vähintään 8 355 000 euron 
kauppahinnasta noudattaen kauppa- ja lisäkauppahinnan määräy-
tymisen ja muilta osin liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopi-
muksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia 
ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäeh-
toja.

C

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallitus 

 vahvistaa  ehdotuksessa A mainittujen tonttien 10668/1 ja 2 tai niis-
tä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet myöhemmin määri-
tettävästä  ajankohdasta alkaen 31.12.2085 saakka liitteenä 3 ole-
vien ehtojen mukaisesti.

D

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallitus 

 oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkira-
kenteen tonttipäällikön tekemään ehdotuksessa A mainittuun toteu-
tussopimukseen tarvittaessa muutoksia ja tarkistuksia.

 oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkira-
kenteen tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman allekirjoittamaan 
edellä mainitun toteutussopimuksen.

 oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkira-
kenteen tonttipäällikön tekemään ehdotuksessa B mainittuun kiin-
teistökaupan esisopimukseen ja sen perusteella tehtäviin kauppa-
kirjoihin tarvittaessa muutoksia ja tarkistuksia.
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 oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkira-
kenteen tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman allekirjoittamaan 
edellä mainitun esisopimuksen ja sen perusteella tehtävät kauppa-
kirjat.

E

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että tontit 10668/1, 3 ja 4 
esitetään luovutettavaksi YIT Suomi Oy:lle ja tontti 10668/2 esitetään 
luovutettavaksi A-Kruunu Oy:lle tai niiden perustamille/määräämille yh-
tiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun 29.5.2020 päättyneessä 
Kalasataman Nihdin tonttien 10668/1-4 laatukilpailussa, joten muut 
menettelyssä annetut kilpailuehdotukset mainittujen tonttien osalta 
eivät anna aihetta toimenpiteisiin. 

Lopuksi kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että korttelin to-
teutussopimus tulee allekirjoittaa samanaikaisesti sitä koskevan kiintei-
stökaupan esisopimuksen kanssa. YIT Suomi Oy:n ja A-Kruunu Oy:n 
tulee osaltaan allekirjoittaa mainitut sopimukset viimeistään kolmen (3) 
kuukauden kuluessa siitä, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt to-
teutussopimuksen. 

Lisäksi lautakunta toteaa, että Hiilineutraali Helsinki -tavoitteiden osalta 
on kannatettavaa, että myös muista ehdotuksista voidaan ottaa ele-
menttejä, joilla korttelin ekologisesta kestävyydestä saadaan mahdolli-
simman korkeatasoinen.

Käsittely

06.10.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Matti Kaijansinkko. Asiantun-
tija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lautakunta toteaa, että Hiilineutraali Helsinki -
tavoitteiden osalta on kannatettavaa, että myös muista ehdotuksista 
voidaan ottaa elementtejä, joilla korttelin ekologisesta kestävyydestä 
saadaan mahdollisimman korkeatasoinen.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

29.09.2020 Pöydälle

04.02.2020 Ehdotuksen mukaan
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi
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§ 13
Detaljplaneändring för Agricolagatan 1 (nr 12626)

HEL 2018-010026 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för kvarteret 11334 och 
parkområde i 11 stadsdelen (Berghäll, Torkelsbacken) enligt ritning nr 
12626, daterad 20.10.2020, och på de grunder som framgår av detalj-
planebeskrivningen. 

Behandling

Ledamoten Sami Muttilainen understödd av ledamoten Mari Holopai-
nen föreslog att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till 
stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att nybyggnaden inte 
ska uppföras. Nybyggnaden passar inte in i den kulturhistoriskt värde-
fulla och grönskande miljön. Vid den fortsatta planeringen kan exem-
pelvis en utvidgning av parken eller en paviljong i mindre skala utredas.

7 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige beslutar återremittera ärendet för ny be-
redning utgående från att nybyggnaden inte ska uppföras. Nybyggna-
den passar inte in i den kulturhistoriskt värdefulla och grönskande mil-
jön. Vid den fortsatta planeringen kan exempelvis en utvidgning av par-
ken eller en paviljong i mindre skala utredas.

Ja-röster: 74
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir 
Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, 
Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kai-
sa Hernberg, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti 
Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja 
Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan 
Koivulaakso, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Johanna Laisaari, Otto Meri, Seija Muurinen, Björn Måns-
son, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Hannu 
Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Petrus Pen-
nanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Ranta-
nen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Ris-
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sanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemä-
ki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Sampo Ter-
ho, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, 
Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 7
Katju Aro, Mari Holopainen, Laura Kolbe, Sami Muttilainen, Terhi Pel-
tokorpi, Ilkka Taipale, Paavo Väyrynen

Blanka: 3
Petra Malin, Johanna Nuorteva, Suldaan Said Ahmed

Frånvarande: 1
Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12626 kartta, päivätty 20.10.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12626 selostus, päivätty 20.10.2020, 

päivitetty Kylk:n 27.10.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 6.7.2020, täydennetty 20.10.2020
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

Den som sökt detaljpla-
neändring

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

Den som begärt informa- Förslagstext
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tion om beslutet om god-
kännande av planen

Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning

Helen Ab Förslagstext
Helen Elnät Ab Förslagstext
Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter

Förslagstext

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller Metropolias tomt 
och fastighet som Kojamo Abp köpt av staden. Metropolias före detta 
yrkeshögskolebyggnad har ett imponerande läge vid kanten av Ter-
rassparken i Berghäll. Efter att undervisningsverksamheten flyttat från 
byggnaden till Metropolias nya campusområde i Kvarnbäcken ändras 
användningsändamålet för kvarteret till bostäder, affärslokaler och 
verksamhetslokaler. Dessutom möjliggörs tillbyggande i samband med 
byggnaden. 

Den nya bostadsvåningsytan uppgår till 9 110 m² och våningsytan för 
affärs- och verksamhetslokaler uppgår till 660 m². Tomtens exploate-
ringstal är 2,75. Antalet invånare ökar med ca 170. 

Att detaljplanelösningen genomförs har i synnerhet en sådan inverkan 
att byggnadens kulturhistoriska och arkitektoniska värden och i huvud-
sak också stadsbildsvärdet bevaras och området får mer bostäder. 

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska 
mål genom att möjliggöra byggande av bostäder på en plats med goda 
trafikförbindelser. I den giltiga generalplanen för Helsingfors (2016) är 
området markerat som innerstadsområde C2. Detaljplanelösningen 
motsvarar Generalplan 2016 för Helsingfors. 

Utgångspunkter för området och nuläge

På tomten som detaljplaneläggs vid Agricolagatan 1–3 ligger Industri-
skolan i Helsingfors, som blev färdig 1929 och vars arkitekt var Yrjö 
Sadeniemi från Överstyrelsen för de allmänna byggnaderna. Industri-
skolan började sin verksamhet redan 1881 och verkade i flera hyreslo-
kaler runtom i Helsingfors innan den fick sin egen byggnad. Indust-
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riskolorna ändrades år 1941 genom en förordning till tekniska läroverk. 
År 1999 blev skolan yrkeshögskolan Stadia och år 2008 blev den yr-
keshögskolan Metropolia. Undervisningen har nu flyttats från byggna-
den till Metropolias nya campusområde i Kvarnbäcken. Tomten med 
skolbyggnaden i sex våningar har på Agricolagatans och Terrasspar-
kens sida fungerat som parkeringsområde för fastigheten. Byggnaden 
och tomten är i privat ägo. Parken Agricolaplatsen söder om tomten le-
der in till skolbyggnadens huvudingång. 

I den gällande detaljplanen är tomten upptagen som kvartersområde 
för byggnader för undervisningsändamål. Den nuvarande skolbyggna-
den har skyddats med beteckningen sr-2 och den har betecknats med 
7 200 m² vy byggrätt. Dessutom har tomten givits 1 500 m² vy tilläggs-
byggrätt. Parkeringen har betecknats på marknivå på Terrassparkens 
sida och området på Terrassgatans sida av byggnaden har upptagits 
som en områdesdel som ska planteras. 

Kvartersområdet är privatägt. Detaljplanelösningen har utarbetats på 
ansökan och innehållet i lösningen har diskuterats med sökanden. 

Detaljplanelösningens kostnader

Att detaljplanelösningen genomförs innebär inga kostnader för staden. 
Detaljplanelösningen höjer områdets värde men nedan i punkten för 
fortsatta åtgärder klargörs orsakerna till varför markanvändningsavtal 
inte krävs på området. 

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

I den bifogade rapporten om växelverkan presenteras en sammanfatt-
ning av myndigheternas ställningstaganden och intressenternas åsik-
ter, vilka kommit in under beredningen av planen, samt dessas bemö-
tanden inklusive påpekanden.

Myndighetssamarbete

Under beredningen av detaljplanen har man samarbetat förutom med 
olika aktörer inom stadsmiljösektorn också med följande myndigheter: 
Helen Ab, Helen Elnät Ab, Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM) 
vattenförsörjning, fostrans- och utbildningssektorn samt kultur- och fri-
tidssektorns stadsmuseum. 

Myndigheternas ställningstaganden om programmet för deltagande och 
bedömning samt beredningsmaterialet gällde ändringen av detaljpla-
neområdets användningsändamål, skyddsvärdena och planerna för till-
byggandet samt räddnings- och brandtekniska planer i det fortsatta 
planeringsskedet. Ärendena som presenterats i ställningstagandena 
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har tagits i beaktande så att stadsmuseet har varit med i styrningen av 
referensplanen och utarbetandet av detaljplanen. Planbeteckningarna 
har sammanställts tillsammans med stadsmuseet. En brandteknisk 
plan ska sammanställas för byggnaderna och bostadshusens eventuel-
la krav på räddningsvägar ska beaktas i den fortsatta planeringen. 

Åsikter

Åsikterna om programmet för deltagande och bedömning samt bered-
ningsmaterialet gällde skyddande av byggnaderna, ändring av skol-
byggnaden till bostäder och tillbyggandet samt områdets miljövärden 
och bristen på parkeringsplatser. Åsikterna har tagits i beaktande i de-
taljplanearbetet så att skyddsbestämmelser har utarbetats både för den 
yttre arkitekturen och för viktiga delar av interiören. Skolbyggnadens 
tillbyggande har anpassats så att den gamla byggnadens fasad beva-
ras. Parkeringen på tomten planeras att vara underjordisk. Det lämna-
des in tre skriftliga åsikter. 

Detaljplaneförslaget offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 6.7–14.8.2020, vilket kun-
gjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen. 

Mot förslaget gjordes 72 anmärkningar, varav fyra var petitioner (under-
tecknade av totalt 191 personer). Tre skrivelser kom in utanför fram-
läggningstiden. 

Kommentarerna i anmärkningarna gällde ändringen av användnings-
ändamålet, tillbyggandet, beaktandet av den byggda kulturmiljön, 
byggnadsskyddet, behovet för en parkeringsanläggning samt byggan-
dets inverkan på miljön och detaljplaneprocessen. Kommentarerna i 
skrivelserna gällde tillbyggandet och försäljningen av fastigheten till en 
privat aktör.

Följande myndigheter gav utlåtande om detaljplaneförslaget: HRM, He-
len Elnät Ab och stadsmuseets kulturmiljöenhet. Påpekandena i utlå-
tandena gällde huvudvattenledningen på Torkelsgatans sida, beaktan-
de av stadens dagvattenstrategi och avfallshanteringsbestämmelser i 
det fortsatta planeringsskedet, samt ändringen av detaljplaneområdets 
användningsändamål, skyddsvärdena och planerna i det fortsatta pla-
neringsskedet. 

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan ingår anmärkningarna, skrivelserna och 
myndighetsutlåtandena om förslaget till detaljplan i sammandrag och 
bemötandena till de påpekanden som framförts i dessa. 
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Det som ingår i påpekandena har beaktats med hänsyn till detaljpla-
nemålen och i den utsträckning det är ändamålsenligt. 

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. 

Närmare motiveringar

Konsekvenserna av detaljplanelösningen och de närmare motivering-
arna till denna framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen. 

Fortsatta åtgärder

Målet att ändra användningsändamålet och ändringarnas inverkan på 
köpesumman har kommits överens om i ett ramavtal mellan staden och 
markägaren om fastighetsaffärer och -utveckling. Ramavtalet gäller Yr-
keshögskolan Metropolias fastigheter som inte längre används i under-
visningssyfte. Till detaljplaneområdet hänför sig inte något förfarande 
med markanvändningsavtal. 

Stadsstyrelsen konstaterar även följande: I det tidigare utlåtandet 
24.6.2019 om detaljplaneändringen var stadsmuseet återhållsamt in-
ställd till möjligheterna att ändra byggnadens användningsändamål och 
samtidigt bevara dess värde. Detaljplanelösningen bearbetades däref-
ter tillsammans med stadsmuseet. I sitt nya utlåtande om det egentliga 
detaljplaneförslaget konstaterar stadsmuseet 14.8.2020 att den gamla 
skolbyggnaden skyddas med beteckningen sr-1 och vederbörliga 
skyddsbestämmelser där även de halvoffentliga lokalerna skyddas en-
ligt museets tidigare utlåtande. Stadsmuseet förutsätter även att fort-
sättningsplaneringen ska tas i beaktande och att museet i bygglovs-
skedet kan ge ett nytt utlåtande. 

Stadsmiljönämnden har i sin behandling av detaljplaneförslaget enhäl-
ligt godkänt två fortsatta åtgärder, varav den första gäller den fortsatta 
planeringen av denna detaljplan och den andra parkeringsnormernas 
anpassning i kommande detaljplaner för boendeparkeringsområden.

I sin kläm om detaljplanelösningen som nu ska beslutas om förutsätter 
stadsmiljönämnden att ”det ordnas en planeringstävling gällande pro-
jektet, med den sammanställda detaljplanen som grund. Genom täv-
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lingen säkerställs en hög nivå på arkitekturen i den nya byggnadsdelen 
samt noggrann anpassning till den gamla byggnaden och Torkelsbac-
kens värdefulla stadsmiljö.” 

Stadsstyrelsen anser att åtgärdsförslaget angående planeringstävling-
en är motiverat med hänsyn till värdet relaterat till skyddandet av bygg-
nadens och dess omgivnings kulturarv. Stadsstyrelsen konstaterar 
dock samtidigt att tävlingen är ytterst viktig med tanke på ett gott sam-
arbete mellan fastighetsägaren och staden och en smidig process och 
att tävlingen tjänar som en bra tolkning av kvalitetskraven i detaljpla-
nen, trots att den inte kan ses som en förutsättning för godkännande av 
detaljplaneändringen. Den andra klämmen gäller en större förnyelse av 
boendeparkeringen och den behöver inte tas ställning till i detta skede.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12626 kartta, päivätty 20.10.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12626 selostus, päivätty 20.10.2020, 

päivitetty Kylk:n 27.10.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 6.7.2020, täydennetty 20.10.2020
4 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Tehdyt muutokset
4 Kaavamuutoshakemus, Agricolankatu 1
5 Metropolia_Ammattikorkeakoulu_Oyn_kaytosta_vapautuvien kiinteitö-

jen kauppa ja kehittäminen Kvsto 11.5.2016
6 Puitesopimus Lumo_kodit ja kaupunki.Liite 29.11.2017
7 Kvsto 29.11.2017Kiinteis-

to_Oy_Myllypuron_kampuksen_paaomittaminen

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-
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ralplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Den som sökt detaljpla-
neändring

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

Den som begärt informa-
tion om beslutet om god-
kännande av planen

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

Helen Ab Förslagstext
Helen Elnät Ab Förslagstext
Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter

Förslagstext

För kännedom

Stadsmiljönämnden
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Stadsmuseet
Fostrans- och utbildningssektorn
Detaljplaneläggning

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.12.2020 § 849

HEL 2018-010026 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 11. kaupunginosan (Kallio, Torkkelinmä-
ki) korttelin 11334 ja puistoalueen asemakaavan muutoksen 
20.10.2020 päivätyn piirustuksen nro 12626 mukaisena ja asemakaa-
vaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Käsittely

07.12.2020 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:
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28. kappaleen keskimmäinen virke muutetaan muotoon: ”Samalla kau-
punginhallitus kuitenkin toteaa, että kiinteistönomistajan ja kaupungin 
välisen hyvän yhteistyön ja prosessin sujuvuuden kannalta kilpailu on 
ensiarvoisen tärkeä ja toimii hyvänä kaavan laatuvaatimusten tulkinta-
na, vaikka sitä ei voida pitää asemakaavan muutoksen hyväksymisen 
edellytyksenä.”

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. 

30.11.2020 Pöydälle

23.11.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 27.10.2020 § 624

HEL 2018-010026 T 10 03 03

Hankenumero 6064_4

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 20.10.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12626 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 11. kaupunginosan 
(Kallio, Torkkelinmäki) korttelia 11334 ja puistoaluetta.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä nähtävillä-
oloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyihin mielipiteisiin. Päätösa-
siakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäris-
tön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 
22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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


Helsingfors stad Protokoll 1/2021 176 (206)
Stadsfullmäktige

Ärende/14
20.01.2021

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

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

Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että hankkeesta on järjestet-
tävä suunnittelukilpailu laaditun asemakaavan pohjalta. Kilpailun avulla 
varmistetaan uuden rakennusosan korkeatasoinen arkkitehtuuri sekä 
huolella sovittaminen vanhaan rakennukseen ja Torkkelinmäen arvok-
kaaseen kaupunkiympäristöön.

Lautakunta toteaa, että kantakaupungin asukaspysäköintialueen täy-
dennysrakentamiskohteissa tulee arvioida laskentaohjeen soveltamis-
mahdollisuuksia, kun voidaan hyödyntää jo olemassa olevia pysäköinti-
laitoksia. Tähän liittyen pysäköintipolitiikan päivityksen yhteydessä 
valmistellaan asukaspysäköinnin uudistus, jossa eri vaihtoehtojen kaut-
ta etsitään paras mahdollinen malli asukaspysäköintijärjestelmälle siten 
että se toimii ja esitykset tuodaan päätöksentekoon viimeistään vuonna 
2022. 

Käsittely

27.10.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Suvi Huttunen. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että hankke-
esta on järjestettävä suunnittelukilpailu laaditun asemakaavan pohjalta. 
Kilpailun avulla varmistetaan uuden rakennusosan korkeatasoinen ark-
kitehtuuri sekä huolella sovittaminen vanhaan rakennukseen ja Torkke-
linmäen arvokkaaseen kaupunkiympäristöön.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lautakunta toteaa, että kantakaupungin asukaspy-
säköintialueen täydennysrakentamiskohteissa tulee arvioida laskenta-
ohjeen soveltamismahdollisuuksia, kun voidaan hyödyntää jo olemassa 
olevia pysäköintilaitoksia. Tähän liittyen pysäköintipolitiikan päivityksen 
yhteydessä valmistellaan asukaspysäköinnin uudistus, jossa eri vaihto-
ehtojen kautta etsitään paras mahdollinen malli asukaspysäköintijärjes-
telmälle siten että se toimii ja esitykset tuodaan päätöksentekoon vii-
meistään vuonna 2022. 
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Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

20.10.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Suvi Huttunen, arkkitehti, puhelin: 310 37335

suvi.huttunen(a)hel.fi
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen(a)hel.fi
Mikko Tervola, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 44131

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

sakari.mentu(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 15.09.2020 § 44

HEL 2018-010026 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12626 pohjakartan 
kaupunginosassa 11 Kallio. 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: 12626
Kaupunginosa: 11 Kallio
Kartoituksen työnumero: 45/2019
Pohjakartta valmistunut: 14.9.2020 Uusinta (ensitilaus 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 
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valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus 
Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 
03.06.2020 § 33

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

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 24.6.2019

HEL 2018-010026 T 10 03 03

Helsingin kaupunginmuseo tarkastelee asemakaavamuutosta perus-
tehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta. 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa osoitteessa Agrico-
lankatu 1-3 opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue asuin-
, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Samalla tontille osoite-
taan täydennysrakentamista. Asemakaavan muutos koskee Kojamo 
Oyj:n kaupungilta ostamaa Metropolian tonttia, josta opetustoiminta on 
siirtynyt Myllypuroon uudelle Metropolian kampusalueelle. Kaavoitus on 
tullut vireille tontin omistajan hakemuksesta. Kaupunki valmistelee 
asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan 
maankäyttösopimuksen hakijan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Voimassa olevassa asemakaavassa (vuodelta 1990) alue on merkitty 
opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO). Nykyi-
nen koulurakennus on suojeltu sr-2 -merkinnällä ja sille on osoitettu 7 
200 k-m² rakennusoikeutta. Lisäksi tontille on annettu 1 500 k-m² li-
särakennusoikeutta. Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on merkitty 
kantakaupunkialueeksi C2. 

Asemakaavoitettavalla tontilla osoitteessa Agricolankatu 1-3 sijaitsee 
vuonna 1929 valmistunut Helsingin teollisuuskoulu, jonka arkkitehti oli 
Yrjö Sadeniemi Yleisten rakennusten ylihallituksesta. Teollisuuskoulu 
aloitti toimintansa jo vuonna 1881 toimien useissa vuokratiloissa ympäri 
Helsinkiä ennen kuin sille valmistui oma talo. Teollisuuskoulut muutetti-
in vuonna 1941 asetuksella teknillisiksi oppilaitoksiksi. 1999 koulu mu-
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uttui ammattikorkeakoulu Stadiaksi ja vuonna 2008 Metropolia ammat-
tikorkeakouluksi. 

Kallioon Agricolankatu 1-3:een Torkkelinmäen kaakkoiskulmaan ra-
kennettu koulutalo sijaitsee kaupunkikuvallisesti näkyvällä paikalla. 
Agricolankadun suuntainen pääjulkisivu kohoaa monumentaalisena ja 
symmetrisenä. Rakennuksen pohjakerros kohoaa graniittisen kivijalan 
päältä tummaksi rapattuna ja vaakasuuntaisin uurtein. Neljä varsinaista 
kerrosta on jaoteltu kerrosten korkuisten pilasterein ja ikkunoin. Pilaste-
rit näyttävät kannattelevan listoin erotettua ullakkokerrosta, joka oli alun 
perin ikkunaton. Siipiosien julkisivuissa aiheina ovat ikkunat, joita on 
korostettu erilaisin rapatuin kehyksin ja koristeaihein.  Rakennuksen 
pääjulkisivu muistuttaa arkkitehtuuriltaan Eduskuntataloa. Pohjakaaval-
taan U:n muotoinen rakennus avautuu toiselta julkisivultaan Pengerpu-
istoon. Keskellä pihan puolen julkisivua sijaitsee rakennuksen pääpor-
ras. Päädyt avautuvat puiston suuntaan suhteellisen suljettuina. Ullak-
kokerros otettiin käyttöön vuonna 1947, jolloin julkisivuihin avattiin 
ikkunoita. Muutokset ovat olleet suurempia rakennuksen sisätiloissa 
kuin sen ulkopuolella käytön vaatimusten takia. Rakennuksesta on laa-
dittu suppea rakennushistoriaselvitys (Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen 
Valkama Oy, 2015). 

Kaupunginmuseon kanta

Agricolankatu 1-3 on historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas 
koulukiinteistö, joka sijaitsee kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla 
ja se rajautuu 1920-luvulla rakennettuun Torkkelinmäen valtakunnalli-
sesti merkittävään asuinalueeseen (RKY 2009). Arkkitehti Birger Bruni-
lan asemakaava vuodelta 1913 ohjasi asuinalueen muodostumisen 
puutarhakaupunkimaiseksi, jossa kadut myötäilevät maastoa ja matalat 
asuinkerrostalot muodostavat julkisivukaavioin ohjatun yhtenäisen ka-
tunäkymän eduspihoineen talojen molemmin puolin. Puistot tekevät 
alueesta vielä vehreämmän. Agricolankatu 1-3 avautuu pihajulkisivul-
taan Pengerpuistoon, joka on määritelty yhdeksi Helsingin kaupungin 
arvoympäristöksi. Puiston toisessa päädyssä on toinen koulurakennus, 
Torkkelin kuvataidelukio. Pengerpuisto on muureilla pengerretty puisto, 
jonka keskellä on laaja sorakenttä ja sitä rajaavat puistokäytävät. Pu-
istoon kuuluvat Pengerkadun rinteen istutukset, portaat ja muurit. 

Kaupunginmuseo katsoo, että käyttötarkoituksen muutos asuinkäyttöön 
ei ole rakennuksen arvon ja alkuperäisen käyttötarkoituksen takia toi-
vottavaa, sillä Agricolankatu on suunniteltu julkiseksi rakennukseksi. Se 
on toiminut oppilaitoskäytössä viime vuoteen saakka ja on säilynyt se-
kä julkisivuiltaan että sisätiloiltaan verrattain hyvin. Osa sisätilojen muu-
toksista on palautettavissa alkuperäiseen suuntaan. 
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Asemakaavan muutoksessa tulee vähintään säilyttää Agricolankatu 1-3 
rakennuksen nykyinen suojelumerkintä sr-2. Suojelumääräys tulee tar-
kistaa vastaamaan nykyisiä rakennussuojelun tavoitteita ja huomioida 
myös sisätilojen suojelu erityisesti sisääntuloaula, portaikko ja siihen 
kerroksissa liittyvät sivukäytävät sekä kolmannen kerroksen juhlatila 
huomioiden.  Aulatilojen kattomaalaukset, kattojen kasetoinnit ja kiiltä-
viksi maalatut pylväät sekä sementtimosaiikkilattiat tulee säilyttää. Tu-
levat korjaukset ja muutokset rakennuksessa eivät saa heikentää sen 
ominaispiirteitä. Täydennysrakentaminen tulee sovittaa olemassa ole-
vaan rakennukseen sopeutuen niin, että nykyinen rakennus säilyy ton-
tilla dominanttina. Pengerpuistoon aukeava pihajulkisivu ei ole sekun-
däärinen julkisivu eikä sitä tule ensisijaisesti peittää uudisrakennuksel-
la. Rakennus ja sen siipien päädyt tulee edelleen hahmottaa. Koulura-
kennukseksi suunnitellun kulttuurihistoriallisesti ja arkkitehtonisesti se-
kä kaupunkikuvallisesti arvokkaan rakennuksen muuttaminen asu-
inkäyttöön ei ole kaupunginmuseon näkemyksen mukaan mahdollista 
toteuttaa niin, että rakennuksen identiteetti ja sen sisätilojen keskeiset 
arvot voitaisiin säilyttää.

Lisätiedot
Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi
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§ 14
Detaljplaneändring för Spelmansvägens omgivning (nr 12625)

HEL 2018-011267 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för kvarteren 33170–
33177, tomten 1 i kvarteret 33178, tomten 2 i kvarteret 33187 och spe-
cial-, gatu- och rekreationsområden i 33 stadsdelen (Kårböle, Gamlas) 
enligt ritning nr 12625, daterad 20.10.2020, 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 12625 kartta, päivätty 20.10.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12625 selostus, päivätty 20.10.2020, 

päivitetty Kylk:n 20.10.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 12.5.2020, täydennetty 20.10.2020 ja asukastilai-

suuden muistio 28.11.2018
4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7060)
6 Havainnekuva, 20.10.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

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

Förslagstext

Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter

Förslagstext

Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

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

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller omgivningen i 
Spelmansvägens västra ända i sydvästra delen av Gamlas.

Detaljplanelösningen möjliggör byggande av nya flervåningshus i kvar-
teret 33175, som i nuvarande läge är i parkeringsbruk. Målet är att ge-
nom kompletteringsbyggande förbättra områdets stadsbild och göra 
bostadsbeståndet mångsidigare. Beredningen av detaljplanelösningen 
har krävt en heltäckande granskning av detaljplaneområdets parke-
ringsorganisering och -avtal.

Daghemstomten i kvarteret 33170 byggs ut på det nuvarande grönom-
rådet, vilket möjliggör en lekpark som gränsar mot skogen och är skyd-
dad från buller. För det nya stora daghemmet är läget utmärkt: Det är 
endast 300 meter till Gamlas järnvägsstation.

Den nya bostadsvåningsytan uppgår till 6 900 m². Det nya bostads-
kvarterets exploateringstal (e) blir 1,95. Invånarantalet ökar med cirka 
170. Vid Klarinettvägen anvisas 100 m² vy för nya affärslokaler. På 
daghemstomten ökar byggrätten med 1 300 m² vy så att den nya bygg-
rätten för daghemstomten är totalt 2 500 m² vy.

I samband med detaljplanen har man gjort upp en trafikplan (ritning 
nr 7060) enligt vilken gatunätet bevaras i stort sett som det är nu. Klari-
nettgränden görs bredare, så att den lämpar sig bättre för trafiken till 
och från daghemmet. Servicetrafiken skiljs från den övriga trafiken till 
daghemmet. Detaljplanelösningen gör det möjligt att ersätta bilplatser-
na i kvarteret 33175 för Heka Oy:s boende med LPA-området i kvarte-
ret 33176.

Detaljplanelösningen har i synnerhet en sådan inverkan att stadsbilden 
i hörnet av områdets centrala gator, Klarinettvägen och Spelmansvä-
gen, utvidgas genom nytt bostadsbyggande. Området får ett nytt dag-
hem som planeras få 240 platser. Det ersätter sådana servicelokaler i 
närområdet som är i dåligt skick samt möjliggör användning av lokaler-
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na kvällstid. Bilplatserna som används av Heka Oy:s boende får delvis 
ett nytt läge.

Snabbspårvägsförbindelsen i boulevardstaden vid Vichtisvägen plane-
ras bli förlängd genom Lassas till köpcentret Kaari. Ett eventuellt sena-
re genomförande av snabbspårvägen skulle kombinera köpcentret 
Kaari med Gamlas station via rutten Spelmansvägen–Klarinettvägen.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska 
mål genom att möjliggöra byggande av bostäder och offentlig service 
på en plats med goda trafikförbindelser. Enligt Generalplan 2016 för 
Helsingfors är det fråga om ett bostadsdominerat område med beteck-
ningen A2 och A1, samt ett rekreations- och grönområde. Enligt den 
underjordiska generalplanen för Helsingfors (nr 11830) är det fråga om 
ett ytbergsområde i ytterstaden. Detaljplanelösningen stämmer överens 
med generalplanerna ovan.

Utgångspunkter för området och nuläge

Området är byggt på 1970-talet som en del av de nybyggda områdena 
längs Mårtensdalbanan, dvs. den nuvarande Ringbanan. I kvarteren på 
båda sidorna av Spelmansvägen finns bostadshus med 2–8 våningar, 
byggnader med gemensamma lokaler och servicelokaler i en våning, 
en daghemsbyggnad som tagits ur bruk och parkeringsplatser. På söd-
ra sidan av området löper Ring I, och i norr gränsar området till ett ber-
gigt grönområde. Kvarteret 33175 ligger på en synlig plats i hörnet av 
de centrala gatorna i området, Spelmansvägen och Klarinettvägen. De 
parkeringsanläggningar i flera våningar och den byggnad med affärs- 
och kontorslokaler som planlagts i kvarteret i olika skeden har inte för-
verkligats.

I grönområdet i detaljplaneområdets nordliga del finns en stor helhet av 
fästningskonstruktioner från första världskriget (baserna XX:4 och 
XX:6) som skyddats med lagen om fornminnen. Båda baserna har valts 
som representativa exempel på listan med byggda kulturmiljöer av riks-
intresse (RKY 2009, Fästningar från I världskriget i Helsingfors med 
omnejd). Fästningskonstruktionerna i grönområdet har inte tagits i be-
aktande i de gällande detaljplanerna enligt nutida praxis.

För området gäller flera detaljplaner från åren 1973–1997.

Helsingfors stad äger största delen av planeringsområdet. Kvarteren 
33171 och 33187 är i privat ägo. Detaljplanelösningen har utarbetats 
på initiativ av staden.
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Kostnader för detaljplanelösningen

Genomförandet av detaljplanelösningen medför följande kostnader för 
staden, exklusive mervärdesskatt: gatuområdenas ändrings- och repa-
rationsarbeten, ledningsflyttningar, förverkligandet av ett nytt motions-
spår på grönområdet samt byggandet av ett nytt daghem, sammanlagt 
ca 11 miljoner euro. Detaljplanelösningen höjer områdets värde. Värdet 
på byggrätten som planläggs är grovt uppskattat 3,5–4 miljoner euro. 

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

I den bifogade rapporten om växelverkan presenteras en sammanfatt-
ning av myndigheternas ställningstaganden och intressenternas åsik-
ter, vilka kommit in under beredningen av detaljplanen, samt bemötan-
dena till påpekandena i dessa.

Myndighetssamarbete

Under beredningen av detaljplanen har man samarbetat förutom med 
olika aktörer inom stadsmiljösektorn också med följande myndigheter: 
Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), Samkommunen 
Helsingforsregionens miljötjänsters vattenförsörjning (HRM), fostrans- 
och utbildningssektorn samt kultur- och fritidssektorns stadsmuseum.

Myndigheternas ställningstaganden till programmet för deltagande och 
bedömning gällde beaktandet av de skyddade fästningskonstruktioner-
na och arbetsfördelningen mellan museimyndigheterna samt organise-
ringen av kollektivtrafiken och vattenförsörjningen. Ärendena som 
kommit upp i ställningstagandena har beaktats i planläggningsarbetet 
genom samarbete med stadsmuseets kulturarvsenhet, HRM vattenför-
sörjning och HRT.

Åsikter

Åsikterna om programmet för deltagande och bedömning gällde grön-
området vid norra kanten av Ring I och utvidgandet av daghemstomten 
in på parkområdet. Åsikterna har tagits i beaktande i detaljplanearbetet 
genom planbestämmelser som styr planeringen av daghemmets 
gårdsområde bl.a. gällande gårdens anslutning till grönområdet på ett 
naturligt sätt. Det kom in en skriftlig åsikt.

Detaljplaneförslaget offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 12.5–10.6.2020, vilket kun-
gjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen. Ett 
brev om att detaljplaneförslaget hålls framlagt skickades till en markin-
nehavare bosatt i en annan kommun.
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Fyra anmärkningar gjordes mot detaljplaneförslaget. Kommentarerna i 
anmärkningarna gällde nybyggandet i kvarteret 33175, områdets trafik-
säkerhet, service- och räddningstrafiken, organiseringen av gångvägar, 
antalet parkeringsplatser på tomterna samt den offentliga servicens lä-
gen på området.

Följande myndigheter gav utlåtande om detaljplaneförslaget: HRM och 
stadsmuseet. Kommentarerna i utlåtandena gällde detaljplanekartans 
ledningsgrändbeteckning och fästningskonstruktionerna från första 
världskriget.

Fästningskonstruktionerna från första världskriget på området har be-
aktats med sm-områdesmarkeringar. Området där fästningskonstruk-
tionerna ligger betecknas inte som byggområde. Det måste förhandlas 
med museimyndigheten om eventuella iståndsättningsarbeten eller 
andra åtgärder inom de sm-markerade grönområdena.

Följande aktörer meddelade att de inte har någonting att yttra: Helen 
Ab, Helen Elnät Ab, HRT och fostrans- och utbildningssektorn.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna och myndighetsut-
låtandena om detaljplaneförslaget i sammandrag och bemötandena till 
de påpekanden som framförts i dessa.

Det som framförts i påpekandena har beaktats med hänsyn till detalj-
planens mål och i den mån det är ändamålsenligt.

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.

Närmare motiveringar

Konsekvenserna av detaljplanelösningen och de närmare motivering-
arna till denna framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Fortsatta åtgärder
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Detaljplanelösningen ger inte markägarna så betydande nytta att det 
skulle ha varit motiverat att tillämpa förfarandet med markanvänd-
ningsavtal i enlighet med stadsstyrelsens beslut 9.6.2014 (§ 685).

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12625 kartta, päivätty 20.10.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12625 selostus, päivätty 20.10.2020, 

päivitetty Kylk:n 20.10.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 12.5.2020, täydennetty 20.10.2020 ja asukastilai-

suuden muistio 28.11.2018
4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7060)
6 Havainnekuva, 20.10.2020

Bilagematerial

1 Sijantikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset
4 Tehdyt muutokset

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

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

Förslagstext

Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter

Förslagstext

Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

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

Stadsmiljönämnden
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Detaljplaneläggning
Stadsmuseet
Fostrans- och utbildningssektorn

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.12.2020 § 847

HEL 2018-011267 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 33. kaupunginosan (Kaarela, Kannelmä-
ki) korttelien 33170–33177, korttelin 33178 tontin 1, korttelin 33187 ton-
tin 2 sekä erityis-, katu- ja virkistysalueiden asemakaavan muutoksen 
20.10.2020 päivätyn piirustuksen nro 12625 mukaisena ja asemakaa-
vaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Käsittely

07.12.2020 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: 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 20.10.2020 § 604

HEL 2018-011267 T 10 03 03

Hankenumero 0740_12, 0918_24

Esitys
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Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 20.10.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12625 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan 
(Kaarela, Kannelmäki) kortteleita 33170–33177, korttelin 33178 
tonttia 1, korttelin 33187 tonttia 2 sekä erityis-, katu- ja virkistysa-
lueita. 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä in-
ternet-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. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mikael Ström, arkkitehti (asemakaavoitus), puhelin: 310 37470

mikael.strom(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri (liikennesuunnittelu), puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi
Mikko Tervola, insinööri (teknistaloudellinen suunnittelu), puhelin: 310 44131

mikko.tervola(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 25.08.2020 § 42

HEL 2018-011267 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12625 pohjakartan 
kaupunginosassa 33 Kaarela. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunki-
mittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12625
Kaupunginosa: 33 Kaarela
Kartoituksen työnumero: 42/2019 Uusinta (ensitilaus 2019)
Pohjakartta valmistunut: 20.8.2020
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.

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus 
Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 
17.03.2020 § 17

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

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 3.6.2020

HEL 2018-011267 T 10 03 03

Asemakaavoituspalvelu on pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa 
kaupunkiympäristölautakunnalle Kaarela (33.KO), Kannelmäki, Peli-
mannintien ympäristön asemakaavan muutosehdotuksen nro 12625 
asiakirjoista: kaavakartta, selostus ja vuorovaikutusraportti. Kau-
punginmuseo lausuu asiasta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökul-
masta.

Asemakaavan muutos koskee Kannelmäen lounaisosassa sijaitsevan 
Pelimannintien länsipään ympäristöä. Kaavaratkaisu mahdollistaa uu-
sien asuinkerrostalojen rakentamisen kortteliin 33175, joka nykytilante-
essa on pysäköintikäytössä. Tavoitteena on täydennysrakentamalla pa-
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rantaa alueen kaupunkikuvaa ja monipuolistaa alueen asuntokantaa. 
Korttelissa 33170 sijaitsevaa päiväkotitonttia laajennetaan nykyiselle 
viheralueelle, mikä mahdollistaa melulta suojatun, metsään rajautuvan 
leikkipihan. Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitel-
ma, jonka mukaan alueen katuverkko säilyy pääpiirteittäin nykyisellään. 

Asemakaavan valmistelun yhteydessä on 1. maailmansodan linnoittei-
den sijaintia ja säilyneisyyttä tutkittu eri lähdemateriaalien ja maasto-
käynnein kaupunginmuseon toimesta ja yhdessä asemakaavoituksen 
kanssa. Muutosehdotus noudattaa asemakaavoituspalvelun kanssa 
neuvotteluissa päädyttyä tulosta. 

Kaava-alueen pohjoisosan viheralueella on laaja kokonaisuus 1. 
maailmansodan aikaisia linnoiterakenteita (tukikohdat XX:4 ja XX:6), 
jotka ovat suojeltuja muinaismuistolailla. Molemmat tukikohdat on va-
littu edustavina kohteina valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kult-
tuuriympäristöt -listaukseen (RKY 2009, Pääkaupunkiseudun I maail-
mansodan linnoitteet). Ne on merkitty kaavakarttaa asianmukaisesti 
aluerajauksilla, sm-merkinnällä ja määräyksellä.

Nykyisen päiväkotitontin 33170/3 pohjoispuolella linnoitteet eivät näy 
nykyisessä kantakartassa toisin kuin vanhemmissa asemakaavakarto-
issa. Päiväkotitontin suunnitellun laajennuksen alueella, YL-
korttelialueen luoteisreunassa, on sijainnut tukikohdan XX:4 kaakkoista 
yhdyshautaa, joka on osittain tuhoutunut ja osittain peitetty 1970-luvun 
maanrakennustöissä. Se sijaitsee nyt tasaisen kentän ja viistetyn rin-
teen kohdilla. Vanhojen karttojen ja ortokuvien perusteella hauta on tu-
houtunut luultavasti kokonaan, mutta joitakin osia on voinut säästyä, er-
ityisesti pohjoispäässä. Tälle alueelle on merkitty säilytettävä alueen 
osa (karttamerkintä s), johon liittyy määräys linnoiterakenteiden huo-
mioimisesta: Maanrakennustöiden yhteydessä havaittavista linnoitera-
kenteista on tehtävä ilmoitus kaupunginmuseolle ja varattava mahdolli-
suus niiden dokumentoimiseen hankkeeseen ryhtyvän kustannuksella. 
Alue jätetään vaihtumisvyöhykkeeksi länsipuoliseen luonnontilaiseen 
metsään. Kasvillisuus, maaston muokkaus ja aitaaminen pitää tehdä 
luonnonmukaiseksi ja saumattomaksi. Kohdalle ei tule rakennuksia.

YL-korttelin länsipuolelle on merkitty ohjeellisesti ulkoilutie, joka korvaa 
nykyisen kulkuväylän. Eteläpäässä se menee haudan läpi. Todennäkö-
isesti hauta on tuhoutunut kohdassa. Pohjoispäässä ennen yhtymistä 
nykyiseen reittiin se tulee kulkemaan kaava-alueen ulkopuolella lähellä 
säilynyttä hautaa. 

Kaupunginmuseolla ei ole kaava-alueen muihin muutoksiin huomau-
tettavaa.
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kau-
punginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 14.12.2018

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

markku.heikkinen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 16.01.2019 § 4

HEL 2018-011267 T 10 03 03

Arkkitehti Mikael Ström esitteli asiaa. 

Nimistötoimikunta päätti esittää alueella sijaitsevalle puistolle nimeä

Aurinkokallio–Solberget

(viheralue)

Perustelu: Alueesta pitkään käytetyn, aiemmin epävirallisen nimityksen 
mukaan.

Ehdotetun nimen käytöstä on saatu lisätietoja Kaarela-seura ry:n ja 
Kårböle Gille r.f.:n edustajilta. Aurinkokallion nimi on ollut käytössä 
ainakin jo 1960-luvun loppupuolella.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 15
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2021-000694, 2021-000695, 2021-000698, 2021-000700, 2021-000707, 2021-000709, 2021-000727, 2021-
000743

Beslut

Budgetmotioner

 Budgetmotion av ledamoten Ville Jalovaara om höjning av arvode-
na inom barnskyddets familjevård i Helsingfors till samma nivå som 
i grannstäderna

Gruppmotioner

 Gruppmotion av Öppna Partiets fullmäktigegrupp om laglig produk-
tion och försäljning av cannabis i Helsingfors

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 Motion av ledamoten Sinikka Vepsä m.fl. om justering av stadens 
kostnader för grundberedning i Malms flygplatsområde

 Motion av ledamoten Anna Vuorjoki m.fl. om insektshotell i stadens 
parker

 Motion av ledamoten Jenni Pajunen m.fl. om planering av en gång- 
och cykelbro från Knekten till Tjärholmen

 Motion av ledamoten Petra Malin m.fl. om åtgärder av Helsingfors 
stad som arbetsgivare i syfte att minska utmattningen bland föräld-
rar

 Motion av ledamoten Johanna Nuorteva m.fl. om minskad sandning 
i bostadsområdena 

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

 Motion av ledamoten Ville Jalovaara om trafiksäkerheten på Lek-
holmsvägen i Solvik i Nordsjö 

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1, 2, 3 ja 15 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ja 12 §: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.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2021 196 (206)
Kaupunginvaltuusto

20.01.2021

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

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 13 ja 14 §: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.
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Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
ehyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
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Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

1, 2, 3, 10 och 15 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 och 12 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

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

 av kommunmedlemmarna

Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslu-
tet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärs-
tidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

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

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

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

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 
 beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden 
går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5

 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079
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Telefonnummer: 029 56 42000

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

Formen för och innehållet i besvärsskriften

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

I besvärsskriften ska uppges:

1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);

2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yr-
kas (yrkandena);

3. grunderna för yrkandena;

4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet 
inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgif-
ter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare el-
ler ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvä-
ren är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas 
om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell an-
nan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan 
sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera pro-
cessadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den 
skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som 
fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga 
fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får 
framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade för-
hållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått känne-
dom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
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2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller 
annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;

3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för si-
na yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myn-
digheten.

Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas 
det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter 
(1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån 
för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

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

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: (09) 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

3
BESVÄRSANVISNING

13 och 14 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)
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 av en kommunmedlem
 av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den 

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

hör till dess verksamhetsområde.

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista 
dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt 
anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns till-
gängligt i det allmänna datanätet.

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

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 

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

Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

  

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5
 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079
Telefonnummer: 029 56 42000
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Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-
tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

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

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

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

 på vilka grunder ändring söks.

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

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

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

Till besvärsskriften ska fogas

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

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

begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

Rättegångsavgift

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

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

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer: (09) 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.
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HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Otso Kivekäs
puheenjohtaja
ordförande

Harry Bogomoloff
puheenjohtaja
ordförande

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Sinikka Vepsä Laura Kolbe

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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