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Kokousaika 03.02.2021 18:00 - 22:16

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

Kivekäs, Otso kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
etänä

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
osittain etänä

Arhinmäki, Paavo kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja
etänä

Vapaavuori, Jan pormestari
osittain etänä

Pakarinen, Pia apulaispormestari
Razmyar, Nasima apulaispormestari

etänä
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

etänä
Vesikansa, Sanna apulaispormestari

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
Haglund, Mia etänä
Hakola, Juha etänä
Halla-aho, Jussi
Hamid, Jasmin etänä
Harjanne, Atte etänä
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina osittain etänä
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Hernberg, Kaisa etänä
Holopainen, Mari etänä

saapui 18:11, poissa: 16 §
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

poistui 21:22, poissa: 20 - 24 §
Kolbe, Laura etänä
Kopra, Pia etänä
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi etänä
Laaksonen, Heimo etänä
Malin, Petra etänä
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija etänä
Månsson, Björn etänä
Niskanen, Dani etänä
Nygård-Peltola, Mia etänä
Oskala, Hannu etänä
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana poistui 21:22, poissa: 20 - 24 §
Peltokorpi, Terhi etänä
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika etänä
Rantala, Marcus etänä
Rantanen, Mari etänä
Rantanen, Tuomas etänä
Rautava, Risto
Rydman, Wille etänä
Said Ahmed, Suldaan etänä
Saxberg, Mirita etänä
Sazonov, Daniel
Soininvaara, Osmo etänä

saapui 18:46, poissa: 16 - 18 §
Stranius, Leo etänä
Sydänmaa, Johanna etänä
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Taipale, Ilkka
Terho, Sampo etänä
Torsti, Pilvi etänä
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas etänä
Vanhanen, Reetta etänä
Vartiainen, Juhana etänä
Vepsä, Sinikka etänä
Vuorjoki, Anna etänä
Väyrynen, Paavo etänä
Yanar, Ozan etänä
Anttila, Maija varajäsen

etänä
Hyttinen, Nuutti varajäsen
Klemetti, Tapio varajäsen

etänä
saapui 21:22, poissa: 16 - 18 §

Nieminen, Jarmo varajäsen
etänä

Nuorteva, Johanna varajäsen
etänä
saapui 18:55, poissa: 16 - 18 §

Puhakka, Sirpa varajäsen
etänä

Valpio, Jani varajäsen
saapui 21:22, poissa: 16 - 19 §

Muut

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

Puheenjohtaja

Otso Kivekäs kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
16 - 18 §, osa 19 §

Harry Bogomoloff kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
osa 19 §, 20 - 24 §
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Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna johtava asiantuntija
16 - 18 §, 20 - 24 §

Antti Peltonen hallintopäällikkö
osa 19 §

Hannu Hyttinen johtava kaupunginsihteeri
osa 19 §
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Tid 03.02.2021 18:00 - 22:16

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Kivekäs, Otso stadsfullmäktiges ordförande
på distans

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
Razmyar, Nasima biträdande borgmästare

på distans
Sinnemäki, Anni biträdande borgmästare

på distans
Vesikansa, Sanna biträdande borgmästare

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
Haglund, Mia på distans
Hakola, Juha på distans
Halla-aho, Jussi
Hamid, Jasmin på distans
Harjanne, Atte på distans
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina delvis på distans
Hernberg, Kaisa på distans
Holopainen, Mari på distans
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anlände 18:11, frånvarande: 16 §
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

avlägsnade sig 21:22, frånvarande: 
20 - 24 §

Kolbe, Laura på distans
Kopra, Pia på distans
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi på distans
Laaksonen, Heimo 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 på distans
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana avlägsnade sig 21:22, frånvarande: 

20 - 24 §
Peltokorpi, Terhi på distans
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika på distans
Rantala, Marcus på distans
Rantanen, Mari på distans
Rantanen, Tuomas på distans
Rautava, Risto
Rydman, Wille på distans
Said Ahmed, Suldaan på distans
Saxberg, Mirita på distans
Sazonov, Daniel
Soininvaara, Osmo på distans

anlände 18:46, frånvarande: 16 - 18 
§

Stranius, Leo på distans
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Sydänmaa, Johanna på distans
Taipale, Ilkka
Terho, Sampo på distans
Torsti, Pilvi på distans
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas på distans
Vanhanen, Reetta på distans
Vartiainen, Juhana på distans
Vepsä, Sinikka på distans
Vuorjoki, Anna på distans
Väyrynen, Paavo på distans
Yanar, Ozan på distans
Anttila, Maija ersättare

på distans
Hyttinen, Nuutti ersättare
Klemetti, Tapio ersättare

på distans
anlände 21:22, frånvarande: 16 - 18 
§

Nieminen, Jarmo ersättare
på distans

Nuorteva, Johanna ersättare
på distans
anlände 18:55, frånvarande: 16 - 18 
§

Puhakka, Sirpa ersättare
på distans

Valpio, Jani ersättare
anlände 21:22, frånvarande: 16 - 19 
§

Övriga

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

Ordförande

Otso Kivekäs stadsfullmäktiges ordförande
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16 - 18 §, delvis 19 §
Harry Bogomoloff stadsfullmäktiges I vice ordförande

delvis 19 §, 20 - 24 §

Protokollförare

Lauri Menna ledande sakkunnig
16 - 18 §, 20 - 24 §

Antti Peltonen förvaltningschef
delvis 19 §

Hannu Hyttinen ledande stadssekreterare
delvis 19 §
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§ Asia

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

17 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

18 Asia/3 Hallintosäännön muuttaminen, tartuntatautien torjunnasta vastaavan 
toimielimen toimivalta
Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om befogenheterna för det or-
gan som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar

19 Asia/4 Periaatepäätös satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-
alueiden maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja 
Länsisatamassa
Principbeslut om omorganisering av hamnfunktionerna samt utgångs-
läget för markanvändningen i hamnområdena i Södra och Västra 
hamnen och på Skatudden

20 Asia/5 Tilojen vuokraaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhais-
kasvatukselle ja esiopetukselle (Iso Roobertinkatu 23)
Hyrning av lokaler för småbarnspedagogiken och förskoleundervisnin-
gen inom fostrans- och utbildningssektorn (Stora Robertsgatan 23)

21 Asia/6 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuin-, liike- ja toimistoraken-
nuksen korttelialueen tontille (Meilahti, tontti 15520/2)
Arrendeprinciper för en tomt i ett kvartersområde för bostadshus och 
affärs- och kontorsbyggnader (Mejlans, tomten 15520/2)

22 Asia/7 Kauppalantie 9-11 asemakaavan muuttaminen (nro 12638)
Detaljplaneändring för Köpingsvägen 9-11 (nr 12638)

23 Asia/8 Meri-Rastilan länsiosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 
hyväksyminen (nro 12570)
Detaljplan och detaljplaneändring för västra Havsrastböle (nr 12570)

24 Asia/9 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 16
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:

 Maria Ohisalo, tilalle Jarmo Nieminen
 Johanna Laisaari, tilalle Maija Anttila
 Vesa Korkkula, tilalle Sirpa Puhakka

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut

 Mari Holopainen
 Satu Silvo
 Osmo Soininvaara

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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§ 17
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Silja Borgarsdóttir Sandelin 
ja Jussi Chydenius sekä varalle valtuutetut Mari Rantanen ja Atte Kale-
va.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 18
Hallintosäännön muuttaminen, tartuntatautien torjunnasta vastaa-
van toimielimen toimivalta

HEL 2021-000212 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen 1 mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö 18.1.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Voimassa olevassa hallintosäännössä on eritelty ne tartuntatautilain 
mukaiset toimenpiteet, joihin kaupunginhallituksella on toimivalta kun-
nan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä. Tartuntatauti-
lain muuttamiseen varautumisen johdosta hallintosääntöä esitetään 
muutettavaksi yksinkertaisempaan muotoon, joka myös mahdollisten 
lain muutosten jälkeen kattaa kaikki ne toimenpiteet, joista kunnan tar-
tuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää.

Voimassa olevan hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 8b-kohdan 
mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupun-
ginhallitus päättää kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toi-
mielimenä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitos-
ten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta ja yleis-
ten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä sekä tekee tartunta-
tautilain 71 §:n perusteella päätökset karanteenista, tavaran karantee-
nista ja eristämisestä.
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Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 8b-kohta muutettaisiin kuu-
lumaan seuraavasti: Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrät-
ty kaupunginhallitus toimii kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaa-
vana toimielimenä.

Sääntötyöryhmä on käsitellyt esitetyn muutoksen 19.10.2020.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö 18.1.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.01.2021 § 38

HEL 2021-000212 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
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§ 19
Periaatepäätös satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-
alueiden maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla 
ja Länsisatamassa

HEL 2020-014049 T 10 00 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:

Eteläsataman maankäytön suunnittelua jatketaan nk. Keskittämisske-
naarion pohjalta siten, että matkustaja-autolauttaliikenteeseen liittyvä 
rekkaliikenne on mahdollista lopettaa Eteläsatamassa. Edellytyksenä 
on, että koko matkustaja-autolauttaliikenne loppuu Eteläsataman puo-
lella. Tukholman matkustaja-autolauttaliikenne keskitetään Katajano-
kalle ja Tallinnan matkustaja-autolauttaliikenne Länsisatamaan. Etelä-
sataman (ml. Katajanokan), Länsisataman, Jätkäsaaren, Ruoholahden 
ja Salmisaaren maankäytön kehittämistä jatketaan tähän periaattee-
seen perustuen Sataman toimintaedellytysten sekä järjestelyn tuotta-
mien kokonaishyötyjen turvaamiseksi.

Länsisatamasta Länsiväylälle suunnitellaan satamatunneli, joka mah-
dollistaa Länsisataman toimintojen laajentamisen ja satamaliikenteen 
sujuvan järjestämisen.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat viisi toivomuspontta:

1 Hyväksyessään periaatepäätöksen satamatoimintojen uudel-
leenjärjestelyistä kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän 
miten Olympiaterminaalin käytössä voi ottaa huomioon raken-
nuksen historia kaupungin vanhimpana matkustajaterminaali-
na. (Björn Månsson)

  
2 Hyväksyessään periaatepäätöksen satamatoimintojen uudel-

leenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista 
Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa valtuusto 
edellyttää jatkosuunnittelussa selvitettävän mahdollisuudet 
Länsisatamasta Länsiväylälle suunniteltavan tunnelin rakenta-
miselle siten, että se ei vaikuta kielteisesti Lapinlahden sairaa-
la-alueen luonto-, virkistys- ja kulttuuriarvoihin. (Thomas Wallg-
ren)

  
3 Hyväksyessään periaatepäätöksen kaupunginvaltuusto edellyt-

tää, että selvitetään mahdollisuuksia parantaa vesijoukkoliiken-
teen edellytyksiä Makasiinirannan ja Olympialaiturin alueella ja 
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ylipäätänsä lisätä vesijoukkoliikennettä. (Silja Borgarsdottir 
Sandelin)

  
4 Hyväksyessään periaatepäätöksen satamatoimintojen uudel-

leenjärjestelyistä kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän, 
miten Eteläsataman ja Länsisataman tulevan rakentamisen 
aikana voidaan ylläpitää alueiden viihtyvyyttä sekä kannustaa 
asukaslähtöiseen, matalan kynnyksen kaupunkitoimintaan ja 
pienyrittäjyyteen. (Laura Kolbe)

  
5 Valtuusto edellyttää että selvitetään mahdollisuudet lisätä rai-

tiovaunukapasiteettia Länsisatamaan niin, että se riittää palve-
lemaan kasvavaa henkilöliikennettä. (Tuomas Rantanen)

Käsittely

Valtuutettu Anni Sinnemäki ehdotti valtuutettu Paavo Arhinmäen kan-
nattamana seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto toteaa, että samaan aikaan, kun mahdollisen sa-
tamatunnelin vaikutuksia ja kannattavuutta arvioidaan ja ennen siitä 
tehtävää lopullista päätöstä, satama ohjaa raskasta liikennettä ja muuta 
ajoneuvoliikennettä Vuosaareen nykyisiä suunnitelmiaan enemmän, 
siihen pisteeseen asti kuin se on perusteltua Vuosaareen tehtävien in-
vestointien hallittavuuden kannalta. Tämän ohjauksen vaikutuksia seu-
rataan järjestelmällisesti ennen kaikkea Jätkäsaaren liikenteen koko-
naissujuvuuden kannalta. Tavoitteena on entisestään vahvistaa Vuo-
saaren roolia rahtisatamana. Samalla tavoitteena on parantaa sataman 
kykyä palvella erityisesti autolla kulkevia matkustajia monipuolisesti tar-
joamalla heille vaihtoehto Jätkäsaarelle.

Investointipäätös satamatunnelista tehdään yhteiskuntataloudellisen ja 
liiketaloudellisten kannattavuusarviointien pohjalta, kun Vuosaareen 
ohjauksen vaikutuksista on myös kertynyt riittävästi kokemusta.

Valtuutettu Paavo Arhinmäki ehdotti valtuutettu Sami Muttilaisen kan-
nattamana, että päätösehdotukseen lisätään kohta 3:

"Jatkovalmistelussa selvitetään myös mahdollisuutta vapauttaa esitet-
tyä laajempia alueita yleiseen käyttöön Katajanokan nykyisestä sata-
ma-alueesta."

Valtuutettu Paavo Arhinmäki ehdotti valtuutettu Sami Muttilaisen kan-
nattamana, että lisätään päätösehdotukseen kohtaan 3:
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"Ennen lopullisten päätösten tekemistä satamatoiminnan keskittämi-
sestä Länsisatamaan ja satamatunnelin toteuttamisesta tehdään tar-
kempi selvitys, millaisia aluetaloudelliset vaikutuksia laajemmalla sata-
matoimintojen siirrolla Vuosaareen olisi Itä-Helsingin työllisyyden ja 
elinvoimaisuuden vahvistamiseksi sekä arvioida satamavaihtoehtoja 
koko kaupungin kehittämisen näkökulmasta."

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi viisi toivomuspontta.

Valtuutettu Björn Månsson ehdotti valtuutettu Thomas Wallgrenin kan-
nattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään periaatepäätöksen satamatoimintojen uudel-
leenjärjestelyistä kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän 
miten Olympiaterminaalin käytössä voi ottaa huomioon raken-
nuksen historia kaupungin vanhimpana matkustajaterminaali-
na.

Valtuutettu Thomas Wallgren ehdotti valtuutettu Silja Borgarsdottir 
Sandelinin kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään periaatepäätöksen satamatoimintojen uudel-
leenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdis-
ta Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa valtuusto 
edellyttää jatkosuunnittelussa selvitettävän mahdollisuudet 
Länsisatamasta Länsiväylälle suunniteltavan tunnelin raken-
tamiselle siten, että se ei vaikuta kielteisesti Lapinlahden sai-
raala-alueen luonto-, virkistys- ja kulttuuriarvoihin.

Valtuutettu Silja Borgarsdottir Sandelin ehdotti valtuutettu Mia Haglun-
din kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään periaatepäätöksen kaupunginvaltuusto edellyt-
tää, että selvitetään mahdollisuuksia parantaa vesijoukkoliiken-
teen edellytyksiä Makasiinirannan ja Olympialaiturin alueella ja 
ylipäätänsä lisätä vesijoukkoliikennettä.

Valtuutettu Laura Kolbe ehdotti valtuutettu Ville Jalovaaran kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään periaatepäätöksen satamatoimintojen uudel-
leenjärjestelyistä kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän, 
miten Eteläsataman ja Länsisataman tulevan rakentamisen 
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aikana voidaan ylläpitää alueiden viihtyvyyttä sekä kannustaa 
asukaslähtöiseen, matalan kynnyksen kaupunkitoimintaan ja 
pienyrittäjyyteen.

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

 Valtuusto edellyttää että selvitetään mahdollisuudet lisätä rai-
tiovaunukapasiteettia Länsisatamaan niin, että se riittää palve-
lemaan kasvavaa henkilöliikennettä.

Äänestysjärjestys

Ensin äänestettiin vastaehdotuksista kustakin erikseen, minkä jälkeen 
äänestettiin ponsista erikseen.

1 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI 

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: 
Kaupunginvaltuusto toteaa, että samaan aikaan, kun mahdollisen sa-
tamatunnelin vaikutuksia ja kannattavuutta arvioidaan ja ennen siitä 
tehtävää lopullista päätöstä, satama ohjaa raskasta liikennettä ja muuta 
ajoneuvoliikennettä Vuosaareen nykyisiä suunnitelmiaan enemmän, 
siihen pisteeseen asti kuin se on perusteltua Vuosaareen tehtävien in-
vestointien hallittavuuden kannalta. Tämän ohjauksen vaikutuksia seu-
rataan järjestelmällisesti ennen kaikkea Jätkäsaaren liikenteen koko-
naissujuvuuden kannalta. Tavoitteena on entisestään vahvistaa Vuo-
saaren roolia rahtisatamana. Samalla tavoitteena on parantaa sataman 
kykyä palvella erityisesti autolla kulkevia matkustajia monipuolisesti tar-
joamalla heille vaihtoehto Jätkäsaarelle. Investointipäätös satamatun-
nelista tehdään yhteiskuntataloudellisen ja liiketaloudellisten kannatta-
vuusarviointien pohjalta, kun Vuosaareen ohjauksen vaikutuksista on 
myös kertynyt riittävästi kokemusta.

Jaa-äänet: 52
Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Bi-
audet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, 
Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti 
Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaa-
ra, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, 
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Mia Nygård-Peltola, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaa-
na Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wil-
le Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Ilkka Taipale, Sampo Ter-
ho, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Jan Vapaavuori, 
Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 33
Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Mia Haglund, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Kaisa Hernberg, 
Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Petra Malin, Sami Muttilainen, 
Jarmo Nieminen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Sirpa Puhakka, 
Tuomas Rantanen, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Osmo Soi-
ninvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Reetta Vanhanen, Sanna 
Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

2 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Lisätään päätösehdotukseen kohtaan 3. "Jatkovalmistelus-
sa selvitetään myös mahdollisuutta vapauttaa esitettyä laajempia aluei-
ta yleiseen käyttöön Katajanokan nykyisestä satama-alueesta."

Jaa-äänet: 72
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-
Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sande-
lin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, 
Tuula Haatainen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte 
Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari 
Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, 
Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, 
Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulu-
mies, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-
Peltola, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, 
Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo 
Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo 
Terho, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanha-
nen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesi-
kansa, Ozan Yanar
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Ei-äänet: 13
Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Mia Haglund, Veronika Honkasalo, Mai 
Kivelä, Dan Koivulaakso, Petra Malin, Sami Muttilainen, Petrus Penna-
nen, Sirpa Puhakka, Suldaan Said Ahmed, Anna Vuorjoki, Paavo Väy-
rynen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

3 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Lisätään päätösehdotukseen kohtaan 3: "Ennen lopullisten 
päätösten tekemistä satamatoiminnan keskittämisestä Länsisatamaan 
ja satamatunnelin toteuttamisesta tehdään tarkempi selvitys, millaisia 
aluetaloudelliset vaikutuksia laajemmalla satamatoimintojen siirrolla 
Vuosaareen olisi Itä-Helsingin työllisyyden ja elinvoimaisuuden vahvis-
tamiseksi sekä arvioida satamavaihtoehtoja koko kaupungin kehittämi-
sen näkökulmasta."

Jaa-äänet: 52
Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Bi-
audet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, 
Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti 
Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaa-
ra, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, 
Mia Nygård-Peltola, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaa-
na Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wil-
le Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Ilkka Taipale, Sampo Ter-
ho, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Jan Vapaavuori, 
Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 33
Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Mia Haglund, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Kaisa Hernberg, 
Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Petra Malin, Sami Muttilainen, 
Jarmo Nieminen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Sirpa Puhakka, 
Tuomas Rantanen, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Osmo Soi-
ninvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Reetta Vanhanen, Sanna 
Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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4 äänestys

Valtuutettu Björn Månssonin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään periaatepäätöksen satamatoimintojen 
uudelleenjärjestelyistä kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mi-
ten Olympiaterminaalin käytössä voi ottaa huomioon rakennuksen his-
toria kaupungin vanhimpana matkustajaterminaalina.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 51
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura 
Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Jasmin Hamid, Eveliina 
Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, 
Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaak-
so, Laura Kolbe, Pia Kopra, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Sami Mut-
tilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Johanna Nuorteva, Terhi 
Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasi-
ma Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Thomas 
Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 33
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, 
Fatim Diarra, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Joel Harki-
mo, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Hannu Oskala, 
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Petrus 
Pennanen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille 
Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Ulla-
Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Paavo Väyrynen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Björn Månssonin ehdottaman 
toivomusponnen.

5 äänestys

Valtuutettu Thomas Wallgrenin ehdottama toivomusponsi JAA, vastus-
tus EI
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JAA-ehdotus: Hyväksyessään periaatepäätöksen satamatoimintojen 
uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista 
Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa valtuusto edellyttää 
jatkosuunnittelussa selvitettävän mahdollisuudet Länsisatamasta Län-
siväylälle suunniteltavan tunnelin rakentamiselle siten, että se ei vaiku-
ta kielteisesti Lapinlahden sairaala-alueen luonto-, virkistys- ja kulttuu-
riarvoihin.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 54
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Jasmin 
Hamid, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Ho-
lopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaa-
ra, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, 
Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn 
Månsson, Jarmo Nieminen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Terhi 
Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, 
Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, 
Sampo Terho, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinik-
ka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan 
Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 30
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Ju-
ha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, 
Arja Karhuvaara, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Jenni 
Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Mika Raati-
kainen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Mirita Saxberg, 
Daniel Sazonov, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Thomas Wallgrenin ehdotta-
man toivomusponnen.

6 äänestys

Valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin ehdottama toivomusponsi 
JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään periaatepäätöksen kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että selvitetään mahdollisuuksia parantaa vesijoukkoliiken-
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teen edellytyksiä Makasiinirannan ja Olympialaiturin alueella ja ylipää-
tänsä lisätä vesijoukkoliikennettä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 54
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, 
Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diar-
ra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, 
Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville 
Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai 
Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Petra Malin, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Johanna Nuorteva, Terhi Peltokorpi, 
Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Anni Sin-
nemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo Ter-
ho, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 30
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, 
Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Atte Kaleva, Arja Kar-
huvaara, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laakso-
nen, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Hannu Oska-
la, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Mari 
Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazo-
nov, Osmo Soininvaara, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Var-
tiainen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin 
ehdottaman toivomusponnen. 

7 äänestys

Valtuutettu Laura Kolben ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään periaatepäätöksen satamatoimintojen 
uudelleenjärjestelyistä kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän, mi-
ten Eteläsataman ja Länsisataman tulevan rakentamisen aikana voi-
daan ylläpitää alueiden viihtyvyyttä sekä kannustaa asukaslähtöiseen, 
matalan kynnyksen kaupunkitoimintaan ja pienyrittäjyyteen
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 55
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Eva Biau-
det, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Mika 
Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Jasmin 
Hamid, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Ho-
lopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaa-
ra, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kive-
käs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Heimo Laaksonen, 
Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Jo-
hanna Nuorteva, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said 
Ahmed, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, 
Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, 
Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 28
Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, Ju-
ha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, 
Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Seija Muurinen, Dani 
Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pa-
karinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Mari Ran-
tanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Ulla-Marja Urho, 
Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Poissa: 1
Mirita Saxberg

Valtuutettu Arja Karhuvaara ilmoitti tarkoituksenaan olleen äänestää 
tyhjää.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Laura Kolben ehdottaman toi-
vomusponnen.

8 äänestys

Valtuutettu Tuomas Rantasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastus-
tus EI

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää että selvitetään mahdollisuudet lisätä 
raitiovaunukapasiteettia Länsisatamaan niin, että se riittää palvelemaan 
kasvavaa henkilöliikennettä.
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 53
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Jasmin Hamid, 
Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Kati 
Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koi-
vulaakso, Laura Kolbe, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Jarmo Nieminen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, 
Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Nasima Razmy-
ar, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo St-
ranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo Terho, Pilvi Torsti, 
Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikan-
sa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Joel Harkimo, Otto Meri

Tyhjä: 30
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Laura Finne-
Elonen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Ar-
ja Karhuvaara, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Jenni 
Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Mika Raati-
kainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, 
Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Ju-
hana Vartiainen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Tuomas Rantasen ehdotta-
man toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Rikhard Manninen, Maankäyttöjohtaja, puhelin: 09 310 37160

rikhard.manninen(a)hel.fi
Ville Haapasaari, Toimitusjohtaja, puhelin: 040 709 8798

ville.haapasaari(a)portofhelsinki.fi

Liitteet

1 Helsingin Sataman skenaarioselvitys julkinen loppuraportti 29062020
2 HESARAMA loppuraportti 30.6.2020 logscale Oy
3 Satamatoimintojen skenaariotarkastelu_ vaikutukset kaupunkikehityk-

seen ja -talouteen
4 Keskittämisskenaarion vaihtoehdot liikennemallinnuksessa b

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Satama Oy Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Periaatepäätöksen tarve ja tavoitteet

Periaatepäätöksen tarve on syntynyt tavoitteesta luoda edellytykset 
Helsingin Sataman toimintojen uudelleen järjestelyille siten, että maan-
käytön kehittämiselle syntyy selkeät puitteet, jotka toimivat lähtökohta-
na myös Eteläsataman aluetta koskevassa laatu- ja konseptikilpailus-
sa. 

Eteläsatama muodostaa kaupungin pääjulkisivun meren suuntaan, 
mutta alueelta on puuttunut arvoisensa kokonaisvisio. Periaatepäätök-
sen tavoitteena on rakentaa Helsingistä maailman toimivinta kaupunkia 
kehittäen ydinkeskustan ja Eteläsataman alueesta monimuotoista, viih-
tyisää ja houkuttelevaa kaupunkitilaa meren äärellä helsinkiläisille ja 
täällä vieraileville, turvaten samalla kilpailukykyiset ja toimivat satama-
palvelut. 

Eteläsatamassa maankäytön tavoitteena on, että nykyistä merkittä-
vämpi osa alueesta voitaisiin kehittää osaksi aktiivista ja elävää jalan-
kulkuympäristöä. Tämä edellyttää, että maankäytön suunnittelua voi-
daan tehdä ilman satama-aluevarausten aiheuttamia rajoitteita ja sa-
tamatoimintojen ajoneuvoliikenteen vaikutuksia. Samanaikaisesti Hel-
singin Sataman toimintaedellytykset ja kehittämismahdollisuudet lyhyel-
lä ja pitkällä aikavälillä on pystyttävä turvaamaan toimintaansa jatkavis-
sa satamanosissa.

Periaatepäätös tukeutuu skenaariotyöhön ja tietopohjaan, joka on saa-
tu seuraavista vuosien 2019-2020 aikana laadituista selvityksistä:

- Helsingin Sataman kolme skenaariota (Helsingin Satama 29.6.2020)

- Helsingin Sataman rahti- ja matkustajaliikenteen vaihtoehtoiset järjes-
telyt (Hesarama-tutkimus). Loppuraportti 30.6.2020. Logscale Oy.

- Satamatoimintojen skenaariotarkastelu. Satamaskenaarioiden vaiku-
tukset kaupunkikehitykseen ja –talouteen (29.6.2020). 
Kymp/Kaupunkitutkimusta Oy.
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Eteläsataman laatu- ja konseptikilpailun käynnistäminen

Kaupunginhallitus on varannut Eteläsatamasta alueen laatu- ja konsep-
tikilpailua varten 9.11.2020. Kaupungin tavoitteena on muuttaa tällä 
hetkellä pääasiassa sataman terminaalitoimintoihin ja pysäköintiin käy-
tössä oleva alue julkiseksi ja viihtyisäksi käveltäväksi kaupunkitilaksi, 
joka yhdistää Kauppatorin ja Kaivopuiston sekä mahdollistaa pääsyn 
meren äärelle. Kilpailu käsittää myös arkkitehtuuri- ja designmuseolle 
suunnitellun alueen, jolla pyritään muun ohella varmistamaan museon 
liittyminen luontevaksi osaksi alueen korkeatasoista kokonaisuuta. Laa-
tu- ja konseptikilpailun keskeisenä tavoitteena on tuottaa kaupungin 
maankäytöllisiä ja kaupunkikuvallisia sekä muita tavoitteita toteuttava, 
laadullisesti ja toiminnallisesti erittäin korkeatasoinen maankäytön ko-
konaissuunnitelma, joka toimii alueen tulevan kehittämisen, asemakaa-
voituksen sekä toteutuksen pohjana. Tavoitteena on, että kilpailu vie-
dään läpi vuosien 2021–2022 aikana. Kilpailun valmistelu jatkuu siten, 
että kilpailuohjelma voitaisiin hyväksyä ja kilpailu aloittaa viimeistään 
tammikuussa 2021. 

Kilpailun valmistelun ja alueen tulevan kehittämisen kannalta on erittäin 
tärkeää, että kaupungilla ja Satamalla on selkeä kuva kilpailualueella 
tällä hetkellä olevien satamatoimintojen tulevaisuudesta. Alueen raken-
taminen voisi alkaa tämän hetken arvion mukaan vuoden 2025 aikana. 

Eteläsataman maankäytölle asetetut tavoitteet

Eteläsataman suunnittelun tavoitteena on vahvistaa keskustan merelli-
syyttä sekä liittää ranta-alueet ja matkustajasatamat tiiviimmin osaksi 
kävelypainotteista keskustaa. Tarkoituksena on luoda uutta merellistä 
kaupunkitilaa rantabulevardeineen ja vetovoimaisine toimintoineen. 
Osana kokonaisuutta tutkitaan uudisrakentamisen paikkoja. 

Eteläsatama muodostaa kaupungin pääjulkisivun meren suuntaan. 
Alue on osa merellisen Helsingin kansallismaisemaa ja suurelta osin 
valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Paikka 
on keskeinen ja symbolisesti erittäin arvokas ja on osa Helsingin histo-
riallisen keskustan merellistä julkisivua. Suunnitteluratkaisun tulee ottaa 
huomioon paikan merkitys ja identiteetti osana valtakunnallisesti mer-
kittävää kansallismaisemaa ja arvokasta kulttuuriympäristöä. Tavoit-
teena on alueen merellisen julkisivun luonteen säilyttäminen.

Eteläsatama on keskeinen osa kaupunkia kiertävää rantareittiä. Suun-
nittelun tavoitteena on luoda korkealaatuisten merellisten kaupunkitilo-
jen sarja rantabulevardeineen ja –puistoineen rantareitin kohokohdaksi. 
Eteläsatamassa rantareitti yhdistyy osaksi ydinkeskustan kävelyalueita.
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Makasiinirantaa on tarkoitus kehittää uuden arkkitehtuuri- ja designmu-
seon sijoittumispaikkana. Lisäksi alueelle tavoitellaan museotoimintaa 
tukevaa kulttuuri-, palvelu-, liike- ja muuta toimitilarakentamista. Toi-
minnallisuus on koko rannan ydin: rannan tulee palvella ja houkutella 
ihmisiä – konseptin tulee tuottaa kaupunkielämää ja vahvistaa yhteyttä 
mereen. Rannan tulee olla julkisessa käytössä siltä osin kuin sitä ei ole 
varattu sataman käyttöön. 

Katajanokanlaituria kehitetään julkisten toimintojen, toimitilan ja kau-
punkistrategian mukaisten merellisten toimintojen alueena. Katajano-
kanrannan kaupunkirakenteen uudistuminen käynnistyi tilapäishank-
keiden rakennuttua puretun kanavaterminaalin paikkeille vuosien 2015-
2017 aikana. Alueen ensimmäinen uusi asemakaava Stora Enson uu-
den puurakenteisen pääkonttorin ja hotellin rakentamiseksi K6-
varastorakennuksen paikalle on kaavaehdotusvaiheessa. Kaavaehdo-
tus on laadittu arkkitehtuurikutsukilpailun voittaneen edotuksen perus-
teella. Hanke käynnistää Katajanokan meren suuntaan avautuvan kau-
punkijulkisivun uudistumisen.

Katajanokanrannan asemakaavoituksen tavoitteena on uuden asuinra-
kentamisen mahdollistaminen, ja ranta-alueen avaaminen yleiselle käy-
tölle. Nykyisin alue on osittain Helsingin Sataman hallussa satamakent-
tänä, osittain yleisenä puistona sekä osittain Katajanokan ns. uuden 
puolen asuintalojen pysäköintialueina. Sataman toimintojen uudelleen-
järjestelyt ja tiivistäminen sekä pysäköintialueiden järjestelyt ovat edel-
lytyksenä alueen täydennysrakentamiselle.

Kauppatorin alueen suunnitteluperiaatteet hyväksyttiin kaupunkisuun-
nittelulautakunnassa vuonna 2016 ja asemakaavaluonnos oli nähtävillä 
loppuvuodesta 2019. Alueen yleissuunnittelua edistetään saman aikai-
sesti asemakaavahankkeen kanssa. Alueella on tehty useita pieniä 
toiminnallisia muutoksia ja kokeiluita suunnitteluratkaisuiden testaami-
seksi. Suunnittelun tavoitteena on alueen viihtyisyyden ja toiminnalli-
suuden parantaminen. Riittävät ja oikein sijoitetut reitit ja yhteydet pa-
rantavat alueen käytettävyyttä ja turvallisuutta. Suunnittelussa uudet 
ratkaisut sovitetaan osaksi kulttuurihistoriallisesti arvokasta ympäristöä.

Yhteiset toimenpiteet ja aikataulu

Tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan toimenpiteitä, joista tärkein on sa-
tamatoimintojen osittainen keskittäminen Länsisatamaan ns. Keskittä-
misskenaarion mukaisesti. Länsisatamaan suunnitellaan satamatunneli 
Länsisatamasta Länsiväylälle, jotta sataman toimintavarmuus voidaan 
turvata ja varautua satamaliikenteen kasvuun Länsisatamassa. 

Helsingin Satama Oy valmistelee Keskittämisskenaarion mukaisen yh-
tiön Kehitysohjelman tarvittavista investoinneista. 
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Toimenpiteiden tulee olla toteutettavissa 10 vuoden aikana siten, että 
arkkitehtuuri- ja designmuseo on mahdollista toteuttaa Eteläsataman 
alueelle arviolta viiden vuoden kuluessa.

Satamatunneli

Satamatunneli on Länsiväylän ja Länsisataman tontin välille rakennettu 
autoliikenteen syvätunneli. Sitä käyttäisi Länsisataman rekkaliikenne 
kokonaisuudessaan sekä Länsiväylän kautta ohjautuva sataman henki-
löautoliikenne. Jätkäsaaren muu moottoriajoneuvoliikenne hyödyntäisi 
katuverkkoa kuten tähänkin asti. 

Satamatunneli toteutettaisiin Helsingin sataman investointina Helsingin 
Sataman taseeseen. Satamatunneli ei olisi hallinnollisesti ja juridisesti 
katu eikä maantie, vaan verrattavissa esimerkiksi keskustan huoltotun-
neliin. Satamatunneli olisi yksityisessä omistuksessa oleva kulkuyh-
teys, joka toteutettaisiin maanvuokraoikeuksin ja soveltaen rasitteita. 

Länsisataman toimintavarmuuden, kokonaisliiketoiminnan (satama ja 
varustamot) ja saavutettavuuden kehittämismahdollisuuksien vuoksi 
maanalainen yhteys Länsisataman ja Länsiväylän välille on Keskittä-
misskenaariossa liikenteen lisääntyessä välttämätön. 

Katuverkon häiriöherkkyys vaikuttaa jo nykyisellään Länsisataman pur-
kuliikenteen ja laivojen aikataulujen toimivuuteen ja tilanne vaikeutuisi, 
mikäli lisäliikennettä siirrettäisiin Länsisatamaan.

Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueella on kaupungin kanssa tutkittu 
useita satamaliikenteen parantamisvaihtoehtoja, jotka eivät ole osoit-
tautuneet toteuttamiskelpoisiksi. Satamatunneli yksityisenä investointi-
hankkeena, ja Helsingin Satama Oy:n rahoittamana, mahdollistaa liike-
toiminnan kasvun tulevina vuosikymmeninä, ja lisää liikennehankkeena 
sataman liikenteen sujuvuutta sekä vähentää satamatoiminnan koko-
naisuuden häiriöherkkyyttä.

Satamatunnelin alustava kustannusarvio perustuen skenaariotyön yh-
teydessä teetettyyn rakennettavuusselvitykseen on noin 180 miljoonaa 
euroa. Se olisi osa sataman infrastruktuuria ja rahoitettaisiin satama-
maksuilla. Alustavissa taloudellisissa tarkasteluissa investointi on kan-
nattava.

Keskittämisskenaariossa liikenteen on ennakoitu kasvavan. Satama-
tunneli liittää sataman valtakunnan tieverkkoon, ja siten edistää tavara-
liikenteen toimivuutta ja toimintavarmuutta, turvaa ja kehittää aktiivisesti 
elinkeino- ja liike-elämän kilpailukykyä sekä sujuvoittaa liikenteen kan-
sainvälisiä, valtakunnallisia ja paikallisia logistisia yhteyksiä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2021 20 (183)
Kaupunginvaltuusto

Asia/4
03.02.2021

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

Satamatunnelin toteuttaminen edellyttää tarkemman tunnelisuunnitte-
lun lisäksi myös aluevarausta maanalaisessa yleiskaavassa ja asema-
kaavan laatimista.

Sataman sijoittumisvaihtoehtojen skenaariot ja niiden liiketoiminnalliset edellytykset

Helsingin Satama on Euroopan vilkkain matkustajasatama. Helsingin 
Satama Oy luo sujuvat puitteet merimatkailulle Viroon, Ruotsiin, Sak-
saan ja Venäjälle. Vuonna 2019 Helsingin Sataman kautta kulki 12,2 
miljoonaa matkustajaa.

Helsingin Satama on myös Suomen johtava ulkomaankaupan yleissa-
tama. Kaikkiaan tavaraa sataman kautta kulki vuonna 2019 yhteensä 
14,4 miljoonaa tonnia. Viennin pääartikkeleita ovat metsäteollisuustuot-
teet, koneet ja laitteet, tuonnissa korostuvat päivittäistavarakaupan 
tuotteet.

Helsingin Sataman vahvuuksia ovat tiheä linjaliikenne, tehokas infra-
struktuuri, hyvät tie- ja rautatieyhteydet sekä erinomaiset yhteistyö-
kumppanien kanssa tuotetut palvelut. Vuonna 2019 Helsingin Satama 
Oy:n liikevaihto oli 95,6 miljoonaa euroa ja yhtiö maksoi tuloksestaan 
50 % osinkoa (4,1 miljoonaa euroa).

Helsingin Satama palvelee pääkaupunkiseudun ja koko maan elinkei-
noelämää ja hyvinvointia ja sillä on huomattavat positiiviset vaikutukset 
talouteen ja työllisyyteen. Helsingin Sataman ja sen kautta kulkevan lii-
kenteen taloudellinen kokonaisvaikutus on arvioitu vaikuttavuustutki-
muksessa (Turun Yliopiston Brahea keskus 2019) noin 4,1 miljardiksi 
euroksi vuodessa. Helsingin Satamalla on suuri merkitys Suomen ulko-
maankaupan logistiikan toimivuudelle ja huoltovarmuudelle ja Helsingin 
Sataman kautta kuljetetun tavaran arvon osuus on noin 40–50 prosent-
tia koko Suomen merikuljetusten arvosta. Helsingin Sataman kautta 
kulkeneiden matkustajien tuomat tulot pääkaupunkiseudulle ovat noin 
689 miljoonaa euroa vuodessa. 

Talouden kehitys tukee pitkällä aikavälillä meriliikenteen kasvua ja Hel-
sinki hyötyy tästä eniten erinomaisen sijaintinsa ansiosta niin tavaralii-
kenteessä kuin matkustajaliikenteessä.

Toimiohjeena annetussa skenaarioselvityksessä haettiin näkemystä sii-
tä, miten eri vaihtoehtoiset ratkaisumallit eri satamanosissa vaikuttavat 
tulevaisuudessa Helsingin Satama Oy:n kykyyn yrityksenä sekä toteut-
taa kannattavaa ja kestävää satamatoimintaa että vahvistaa omistaja-
arvoa Helsingin kaupungille.

Skenaariotyötä varten toteutettiin lukusia yhtiön sisäisiä ja asiantunti-
joilla teetettyjä selvityksiä vuosien 2019 ja 2020 aikana. 
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Skenaariotyössä muodostettiin todennäköisimmät vaihtoehtoiset tule-
vaisuuskuvat eli skenaariot eri satamanosille vuodelle 2040 perustuen 
eri liikenne- ja matkustusennusteisiin, asiakasnäkemyksiin sekä näke-
myksiin investointimahdollisuuksista ja teknologisesta kehityksestä. Ne 
olivat:

0) skenaario: Toiminta jatkuu nykyisissä satamanosissa (nk. perusske-
naario), 

1) skenaario: Keskustasatamien liikenteen keskittäminen (nk. Länsisa-
tamaskenaario, myöhemmin nimeltään Keskittämisskenaario) ja

2) skenaario: Vuosaaren laajentaminen matkustaja-autolauttaliikenteen 
satamaksi (nk. Vuosaariskenaario).

Rahdin ja matkustajaliikenteen eriyttämistä on tutkittu aikaisemmassa, 
taustoittavassa skenaariotyössä ja todettu se epätodennäköiseksi tule-
vaisuuskuvaksi sen johtaessa matkustajaliikenteen merkittävään vähe-
nemiseen. Hesarama- tutkimus (Logscale Oy) tukee tätä johtopäätöstä. 

Skenaarioiden kautta arvioitiin Helsingin Satama Oy:n liiketoiminnalli-
suutta, satamanosien toimivuutta varustamo-, logistiikka- ja matkustaja-
asiakkaiden näkökulmasta. Lisäksi arvioitiin Helsingin kaupungin, eli 
omistajan näkökulmasta Helsingin Satama Oy:n liiketaloudellista suo-
riutumista ja skenaarioiden vaikutuksia maailman toimivin kaupunki -
vision tavoitteisiin.

Skenaarioiden tarkastelujakso oli 2020-2040. Laivatekniikan kehitys ja 
merenkulkua koskeva tuleva sääntely tulevat lähivuosikymmeninä vai-
kuttamaan vahvasti myös Helsingin Sataman kautta kulkevaan liiken-
teeseen. Tässä erityisesti digitalisaatio ja kansainvälisen merenkulku-
järjestö IMO:n sekä EU:n säädökset tulevat muovaamaan alaa. Tämän 
kehityksen ei kuitenkaan nähdä tuovan merkittäviä eroja skenaarioiden 
välille tarkastelujaksolla.

Skenaario 0:ssa keskustan satamanosien raskaan liikenteen kasvua 
ohjataan Vuosaareen hinnoittelulla ja muilla Helsingin Sataman käytös-
sä olevilla keinoilla. Liikenteen sujuvuuden haasteet keskustasatamissa 
säilyvät nykyisen kaltaisena ja edellyttävät katuverkossa sujuvoittamis-
toimenpiteitä.

Skenaario 1:ssa kasvatetaan Länsisataman satama -alueen kapasi-
teettia uudistamalla ja laajentamalla satama-aluetta sekä toteuttamalla 
liikenteen sujuvoittamiseksi erillinen maanalainen liikenneratkaisu, nk. 
Satamatunneli. Tämä mahdollistaa Katajanokan tai Eteläsataman mat-
kustaja-autolauttaliikenteen merkittävän osan siirtämisen Länsisata-
maan.
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Tehdyn Hesarama-tutkimuksen mukaan liikenteen keskittämisellä Län-
sisatamaan on yhtäältä epäsuotuisia, noin -6 %, vaikutuksia matkusta-
jamääriin, mutta toisaalta liikenne sujuvoituu Katajanokan ja Länsisa-
taman osalta ja mahdollistaa kaupungille Eteläsataman alueen laa-
jemman kehittämisen.

Skenaario 1:n edellyttämiin toimenpiteisiin vaadittava aika on yhden-
mukainen Eteläsataman Makasiinirannan konsepti- ja laatukilpailulle 
sekä sen toteuttamiselle asetettujen aikataulujen kanssa, eli noin 10 
vuotta.

Tehtyjen skenaarioselvitysten perusteella skenaario 0 on sataman 
kannalta suositeltavin ja liiketaloudellisesti kannattavin, mutta myös 
skenaario 1 olisi mahdollinen. 

Skenaario 2 ei ole tarkoituksenmukainen, koska siihen liittyy eniten 
haasteita ja epävarmuuksia. Se vaatisi merkittävästi investointeja, lii-
kennemäärä olisi selvästi alempi ja ympäristövaikutuksiltaan se olisi 
myös etenkin CO2-päästöjen suhteen huonoin skenaario. Skenaario 2 
olisi sekä sataman että varustamojen kannalta liiketaloudellisesti hei-
koin skenaario ja vähentäisi merkittävästi sataman ja sen kautta kulke-
van liikenteen tuottamia hyötyjä.

Lähtökohtaisesti skenaarioilla 0 ja 1 ei ole eroa toiminnan aikaisissa hii-
lidioksidipäästöissä.

Keskittämisskenaario perustuu skenaarioon 1. Sen mukaisesti Länsisa-
tamaan toteutetaan sataman tunneli, satama-alueen laajennus meri-
täyt-töineen sekä uusi matkustajaterminaali korvaamaan nykyistä mat-
kustaja-terminaalia T1.

Keskittämisskenaarion mukainen Länsisataman kehittäminen edellyttää 
Länsisatamassa sekä satama-alueen että satamatunnelin asemakaa-
voitusta ja lisäksi vesilupaa satama-alueen laajennuksen osalta.

Keskittämisskenaarion mukainen eteneminen edellyttää Helsingin Sa-
tama Oy:ltä Kehitysohjelman käynnistämistä, missä valmistellaan ja to-
teutetaan Keskittämisskenaariossa tarvittava investointiohjelma. Hel-
singin Satama Oy:lle ja sen asiakkaille tärkeintä on saada pitkän aika-
välin näkymä, mitä vasten yhtiö ja sen asiakkaat voivat kehittää omaa 
liiketoimintaansa. 

Keskittämisskenaariosta on tehty Helsingin Satama Oy:ssä alustavat 
taloudelliset mallinnukset, joita tarkennetaan kehitysohjelman valmiste-
lussa. Tehtyjen alustavien taloudellisten mallinnusten mukaan Kehity-
sohjelman toteuttaminen on yhtiön kannalta mahdollista kannattavasti.
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Koronapandemia on vaikuttanut negatiivisesti etenkin satamien kautta 
kulkevaan matkustajaliikenteeseen ja aiheuttanut epävarmuutta mat-
kailusektorilla lähivuosille. Tämän hetken näkymä merimatkailussa on 
se, että lähimatkailu tulee palautumaan lähivuosina kriisiä edeltävälle 
tasolle ja sen jälkeen jatkaa kasvuaan. Keskittämisskenaarioon tarvit-
tavat investoinnit tehdään kymmeniksi vuosiksi, ja yhtiön ja sen asiak-
kaiden kannalta merkityksellisintä on, että skenaario turvaa satamien 
toimintaedellytykset pitkällä aikavälillä ja mahdollistaa sekä matkustaja- 
että tavaraliikenteen kasvattamisen. Matkustajaliikenteen lähivuosien 
epävarmuuteen pystytään reagoimaan Kehitysohjelmassa vaiheittaisel-
la toteuttamisella.

Satamaskenaarioiden vaikutukset kaupunkikehitykseen ja -talouteen

Satamaskenaariotyön tueksi laadittiin keväällä ja kesällä 2020 selvitys 
satamaskenaarioiden vaikutuksista kaupunkikehitykseen ja –talouteen 
(Kymp/Kaupunkitutkimusta Oy). Siinä tutkittiin vaihtoehtoisten skenaa-
rioiden vaikutuksia Eteläsatamassa, Katajanokalla, Länsisatamassa ja 
Vuosaaressa. Tutkittuja vaikutuksia olivat vaihtoehtojen mahdollistamat 
maankäyttöpotentiaalit satamissa ja niiden lähiympäristössä, satamien 
kehittämisestä aiheutuvat liikenteelliset vaikutukset, vaikutukset mai-
semaan ja kulttuuriympäristöön, teknistaloudellisiin lähtökohtiin sekä 
kaupunkitalouteen. Kaupunkitalousvaikutukset sisälsivät satamatoimin-
tojen muutosten suorat ja välilliset vaikutukset maankäyttöön, työmat-
ka- ja työ-asialiikkumiseen, matkailuun sekä mahdollisuuksia ja riskejä 
Helsingin työpaikkoihin ja kaupungin nettotuloihin.

Selvityksen johtopäätöksinä alueittain todettiin, että Länsisataman tun-
neli poistaisi sataman raskaan liikenteen haitat Jätkäsaaren ja Ruoho-
lahden katuverkolta. Länsisataman kehittämisellä ei ennakoida olevan 
merkittäviä vaikutuksia Jätkäsaaren maankäytölle. Katajanokalla näh-
tiin merkittävää maankäyttöpotentiaalia, mikäli satamatoimintoja järjes-
tellään alueella uudelleen. Eteläsataman maankäyttöpotentiaalin täy-
simääräinen hyödyntäminen edellyttäisi satamatoimintojen merkittävää 
siirtämistä pois alueelta ja rekkaliikenteen poistumista. Vuosaaressa 
maankäyttöpotentiaali keskittyy työpaikka-alueisiin. Satamaa on Vuo-
saaressa mahdollista laajentaa rajoitetusti, johtuen ympäristön asetta-
mista reunaehdoista.

Selvityksen tuloksena voitiin todeta, että kaupunkikehityksen ja –talou-
den näkökulmista on suositeltavaa harkita satamatoimintojen kokonaan 
tai osittain siirtämistä Eteläsatamasta ja/tai Katajanokalta sekä sata-
mien roolijaon uudelleen ajattelua ja mahdollisuuksia kehittää Länsisa-
tamaa liikenneyhteyksineen.

Keskittämisskenaarion liikenteelliset vaikutukset
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Satamatunnelin liikenteellisiä vaikutuksia on arvioitu seudun liikenne-
mallin avulla verraten kahta keskittämisskenaarion vaihtoehtoa keske-
nään. Vaihtoehdot ovat muuten samat, mutta toisessa vaihtoehdossa 
on Länsisatamasta Länsiväylälle kaksisuuntainen ajotunneli sisältäen 
yhdet ajokaistat suuntaansa. Molemmat vaihtoehdot ovat vuoden 2030 
ennustetilanteessa. Mallissa ei ole käytössä tiemaksuja. Vuosaaren on 
oletettu vaikuttavan kysyntään siten, että 330 000 rekkaa ja 140 000 
henkilöautoa käyttäisi vuosittain Vuosaaren kautta kulkevia laivoja 
2030. (Luvut kuvaavat Vuosaaren koko rekka- ja perävaunuliikennettä 
vuonna 2030). Satamatunnelin sisältävässä vaihtoehdossa Länsisata-
man rekkaliikenteen reitti kulkee tunnelin kautta. Henkilöautoliikentees-
tä mukaan lukien myös saattoliikenne tunnelia käyttävät liikennemallis-
sa ne, jotka kokevat sen tuovan matka-aika- ja liikenteen sujuvuushyö-
tyä. Liikennemallissa Jätkäsaaren muun autoliikenteen oletetaan käyt-
tävän katuverkkoa. Satamatunneli on näin ollen liikennemallissa Länsi-
satamaan saapuvan ja sieltä lähtevän autoliikenteen käytössä.

Liikennemallissa Länsisataman henkilöautoliikennematkojen suuntau-
tuminen on Helsinkiin 42%, Espooseen ja Kauniaisiin 16 %, Vantaalle 
15 %, muihin Helsingin seudun kuntiin 15 % ja seudun ulkopuolelle 12 
%. Henkilöautoliikenteestä tunnelia käyttää iltahuipputunnin aikana 35 
%, aamuhuipputunnin aikana 25 % ja päivällä 12 %. Tunnelia käyttivät 
pääosin Länsiväylän, Turunväylän, Vihdintien ja Hämeenlinnanväylän 
kautta kulkevat autoilijat. Muille reiteille katuverkko tarjoaa houkuttele-
vamman vaihtoehdon.

Satamatunneli vähentää ruuhkaa iltahuipputunnin aikana. Satamatun-
nelilla on sujuvoittava vaikutus Länsisataman liikenteeseen. Keskimää-
rin matka Länsisatamaan tai Länsisatamasta sujuvoituu. Satamatunneli 
lisää 240 automatkaa vuorokaudessa, joka on määränä vähäinen suh-
teutettuna seudun kokonaismatkamäärään vuodessa. Tämän siirtymän 
ei oleteta tapahtuvan laivaan saapuvien matkustajien kulkumuotovalin-
nassa.

Helsingin seudun liikennemalli ei ole riittävän tarkka arvioimaan sata-
ma-tunnelin hyötyjä laivojen tiheän aikataulun vaatimaan toimintaan 
Länsisataman satamaan rajoittuvalla tontilla. Tämän arviointi edellyttäi-
si tarkempia lähtötietoja laivojen aikatauluista ja operointiin liittyvistä te-
kijöistä vuoden 2030 tilanteessa Tallinnan autolautta on Länsisatamas-
sa tunnin ja sinä aikana laiva tyhjentyy Helsinkiin saapuvista autoista ja 
lastataan Tallinnaan menevillä autoilla. Laivaliikenteen tiukka aikataulu 
ei ole mahdollinen, jos satama-aluetta ei saada tyhjennettyä riittävän 
nopeasti. Katuverkon häiriöherkkyys vaikuttaa laivaliikenteen luotetta-
vuuteen, kun laivojen aikataulu on tiukka.
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Arvioinnin johtopäätöksenä on, että satamatunneli parantaa Tyynenme-
renkadun viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta, kun sataman rekkaliikenne 
ja merkittävä osa henkilöautoliikenteestä siirtyy kokonaan satamatun-
neliin. Liikenteestä aiheutuvat kielteiset vaikutukset, melu, onnetto-
muusriski, päästöt, tilankäyttö, vähenevät. Haittavaikutukset korostuvat 
nykytilanteessa erityisesti ruuhkatuntien aikana. Sataman henkilöauto-
liikenne korvautunee katuverkolla osittain muulla henkilöautoliikenteel-
lä, mutta tätä koskevaa selvitystä ei ole toistaiseksi tehty.                   

Johtopäätökset ja perustelut päätösehdotukselle

Skenaariotöiden, niihin liittyvien liikenteellisten arviointien ja sataman 
liiketoiminnallisten edellytysten arvioinnin yhteisenä johtopäätöksenä 
on, että Eteläsataman maankäytöllisten tavoitteiden edistämiseksi ta-
voitellussa aikataulussa on perusteltua jatkaa Länsisataman suunnitte-
lua satamatunnelin sisältävän Keskittämisskenaarion pohjalta.

Satamatunnelin toteuttamisen tärkeimmät perusteet syntyvät Helsingin 
Satama Oy:n liiketoiminnan edellytyksistä. Ilman satamatunnelia Kes-
kittämisskenaarion toiminnalliset riskit ovat liian suuret Helsingin Sata-
man liiketoiminnan edellytysten turvaamiseksi. Myös Vuosaaren roolin 
merkittävämpi kasvattaminen Viron liikenteessä olisi niin riskialtis ske-
naario, ettei se toisi riittävää varmuutta, jonka varassa voitaisiin mah-
dollistaa Eteläsataman alueen laajempi vapauttaminen satamatoimin-
nasta. Vuosaaren sataman laajenemiselle on myös merkittäviä ympä-
ristöllisiä reunaehtoja, jotka lisäävät riskin merkittävyyttä.

Keskittämisskenaario mahdollistaa Helsingin Satama Oy:n liiketoimin-
nan kannattavan kasvun ja satamien sekä niiden kautta kulkevan lii-
kenteen tuottaman kokonaistaloudellisen hyödyn kasvattamisen pk-
seudulle ja Suomelle. Keskittämisskenaariossa Helsingin Satama Oy:n 
liikevaihto ja -voitto ovat alustavien talousmallinnusten perusteella hy-
väksyttävällä tasolla. 

Satamaliikenteen (rekat ja länteen suuntaavat henkilöautot) poistumi-
nen suurelta osin katuverkosta parantaa myös Jätkäsaaren viihtyisyyttä 
ja kaupunkiympäristön laatua.

Jatkotoimenpiteet

Kaupunginhallitus toteaa, että mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy pää-
tösehdotuksen, kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään 
kehottamaan Helsingin Satama Oy:n hallitusta, kaupunkiympäristön 
toimialaa ja kaupunginkansliaa jatkosuunnittelemaan asiat kokonaisuu-
tena, johon sisältyvät Eteläsataman vapauttaminen matkustaja-
autolauttaliikenteen satamatoiminnasta ja matkustaja-
autolauttaliikenteen keskittäminen Katajanokalle ja Länsisatamaan se-
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kä sen edellyttämät Helsingin Satama Oy:n investoinnit mukaan lukien 
satamatunneli sellaisessa yhteisessä aikataulussa, joka mahdollistaa 
Eteläsataman arkkitehtuuri- ja design-museoon liittyvässä kilpailussa 
etenemisen. 
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Eteläsataman maankäytön suunnittelua jatketaan nk. Keskittämisske-
naarion pohjalta siten, että matkustaja-autolauttaliikenteeseen liittyvä 
rekkaliikenne on mahdollista lopettaa Eteläsatamassa. Edellytyksenä 
on, että koko matkustaja-autolauttaliikenne loppuu Eteläsataman puo-
lella. Tukholman matkustaja-autolauttaliikenne keskitetään Katajano-
kalle ja Tallinnan matkustaja-autolauttaliikenne Länsisatamaan. Etelä-
sataman (ml. Katajanokan), Länsisataman, Jätkäsaaren, Ruoholahden 
ja Salmisaaren maankäytön kehittämistä jatketaan tähän periaattee-
seen perustuen Sataman toimintaedellytysten sekä järjestelyn tuotta-
mien kokonaishyötyjen turvaamiseksi.

Länsisatamasta Länsiväylälle suunnitellaan satamatunneli, joka mah-
dollistaa Länsisataman toimintojen laajentamisen ja satamaliikenteen 
sujuvan järjestämisen.

Käsittely

25.01.2021 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Esteelliset: Tuula Saxholm 
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta) 

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Lisäys päätösesitykseen:

Samaan aikaan, kun mahdollisen satamatunnelin vaikutuksia ja kan-
nattavuutta arvioidaan ja ennen siitä tehtävää lopullista päätöstä, sa-
tama ohjaa määrätietoisesti raskasta liikennettä ja muuta ajoneuvolii-
kennettä Vuosaareen, siihen pisteeseen asti kuin se on perusteltua 
Vuosaareen tehtävien investointien hallittavuuden kannalta. Tämän oh-
jauksen vaikutuksia seurataan järjestelmällisesti ennen kaikkea Jätkä-
saaren liikenteen kokonaissujuvuuden kannalta. Tavoitteena on enti-
sestään vahvistaa Vuosaaren roolia rahtisatamana. Samalla tavoittee-
na on parantaa sataman kykyä palvella erityisesti autolla kulkevia mat-
kustajia monipuolisesti tarjoamalla heille vaihtoehto Jätkäsaarelle.

Investointipäätös satamatunnelista tehdään yhteiskuntataloudellisen ja 
liiketaloudellisten kannattavuusarviointien pohjalta, kun Vuosaareen 
ohjauksen vaikutuksista on myös kertynyt riittävästi kokemusta.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Anna Vuorjoen 1. vastaehdotus:
Lisäys päätökseen:
Ennen lopullisten päätösten tekemistä satamatoiminnan keskittämises-
tä Länsisatamaan ja satamatunnelin toteuttamisesta tehdään tarkempi 
selvitys, millaisia aluetaloudelliset vaikutuksia laajemmalla satamatoi-
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mintojen siirrolla Vuosaareen olisi Itä-Helsingin työllisyyden ja elinvoi-
maisuuden vahvistamiseksi sekä arvioida satamavaihtoehtoja koko 
kaupungin kehittämisen näkökulmasta.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Anna Vuorjoen 2. vastaehdotus:
Lisäys päätökseen:
Jatkovalmistelussa selvitetään myös mahdollisuutta vapauttaa esitettyä 
laajempia alueita yleiseen käyttöön Katajanokan nykyisestä satama-
alueesta.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

1 äänestys

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

Jaa-äänet: 9
Otto Meri, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima 
Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Jan Vapaa-
vuori

Ei-äänet: 6
Veronika Honkasalo, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesi-
kansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 6.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen 1. vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 9
Otto Meri, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima 
Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Jan Vapaa-
vuori

Ei-äänet: 6
Veronika Honkasalo, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesi-
kansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 6.

3 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen 2. vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 13
Otto Meri, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima 
Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sin-
nemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ozan 
Yanar

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 13 - 2.

11.01.2021 Pöydälle

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Rikhard Manninen, Maankäyttöjohtaja, puhelin: 09 310 37160

rikhard.manninen(a)hel.fi
Ville Haapasaari, Toimitusjohtaja, puhelin: 040 709 8798

vile.haapasaari(a)portofhelsinki.fi

Keskushallinto Pormestari 28.12.2020 § 114

HEL 2020-014049 T 10 00 00

Päätös

Pormestari otti esittelyynsä päätöksenteon, joka koskee periaatepää-
töstä satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden 
maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisa-
tamassa.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 19 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan pormestari voi ai-
na ottaa kaupunginhallituksen tai sen jaoston toimivaltaan kuuluvan 
asian esiteltäväkseen tai määrätä viranhaltijan asian esittelijäksi.

Kuntalain 38 §:n 1 momentin mukaan kunnan toimintaa johdetaan val-
tuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti. Pykälän 3 momentin 
mukaan pormestari johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallin-
toa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2021 30 (183)
Kaupunginvaltuusto

Asia/4
03.02.2021

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

Kaupunkistrategia on keskeisimpiä kaupungin johtamisen välineitä. 
Pormestari on 16.8.2017 (§ 40) ottanut esittelyynsä kaupunkistrategiaa 
sekä 24.10.2018 (§ 151) kaupunkistrategian kärkihankkeita ja Hiilineut-
raali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa koskevan päätöksenteon.

Kaupunginvaltuuston 27.9.2019 § 321 hyväksymän kaupunkistrategian 
mukaan "Olympiaterminaalilta Kauppatorille ulottuvaa rantavyöhykettä 
kehitetään tavoitteena keskustan elinvoimaisuutta tukevan toiminnalli-
sen kokonaisuuden aikaansaaminen". Satamatoiminnot ja satama-
alueiden maankäyttö liittyvät lisäksi keskeisesti kaupunkistrategiassa 
mainittuihin ydinkeskustan viihtyisyyden ja toiminnallisuuden edistämi-
seen sekä Helsingin merellisen strategian laadintaan ja toteutuksen 
käynnistämiseen. 

Periaatepäätös satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-
alueiden maankäytön lähtökohdista on kaupungin saavutettavuuden ja 
liike-elämän toimintaedellytysten sekä kaupunkikonserniin kuuluvan 
Helsingin Satama Oy:n kannalta erityisen merkittävä. Näin ollen on tar-
koituksenmukaista, että pormestari esittelee asian kaupunginhallituk-
selle.

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi
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§ 20
Tilojen vuokraaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan var-
haiskasvatukselle ja esiopetukselle (Iso Roobertinkatu 23)

HEL 2020-008871 T 10 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti vuokrata liitteenä 1 olevan 12.10.2020 päi-
vätyn hankesuunnitelman mukaiset noin 2 466 htm² laajuiset tilat ja 
leikkipihan 926 m² siten, että hankkeen enimmäishinta on arvonlisäve-
rottomana 10 488 000 euroa laskettuna 15 vuoden vuokra-ajalle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 ISOROBA 23 Hasu_ARK_12102020
2 Päiväkotiluonnos 2020-03-17
3 Iso Roba Hankinta- ja vastuurajataulukko 20201008 hasu
4 Vuokrasopimusluonnos

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokranantaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tilatarve

Hanke korvaa Daghemmet Albertin nykyiset väliaikaiset tilat, sillä Ma-
rian sairaala-alueella sijaitsevan päiväkodin tiloista joudutaan luopu-
maan alueen kehittämisen myötä. Hanke korvaa myös Päiväkoti Meri-
pirtin, Hiekkarannantie 6 paviljongissa toimivan toimipisteen tilat. Lisäk-
si hanke mahdollistaa kantakaupungin palveluiden järjestämistä jatkos-
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sa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala selvittää, mistä pienistä, huo-
nokuntoisista vuokratiloista voidaan lisäksi luopua hankkeen toteutumi-
sen myötä.

Hanke sijoittuu Ullanlinnan peruspiirin alueelle. Viimeisimmän väestö-
ennusteen mukaan Ullanlinnan peruspiirissä 1–6-vuotiaiden lasten 
määrä kasvaa noin 200:lla vuoden 2033 loppuun mennessä, kun tar-
kastelussa on kaikki kieliryhmät. Vuoteen 2025 mennessä alueen var-
haiskasvatusikäisten määrä on kuitenkin ensin laskeva (noin 50 lasta). 
Väestönkasvu kohdistuu suomen- ja muun kielisiin lapsiin. Ruotsinkie-
listen lasten määrän ennustetaan pysyvän lähes nykyisellään.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

Tilojen laatutavoitteet

Hanke toteutetaan Helsingin päiväkotirakennusten normaalin laatuta-
son mukaiseksi. Hankkeessa tavoitellaan monikäyttöisiä tiloja, jotka 
mahdollistavat nykyisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toi-
minnan järjestämisen pienryhmissä. Suunnittelussa noudatetaan Hel-
singin kaupungin päiväkotien suunnitteluohjetta Päiväkodin käsikirja 
2019.

Kiinteistön omistaja hakee hankkeelle ympäristösertifikaattia Breeam-
sertifiointijärjestelmän (Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method) mukaisesti. Kiinteistölle haetaan Very Good luok-
kaa, joka on vaatimusluokaltaan arvioitu LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) Goldia vastaavaksi.

Tilojen korjaus- ja muutostyöt

Kiinteistön omistaja toteuttaa tiloissa käyttäjän tarpeeseen pohjautuvan 
tilaohjelman mukaiset muutostyöt. Suunnittelu tapahtuu kiinteistön 
omistajan tilaamana yhteistyössä kaupunkiympäristön sekä kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialojen edustajien kanssa. Tilat vastaanotetaan 
kiinteistön omistajalta valmiina, viitesuunnitelmien mukaisesti toteutet-
tuna. Hankkeen toteutuksen tai käytön aikana kiinteistössä mahdolli-
sesti ilmenevät rakennustekniset lisä- ja muutostyötarpeet eivät vaikuta 
vuokraan, vaan ne sisältyvät vuokratarjoukseen. Tilojen vuokraukseen 
ei hankintalain 9 §:n perusteella sovelleta hankintalakia.

Kiinteistön omistaja hakee muutostöille tarvittavan rakennusluvan ja 
käyttötarkoituksen muutoksen sekä poikkeamispäätöksen asemakaa-
van mukaisesta käyttötarkoituksesta.

Väistötilat

Hankkeella ei ole väistötilatarvetta.
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Tilojen käyttöönotto ja hankkeen aikataulu

Tavoitteena on, että muutostyöt ovat valmiit vuoden 2021 loppuun 
mennessä ja tilat luovutettu käyttäjälle siten, että päiväkotitoiminta ti-
loissa voi alkaa 1.1.2022.

Käyttöönoton tavoiteaikataulu on tiukka. Sen edellytyksenä on hank-
keen eteneminen sujuvasti sekä tarvittavien päätösten ja lupien saami-
nen ajallaan.

Vuokraus

Helsingin ydinkeskustan alueella ei ole tarjolla vapaita rakennuspaikko-
ja eikä päiväkotitiloja. Koska kaupungin omissa rakennuksissa ei ollut 
tarjolla vapaata päiväkotitiloiksi sopivaa tilaa eikä päiväkotitilaksi 
muunnettavaa tilaa, selvitettiin tarjolla olevia vuokrattavia vaihtoehtoa. 

Tarvittavat päiväkotitilat toteutetaan vuokrahankkeena Sponda Invest-
ment Properties A Oy omistamaan toimistorakennukseen (Kiinteistö Oy 
Iso Roobertinkatu 21 - 25) osoitteessa Iso Roobertinkatu 23. Raken-
nuksesta vuokrataan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomen- ja 
ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käyttöön noin 240 
lapselle, kerroksissa 1–6 sijaitsevat 2 466 htm² laajuiset päiväkotitilat ja 
sisäpihalla oleva 926 m² laajuinen leikkipiha. 

Kaupunkiympäristön toimiala tekee vuokrasopimuksen omistajayhtiö 
Sponda Investment Properties A Oy:n kanssa. Vuokrasopimus on mää-
räaikainen 15 vuodeksi, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa 
olevana. Vuokrasopimuksen mukaan ensimmäinen irtisanomisajankoh-
ta (irtisanomisaika 12 kk) on 14 vuoden kuluttua sopimuksen alkami-
sesta. Vuokrasopimusluonnos on liitteenä 4.

Vuokran määrä

Vuokrattavien tilojen huoneistoala on 2 466 htm². Pääomavuokra on 
22,61 euroa/htm² kuukaudessa ja ylläpitovuokra sopimuksen alkaessa 
5,65 euroa/htm² kuukaudessa, eli yhteensä 28,26 euroa/htm² kuukau-
dessa. Yhteenlaskettu kokonaisvuokra on noin 69 690 euroa kuukau-
dessa ja noin 836 280 euroa vuodessa. Arvonlisäveroton pääomavuok-
ra on noin 55 800 euroa kuukaudessa ja noin 669 600 euroa vuodessa, 
eli 15 vuoden vuokra-ajalle noin 10 044 000 euroa. Lisäksi varaudutaan 
käyttäjän erityistarpeista johtuviin lisä- ja muutostöihin 2 466 eurolla 
kuukaudessa, eli vuodessa 29 592 eurolla, mikä on 15 vuoden vuokra-
ajalle 443 880 euroa. 

Vuokraan sisältyy leikkipiha kooltaan 926 m². 
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Tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaisesti pääomitettu arvonlisävero-
ton pääomavuokra 15 vuoden vuokra-ajalle nykyarvoon laskettuna on 
7 252 165 euroa. Nykyarvo tarkoittaa myöhempänä ajankohtana mak-
settavien maksujen arvoa tarkasteluhetkellä (ts. nykyrahassa).

Ylläpitovuokra muodostuu kiinteistön kunnossapidosta ja korjaustöistä, 
kiinteistöveroista, kiinteistön vakuutuksista, jätehuollosta, lämmitys- ja 
jäähdytyskustannuksista sekä vesi- ja viemärimaksuista. 

Päävastuu kiinteistön ylläpidosta on kiinteistön omistajalla. Vuokralai-
nen vastaa tilojen ylläpidosta niiltä osin kuin hankinta- ja vastuunraja-
taulukossa on sovittu. Taulukko on liitteenä 3.

Iso Roobertinkatu 23:n vuokrataso on verrattuna kantakaupungin uu-
diskohteisiin ja peruskorjattuihin päiväkoteihin kilpailukykyinen.

Tilakustannukset kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Ulosmaksettava vuokra rahoitetaan kaupunkiympäristön toimialan käyt-
tötalousmäärärahoista.

Tilakustannus käyttäjälle on 30,26 euroa/m² kuukaudessa eli yhteensä 
noin 74 621 euroa kuukaudessa ja noin 895 454 euroa vuodessa. Tila-
kustannus muodostuu kaupunkiympäristön toimialan kiinteistön omista-
jalle maksamasta kokonaisvuokrasta sisältäen pääomavuokran 22,61 
euroa/m²/kk, ylläpitovuokran 5,65 euroa/m²/kk, kaupunkiympäristön 
toimialan perimän hallintokulun 0,50 euroa/m² sekä kaupunkiympäris-
tön toimialan ylläpitokulun 0,50 euroa/htm² kaupunkiympäristön toimia-
lan vastuulla olevista ylläpitovastuista. Lisäksi se sisältää 1,0 eu-
roa/m²/kk varauksesta käyttäjän erityistarpeisiin liittyviä lisä- ja muutos-
työvarauksista.

Käyttäjä vastaa itse käyttösähköstä ja käytön aikana mahdollisista vält-
tämättömistä laitteiden ja materiaalien uusinnoista.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 22.9.2020 § 236 hyväksynyt osoit-
teeseen Iso Roobertinkatu 23 vuokrahankkeena toteutettavan päiväko-
din lisätilojen tarveselvityksen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 
15.12.2020 § 301 antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. 
Lautakunta on lausunnossaan todennut, että hanke vastaa hyvin kas-
vatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Lausunto on kokonai-
suudessaan asian päätöshistoriassa.

Toimivalta ja päätöksen täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2021 35 (183)
Kaupunginvaltuusto

Asia/5
03.02.2021

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

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaan kaupun-
ginvaltuusto päättää ottaa vuokralle liikehuoneiston, kun sopimuksen 
ennakoitu kokonaisarvo ylittää 10 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yh-
teydessä oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan toimitilavuokrausyk-
sikön päällikkö allekirjoittamaan Sponda Investment Properties A Oy:n 
kanssa vuokrasopimus, joka koskee huoneistoalaltaan noin 2 466 htm² 
tiloja ja leikkipihaa kooltaan 926 m² 15 vuoden vuokra-ajaksi sekä te-
kemään vuokrasopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 ISOROBA 23 Hasu_ARK_12102020
2 Päiväkotiluonnos 2020-03-17
3 Iso Roba Hankinta- ja vastuurajataulukko 20201008 hasu
4 Vuokrasopimusluonnos

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokranantaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.01.2021 § 40

HEL 2020-008871 T 10 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 
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Kaupunginvaltuusto päättää vuokrata liitteenä 1 olevan 12.10.2020 
päivätyn hankesuunnitelman mukaiset noin 2 466 htm² laajuiset tilat ja 
leikkipihan 926 m² siten, että hankkeen enimmäishinta on arvonlisäve-
rottomana 10 488 000 euroa laskettuna 15 vuoden vuokra-ajalle.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.12.2020 § 301

HEL 2020-008871 T 10 01 02

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon kaupun-
kiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle 
12.10.2020 päivätystä Punavuoreen osoitteeseen Iso Roobertinkatu 23 
toteutettavan päiväkodin hankesuunnitelmasta (liite 1). 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti 
päiväkodin toiminnallisissa tavoitteissa ja tilaohjelmassa esitettyjä pe-
dagogisia tavoitteita tukeva tilojen toiminnallisuus tulee varmistaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että vuokrahankkeen jatko-
suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee edelleen huomioida henkilöstön 
ja lasten näkemykset tilojen kehittämisessä. Myös tilojen ääneneristyk-
sen ja -vaimennuksen huolelliseen toteutukseen sekä valaistukseen tu-
lee kiinnittää huomiota. Toimivalla valaistuksella tuetaan monipuolisia 
työskentelyolosuhteita ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja pintaraken-
teet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa vuokrahankkeen kustannus-
seurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä 
on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä 
toimialan käyttökustannuksiin.

Käsittely
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15.12.2020 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunta ei kannata sitä, että samalla luovutaan pienis-
tä, huonokuntoisista vuokratiloista vaan asia käsitellään aina tapaus-
kohtaisesti. 

Kannattaja: Vesa Korkkula

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta ei kannata sitä, että samalla luovutaan pienistä, 
huonokuntoisista vuokratiloista vaan asia käsitellään aina tapauskoh-
taisesti. 

Jaa-äänet: 10
Ted Apter, Fatim Diarra, Markku Hannula, Martina Harms-Aalto, Abdi-
rahim Husu Hussein, Pia Kopra, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Matias 
Pajula, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 2
Vesa Korkkula, Petra Malin

Tyhjä: 1
Ville Jalovaara

Poissa: 0

Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Petra Malinin vastaehdotuksen 
äänin 10-2. Tyhjää äänesti 1.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Leena Tamminen, suunnittelija, puhelin: 310 80277

leena.tamminen2(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 29.10.2020 
§ 119

HEL 2020-008871 T 10 01 02

Esitys

A
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle

- Kiinteistö Oy Iso Roobertinkatu 23 - 25 vuokrahankkeen 12.10.2020 
päivätyn hankesuunnitelman mukaisten, noin  2 466 htm² laajuisten tilo-
jen vuokraamista siten, että 15 vuoden vuokra-ajalta maksettavien ar-
vonlisäverottomien pääomavuokrien indeksikorjaamaton kokonais-
summa on yhteensä enintään 10 480 007 euroa, ehdolla että kasvatus- 
ja koulutuslautakunta antaa puoltavan lausunnon hankesuunnitelmas-
ta. 

- kaupunkiympäristön toimialan toimitilavuokrausyksikön päällikön oi-
keuttamista tekemään vuokrasopimukseen tarvittaessa vähäisiä muu-
toksia sekä allekirjoittamaan Sponda Investment Properties A Oy:n 
kanssa vuokrasopimuksen, joka koskee huoneistoalaltaan noin 2 466 
htm² tiloja ja leikkipihaa kooltaan 926 m² 15 vuoden vuokra-ajaksi. 

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden 
jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta vuokrauspäätöstä.

Käsittely

29.10.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Päivi Etelämäki. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Pirjo Pajarinen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 38606

pirjo.pajarinen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Markku Metsäranta, yksikön päällikkö, puhelin: 310 40369

markku.metsaranta(a)hel.fi
Marjut Rantapuro, projektipäällikkö, puhelin: 310 21025

marjut.rantapuro(a)hel.fi
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§ 21
Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuin-, liike- ja toimistora-
kennuksen korttelialueen tontille (Meilahti, tontti 15520/2)

HEL 2020-011202 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti asuin-, liike- ja toimistorakennusten kortte-
lialueen tontin (AL) 15520/2 vuokrausperiaatteet 31.12.2070 saakka liit-
teen 1 mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Sijaintikartta ja ote asemakaavasta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asemakaava- ja tonttitiedot

Kaupunginvaltuusto on 6.11.2019 § 324 hyväksynyt asemakaavan 
muutoksen nro 12598, joka on tullut voimaan 31.12.2019. Asemakaa-
van muutos mahdollistaa 1960-luvun toimistorakennuksen rakennus-
suojelun, korottamisen ja osittaisen muuttamisen asuinkäyttöön sekä 
rakennukseen kytkeytyvän uudisrakennuksen rakentamisen. Hallinto- 
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ja virastorakennusten korttelialue YH muutettiin kaavassa asuin-, liike- 
ja toimistorakennusten korttelialueeksi AL.  

Asemakaavamuutoksessa niin kutsuttu TVK-talo (Toimihenkilö- ja Vir-
kamiesjärjestöjen Keskusliiton toimitalo) muutettaan osittain asumis-
käyttöön ja se korotetaan viereiseen rakennukseen sovittaen. TVK-talo 
on suojeltu asemakaavassa sr-2-merkinnällä. Suojeltavia rakennusosia 
ovat julkisivut, nauhaikkunoiden ikkunajaon vaihtelevarytminen sommit-
teluperiaate, pääsisäänkäynti siihen liittyvine aula- ja käytävätiloineen 
sekä tasossa noin +19,8 olevan sisäpihan vesikaton kattoikkunat. 
Asemakaavan mukaan ensimmäinen ja toinen kerros on varattava 
pääasiassa liike- tai muiksi toimitiloiksi. Suojeltavaan TVK-talon raken-
nukseen liitetään toimitila-/asumiskäyttöön tarkoitettu uudisrakennus, 
joka voidaan rakentaa tontin kaakkoisosaan, osittain olemassa olevan 
rakennuksen maantasokerroksen yläpuolelle.

Kaavaratkaisun kokonaiskerrosala on noin 9 110 k-m², josta asuinker-
rosalaa on noin 6 960 k-m² ja toimisto- ja liiketilakerrosalaa noin 2 150 
k-m².

Tontin osoite on Töölöntullinkatu 8. Tontti on merkitty kiinteistörekiste-
riin 10.2.1965.

Sijaintikartta ja asemakaavanote ovat liitteenä 2.

Pitkäaikainen vuokraus

Tontti oli vuokrattu 31.12.2020 päättyvällä maanvuokrasopimuksella 
nro 8244 Kiinteistö Oy Töölöntullinkatu 8:lle järjestötaloa varten. Vuok-
rasopimusta on jatkettu kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden 
kehittäminen ja tontit -palvelun tontit -yksikön päällikön päätöksellä 
(22.12.2020 § 402) 30.6.2021 saakka. 

Vuokrausperiaatteet

Esitettävät vuokrausperiaatteet perustuvat ulkopuolisen arvioitsijan laa-
timaan arviokirjaan. Vanhan osan rakennusoikeuden alempi hinnoittelu 
perustuu siihen, että vanhassa osassa kerrosalan ja huoneistoalan 
suhde on heikompi kuin uudisosassa. Arviolausunto on oheismateriaa-
lissa.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen tontin (AL) 15520/2 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliö-
metrihintana uudisosan vapaarahoitteisen asuntotuotannon osalta 71 
euroa (nykyarvo noin 1 404 euroa/ind. 1977), vanhan osan vapaara-
hoitteisen asuntotuotannon osalta 57 euroa (nykyarvo noin 1 127 eu-
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roa), uudisosan toimisto- ja liiketilojen osalta 31 euroa (nykyarvo noin 
613 euroa), vanhan osan toimisto- ja liiketilojen osalta 26 euroa (nyky-
arvo noin 514 euroa), uudisosan päivittäistavarakaupan osalta 33 eu-
roa (nykyarvo noin 652 euroa) ja vanhan osan päivittäistavarakaupan 
osalta 27 euroa (nykyarvo noin 534 euroa).

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asun-
totontin vuosivuokra on 4 % ja muiden tonttien 5 % tontin laskennalli-
sesta hinnasta, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen 
mukaan.

Tontti on tarkoitus vuokrata noin 50 vuodeksi. Näin ollen vuokra-aika 
päättyy 31.12.2070.

Toimivalta

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Sijaintikartta ja ote asemakaavasta

Oheismateriaali

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.01.2021 § 59

HEL 2020-011202 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto vahvistaa asuin-, liike- ja toimistorakennusten kort-
telialueen tontin (AL) 15520/2 vuokrausperiaatteet 31.12.2070 saakka 
liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 20.10.2020 § 609

HEL 2020-011202 T 10 01 01 02

Töölöntullinkatu 8

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 

 kaupunki vahvistaa Helsingin Meilahdessa asemakaavan muutok-
seen nro 12598 sisältyvän asuin-, liike- ja toimistorakennusten kort-
telialueen tontin (AL) 15520/2 vuokrausperiaatteet 31.12.2070 
saakka liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anu Kumara, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34013

anu.kumara(a)hel.fi
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§ 22
Kauppalantie 9-11 asemakaavan muuttaminen (nro 12638)

HEL 2019-007372 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) 
korttelin 29018 tonttia 2 ja osaa puistoaluetta koskevan asemakaavan 
muutoksen 3.11.2020 päivätyn piirustuksen nro 12638 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein (muodostuu uusi kortteli 
29266). 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12638 kartta, päivätty 3.11.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro12638 selostus, päivätty 3.11.2020, päivi-

tetty Kylk:n 3.11.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 1.6.2020, täydennetty 3.11.2020 ja kaavapäivys-

tyksen muistio 11.11.2019
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy 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

Kaavamuutoksen haki- Esitysteksti
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ja Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee tontti- ja puistoaluetta, 
joka sijaitsee Etelä-Haagassa Kauppalantien ja Kauppalanpuiston vä-
lissä. Kaavaratkaisu mahdollistaa vanhusten palvelutalon uudisraken-
tamisen nykyistä laajempana. Uudisrakennukseen yhdistetään kahden 
Etelä-Haagan alueella toimivan vanhusten palvelukodin toiminnot. Ta-
voitteena on toteuttaa etelähaagalaiseen ympäristöön sopiva raken-
nuskokonaisuus ja säilyttää tontin vehreä ilme. Kauppalanpuiston länsi-
reunasta liitetään palvelutalon tonttiin n. 495 m2:n kokoinen alue ja pal-
velutalon tontin eteläinen osa (n. 175 m2) liitetään osaksi Kauppalan-
puistoa. Toimenpiteellä varaudutaan pitkällä aikajänteellä Kauppalan-
puiston reitistöä koskeviin mahdollisiin muutostarpeisiin. Toistaiseksi 
puistoon liitettävä alue on tarkoitus säilyttää ennallaan puustoisena.

Uutta asuntokerrosalaa on noin 3 000 k-m2. Tontin tehokkuusluku on 
e=2,26.  Asukasmäärän lisäys on noin 50 vanhusasukasta.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista mahdollistamalla palveluasuntorakentamista hyvien liikenneyh-
teyksien varrella ja tarjoamalla ikääntyneille asuntoja virikkeellisessä ja 
viihtyisässä ympäristössä Kauppalanpuiston välittömässä läheisyydes-
sä. 

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on osin kantakaupunkialuetta 
merkinnällä C2 ja osin asuntovaltaista aluetta merkinnällä A3. Alueen 
vierestä kulkee viheryhteys. Maanalaisessa yleiskaavassa nro 11830 
alue on  esikaupungin pintakallioaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on 
em.  yleiskaavojen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa; palvelutalon tontilla kaava 
nro 5721 vuodelta 1965 ja Kauppalanpuistossa kaava nro 10505 vuo-
delta 1999. Palvelutalon tontti on kaavassa vanhusten asuntolan kortte-
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lialuetta, jonka tonttitehokkuusluku on e=1,0. Kauppalanpuisto puoles-
taan on osoitettu puistoksi merkinnällä VP. Kaavamuutos koskee ase-
makaavan mukaista tonttia 29018/2 sekä pientä osaa tontin itäpuolella 
sijaitsevasta Kauppalanpuistosta. Vehreällä tontilla sijaitsee 1960–
1970-lukujen taitteessa rakennettu nelikerroksinen palvelutaloraken-
nus, jonka on suunnitellut arkkitehti Matti Lieto. Tontin maasto laskee 
voimakkaasti Kauppalantieltä Kauppalanpuistoon, korkeuseroa on 
enimmillään noin 5 metriä. Tontilla on paljon rehevää ja kookasta kas-
villisuutta, kuten Kauppalantien eteläpään ympäristössä muutenkin. 
Ympäristön rakennukset ovat pääosin 3–5 -kerroksisia. 

Kauppalanpuisto on yksi Haagan harvoja suurempia rakennettuja puis-
toja. Puiston perusominaisuksiin kuuluvat laajat, avoimet nurmikentät 
sekä runsaat istutusvyöhykkeet. Kaavamuutosalueen tontinrajan tun-
tumassa puiston puolella on kulkenut ennen puukujanne, josta on jäljel-
lä puiston puoleinen puurivi. Kauppalanpuistossa virtaavassa tulvaher-
kässä Haaganpurossa elää taimenpopulaatio.

Kauppalanpuiston itäpuolella kulkee hyvin vilkkaasti liikennöity Hä-
meenlinnanväylä.

Kaavaratkaisun kustannukset

Helsingin kaupunki omistaa tontin ja puistoalueen. Kaavaratkaisu on 
tehty hakemuksen johdosta (Samfundet Folkhälsan) ja kaavaratkaisun 
sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia, mi-
käli Kauppalantien ja Kauppalanpuiston väliin toteutetaan uusi porra-
syhteys. Porrasyhteyden rakentaminen ei ole ajankohtainen eikä tar-
kempia kustannuksia ole sen vuoksi tarpeen arvioida tässä vaiheessa. 
Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa ja kaupunki saa tuloja uuden vuok-
rattavan tai myytävän rakennuskerrosalan myötä.

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, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupun-
ginmuseo sekä sosiaali- ja terveystoimiala.
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Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat kaupunkikuvaan ja vesihuollon tilava-
rauksiin. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitus-
työssä siten, että uudisrakennuksen massoittelua, arkkitehtuuria ja ton-
tin järjestelyitä ohjattiin mm. rakennuksen korkeutta, ulkoasua, raken-
nusalojen rajoja, istutusalueita ja säilytettävää puustoa koskevin kaa-
vamääräyksin. Kauppalanpuistoon merkittiin viemärille 6 metriä leveä 
johtokuja.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat uudisrakentamisen vaikutuksiin nykyisten naapu-
reiden olosuhteisiin, Kauppalanpuistoon, puustoon, luontoarvoihin, tai-
meniin ja kaupunkilintuihin, tontinrajojen muutoksiin, kulkureitteihin, uu-
disrakennuksen korkeuteen ja tyyliin. Vanhusten palveluasuminen näh-
tiin alueelle sopivana toimintona, mutta rakennuksen koettu massiivi-
suus häiritsi useita mielipiteen jättäjiä. Yhdessä mielipiteessä oltiin kui-
tenkin myös sitä mieltä, että hanke on esimerkki hyvästä ja järkevästä 
täydennysrakentamisesta. Myös ajatusta kahtena erillisenä rakennuk-
sena hahmottuvasta uudisrakennuksesta pidettiin hyvänä. 

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että kaavassa on 
useita rakennuksen ulkonäköön, kaupunkikuvallisesti merkittävään 
kasvillisuuteen sekä hulevesiin ja vihertehokkuuteen vaikuttavia kaa-
vamääräyksiä. Lisäksi on määrätty, ettei rakentaminen saa aiheuttaa 
haittaa säilytettävälle puuriville eikä Haaganpurolle taimenineen. Kirjal-
lisia mielipiteitä saapui 11 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 1.-30.6.2020, mistä ilmoitettiin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta. 

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat uudisrakennuksen 
korkeuteen, massoitteluun ja ulkonäköön sekä naapureiden asumisolo-
suhteiden oletettuun huonontumiseen ja kadulla kulkijoiden näkymiin. 
Lisäksi todettiin, ettei OAS-vaiheen mielipiteitä oltu riittävästi huomioitu 
asemakaavaehdotuksessa ja huomautettiin, että OAS-vaiheen mielipi-
teistä vain yhdessä suhtauduttiin täysin positiivisesti hankkeeseen, ja 
että sen vuoksi vuorovaikutusraportista saattoi saada tästä asiasta vää-
rän kuvan.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausunnot seuraavilta tahoil-
ta: 
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Helen Sähköverkko Oy, kaupunginmuseo ja sosiaali- ja terveystoimia-
la. Viranomaisilla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Kaupun-
ginmuseo totesi, että OAS-vaiheessa esiintuodut tavoitteet rakennetun 
kulttuuriympäristön osalta on asemakaavamääräyksissä otettu riittäväl-
lä tavalla huomioon.

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.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12638 kartta, päivätty 3.11.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro12638 selostus, päivätty 3.11.2020, päivi-

tetty Kylk:n 3.11.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 1.6.2020, täydennetty 3.11.2020 ja kaavapäivys-

tyksen muistio 11.11.2019
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset
4 Tehdyt muutokset
5 Kaavamuutoshakemus 20.6.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
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väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy 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

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.01.2021 § 41

HEL 2019-007372 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-
Haaga) korttelin 29018 tonttia 2 ja osaa puistoaluetta koskevan ase-
makaavan muutoksen 3.11.2020 päivätyn piirustuksen nro 12638 mu-
kaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein (muodostuu 
uusi kortteli 29266). 

Käsittely
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18.01.2021 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Marcus Rantala 
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta) 

11.01.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 03.11.2020 § 649

HEL 2019-007372 T 10 03 03

Hankenumero 0740_62

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 3.11.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12638 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 29. kaupunginosan 
(Haaga, Etelä-Haaga) korttelin 29018 tonttia 2 ja osaa puistoaluetta 
(muodostuu uusi kortteli 29266). 

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

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

o Samfundet Folkhälsan: 6 000 euroa

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Leena Paavilainen, arkkitehti, puhelin: 310 64424

leena.paavilainen(a)hel.fi
Tiina Falck, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 20764

tiina.uusitalo(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 25.6.2020

HEL 2019-007372 T 10 03 03

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäyttö ja kaupunkiraken-
ne /Asemakaavoitus on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Etelä-
Haagan Kauppalantie 9-11 koskevasta, 1.6.2020 päivätystä asema-
kaavan muutoksen ehdotuksesta. Perustehtävänsä mukaisesti kau-
punginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen nä-
kökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Asemakaavan muutos koskee Etelä-Haagassa osoitteessa Kauppalan-
tie 9-11 sijaitsevan Kristinagårdenin tonttia 29018/2 ja pientä osaa ton-
tin itäpuolella sijaitsevasta Kauppalanpuistosta. Asemakaavan muutok-
sen tavoitteeksi on asetettu vanhusten palvelukodin laajentamisen 
mahdollistaminen. Kaavamuutostontilla sijaitsevan nykyisen, 1960- ja 
1970-luvun vaihteessa rakennutun palvelutalon purkaminen mahdollis-
tetaan ja tilalle voidaan rakentaa kokonaan uusi, suurempi palvelukoti-
kokonaisuus, joka sijoittuisi nykyisen tontin lisäksi myös osittain Kaup-
palanpuiston puolelle. 

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) suunnittelualue on 
merkitty kantakaupungin alueeksi (C2) ja asuntovaltaiseksi alueeksi 
(A3). Lisäksi yleiskaavaan on merkitty Kauppalanpuiston puolelle vihe-
ryhteys. Voimassa olevassa, vain kyseistä tonttia koskevassa asema-
kaavassa vuodelta 1965 tontti on merkitty korttelialueeksi vanhusten 
asuntolaa varten (YA). Tontilla sijaitsee arkkitehti Matti Lieton vuosina 
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1969-1971 suunnittelema, nelikerroksinen vanhusten palvelutalo Kristi-
nagården. Rakennus sijoittuu Kauppalantien varrelle, sen eteläosaan. 
Samalla se liittyy Kauppalanpuistoon osana sen itäreunaa rajaavaan 
rakennusrintamaan. Haagan rakennukset ja arvotus –selvityksessä 
(Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 1998:4) Kauppalantie 
on arvotettu merkittäväksi katutilaksi. Rakennus sijaitsee myös kortte-
lissa, jonka korttelimuoto on säilynyt Haagan kauppalan ajalta, vaikka 
rakennukset ovatkin myöhempää kerrostumaa. Itse Kristinagårdenin 
rakennusta ei kuitenkaan ole selvityksessä esitetty rakennussuojelu-
kohteeksi, jolle tulisi asemakaavamuutoksessa osoittaa suojelumerkin-
tä.

Esillä olevassa asemakaavaehdotuksessa suunnittelualue on osoitettu 
asuinrakennusten korttelialueeksi AK-1, jolle saa rakentaa ainoastaan 
erityisasumista, kuten esimerkiksi vanhusten palvelutaloja, ja puistoksi 
VP. Rinteeseen sijoittuvalle tontille on sijoitettu kaksi yhteenliitettyä ra-
kennusalaa ja tavoitteena on sovittaa rakennusoikeus siten, että uudis-
rakennus hahmottuu erityisesti Kauppalantien puolella kahtena erillise-
nä massana. Pitkittäin Kauppalantien suuntaisesti sijoitetut rakennusa-
lat on sijoitettu siten, että molempien edessä on istutettavaa alueen 
osaa, jolla kaupunkikuvallisesti merkittävä puusto tulee säilyttää ja tar-
vittaessa uudistaa. AK-1-korttelialueelle on merkitty myös säilytettäviä 
puita, kolme tontin Kauppalantien puoleisella osalla ja yksi aivan ra-
kennusalan pohjoisreunan tuntumassa. Pohjoisemman, katulinjasta 
etäämmälle sijoittuvan rakennusalan edessä on myös pysäköintipaikka 
p. Rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurin sallittu lukumäärä on 
kuusi, mutta rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan 
ylin korkeusasema +25.80 mahdollistaa kadun puolella enintään viisi-
kerroksisen rakennuksen. Kaupunkikuvaan ja rakentamiseen liittyen on 
annettu useita määräyksiä erityisesti rakennuksen maantalokerroksen 
jäsentelystä, aukotuksesta ja tilojen käytöstä, mutta myös parvekkeista 
ja ulkoalueen käsittelystä sekä tontin liittymisestä puistoon. Materiaa-
leista määrätään: ” Rakennuksen julkisivujen on oltava paikalla muurat-
tua tiiltä, muurauksen päälle tehtyä rappausta tai puuverhottuja. Läm-
pörappausta ei sallita.” Kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta 
erityisen tärkeä on määräys: ”Rakennusten tulee sopia arkkitehtuuril-
taan, materiaaleiltaan, kattomuodoltaan, väritykseltään ja yksityiskoh-
diltaan olemassa olevaan rakennuskantaan.” Myös suunnittelualueen 
vehreä ominaisluonne pyritään säilyttämään kaavamääräyksillä. Ra-
kentamatta jäävät tontinosat, joita ei käytetä kulkuteinä, oleskelualuei-
na tai pysäköimiseen, tulee istuttaa puin ja pensain ja niillä oleva elin-
voimainen puusto säilyttää. Lisäksi suunnittelualueen itäreunalle sijoit-
tuva Kauppalanpuiston varhaisvaiheeseen liittyvä komea metsävaahte-
rakujanne on osoitettu säilytettäväksi ja tarvittaessa uudistettavaksi 
puuriviksi.
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Kauppalantie 9-11 koskevan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmavaiheessa antamassaan lausunnossa kaupungin-
museo ei esittänyt Kristinagårdenin rakennukselle suojelua sillä perus-
teella, että rakennusta ei ole Haagan rakennukset ja arvotus –selvityk-
sessä (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 1998:4) esitetty 
rakennussuojelukohteeksi, jolle tulisi asemakaavamuutoksessa osoit-
taa suojelumerkintä. Käytännössä tämä siten mahdollistaa rakennuk-
sen tulevan purkamisen. Kaupunginmuseo nosti tässäkin hankkeessa 
esiin kestävän kehityksen, mistä näkökulmasta tarkasteltaessa olisi toi-
vottavaa olemassa olevan rakennuksen hyödyntäminen tulevassa pal-
velutalokokonaisuudessa.  Alueen ominaisluonteen säilymisen kannal-
ta kaupunginmuseo piti tärkeänä, että jatkossakin tontin rakennusala 
rajataan siten, että Kauppalantien varteen jää vähintään nykyisen kal-
tainen, Kauppalantien itäpuolen tonteille ominainen istutuskaistale ja 
luodaan näin alueelle ominaista katutilan vehreyttä. Kaupunginmuseo 
piti tärkeänä myös uudisrakentamisen korkeuden rajaamista ympäris-
tön olemassa olevaan rakennuskantaan sopeutuvaksi. Lisäksi uuden 
rakennuksen tulisi muodostaa rauhallinen tausta puistolle ja ottaa 
huomioon Kauppalantien katutilan ja ympäröivien asuinkortteleiden mit-
takaava ja ominaisluonne. 

Edellä mainittuun viitaten Helsingin kaupunginmuseo toteaa, että sen 
Haagan Kauppalantie 9-11 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmavaiheessa esittämät tavoitteet rakennetun kulttuu-
riympäristön osalta on asemakaavamääräyksissä riittävällä tavalla otet-
tu huomioon eikä kaupunginmuseolla ole asemakaavan muutoksen 
ehdotukseen enempää huomautettavaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupun-
ginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 22.11.2019

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501

anne.salminen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 31.03.2020 § 18

HEL 2019-007372 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12638 pohjakartan 
kaupunginosassa 29 Haaga. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

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

Asemakaavan numero: 12638
Kaupunginosa: 29 Haaga
Kartoituksen työnumero: 53/2019
Pohjakartta valmistunut: 3.12.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 23
Meri-Rastilan länsiosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 
hyväksyminen (nro 12570)

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 54. kaupunginosan (Vuosaari) osaa kort-
telista 54225 sekä lähivirkistys- ja katualuetta koskevan asemakaavan 
ja 54. kaupunginosan (Vuosaari) kortteleita 54036, 54213, 54217–
54229, 54231 ja 54232 ja tonttia 54233/1 sekä katu-, puisto- ja lähivir-
kistysalueita koskevan asemakaavan muutoksen (muodostuvat uudet 
korttelit 54247 ja 54248) 3.9.2019 päivätyn ja 20.10.2020 muutetun pii-
rustuksen nro 12570 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmene-
vin perustein. 

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään päätöksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että 
selvitetään kaupungin terveyspalvelujen riittävyyttä Meri-
Rastilassa ja pohditaan toimia, miten niiden tarjontaa voidaan 
kohentaa. (Ville Jalovaara)

Käsittely

Valtuutettu Ville Jalovaara ehdotti valtuutettu Tuomas Wallgrenin kan-
nattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään päätöksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että 
selvitetään kaupungin terveyspalvelujen riittävyyttä Meri-
Rastilassa ja pohditaan toimia, miten niiden tarjontaa voidaan 
kohentaa. (Ville Jalovaara)

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

9 äänestys

Valtuutettu Ville Jalovaaran toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään päätöksen kaupunginvaltuusto edellyt-
tää, että selvitetään kaupungin terveyspalvelujen riittävyyttä Meri-
Rastilassa ja pohditaan toimia, miten niiden tarjontaa voidaan kohen-
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taa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 52
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogo-
moloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Eve-
liina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim 
Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma 
Kari, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Petra Malin, 
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, 
Johanna Nuorteva, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Ranta-
nen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Anni 
Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo 
Terho, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Jani Valpio, Sinikka Vepsä, Anna 
Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 30
Fatim Diarra, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Har-
kimo, Kaisa Hernberg, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Otso 
Kivekäs, Tapio Klemetti, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Seija 
Muurinen, Mia Nygård-Peltola, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pa-
karinen, Matti Parpala, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Mari Ran-
tanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Osmo Soinin-
vaara, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna 
Vesikansa

Poissa: 2
Sirpa Puhakka, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Ville Jalovaaran ehdottaman 
toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12570 kartta, päivätty 
3.9.2019, muutettu 20.10.2020

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12570 selostus, päivätty 
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3.9.2019, muutettu 20.10.2020, päivitetty Kylk:n 20.10.2020 päätöksen 
mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma_6987
4 Vuorovaikutusraportti 3.9.2019, täydennetty 6.10.2020 sekä liitteenä 

selvityksiä ja asukastilaisuuksien muistioita
5 Lausunnot, osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
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 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Rastilan 
metroaseman ympäristöä, Meri-Rastilan liikekeskusta ja 1990-luvun 
alussa rakennetun kerrostaloalueen länsiosaa sekä asuinalueen sisäi-
siä puisto- ja katualueita. Kaavahanke on osa Meri-Rastilan kaupun-
kiuudistusta, jossa uutta rakentamista, puistojen ja katualueiden sekä 
julkisten palvelujen ja palvelutilojen kehittämistä on suunniteltu laaja-
alaisesti ja asukkaita monipuolisesti osallistaen. Kaavahanke on käsit-
tänyt luonnosvaiheeseen saakka koko alueen ja on ehdotusvaiheen 
valmistelun aikana jaettu kahteen osaan. 
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Kaavahankkeen tavoitteena on tiivistää olemassa olevaa kaupunkira-
kennetta hyvien joukkoliikenneyhteyksien yhteydessä, korostaa alueen 
vahvuuksia ja mahdollistaa arjen palvelujen kehittyminen.

Alueelle on suunniteltu uutta asuin-, liike- ja palvelurakentamista puis-
toalueiden reunoille sekä olemassa oleville tonteille. Kaupunki on pyr-
kinyt saamaan kaavamuutokseen mukaan tonttien haltijoita, jotta suun-
nittelua ja toteutusta voidaan tehdä alueella laajasti ja yhtäaikaisesti, 
mikä hyödyttää sekä kaupunkia että tonttien haltijoita. Asemakaavan 
muutokseen on sisällytetty useita purkavan uusrakentamisen hankkei-
ta, joiden toimijat ovat jättäneet kaavamuutoshakemuksia. 

Kaava-alueen kokonaiskerrosala on 230 350 k-m2, josta olemassa ole-
vaa asuntorakentamista on 76 800 k-m2ja uutta asuntorakentamista 
128 100 k-m2, olemassa olevia julkisia palveluita on 1 650 k-m2 ja uu-
sia julkisia palveluita 13 500 k-m2 . Jo rakennettua liiketilaa kaavassa 
on 2 900 k-m2 ja uutta liiketilaa 7 400 k-m2.

Koska kaavaratkaisu perustuu osittain olemassa olevan rakennuskan-
nan purkamiseen, on todellinen asuntorakentamisen lisäys 102 500 k-
m2, julkisten palveluiden rakentamisen lisäys 7 000 k-m2 ja liiketilojen 
lisäys 3 700 k-m2.

Uusien ja uudistuvien asuin- ja pysäköintitonttien keskimääräinen te-
hokkuusluku on et=1,7. Kaava-alueen kaikkien tonttien keskimääräinen 
tehokkuusluku on et=1,13. Asukasmäärän lisäys on noin 2 400.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
6987), jonka mukaan Meri-Rastilan tie ja ympäröivät katutilat on päivi-
tetty vastaamaan eri kulkumuotojen tilantarvetta ja kaupungin nykyisiä 
liikennesuunnitteluperiaatteita. Meri-Rastilan tielle on suunniteltu yksi-
suuntaiset pyöräkaistat. Bussipysäkkiparien määrää on vähennetty Me-
ri-Rastilan tiellä runkolinjan tehostamiseksi ja sijoittelua on tarkistettu 
turvallisuuden parantamiseksi.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että tiivistyvä 
kaupunkirakenne metroaseman ja runkolinjan yhteydessä tukee käve-
lyn, pyöräilyn ja julkisen liikenteen käyttöä sekä edesauttaa palveluiden 
kehittymistä alueella ja asumisen hallintamuotojen monipuolistumista. 
Kaavamuutos vaikuttaa alueen kaupunkikuvaan merkittävästi. Uuden 
rakentamisen tehokkuus ja kerrosluvut ovat korkeampia kuin olemassa 
olevan kaupunkirakenteen. Liikekeskuksen uudistus ja siihen liittyvä 
Meri-Rastilan tien siirto muuttaa metroaseman ympäristöä erittäin pal-
jon. Kaavahankkeen ratkaisu tukeutuu pääosin olemassa olevaan inf-
raverkostoon ja sen yhdyskuntataloudelliset kustannukset ovat kohtuu-
hintaiset verrattuna uudisalueisiin. Viheralueet pienentyvät hieman ny-
kyisestä, mutta suunniteltu viheraluekokonaisuus mahdollistaa puisto-
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jen toiminnallisuuden ja reitistön parantamisen ja turvaa merkittävien 
luontoarvojen säilymisen.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista mahdollistamalla asumisen ja palvelujen monipuolisuutta lisää-
vän kehittämishankkeen etenemisen ja lisärakentamista hyvien joukko-
liikenneyhteyksien varrelle.  Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on 
pääosin asuntovaltaista aluetta merkinnällä A2. Metroaseman ympäris-
tö on määritelty osittain lähikeskustaksi merkinnällä C3 ja asuntovaltai-
seksi alueeksi merkinnällä A1. Yleiskaavassa alueelle on lisäksi osoi-
tettu virkistys- ja viheralueita sekä ohjeellinen viheryhteys Ramsinnie-
meltä Kallahdenniemelle. Yleiskaavassa rantavyöhykettä seurailee 
seudulle jatkuva, koko kaupungin kattava rantaraitti ja lisäksi siinä on 
osoitettu alueelle pikaraitiotieyhteys ja pyöräilyn yhteyksiä Vuotielle ja 
Vuosaaren keskustaan. Kaava-alueen länsipuolella sekä osittain ase-
makaava-alueella on voimassa Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaa-
va. Liikekeskuksen, huoltoaseman ja metroaseman korttelit on osay-
leiskaavassa merkitty keskustatoimintojen alueeksi. Helsingin maana-
laisen yleiskaavan nro 11830 mukaan alue on merkitty esikaupungin 
pintakallioalueeksi, ja kaavassa on tilavaraus viemäritunnelille. Nyt laa-
dittu kaavaratkaisu on em. yleiskaavojen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1988–2006. Kaa-
va-alueen länsireunalla on pieni osa aiemmin asemakaavoittamatonta 
aluetta. Kaava-alueella on nykyään noin 102 000 k-m2 asuinrakenta-
mista, joka on kerrostalorakentamista, noin 7 000 k-m2 liikerakentamis-
ta ja noin 8 000 k-m2 julkisia palveluita. Korttelitehokkuus vaihtelee e= 
0,3-0,8 välillä. Kaava-alueella asuu noin 3 700 asukasta. Kaupalliset 
palvelut ovat keskittyneet metroaseman läheisyyteen. Julkisia palvelui-
ta on lähinnä lapsille ja nuorille. Kaava-alueella on suhteellisesti Hel-
singin nykyisiä tavoitteita enemmän vuokratalovaltaista asuntokantaa.

Kaava-alueen omistaa pääosin Helsingin kaupunki ja tontin 54225/1 
yksityinen maanomistaja. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta. 
Kaavahankkeeseen on sisällytetty kaavamuutoshakemusten johdosta 
suunniteltuja osa-alueita, joiden sisältö on neuvoteltu hakijoiden kans-
sa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Asemakaavan muutoksen toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kus-
tannuksia (06/2019) ilman arvonlisäveroa seuraavasti:
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Kadut ja aukiot 8 milj. euroa
Puistot ja viheralueet 2,5 milj. euroa
Julkiset rakennukset / palvelut 35 - 40 milj. euroa
Teknisen huollon verkosto 2,7 milj. euroa
Yhteensä n. 48 - 53 milj. euroa

Kadut ja aukiot pitää sisällään kaavamuutoksesta katuihin ja aukioihin 
kohdistuvien rakennustöiden kustannukset. 

Julkiset rakennukset ja palvelut sisältävät kaavoitettavalle alueelle 
suunnitellun palvelurakennuksen rakentamiskustannukset. Kustannus 
on laskettu oletuksena, että palvelurakennus toteutetaan uudisraken-
nuksena. Rakennuskustannukset täsmentyvät jatkosuunnittelun yhtey-
dessä ja on huomattava, että rakennus palvelee tätä kaava-aluetta laa-
jempaa kokonaisuutta.

Puistot sekä virkistysalueet sisältävät kaava-alueelle toteutettavien 
puistojen sekä virkistysaluevyöhykkeiden kustannukset. Puistojen kus-
tannusarvio perustuu osin kaava-alueesta laadittuun Meri-Rastilan 
Kaupunkiuudistus - Puistojen yleissuunnitelmaan (Loci Maisema-
arkkitehdit, 2018).

Kustannusarviossa ei ole huomioitu purettavien rakennusten purkukus-
tannuksia eikä myöskään liikenteen väliaikaisratkaisuja.

Kaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille uudesta kaavoitetta-
vasta kerrosalasta kertyvä rakennusoikeuden arvo on laskettu käyttäen 
asumisen ja maankäytön toteuttamis- eli AM-ohjelman 2016 mukaista 
hallinta- ja rahoitusmuotojakaumaa. Kokonaisrakennusoikeuden arvo 
on arviolta 100–110 milj. euroa, josta kaavassa esitettävän uuden, osit-
tain purkavalla saneerauksella saatavan kerrosalan arvo on yhteensä 
noin 65–70 miljoonaa euroa ja olemassa olevan, pysyvän kerrosalan 
rakennusoikeuden arvo on yhteensä noin 35–40 milj. euroa. 

Koko aluetta koskeva laaja kaavamuutos on käynnistetty kaupungin 
toimesta ja on ollut kustannustehokasta ja kaupungin edun mukaista 
saada alueella sijaitsevat yksityisten hallinnoimat tontit mukaan kaa-
vamuutokseen. Koko aluetta koskeva kaupunkiuudistus on pyritty te-
kemään laaja-alaisesti ja yhtäaikaisesti. Tonttien haltijoilta ei peritä 
kaavoitusmaksua.

Kaavaratkaisun johdosta ei yksityisille maanomistajille koidu merkittä-
vää hyötyä, joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän pää-
töksen mukaiselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta. 
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Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli  julkisesti nähtävillä  17.9.– 16.10.2019 ja siitä ilmoi-
tettiin maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 11 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt 
huomautukset kohdistuivat asukkaiden osallistamiseen, viestintään ja 
eri hankkeiden koordinointiin, rakennusten sijoitteluun ja viheralueiden 
muutoksiin, arkkitehtuuriin ja kaupunkikuvaan, asumisen hallintamuo-
toihin, liikenneratkaisuihin ja meluun sekä ekologisuuteen.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta: Helen Sähköverkko Oy, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus),  sosiaali- ja terveystoimiala 
sekä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseo. 

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat sähkömuuntamoiden 
uudelleensijoittamiseen, vesihuollon johtotarpeisiin, melun torjuntaan, 
kehitysvammaisten asumisryhmän sijoittamiseen alueelle sekä kau-
punkikuvan muutokseen ja rakennussuojeluun.

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy ja 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL).

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.

Kaavaehdotuksen uusi julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus asetettiin uudelleen julkisesti nähtäville 29.6.– 4.8.2020 
ensimmäisen nähtävilläolon jälkeen valmistuneen luontoselvityksen 
(Vuosaaren alueen lahokaviosammalselvitys vuonna 2020, Faunatican 
raportteja 24/2020) johdosta. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin tämän nähtävillä olon aikana 10 muistutus-
ta. Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui lisäksi 3 kirjettä. Muistutuksis-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2021 61 (183)
Kaupunginvaltuusto

Asia/8
03.02.2021

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

sa ja kirjeessä esitetyt huomautukset kohdistuivat eri hankkeiden koor-
dinointiin, asukkaiden osallistamiseen ja viestintään, rakennusten sijoit-
teluun, purkamiseen ja viheralueiden muutoksiin, asumisen hallinta-
muotoihin ja sosiaaliseen kestävyyteen, liikenneratkaisuihin sekä ra-
kentamiseen kaava-alueen ulkopuolella. 

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa tois-
tamiseen julkisesti nähtävillä seuraavilta tahoilta: kaupunginmuseo, so-
siaali- ja terveystoimiala, HSY ja ELY-keskus. Lausunnoissa esitetyt 
huomautukset kohdistuivat erityisryhmien asumiseen, vesihuollon joh-
totarpeisiin katualueilla ja tontilla sekä hulevesien käsittelyyn ja luon-
nonsuojeluun. Kaupunginmuseo ja ELY-keskus toteavat, että päätök-
senteossa tulee lisäksi ottaa huomioon edellisten vaiheiden lausunnot 
koskien rakennussuojelua ja meluntorjuntaa.

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa: kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimiala, Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy HSL.

Toimenpiteet toisen julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituk-
senmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen 
huomautusten johdosta.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12570 kartta, päivätty 
3.9.2019, muutettu 20.10.2020

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12570 selostus, päivätty 
3.9.2019, muutettu 20.10.2020, päivitetty Kylk:n 20.10.2020 päätöksen 
mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma_6987
4 Vuorovaikutusraportti 3.9.2019, täydennetty 6.10.2020 sekä liitteenä 

selvityksiä ja asukastilaisuuksien muistioita
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5 Lausunnot, osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset_Yhdistetty_

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
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 4

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Asemakaavoitus
Kaupunginmuseo
Sosiaali- ja terveystoimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.01.2021 § 39

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto hyväksyy 54. kaupunginosan (Vuosaari) osaa kort-
telista 54225 sekä lähivirkistys- ja katualuetta koskevan asemakaavan 
ja 54. kaupunginosan (Vuosaari) kortteleita 54036, 54213, 54217–
54229, 54231 ja 54232 ja tonttia 54233/1 sekä katu-, puisto- ja lähivir-
kistysalueita koskevan asemakaavan muutoksen (muodostuvat uudet 
korttelit 54247 ja 54248) 3.9.2019 päivätyn ja 20.10.2020 muutetun pii-
rustuksen nro 12570 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmene-
vin perustein. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 20.10.2020 § 603

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Hankenumero 4730_1, 6987

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 3.9.2019 päivätyn ja 20.10.2020 muutetun asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12570 hyväksymistä. Asemakaava 
koskee Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari) osaa 
korttelista 54225 sekä lähivirkistys- ja katualuetta. Asemakaavan 
muutos koskee Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari) 
kortteleita 54036, 54213, 54217–54229, 54231 ja 54232 ja tonttia 
54233/1 sekä katu-, puisto- ja lähivirkistysalueita  (muodostuvat uu-
det korttelit 54247 ja 54248). 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, 
Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätök-
senteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

06.10.2020 Pöydälle

10.09.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

03.09.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Linda Wiksten, arkkitehti, puhelin: 310 37029

linda.wiksten(a)hel.fi
Tuukka Linnas, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37308

tuukka.linnas(a)hel.fi
Janne Antila, liikenneinsinööri (liikenne- ja katusuunnittelu: ), puhelin: 310 20355

janne.antila(a)hel.fi
Johanna Iivonen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi
Elise Lohman, maisema-arkkitehti (kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu), puhelin: 310 
26349

elise.lohman(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti (rakennussuojelu), puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Pekka Leivo, yksikön päällikkö (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi
Pirjo-Liina Koivusaari, johtava tonttiasiamies (maaomaisuuden kehittäminen ja tontit), 
puhelin: 310 38800

pirjo-liina.koivusaari(a)hel.fi
Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija (vuorovaikutus), puhelin: 310 37436

tiina.antila-lehtonen(a)hel.fi
Mikko Uro, yksikön päällikkö (viestintäpalvelut), puhelin: 310 37394

mikko.uro(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 12.8.2020

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Kaupunginmuseo on antanut lausunnon asemakaavan muutosehdo-
tuksesta 9.10.2019. Nyt nähtävillä olevassa muutosehdotuksessa ei ole 
tehty sellaisia muutoksia, jotka edellyttäisivät kaupunginmuseolta uutta 
tarkastelua lausuntoa varten. Kaupunginmuseo ei näin ollen katso ai-
heelliseksi lausua kaavaehdotuksesta. Päätöksenteossa tulee ottaa 
huomioon kaupunginmuseon 9.10.2019 päiväämä lausunto.
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupun-
ginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 9.10.2019

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

sari.saresto(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala 23.7.2020

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Asemakaavan muutosehdotuksessa on huomioitu sosiaali- ja terveys-
toimialan aiempi lausunto (10/2019, diaarinro HEL 2015-002625) Meri-
Rastilan länsiosan asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12570). 
Täydennysrakentamisessa erityisryhmien (kehitysvammaiset) asumi-
nen tulee ottaa tulevaisuudessa huomioon ASU-hankkeen jatkuvuutta 
ajatellen; sosiaali- ja terveystoimialan tuottamille erityisryhmien asu-
mispalveluille on tarvetta ASU-hankkeen valmistumisen jälkeenkin. Me-
ri-Rastilan alueelle toteutettuna saavutetaan jo olemassa olevan ja uu-
den asumispalveluyksikön välille synergiaetua. Kehitysvammaisten 
asumispalveluja toteutetaan Hekan vuokra-asumiseen integroituna.

Sosiaali- ja terveystoimiala 8.10.2019

Lisätiedot
Tapio Senne, suunnittelija, puhelin: 310 43895

tapio.senne(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 05.06.2019 § 42

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12570 pohjakartan 
kaupunginosassa 54 Vuosaari. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittaus-
palvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:
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Asemakaavan numero: 12570
Kaupunginosa: 54 Vuosaari
Kartoituksen työnumero: 48/2018
Pohjakartta valmistunut: 29.1.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi
Suvi Uotila, kiinteistöinsinööri, puhelin: 09 310 29076

suvi.uotila(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 22.08.2018 § 44

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Arkkitehti Linda Wiksten esitteli asiaa. Nimistötoimikunta on käsitellyt 
Meri-Rastilan täydennysrakentamiseen liittyvä nimistötarpeita viimeksi 
11.5.2016 (§ 47).

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Harbonpolku–Harbostigen 

(polku)

Perustelu: Liitynnäinen, Harbonkadun mukaan, joka on nimetty arkki-
tehti Fritz (Friedrich) Lüschin vuonna 1912 rakennuttaman Villa Harbon 
mukaan;

Hiekkalaiturinpolku–Sandkajsstigen 

(polku)
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Perustelu: Liitynnäinen, Hiekkalaiturin ja sen mukaan nimetyn Hiekka-
laiturinraitin mukaan;

Jaluskuja–Skotgränden 

(polku)

Perustelu: Ryhmänimi (veneet); liitynnäinen, Jaluspolun mukaan. Jalus 
on köysi, jolla purjeita säädetään, jalusköysi, skuutti (Kielitoimiston sa-
nakirjasta);

ja

Jiippipolku–Gippstigen 

(polku)

Perustelu: Ryhmänimi (purjehdus); liitynnäinen, nimistötoimikunnan 
11.5.2016 esittämän Jiippikujan mukaan. Jiippi merkitsee myötäkään-
nöstä eli myötätuulen kautta tehtävää käännöstä (Kielitoimiston sana-
kirjasta).

Lisäksi nimistötoimikunta päätti esittää, että seuraavien nimien käyttö-
aluetta jatketaan uuden asemakaavan alueella liitteenä olevan kartan 
mukaisesti:

- Halkaisijanpolku–Klyvarstigen

- Kalkkihiekanpolku–Kalksandsstigen

- Prammikuja–Bramgränden

- Rikipolku–Riggstigen.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.04.2017 § 170

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 4730_1, karttaruudut 675506, 675507, 676506, 676507, 677506 ja 677507

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 hyväksyä 14.2.2017 päivätyn Meri-Rastilan asemakaava- ja ase-
makaavan muutosluonnoksen laadittavan asemakaava- ja asema-
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kaavan muutosehdotuksen pohjaksi. Asemakaava koskee 54. kau-
punginosan (Vuosaari) osaa korttelista 54225 sekä lähivirkistysa-
luetta. Asemakaavan muutos koskee 54. kaupunginosan (Vuosaari) 
kortteleita 54036, 54112 ja 54210–54232 ja tonttia 54233/1 sekä 
katu-, virkistys- ja vesialueita (muodostuvat uudet korttelit 54164 - 
54166 ja 54245 - 54246).

 että lopullista kaavaa valmisteltaessa tulee harkita viheryhteyksien 
parempaa säilyttämistä kuitenkin niin, ettei asukaslukutavoite alene 
olennaisesti.

 että koska Meri-Rastilan asemakaava lisää asukasmäärää merkit-
tävästi alueella, jossa olisi voimakkaasti tarve kehittää yhteisöllisyyt-
tä, tulee jatkosuunnittelussa kaavoituksen mahdollistaa myös asu-
kastilaksi sopiva tontti kaupungin omistamana.

 että samalla on huolehdittava väestöennusteen ajantasaisuudesta 
sekä riittävistä varauksista palveluille, kuten päiväkodeille ja kouluil-
le hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelta.

 edellyttää, että kaavoitusvaiheessa tehdään ympäristövaikutusten, 
yritysvaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnit. 

 edellyttää, että jatkosuunnittelussa huomioidaan Kallahdenniemeltä 
pohjoiseen ja Pohjaveden puiston kautta kulkevan kehitettävän 
metsäverkostoyhteyden säilyminen.  Lisäksi tulee taata turvalliset ja 
selkeät reitit koululaisille Meri-Rastilan ja Kallahden koulun lähistöil-
lä toteutuksessa.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internetsivuilla: 
kohdassa Päätöksenteko.

www.hel.fi/ksv

Käsittely

11.04.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Palautusehdotus:
Eija Loukoila: Palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että poistetaan 
Ullaksenpuiston pohjoisosan suunnittelualue, Pohjavedenpuiston itä- ja 
eteläosa sekä ison Kallahden puiston pientaloalue.

Kannattaja: Elina Moisio

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti jäsen Loukoilan 
palautusehdotuksen äänin 6 – 3.

Vastaehdotus:
Elina Moisio: Meri-Rastilan asemakaavaa lisää asukkaita alueelle. Sa-

http://www.hel.fi/www/ksv/fi
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malla on huolehdittava väestöennusteen ajantasaisuudesta sekä riittä-
vistä varauksista palveluille, kuten päiväkodeille ja kouluille hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien varrelta.

Kannattaja: Jape Lovén

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä vastaehdotuksen yksi-
mielisesti.

Vastaehdotus:
Eija Loukoila: Lisätään päätöskohtaan: Lisäksi lautakunta edellyttää, et-
tä kaavoitusvaiheessa tehdään ympäristövaikutusten, yritysvaikutusten 
ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnit. 

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä vastaehdotuksen yksi-
mielisesti.

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Lisätään: Kaupunkisuunnittelulautakunta edellyttää, että 
jatkosuunnittelussa huomioidaan Kallahdenniemeltä pohjoiseen ja Poh-
javeden puiston kautta kulkevan kehitettävän metsäverkostoyhteyden 
säilyminen.  Lisäksi tulee taata turvalliset ja selkeät reitit koululaisille 
Meri-Rastilan ja Kallahden koulun lähistöillä toteutuksessa.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä vastaehdotuksen yksi-
mielisesti.

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Kun Meri-Rastilan asemakaava lisää asukasmäärää mer-
kittävästi alueella, jossa olisi voimakkaasti tarve kehittää yhteisöllisyyttä 
tulee jatkosuunnittelussa kaavoituksen mahdollistaa myös asukastilaksi 
sopiva tontti kaupungin omistamana.

Kannattaja: Osmo Soininvaara

Suoritetussa äänestyksessä jäsen Lovénin vastaehdotus voitti esitteli-
jän ehdotuksen äänin 5 – 4.

Vastaehdotus:
Osmo Soininvaara: Lopullista kaavaa valmisteltaessa tulee harkita vi-
heryhteyksien parempaa säilyttämistä kuitenkin niin. ettei asukasluku-
tavoite alene olennaisesti.

Kannattaja: Risto Rautava
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Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä vastaehdotuksen yksi-
mielisesti.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että poistetaan 
Ullaksenpuiston pohjoisosan suunnittelualue, Pohjavedenpuiston itä- ja 
eteläosa sekä ison Kallahden puiston pientaloalue.

Jaa-äänet: 6
Michael Berner, Matti Niiranen, Tom Packalén, Risto Rautava, Osmo 
Soininvaara, Heta Välimäki

Ei-äänet: 3
Eija Loukoila, Jape Lovén, Elina Moisio

Tyhjä: 0

Poissa: 0

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus:  Kun Meri-Rastilan asemakaava lisää asukasmäärää mer-
kittävästi alueella, jossa olisi voimakkaasti tarve kehittää yhteisöllisyyttä 
tulee jatkosuunnittelussa kaavoituksen mahdollistaa myös asukastilaksi 
sopiva tontti kaupungin omistamana.

Jaa-äänet: 4
Michael Berner, Matti Niiranen, Tom Packalén, Risto Rautava

Ei-äänet: 5
Eija Loukoila, Jape Lovén, Elina Moisio, Osmo Soininvaara, Heta Väli-
mäki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

07.03.2017 Pöydälle

28.02.2017 Pöydälle

14.02.2017 Pöydälle
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Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho

Lisätiedot
Linda Wiksten, arkkitehti, puhelin: 310 37029

linda.wiksten(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, liikenne, puhelin: 310 37353

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

peik.salonen(a)hel.fi
Maija Lounamaa, maisema-arkkitehti, julkiset ulkotilat, maisema, puhelin: 310 37258

maija.lounamaa(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Opetusvirasto 20.1.2017

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Opetusvirasto toteaa kannanottonaan seuraavaa:

Nykyinen Meri-Rastilan ala-asteen koulu (vuosiluokat 1-6) korttelitalos-
sa Jaluspolulla sekä Kallahden peruskoulu (vuosiluokat 1-9) Kallahden-
raitilla yhdistyvät 1.8.2017 lähtien Merilahden peruskouluksi, yhdeksi 
hallinnolliseksi kokonaisuudeksi. Väestöennusteen mukaan alueella 
asuvien oppilaiden määrä lähtee kasvamaan vasta vuoden 2026 jäl-
keen. Asemakaavoituksen edetessä tutkitaan ensisijaisesti alueella jo 
olemassa olevien tilojen mahdollista käyttöä koulun tarpeisiin. Toissijai-
sena vaihtoehtona on Jaluspolun (nykyisen Meri-Rastilan ala-asteen) 
tilojen laajentaminen.

Opetusvirasto Opetustoimen johtaja 7.5.2015

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 19.12.2016

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Meri-
Rastilan kaavaluonnoksesta 19.12.2016 mennessä.
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Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavaa ja asema-
kaavan muutosta Meri-Rastilaan. Se koskee Rastilan metroaseman 
ympäristöä, Meri-Rastilan liikekeskusta, toria, 1990-luvun alussa ra-
kennettua kerrostaloaluetta, asuinalueen sisäisiä puistoalueita ja katua-
lueita.

Alueelle suunnitellaan uutta asuntorakentamista puistoalueiden reunoil-
le ja oleville tonteille yhteistyössä taloyhtiöiden kanssa. Kaavahank-
keeseen sisältyy Rastilan liikekeskuksen uudistus ja osoitteessa Harus-
tie 5 olevan tontin lisärakentaminen. Näiden toimijat ovat jättäneet kaa-
vamuutoshakemuksen. Alueelle laaditaan myös liikennesuunnitelmaa. 
Asemakaava ja asemakaavan muutos lisäävät alueelle asuntoraken-
tamista noin 210 000 k-m2 (noin 4 200 uutta asukasta), julkisia palve-
luita noin 4 000 k-m2 ja liiketiloja noin 5 000 k-m2.

Lausunto

Meri-Rastilan kaupunkiuudistus on hyvä ja kannatettava projekti. Meri-
Rastilan imagoa tullaan kohentamaan ja ympäristön laatua halutaan 
parantaa.

Kaavamuutosprosessi on ollut avointa ja vuorovaikutteista, ja yhteistyö 
eri tahojen välillä on ollut tiivistä. Uusia, sujuvampia kaavoitukseen liit-
tyviä toimintatapojakin on tutkittu ja kehitetty tässä yhteydessä. 

Asemakaavoituksen pohjaksi on valmistunut ideasuunnitelma, jossa on 
tunnistettu muun muassa Meri-Rastilan säilytettäviä ominaispiirteitä se-
kä haasteita. Siinä esitetään myös kehittämisen ja rakentamisen pai-
nopisteet. 

Yleissuunnitelma ja image book

Yleisiin alueisiin, erityisesti viheralueisiin, kohdistuu suuria muutoksia, 
ja viheralueiden käyttöpaine lisääntyy. Rakennusvirasto pitää hyvänä 
päätöstä, että alueen orientoitavuutta, merellisyyttä, reittiverkostoa, tur-
vallisuutta, palveluita ja imagon nostoa lähdetään jatkokehittämään 
yleissuunnitelmatasolla. 

Jatkosuunnittelussa tulee selkeyttää alueen sisäisiä reittejä ja taata su-
juvat yhteydet viereisille, laajemmille virkistysalueille. 

Jatkotyössä on kiinnitettävä myös huomiota alueen yhtenäiseen laatu-
tason ja kaupunkikuvan määrittelyyn. Meri-Rastilan tien laatutasoa tu-
lee kuvata tarkemmin. Erikoisvalaistuksen tuominen Meri-Rastilaan pa-
rantaisi alueen turvallisuutta ja kohentaisi imagoa. Kaikki kaupunkiku-
valliset ja laatutasoa kuvaukset tulee koota esimerkiksi alueelliseen 
image bookiin. 
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Viheralueen palvelut ja Haruspuisto

Suuri osa täydennysrakentamisesta on osoitettu viheralueille. Mahdolli-
set täydennysrakentamisen painopisteet on tästä huolimatta tunnistettu 
hyvin. Kun viheralueiden pinta-ala pienenee, olevien puistojen palvelui-
den säilyminen nykyisissä paikoisaan on taloudelliset järkevää. 

Haruspuisto muodostaa Meri-Rastilan toiminnallisen, suositun ja moni-
kulttuurisen kohtaamispaikan. Haruspuiston toimintojen pinta-aloja ei 
saa supistaa. Leikkipuistolle ja pelikentälle on varattava riittävästi tilaa. 
Melko uuden betonisen skeittipaikan siirtoa tulee välttää. Toki Harus-
puiston laatutaso kaipaa tarkastelua, ja 1990-luvulla toteutetun puiston 
peruskorjaus on ajankohtaista. 

Haruspuistoon on istutettu vuosien varrella paljon harvinaisia puu- ja 
pensaslajeja. Niiden tarkka sijainti on selvitettävä suunnittelun edetes-
sä. Samoin niiden mahdollisiin siirtotöihin on varauduttava.

Koira-aitaukset ovat kaavaluonnoksessa jäämässä asutuksen alle. Niil-
le tulee osoittaa asemakaavoituksen edetessä lähietäisyydeltä paikat.

Vuosaaren eteläosassa on kattava leikkipaikka- ja -puistoverkosto. 
Tämän vuoksi uuden leikkipaikan perustaminen Pohjavedenpuistoon ei 
ole tarpeellista, koska alueen päiväkotitontille on oletettavasti tulossa 
leikkipaikka. Näin ollen vk-merkintä tulee poistaa Pohjavedenpuistosta. 

Viheryhteydet

Jatkosuunnittelussa on otettava huomioon, etteivät uudet rakennus-
massat estä yleiskaavassa esitettyjä metsäverkostotavoitteiden toteu-
tumista ja maakuntakaavaan merkittyjä viheryhteyksiä. Rakennusmas-
san sijoittelua Pohjavedenpuiston kaakkoiskulmaan tulee tästä syystä 
vielä tutkia uudelleen.

Viheralueiden käyttöpaineen ennakoiminen ja ohjaus

Meri-Rastilan tiivistyessä viheralueille kohdistuva käyttöpaine nousee. 
Luonnonmukaisen alueiden ja metsän elinvoimaisuus on taattava jat-
kossakin. Käyttöpaineen ennakoiminen on tärkeää esimerkiksi raken-
tamalla uusia reittejä ja polkuja, koska kuluneen metsäpohjan ennallis-
taminen on erittäin hankalaa. Luonnonmukaisilla viheralueilla on luon-
nonhoidolliset toimenpiteet taattava kaavamerkinnällä. Ole Kandelinin 
puiston, Rysäpuiston ja Pohjavedenpuiston hoito varmistetaan VL-1-
merkinnällä eli lähivirkistysalue, jossa saa tehdä luonnonhoidollisia toi-
menpiteitä. Ison Kallahden puiston kalliolakialue tulee merkitä VL-
alueeksi ja muun puiston merkinnän ollessa VP. Osoitettu VU-
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merkinnän raja on hyvä. Vaikka puistojen luonne on luonnonmukainen, 
ei se estä uusien reittien tekoa ja kalusteiden sijoittamista puistoihin.  

Ison Kallahden puistossa sijaitsevan Sjökullan torpan ympäristöön tu-
lee varata riittävästi tilaa, jotta alueen kulttuurihistoriallisia arvoja voi-
daan kehittää edelleen. Sinne on toivottu kaupunkiviljelyä, syötävää 
puutarhaa ja niittyä. 

Harbonkadun viereinen Rakennusmassan sijoittelua vaatii vielä jatko-
tarkistelua.

Kadut, kunnallistekniikka, liikenne ja Meri-Rastilan tie

Kaavahankkeen myötä rakennetaan uutta katuverkkoa, ja nykyiseen 
katu- ja liikenneverkkoon tulee merkittäviä muutoksia. 

Meri-Rastilan tiehen kohdistuu liikenteellisiä muutoksia ja katu perus-
korjataan. Kadun peruskorjaus nostaa Meri-Rastilan imagoa. Meri-
Rastilan tien tilavarauksessa tulee ottaa huomioon kaikkien liikenne-
muotojen vaatima tila, kunnallistekniset tilavaraukset, kadun istutukset 
sekä lumitila. Tiivistyvässä kaupunkirakenteessa tulee ottaa huomioon, 
että lumen väliaikaiseen varastointiin tarvitaan tilaa etenkin, kun alueel-
la ei ole varsinaista lumenvastaanottopaikkaa. Esimerkiksi katuaukiot 
voivat toimia lumen väliaikaisina varastointipaikkoina.

Meri-Rastilan tien linjauksen muutokset aiheuttavat johtosiirtoja.

Rakennusvirasto pitää erittäin hyvänä asiana, että Meri-Rastilan tielle 
ollaan tilaamassa tarkennettu liikennesuunnitelma. Siinä tutkitaan tar-
kemmin muun muassa uusien katupuiden ja pysäköintipaikkojen sijoit-
tumista katutilaan. 

Meri-Rastilan torin alle suunniteltu pysäköintilaitos ja sen päällä oleva 
yleinen alue on ongelmallinen (ma-merkintä). Lähtökohtaisesti maana-
laisen, yksityisen pysäköintitilan ja sen päällä olevan yleisen torialueen 
hallintarajat sekä ylläpidolliset seikat ovat aina haastavia. Jos yleisten 
alueiden alle tulee yksityisiä rakenteita, tulee noudattaa Yleisten aluei-
den alle tehtävien rakenteiden suunnitteluohjetta (rakennusvirasto 
2013). Meri-Rastilan torin kehittäminen kaipaa ideasuunnitelmaa.

Spinnukuja ja Vendakuja on merkitty päättyviksi kaduiksi. Ne yhtyvät 
Pohjavedenpuiston ja Haruspuiston reittiin. Katujen ja reitin risteyksiin 
tulee jatkosuunnittelussa kiinnittää huomioita. Pääulkoilureitin tulee ni-
metä asemakaavassa. 

Toteutus
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Jatkosuunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueen rakentamisen 
vaiheistuksen suunnitteluun. Järkevien, toteutuskelpoisten kokonai-
suuksien muodostaminen on tärkeää, jotta Meri-Rastilan kaupunkiuu-
distus käynnistyy ja etenee suotuisasti. 

Yleisille alueille aiheutuu suuria muutoksia. Suurten hankkeiden, kuten 
Meri-Rastilan tien peruskorjauksen, rahoitustarve- ja kustannusarviot 
tarvitaan seuraavassa vaiheessa. Rakentamisen lisäksi kyseessä on 
myös koko Meri-Rastilan imagon nosto. Tämän vuoksi yleisten aluei-
den - myös puistorakentamisen - rahoitus tulee turvata, jotta tähän ta-
voitteeseen päästään. 

Rakennusvirasto 4.5.2015

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

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

silja.hurskainen(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimisto 16.12.2016

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Meri-Rastilan asemakaavan muutos mahdollistaa yhteensä yli 200 000 
k-m2 uutta asuntorakentamista, joka sijoittuu puistoalueiden reunoille 
sekä nykyisiä kortteleita täydentämään. Myös julkisia palveluita ja liike-
tilaa on tarkoitus lisätä. Tällä hetkellä ei ole tiedossa mahdollisia tulevia 
tontinvarauksia kaupungin omaan asuntotuotantoon ja lausunto on 
luonteeltaan yleinen. Lausunto on laadittu kohtuuhintaisen asumisen ja 
luontevan täydennysrakentamisen näkökulmasta, eikä sitä ole erityi-
sesti kohdennettu kortteleittain.

Valtaosa uudisrakentamisesta tulee toteutumaan kallioiseen maastoon, 
jossa korkeuserot ovat suuria. Rakennusoikeuksien merkitseminen 
korttelikohtaisesti, ei rakennusaloittain, tuo tervetullutta joustoa haasta-
vaan lähtötilanteeseen. Rakennusalojen tulisi kuitenkin olla väljempiä ja 
korttelikokonaisuuksien olla toteutettavissa muutamilla, mieluiten sel-
keillä ja toistuvilla rakennustyypeillä.

Tiivistämisen myötä alueesta on rakentumassa nykyistä pienirakei-
sempi. Kerrostalokortteleihin tulisi tiivistämisestä huolimatta muodostua 
pihatiloja, joihin liikennealueiden, pelastusreittien ym. lisäksi mahtuu 
myös aurinkoisia leikki- ja oleskelualueita. Matalan asuntorakentamisen 
(3 kerrosta tai vähemmän) yhdistäminen tiiviiseen kerrostalokortteliin 
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onnistuu luontevasti niissä tilanteissa, joissa jokaiselle rivitalotyyppisel-
le asunnolle muodostuu suojainen reviiri ja kunnollinen asuntopiha. Ma-
talan kerrosmäärän asuntorakentamisen kortteleissa kaavamerkintä A 
antaisi toteutusvaiheeseen enemmän huoneistojakaumavaihtoehtoja 
kuin merkintä AR.

Asunnot tulisi voida avata parhaisiin ilmansuuntiin ja näkymiin siinäkin 
tapauksessa, että kohteisiin halutaan pieni keskipinta-ala. Vaihtelevas-
sa maastossa pelastusreitit tulee tutkia jo kaavavaiheessa huolellisesti, 
ja tarvittaessa mahdollistaa sekä kadulle, pihalle että puistoon sijoittu-
vat pelastuspaikat, aina tilanteen mukaan. Yli 8 kerrosta korkeassa ra-
kennuksessa tarvitaan huomattavasti normaalia enemmän kerrosalaa 
kerrosta kohti, jotta hankkeen talous kestää toisen poistumisportaan 
rakentamisen. Kustannusten kannalta epätaloudellisimmat, yli 8 ker-
roksisen rakentamisen kerrosluvut, ovat 9 ja 10, kerroksia tulisi olla ai-
na vähintään 12, mieluummin enemmän aina 16 kerrokseen asti.

Uudisrakentamisen autopaikat on sijoitettu osittain pysäköintitaloihin, 
osittain kansipihojen alle. Pihakansien tulisi olla selkeän muotoisia ja si-
joittua ramppeineen piha-alueille, ei rakennusrunkojen alle. Mikäli He-
ka-kohteiden nykyisistä tonteista on tarkoitus lohkoa osia muille toimi-
joille, tulee jo lähtökohtaisesti huomioida pysäköintiratkaisussa kustan-
nusten kohdistuminen eri hankkeille.

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 14.12.2016

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 15.11.2016

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

Meri-Rastilan vahvuuksia ovat mm. merellisyys, vaihtelevat maaston-
muodot, yhtenäinen arkkitehtoninen luonne ja luonnon läheisyys. 1990-
luvun kaupunkirakenteen mittakaavaa ja kaavan alkuperäisiä aiheita on 
otettu suunnittelutyön lähtökohdaksi ja niitä on tulkittu uudelleen osana 
suunnittelutyötä. 
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Rastilan metroaseman ympäristö, Meri-Rastilan liikekeskusta, tori ja 
1990-luvun alussa rakennettu kerrostaloalue sekä asuinalueen sisäiset 
puistoalueet tiivistyvät huomattavasti asemakaavanmuutoksen myötä. 

Kaava-alueen kokonaiskerrosala on 387 650 k-m2, josta olemassa ole-
vaa asuntorakentamista 132 000 k-m2, uutta asuntorakentamista 223 
300 k-m2, olemassa olevia julkisia palveluita 14 500 k-m2, uusia julki-
sia palveluita 9 150 k-m2, olemassa olevaa liiketilaa 2 000 k-m2 ja uut-
ta liiketilaa 6 700 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 4200. 

Asemakaavan muutos mahdollistaa tonttien lohkomisia siten, että tont-
tien osille voidaan rakentaa uusia asuinkerrostaloja. Myös nykyisille vi-
her-  ja katualueille esitetään asuinkerrostaloja. Rastilan torin alueella 
uusi rakentaminen edellyttää useiden olemassa olevien rakennusten 
purkamista. 

Kaavaratkaisu pienentää viheralueita noin 89 000 m2, mikä on noin 28 
% kaava-aluerajauksen sisäisistä viheralueista. Tämä on merkittävä 
muutos paitsi käyttäjien näkökulmasta myös maisemallisesti ja kau-
punkikuvallisesti.

Kaavamuutos vaikuttaa merkittävästi Meri-Rastilan ja koko Vuosaaren 
kaupunkikuvaan. Uusi liikekeskus, siihen liittyvät Meri-Rastilan tien 
pohjoisosan siirto ja kadun länsipuolelle syntyvä uusi asuinkortteli tiivis-
tävät metroaseman välitöntä ympäristöä huomattavasti. Liikekeskuksen 
pohjoisemman korttelin osana on 16-kerroksinen asuintorni, joka näkyy 
pitkälle Vuotien molempiin suuntiin. Torni muodostaa metroaseman 
pohjoispuolella olevan kymmenkerroksisen tornin kanssa uuden si-
sääntuloportin Vuosaareen. Asemakaavan muutoksella mahdolliste-
taan Meri-Rastilan tien varren tärkeisiin risteyksiin maamerkkimäistä 
rakentamista. Korkeaa rakentamista on sijoitettu myös maaston korkeil-
le kohdille korostamaan Meri-Rastilan vaihtelevia maastonmuotoja.  
Meri-Rastilalle tyypillinen kaupunkirakenteellinen idea on, että katujen 
varret rajataan rakennuksin ja kortteleiden pihat avautuvat puistoihin. 
Tätä periaatetta on noudatettu täydennysrakentamisen sijoittelussa. 

Kaava-alueella olevat arvokkaat luontokohteet on merkitty säilytettäviltä 
osiltaan asemakaavakarttaan. Pohjavedenpuistossa sijaitsevista mui-
naisrantakivikosta ja vanhasta kivilouhoksesta puistoalueella olevat 
osat on merkitty alueen osaksi, jossa on säilytettävä geologisia arvoja 
(ge). Ison Kallahden puiston lähde on merkitty säilytettäväksi lähteeksi 
(lä).

Kaupunginmuseon kanta:

Kaavamuutos merkitsee erittäin suurta kaupunkikuvallista muutosta 
Meri-Rastilassa ja laajemmin Vuotien ympäristössä. Alueen puistot 
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pienevät ja rakennettu ympäristö tiivistyy huomattavasti. Kaavaratkaisu 
perustuu useiden hyväkuntoisten asuinkerrostalojen purkamiseen. Alu-
een suhteellisen matala rakennuskanta täydentyy alkuperäisestä kaa-
varatkaisusta poikkeavilla korkeilla asuinrakennuksilla. 

Kaupunginmuseo pitää kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta 
valitettavana ja kestävän kehityksen näkökulmasta huonona kaavan 
edellyttämää rakennusten purkamista. Kaupunginmuseo edellyttää, et-
tä purettavat rakennukset dokumentoidaan ja esitetään vähintään kaa-
vaselostuksessa. Näin mittavan muutoksen ollessa kyseessä tulee alu-
een laajempi kaupunkikuvallinen dokumentointi tehdä ennen kuin pur-
kamiseen ja täydennysrakentamiseen ryhdytään.

Kaava-alueella Ison Kallahden puistossa on kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaita, asemakaavalla suojeltuja huvilarakennuksia. Niiden suojelu-
merkintä on säilytetty ja niiden asema puistoympäristössä on pääosin 
huomioitu. Kuitenkin kaupunginmuseon näkemyksen mukaan Harbon-
kadun varteen sijoitettu uusi kytkettyjen pientalojen kortteli uhkaa tä-
män kulttuuriympäristökokonaisuuden säilymistä. Se sulkisi näkymiä 
merelle, heikentäisi Iso-Kallahden puiston kulttuurihistoriallista ja mai-
semallista arvoa merkittävällä tavalla ja pienentäisi viheraluetta keskei-
siltä osiltaan. Uutta rakentamista esitetään puiston avoimelle osalle, 
jossa on niittymäistä kasvillisuutta. Kaupunginmuseo näkee alueen 
kulttuuriympäristökokonaisuutena, joka tulee säilyttää ennallaan avoi-
mena puistoalueena, jossa ympäristö ja suojellut rakennukset olennai-
sesti liittyvät toisiinsa. Kaupunginmuseo esittääkin, että em. korttelista 
luovutaan ja puiston VU-korttelimerkintä täydennetään /s merkinnällä, 
kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas puisto. 

Kaupunginmuseo esittää myös, että Iso-Kallahden puistossa sijaitse-
vien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten suojelumääräystä 
täydennetään seuraavasti: ”Kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistorialli-
sesti arvokas rakennus.” 

Kaupunginmuseo korostaa, että täydentävän rakentamisen suunnitte-
lun lähtökohtana tulee olla Meri-Rastilan 1990-luvun kaavaratkaisu ja 
arkkitehtuuri. Kaavamuutos mahdollistaa alueelle erittäin suuren lä-
hiympäristön muutoksen. Tavoitteena tulee olla mahdollisimman hallittu 
ja olemassa olevaa rakennettua ympäristöä kunnioittava suunnittelu.

Kaupunginmuseo tarkastelee kaavahanketta kulttuuriympäristön vaali-
misen näkökulmasta ja edellyttää, että edellä mainitut kulttuuriympäris-
tön arvon säilymiseen liittyvät seikat otetaan asemakaavamuutoksessa 
huomioon.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 8.4.2015
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Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 08.12.2016 § 167

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lau-
sunnon:

Liikuntalautakunta pitää hyväksyttävänä, että asemakaavan muutok-
sessa nykyistä urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (UP) pienennetään. 
Aluetta ollaan muuttamassa puistoalueeksi (VP), asuinkerrostalojen 
korttelialueeksi (AK) ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennus-
ten korttelialueeksi (AR).

Asemakaavaratkaisu vähentää urheilu- ja virkistysaluetta noin 6,2 heh-
taaria, josta 5,1 hehtaaria muuttuu puistoalueeksi. Kaavaratkaisu säilyt-
tää mahdollisuuden kehittää alueen liikuntapalveluita 3,3 hehtaarin alu-
eella.

Liikuntaviraston palveluista nykyisellä urheilu ja virkistyspalvelualueella 
toimii Kallahdenkenttä, jolla voi harrastaa mm. nappulajalkapalloa, pi-
kajuoksua, tennistä, jääkiekkoa ja luistelua sekä Ison Kallahden uima-
ranta, jonka yhteydessä on myös Beach volley kenttä, leikkipaikka ja 
vuokrattava puulämmitteinen sauna.

Esittelijä
osastopäällikkö
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Matti Kuusela, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 11.05.2016 § 47

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Arkkitehti Linda Wiksten esitteli Vuosaaren kaupunginosassa sijaitse-
van Meri-Rastilan täydennysrakentamiseen liittyvää suunnittelutilannet-
ta ja nimistötarpeita. Nimistötoimikunta totesi, että alueelle suunnitelta-
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van täydentävän nimistön tulee limittyä alueella jo käytössä oleviin ve-
neiden ja purjehduksen merellisiin aihepiireihin sekä virolaisiin paikan-
nimiin.

Nimistötoimikunta päätti alueelle seuraavia uusia nimiä:

Jiippikuja–Gippgränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (purjehdus); jiippi = myötäkäännös;

Levankikuja–Levanggränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (veneet); levanki = isopurjeen jaluskisko;

Pranglinkuja–Vrangögränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (virolaiset paikannimet); Prangli on saari Viron 
pohjoisrannikolla Suomenlahdella Viimsin kunnassa. Saari on kooltaan 
6,44 km² ja asukkaita siellä on noin 100. Prangli on Viimsin kunnan ai-
noa pysyvästi asutettu saari;

Saalinkikuja–Salningsgränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (veneet); saalinki = nostopuomien köysien kiris-
tin tai vanttien levitin mastossa;

Spinnukuja–Spinnakergränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (veneet); liitynnäinen, Spinnutien mukaan;

Spinnupolku–Spinnakerstigen
(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (veneet); liitynnäinen, Spinnutien mukaan;

Spinnutie–Spinnakervägen
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (veneet); spinnu = spinaakkeri, pallokas, pallo-
purje, useimmissa venetyypeissä purjealaltaan suurin purje;

ja

Vendakuja–Stagvändningsgränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (purjehdus); venda = vastakäännös, veneen 
kääntö uuteen suuntaan vastatuulen kautta.
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Sanojen merkitykset on tarkistettu Kielitoimiston sanakirjasta, Wikipe-
diasta sekä teoksesta Merenkulkualan sanakir-
ja–Sjöfartslexikon–Maritime Dictionary (Holger E. Eklund,  Kustannu-
sosakeyhtiö Otava, 1978).

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kaupunginkirjasto 30.4.2015

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tiivistää olemassa olevaa 
kaupunkirakennetta. Muutoksella pyritään saamaan alueelle noin 
3300–4600 uutta asukasta. Samalla on tarkoitus parantaa alueen puis-
toja, aukioita, katualueita ja metroaseman ympäristöä. Meri-Rastilan 
julkisten kaupunkitilojen kehittämishanke on Helsingin kaupungin lä-
hiöprojektin hankkeita. Alueella on mm kouluja, päiväkoteja, nuorisotalo 
ja kappeli.

Kaupunginkirjastolla ei suunnitelmissa laajentaa kirjastoverkkoa ase-
makaava-alueelle. Alueen asukkaita palvelevat Itäkeskuksessa ja Vuo-
saaressa sijaitsevat isot kirjastot ja Meri-Rastilassa lastenkirjastoauto 
Skidi (Ramsinniementie 1).

Lisätiedot
Saara Ihamäki, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: 310 85503

saara.ihamaki(a)hel.fi

Nuorisoasiainkeskus 24.4.2015

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää 4.5.2015 mennessä nuorisoasiain-
keskuksen mielipidettä Vuosaaren Meri-Rastilan täydennysrakentami-
sen asemakaavamuutokseen

Nuorisoasiainkeskuksen mielipide 

Nuorille ja nuorisoasiainkeskukselle Meri-Rastila on tärkeä ja merkityk-
sellinen asuinalue. Nuoria asuu alueella runsaasti, yli 1000 10 -17-
vuotiasta, ja monikulttuuristen nuorten osuus nuorista on korkea. Pai-
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kallisten palvelujen merkitys alueella suuri ja metro on luonteva ja vai-
vaton joukkoliikenteen palvelu liikkua Itäkeskuksen kautta keskustaan. 
Perheet ovat kaupungin keskiarvoa vähävaraisempia ja monilapsisia, 
joten voimavarat esimerkiksi nuorten harrastamiseen oman alueen ul-
kopuolella ovat tavanomaista niukempia. Näin ollen Meri-Rastilan tar-
joamien mahdollisuuksien vahvistaminen on erityisesti nuorten ja 
yleensä lapsiperheiden kiinnostuksen kohteena. Esimerkiksi Meri-
Rastilan nuorisotalo toimii keskeisenä palvelukokonaisuutena nuorille 
keskellä aluetta. Nuorisotalossa kirjattiin 11000 nuorten käyntikertaa 
vuonna 2014. Lasten ja aikuisten käyntejä oli lisäksi lähes 13 000. Nuo-
risoasiainkeskuksen asiakastutkimuksessa keväällä 2014 nuorisotalon 
asiakkaista 55 % oli muita kuin suomenkielisiä. Osuus on toiseksi kor-
kein koko kaupungissa.

Asemakaavan muutoksessa suunnitellun kaupunkirakenteen tiivistämi-
sen varsinkin metroaseman läheisyydessä vaikutukset ovat myönteisiä. 
Uuden laadukkaan asuntorakentamisen myötä saadaan lisää asukkai-
ta, mikä samalla mahdollistaa palvelurakenteen monipuolistamisen ja 
laajentamisen. Nuoret suhtautuvat alueen täydennysrakentamiseen 
pääosin myönteisesti.

Toinen nuorten kannalta merkittävä kehityssuunta on Lähiöprojektiin 
liittyvä julkisten kaupunkitilojen kehittämishanke. Siinä on tarkoitus pa-
rantaa alueen lukuisia puistoja, pieniä metsäalueita, aukioita, katutilaa 
ja metroaseman ympäristöä. Tähän liittyvät asemakaavaan tehtävät va-
raukset riittäville virkistysalueille ja liikuntaan. Lisäksi asemakaavan 
muutoksen tavoitteena on parantaa reittejä alueen sisällä sekä yhteyk-
siä viereisten alueiden palveluihin, erityisesti kävellen ja pyörällä.

Kun helsinkiläisiltä nuorilta (N=1012) kysyttiin NuHa -hankkeessa 
vuonna 2014, mitä asioita he pitävät tärkeinä omassa asuinympäristös-
sään, nostivat he esille seuraavat teemat: oman alueen viihtyisyys, 
luonto, toimiva joukkoliikenne ja oman alueensa suunnitteluun vaikut-
taminen. 

Nuorisoasiainkeskuksen näkemyksen ja myös paikallisten nuorisotyön 
toimijoiden näkökulmasta Meri-Rastilan kehittämisessä ja asemakaa-
van muuttamisessa on erittäin tärkeä ottaa nuoret monipuolisesti mu-
kaan. Tätä on jo menestyksellä tehty asemakaavan muutoksen esivai-
heessa. Nuorille suunnattuja vuorovaikutusmenetelmiä on haluttu pa-
rantaa, kuten tavoitteeksi on asetettukin. Nuorisotalon aulassa on ko-
keiltu ideaseinää, RuutiExpossa kaupungintalolla Meri-Rastilan kehit-
tämistä hahmoteltiin sekä perinteisellä muovailuvahamallilla ja Minec-
raft-pelin avulla. Näitä jo kokeiltuja ja uusiakin vuorovaikutuksen mene-
telmiä olisi hyödyllistä käyttää myös suunnittelun seuraavissa vaiheis-
sa. Meri-Rastilan erilaisissa maastoissa, puistoissa, metsissä ja ran-
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noilla voitaisiin nuorten kanssa soveltaa muun muassa yhteissuunnitte-
lun välineitä.

Lisätiedot
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 2.4.2015

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta nro 1201–00/15. Suunnittelualue Meri-
Rastilassa rajautuu pohjoisessa Vuotiehen ja metrorataan, idässä Kal-
lahden osa-alueen asuinkortteleihin, etelässä rivitalopainotteisiin kortte-
leihin ja lännessä puistoalueeseen. Asemakaavan muutoksella pyritään 
tiivistämään kaupunkirakennetta kaupungin strategian mukaisesti eri-
tyisesti Rastilan metroaseman läheisyydessä. Asemakaavan muutok-
sella pyritään saamaan alueelle n. 4 600 lisäasukasta.

Meri-Rastilan alue tukeutuu liikenteellisesti Rastilan metroon, Vuotie-
hen ja alueen läpi kulkevaan bussiliikenteeseen. Vuoden 2015 syksyllä 
poikittainen runkolinja 560 aloittaa liikennöinnin Meri-Rastilan kautta. 

HKL pitää kannatettavana Meri-Rastilan täydennysrakentamista, jolloin 
mahdollistetaan liikkumisen painottuminen metroliikenteeseen. Liiken-
nelaitoksen kantana on myös, että HKL:n metroaseman kiinteistöihin ei 
ole toivottavaa tehdä muutoksia. Myös metroliikenteelle ei saa aiheutua 
toimintakatkoja mahdollisesta metroradan tai -aseman läheisyyteen ra-
kennettavista kohteista. Metroliikennöinnistä aiheutuu melu- ja tärinä-
haittoja mahdollisesti radan läheisyyteen rakennettaville kiinteistöille. 
Nämä haittatekijät tulee huomioida kaavoitusvaiheessa.

Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi
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§ 24
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2021-001525, 2021-001526, 2021-001530, 2021-001531, 2021-001614

Päätös

Talousarvioaloitteet

 Valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloite rikkoutuneiden 
muurien ja vastaavien kaupunkirakennelmien korjausmäärärahojen 
korotuksesta

Ryhmäaloitteet

 Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän ryhmäaloite Hel-
singin palkkatakuusta 

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

 Valtuutettu Eva Biaudet'n ym. aloite ihmiskaupan uhrien palvelujen 
kehittämisestä

 Valtuutettu Mai Kivelän ym. aloite ilmastohaitallisesta ulkomainon-
nasta vapaasta kaupunkitilasta

 Valtuutettu Juha Hakolan ym. aloite Lauttasaaren ala-asteen (Laut-
tasaarentie 50) liikenneturvallisuudesta 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 16
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:

 Maria Ohisalo, ersättare Jarmo Nieminen
 Johanna Laisaari, ersättare Maija Anttila
 Vesa Korkkula, ersättare Sirpa Puhakka 

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:

 Mari Holopainen
 Satu Silvo
 Osmo Soininvaara

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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§ 17
Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Silja Borgarsdóttir Sandelin och Jussi Chydenius valdes 
till protokolljusterare med ledamöterna Mari Rantanen och Atte Kaleva 
som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Silja Borgars-
dóttir Sandelin och Jussi Chydenius till protokolljusterare med ledamö-
terna Mari Rantanen och Atte Kaleva 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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§ 18
Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om befogenheterna för det 
organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar

HEL 2021-000212 T 00 01 00

Beslut

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1 Förvaltningsstadga 3.2.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

I den gällande förvaltningsstadgan specificeras de i lagen om smitt-
samma sjukdomar angivna åtgärder som stadsstyrelsen har befogen-
heter att vidta i egenskap av det kommunala organ som ansvarar för 
bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Med tanke på att lagen om 
smittsamma sjukdomar kan ändras föreslås det att förvaltningsstadgan 
ska förenklas så att den också efter eventuella lagändringar täcker alla 
de åtgärder om vilka beslut kan fattas av det kommunala organ som 
ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar.

Enligt 8 kap. 1 § 1 mom. 8b punkten i den gällande förvaltningsstadgan 
beslutar stadsstyrelsen, om inte något annat är föreskrivet om befo-
genheterna, i egenskap av det kommunala organ som ansvarar för be-
kämpningen av smittsamma sjukdomar om stängning av verksamhet-
senheter inom socialvården och hälso- och sjukvården, läroanstalter, 
daghem, bostäder och motsvarande lokaler och om förbud mot allmän-
na sammankomster eller offentliga tillställningar och, med stöd av 71 § 
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i lagen om smittsamma sjukdomar, om karantän, karantän för varor och 
isolering.

Det föreslås att 8 kap. 1 § 1 mom. 8b punkten i förvaltningsstadgan får 
följande lydelse: Stadsstyrelsen, om inte något annat är föreskrivet om 
befogenheterna, utgör det kommunala organ som ansvarar för be-
kämpningen av smittsamma sjukdomar.

Stadgearbetsgruppen behandlade ändringsförslaget 19.10.2020.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1 Förvaltningsstadga 3.2.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.01.2021 § 38

HEL 2021-000212 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
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§ 19
Principbeslut om omorganisering av hamnfunktionerna samt ut-
gångsläget för markanvändningen i hamnområdena i Södra och 
Västra hamnen och på Skatudden

HEL 2020-014049 T 10 00 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade som följer:

Planeringen av markanvändningen i Södra hamnen ska fortsätta utgå-
ende från det s.k. koncentrationsscenariot, på så sätt att långtradartra-
fiken i samband med passagerar- och bilfärjorna kan upphöra i Södra 
hamnen. En förutsättning är att all trafik med bil- och passagerarfärjor 
upphör i Södra hamnen. Passagerar- och bilfärjorna till Stockholm kon-
centreras till Skatudden och Tallinns passagerar- och bilfärjetrafik till 
Västra hamnen. Utvecklingen av markanvändningen i Södra hamnen 
(inkl. Skatudden, Västra hamnen, Busholmen, Gräsviken och Sund-
holmen) fortsätter i enlighet med denna princip för att trygga hamnens 
verksamhetsförutsättningar samt den totala nytta som arrangemanget 
avkastar. 

En tunnel planeras från Västra hamnen till Västerleden, som ska göra 
det möjligt att utvidga funktionerna i Västra hamnen och att organisera 
hamntrafiken smidigt. 

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande fem hemställnings-
klämmar:

1. I samband med godkännandet av principbeslutet om omor-
ganisering av hamnfunktionerna efterlyser stadsfullmäktige 
att det utreds hur användningen av Olympiaterminalen kan ta 
hänsyn till byggnadens historia som den äldsta passagerar-
terminalen i staden. (Björn Månsson)

  
2. I samband med godkännandet av principbeslutet om omor-

ganisering av hamnfunktionerna samt utgångsläget för mar-
kanvändningen i hamnområdena i Södra och Västra hamnen 
och på Skatudden förutsätter fullmäktige att man i den fortsat-
ta planeringen reder ut möjligheterna att bygga den planerade 
tunneln från Västra hamnen till Västerleden på så sätt att den 
inte inverkar negativt på natur-, rekreations-, och kulturvärde-
na i Lappvikens sjukhusområde. (Thomas Wallgren)

  
3. Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av principbes-
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lutet att det utreds om det är möjligt att förbättra betingelserna 
för kollektiv sjötrafik vid Magasinstranden och Olympiakajen 
och att över lag öka kollektivtrafiken till sjöss. (Silja Bor-
garsdóttir Sandelin)

  
4. I samband med godkännandet av principbeslutet om omor-

ganisering av hamnfunktionerna förutsätter stadsfullmäktige 
att man reder ut hur man kan bibehålla trivseln och uppmunt-
ra till urban verksamhet nära invånarna, med låg tröskel samt 
småföretagande i Södra hamnens och Västra hamnens 
områden under den kommande byggtiden. (Laura Kolbe)

  
5. Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om spårvagnska-

paciteten till Västra hamnen kan ökas så att den räcker till för 
den växande persontrafiken. (Tuomas Rantanen)

Behandling

Ledamoten Anni Sinnemäki understödd av ledamoten Paavo Arhinmäki 
föreslog följande: 

 Stadsfullmäktige konstaterar att samtidigt som konsekvenser-
na av en eventuell hamntunnel och dess lönsamhet bedöms 
och innan ett slutligt beslut om den fattas, styr hamnen den 
tunga trafiken och den övriga fordonstrafiken till Nordsjö mer 
än enligt de nuvarande planerna, så länge det är motiverat 
med tanke på hanteringen av investeringarna i Nordsjö. Kon-
sekvenserna av denna styrning följs systematiskt upp framför 
allt med hänsyn till att trafiken på Busholmen över lag ska 
löpa smidigt. Målet är att stärka Nordsjös roll allt mer som 
frakthamn. Ett annat mål är att förbättra hamnens förmåga att 
speciellt tjäna bilburna passagerare mångsidigt genom att 
erbjuda dem ett alternativ till Busholmen.

  
 Investeringsbeslutet om hamntunneln fattas utifrån samhäll-

sekonomiska och affärsekonomiska lönsamhetsbedömningar, 
när det har samlats tillräckligt med erfarenhet om konsekven-
serna av styrningen till Nordsjö.

Ledamoten Paavo Arhinmäki understödd av ledamoten Sami Muttilai-
nen föreslog att till beslutsförslaget, punkt 3, läggs till:

 "Vid den fortsatta beredningen utreds också möjligheten att 
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jämfört med förslaget frigöra mer vidsträckta områden för all-
mänt bruk inom det nuvarande hamnområdet på Skatudden."

Ledamoten Paavo Arhinmäki understödd av ledamoten Sami Muttilai-
nen föreslog att till beslutsförslaget, punkt 3, läggs till:

 "Innan man tar de slutliga besluten om en koncentration av 
hamnfunktionerna till Västra hamnen och att bygga hamntun-
neln ska det göras en närmare utredning om vilka lokalekono-
miska konsekvenser en flyttning av hamnfunktionerna till 
Nordsjö i större utsträckning har på sysselsättningen och livsk-
raften i östra Helsingfors, och hamnalternativen bör bedömas 
med tanke på utveckling av hela staden."

Under diskussionen framställdes fem förslag till hemställningsklämmar.

Ledamoten Björn Månsson understödd av ledamoten Thomas Wallgren 
föreslog följande hemställningskläm:

 I samband med godkännandet av principbeslutet om omorga-
nisering av hamnfunktionerna efterlyser stadsfullmäktige att det 
utreds hur användningen av Olympiaterminalen kan ta hänsyn 
till byggnadens historia som den äldsta passagerarterminalen i 
staden.

Ledamoten Thomas Wallgren understödd av ledamoten Silja Borgars-
dóttir Sandelin föreslog följande hemställningskläm:

 I samband med godkännandet av principbeslutet om omorga-
nisering av hamnfunktionerna samt utgångsläget för markan-
vändningen i hamnområdena i Södra och Västra hamnen och 
på Skatudden förutsätter fullmäktige att man i den fortsatta pla-
neringen reder ut möjligheterna att bygga den planerade tun-
neln från Västra hamnen till Västerleden på så sätt att den inte 
inverkar negativt på natur-, rekreations-, och kulturvärdena i 
Lappvikens sjukhusområde.

Ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelin understödd av ledamoten Mia 
Haglund föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av principbeslu-
tet att det utreds om det är möjligt att förbättra betingelserna för 
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kollektiv sjötrafik vid Magasinstranden och Olympiakajen och 
att över lag öka kollektivtrafiken till sjöss.

Ledamoten Laura Kolbe understödd av ledamoten Ville Jalovaara fö-
reslog följande hemställningskläm:

 I samband med godkännandet av principbeslutet om omorgani-
sering av hamnfunktionerna förutsätter stadsfullmäktige att man 
reder ut hur man kan bibehålla trivseln och uppmuntra till urban 
verksamhet nära invånarna, med låg tröskel samt småföreta-
gande i Södra hamnens och Västra hamnens områden under 
den kommande byggtiden.

Ledamoten Tuomas Rantanen understödd av ledamoten Veronika 
Honkasalo föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om spårvagnskapaci-
teten till Västra hamnen kan ökas så att den räcker till för den 
växande persontrafiken.

Omröstningsordning

Först togs motförslagen separat upp till omröstning, varefter hemställ-
ningsklämmarna togs separat upp till omröstning.

1 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, motförslag NEJ

JA-förslag: Stadsstyrelsen
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige konstaterar att samtidigt som konse-
kvenserna av en eventuell hamntunnel och dess lönsamhet bedöms 
och innan ett slutligt beslut om den fattas, styr hamnen den tunga trafi-
ken och den övriga fordonstrafiken till Nordsjö mer än enligt de nuva-
rande planerna, så länge det är motiverat med tanke på hanteringen av 
investeringarna i Nordsjö. Konsekvenserna av denna styrning följs sys-
tematiskt upp framför allt med hänsyn till att trafiken på Busholmen 
över lag ska löpa smidigt. Målet är att stärka Nordsjös roll allt mer som 
frakthamn. Ett annat mål är att förbättra hamnens förmåga att speciellt 
tjäna bilburna passagerare mångsidigt genom att erbjuda dem ett al-
ternativ till Busholmen. Investeringsbeslutet om hamntunneln fattas uti-
från samhällsekonomiska och affärsekonomiska lönsamhetsbedöm-
ningar, när det har samlats tillräckligt med erfarenhet om konsekven-
serna av styrningen till Nordsjö.
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Ja-röster: 52
Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva 
Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, 
Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti 
Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaa-
ra, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, 
Mia Nygård-Peltola, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaa-
na Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wil-
le Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Ilkka Taipale, Sampo Ter-
ho, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Jan Vapaavuori, 
Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä

Nej-röster: 33
Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Mia Haglund, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Kaisa Hernberg, 
Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Petra Malin, Sami Muttilainen, 
Jarmo Nieminen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Sirpa Puhakka, 
Tuomas Rantanen, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Osmo Soi-
ninvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Reetta Vanhanen, Sanna 
Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

2 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, motförslag NEJ

JA-förslag: Stadsstyrelsen
NEJ-förslag: Till beslutsförslaget, punkt 3, läggs till: "Vid den fortsatta 
beredningen utreds också möjligheten att jämfört med förslaget frigöra 
mer vidsträckta områden för allmänt bruk inom det nuvarande hamn-
området på Skatudden."

Ja-röster: 72
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-
Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sande-
lin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, 
Tuula Haatainen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte 
Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari 
Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, 
Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, 
Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulu-
mies, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
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Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-
Peltola, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, 
Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo 
Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo 
Terho, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanha-
nen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesi-
kansa, Ozan Yanar

Nej-röster: 13
Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Mia Haglund, Veronika Honkasalo, Mai 
Kivelä, Dan Koivulaakso, Petra Malin, Sami Muttilainen, Petrus Penna-
nen, Sirpa Puhakka, Suldaan Said Ahmed, Anna Vuorjoki, Paavo 
Väyrynen

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

3 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, motförslag NEJ

JA-förslag: Stadsstyrelsen
NEJ-förslag: Till beslutsförslaget, punkt 3, läggs till: "Innan man tar de 
slutliga besluten om en koncentration av hamnfunktionerna till Västra 
hamnen och att bygga hamntunneln ska det göras en närmare utred-
ning om vilka lokalekonomiska konsekvenser en flyttning av hamnfunk-
tionerna till Nordsjö i större utsträckning har på sysselsättningen och 
livskraften i östra Helsingfors, och hamnalternativen bör bedömas med 
tanke på utveckling av hela staden."

Ja-röster: 52
Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva 
Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, 
Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti 
Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaa-
ra, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, 
Mia Nygård-Peltola, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaa-
na Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wil-
le Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Ilkka Taipale, Sampo Ter-
ho, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Jan Vapaavuori, 
Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä
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Nej-röster: 33
Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Mia Haglund, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Kaisa Hernberg, 
Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Petra Malin, Sami Muttilainen, 
Jarmo Nieminen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Sirpa Puhakka, 
Tuomas Rantanen, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Osmo Soi-
ninvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Reetta Vanhanen, Sanna 
Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

4 omröstningen

Ledamoten Björn Månssons förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: I samband med godkännandet av principbeslutet om omor-
ganisering av hamnfunktionerna efterlyser stadsfullmäktige att det ut-
reds hur användningen av Olympiaterminalen kan ta hänsyn till bygg-
nadens historia som den äldsta passagerarterminalen i staden.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 51
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura 
Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Jasmin Hamid, Eveliina 
Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, 
Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivu-
laakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Sami 
Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Johanna Nuorteva, Terhi 
Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasi-
ma Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Thomas 
Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 33
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, 
Fatim Diarra, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Joel Harki-
mo, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Hannu Oskala, 
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Petrus 
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Pennanen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille 
Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Ulla-
Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Paavo Väyrynen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Björn Månssons förslag till hem-
ställningskläm.

5 omröstningen

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

JA-förslag: I samband med godkännandet av principbeslutet om omor-
ganisering av hamnfunktionerna samt utgångsläget för markanvänd-
ningen i hamnområdena i Södra och Västra hamnen och på Skatudden 
förutsätter fullmäktige att man i den fortsatta planeringen reder ut möj-
ligheterna att bygga den planerade tunneln från Västra hamnen till Väs-
terleden på så sätt att den inte inverkar negativt på natur-, rekreations-, 
och kulturvärdena i Lappvikens sjukhusområde.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 54
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Jasmin 
Hamid, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Ho-
lopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaa-
ra, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, 
Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn 
Månsson, Jarmo Nieminen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Terhi 
Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, 
Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, 
Sampo Terho, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinik-
ka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan 
Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 30
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Ju-
ha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, 
Arja Karhuvaara, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Jenni 
Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Mika Raatika-
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inen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Mirita Saxberg, 
Daniel Sazonov, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Thomas Wallgrens förslag till 
hemställningskläm.

6 omröstningen

Ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelins förslag till hemställningskläm 
JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av principbe-
slutet att det utreds om det är möjligt att förbättra betingelserna för kol-
lektiv sjötrafik vid Magasinstranden och Olympiakajen och att över lag 
öka kollektivtrafiken till sjöss.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 54
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, 
Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diar-
ra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, 
Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville 
Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai 
Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Petra Malin, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Johanna Nuorteva, Terhi Peltokorpi, 
Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Anni Sin-
nemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo Ter-
ho, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 30
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, 
Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Atte Kaleva, Arja Kar-
huvaara, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laakso-
nen, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Hannu Oska-
la, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Mari 
Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazo-
nov, Osmo Soininvaara, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana 
Vartiainen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelins 
förslag till hemställningskläm.
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7 omröstningen

Ledamoten Laura Kolbes förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: I samband med godkännandet av principbeslutet om omor-
ganisering av hamnfunktionerna förutsätter stadsfullmäktige att man 
reder ut hur man kan bibehålla trivseln och uppmuntra till urban verk-
samhet nära invånarna, med låg tröskel samt småföretagande i Södra 
hamnens och Västra hamnens områden under den kommande byggti-
den.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 55
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Eva Biau-
det, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Mika 
Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Jasmin 
Hamid, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Ho-
lopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaa-
ra, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Heimo Laaksonen, 
Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Jo-
hanna Nuorteva, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said 
Ahmed, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, 
Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, 
Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 28
Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, Ju-
ha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, 
Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Seija Muurinen, Dani 
Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pa-
karinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Mari Ran-
tanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Ulla-Marja Urho, 
Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Frånvarande: 1
Mirita Saxberg

Ledamoten Arja Karhuvaara meddelade att hennes avsikt hade varit att 
rösta blankt.
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Stadsfullmäktige godkände ledamoten Laura Kolbes förslag till hem-
ställningskläm.

8 omröstningen

Ledamoten Tuomas Rantanens förslag till hemställningskläm JA, mot-
sätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om spårvagnska-
paciteten till Västra hamnen kan ökas så att den räcker till för den väx-
ande persontrafiken.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 53
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Jasmin Hamid, 
Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Kati 
Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Ko-
ivulaakso, Laura Kolbe, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Jarmo Nieminen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, 
Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Nasima Razmy-
ar, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo Terho, Pilvi Torsti, 
Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikan-
sa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Nej-röster: 2
Joel Harkimo, Otto Meri

Blanka: 30
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Laura Finne-
Elonen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Ar-
ja Karhuvaara, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Jenni 
Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Mika Raatika-
inen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, 
Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Ju-
hana Vartiainen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Tuomas Rantanens förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
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Rikhard Manninen, markanvändningsdirektör, telefon: 09 310 37160
rikhard.manninen(a)hel.fi

Ville Haapasaari, verkställande direktör, telefon: 040 709 8798
ville.haapasaari(a)portofhelsinki.fi

Bilagor

1 Helsingin Sataman skenaarioselvitys julkinen loppuraportti 29062020
2 HESARAMA loppuraportti 30.6.2020 logscale Oy
3 Satamatoimintojen skenaariotarkastelu_ vaikutukset kaupunkikehityk-

seen ja -talouteen
4 Keskittämisskenaarion vaihtoehdot liikennemallinnuksessa b

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helsingfors Hamn Ab Förslagstext

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Behovet av och målen för principbeslutet

Behovet av ett principbeslut har uppstått genom målet att skapa förut-
sättningar för omorganisering av hamnverksamheten i Helsingfors, så 
att det bildas en tydlig ram för utveckling av markanvändningen, som 
också är utgångspunkten för kvalitets- och koncepttävlingen i Södra 
hamnens område.

Södra hamnen utgör stadens fasad i riktning mot havet, men det sak-
nas en övergripande vision som är värdig för området. Syftet med prin-
cipbeslutet är att Helsingfors ska bli världens bäst fungerande stad och 
utveckla ett mångsidigt, trivsamt och attraktivt havsnära stadsutrymme i 
stadskärnan och Södra hamnen, för helsingforsare och besökare, sam-
tidigt som konkurrenskraftig och fungerande hamnservice tryggas. 

Med markanvändningen i Södra hamnen eftersträvas att området ska 
kunna utvecklas till en aktiv och levande fotgängarmiljö, i större ut-
sträckning än i nuläget. Detta förutsätter att markanvändningen kan 
planeras utan begränsningar på grund av reserveringar för hamnområ-
den och utan att det påverkar fordonstrafiken i hamnverksamheten. 
Samtidigt måste verksamhetsförutsättningarna och utvecklingsmöjlig-
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heterna för Helsingfors Hamn på kort och lång sikt tryggas i de delar 
där hamnverksamheten fortsätter. 

Principbeslutet grundar sig på arbetet med scenarierna och informa-
tionsunderlaget som har erhållits från följande utredningar utarbetade 
under 2019-2020:

- Tre scenarier för Helsingfors Hamn Ab (29.6.2020) 

- Alternativ för att ordna frakt och passagerartrafik i Helsingfors Hamn 
(Hesarama-undersökningen). Slutrapport 30.6.2020. Logscale Oy. 

- Granskning av scenarier för hamnfunktionerna. Hamnscenariernas 
inverkan på stadens utveckling och ekonomi (29.6.2020). Stadsmil-
jö/Kaupunkitutkimus TA Oy. 

Kvalitets- och koncepttävling för Södra hamnen

Staden har 9.11.2020 reserverat ett område i Södra hamnen för en 
kvalitets- och koncepttävling. Stadens mål är att omvandla det område 
som för närvarande huvudsakligen används för hamnterminaler och 
parkering till ett offentligt och mysigt stadsrum med gågator som före-
nar Salutorget och Brunnsparken samt gör det möjligt att nå havet. 
Tävlingen omfattar också området som är planerat för arkitektur- och 
designmuseet, genom vilket man bland annat vill se till att museet an-
sluter sig som en naturlig del till områdets förstklassiga helhet. Det cen-
trala syftet med kvalitets- och koncepttävlingen är att producera en 
övergripande plan för markanvändningen, som uppfyller stadens mål 
för markanvändningen och stadsbilden samt övriga mål, som innebär 
en funktionell helhetsplan för markanvändningen av hög standard och 
som utgör utgångsläge för områdets framtida utveckling, detaljplan och 
byggande. Målet är att tävlingen ska genomföras åren 2021–2022. Be-
redningen av tävlingen fortsätter så att tävlingsprogrammet kan god-
kännas och att tävlingen kan starta senast i januari 2021.

Med tanke på beredningen av tävlingen och den framtida utvecklingen 
av området är det mycket viktigt att staden och hamnbolaget har en 
tydlig framtidsvision för de hamnfunktioner som för närvarande finns på 
området. Enligt en aktuell uppskattning kan man börja bygga på områ-
det under 2025. 

Målsättningar för markanvändningen i Södra hamnen

De mål som uppställts för markanvändningen i Södra hamnen är att 
göra centrum mer maritimt och att i större utsträckning integrera 
strandområdena och passagerarhamnarna i promenadcentrum. Syftet 
är att skapa en ny marin stadsmiljö med strandboulevarder och attrak-
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tiva funktioner. Som en del av helheten utreder man platser för ny-
byggnad. 

Södra hamnen utgör stadens främsta fasad i riktning mot havet. Områ-
det är en del av Helsingfors havsnära nationallandskap och till stora 
delar är det en bebyggd kulturmiljö av riksintresse. Platsen är central 
och symboliskt mycket värdefull samt en del av Helsingfors historiska 
centrums fasad mot havet. Planeringslösningen ska beakta platsens 
betydelse och identitet som en del av ett signifikant nationallandskap 
och en värdefull kulturmiljö. Målet är att bevara den marina fasadens 
karaktär. 

Södra hamnen är en central del av strandpromenaden runt staden. Syf-
tet med planeringen är att skapa en serie av förstklassiga havsnära 
stadsutrymmen med strandboulevarder och parker som höjdpunkt för 
strandpromenaden. I Södra hamnen sammanstrålar strandpromenaden 
med promenadområdena i stadskärnan. 

Magasinstranden är avsedd att utvecklas till den plats där det nya arki-
tektur- och designmuseet ska placeras. Dessutom vill man på området 
bygga kultur-, service-, affärs- och andra lokaler som stöd för musei-
verksamheten. Funktionalitet är kärnan i hela stranden: stranden måste 
betjäna och attrahera människor – konceptet ska föda urbant liv och 
stärka kopplingen till havet. De delar av stranden som inte är reserve-
rade för hamnen ska vara i allmänt bruk.

Skatuddskajen utvecklas som ett område för offentliga verksamheter, 
lokaler och marina aktiviteter inom ramen för stadsstrategin. Ombygg-
naden av stadsstrukturen på Skatuddsstranden inleddes med att tillfäl-
liga byggnader restes sedan kanalterminalen rivits åren 2015–2017. 
Områdets första detaljplan för att bygga ett nytt kontorshus i trä för Sto-
ra Enso och ett hotell i lagerbyggnaden K6 utarbetas för närvarande till 
ett förslag. Utkastet till detaljplan har utarbetats utifrån det bidrag som 
vann arkitekturtävlingen. Projektet innebär starten för Skatuddens nya 
silhuett mot havet. 

Syftet med detaljplanen för Skatuddsstranden är att bygga nya bostä-
der och att öppna upp strandområdet för allmänheten. I nuläget är om-
rådet delvis Helsingfors Hamns hamnplan, delvis en allmän park och 
delvis parkeringsområde för invånarna i s.k. nya delen av Skatudden. 
För att kunna bygga nytt på området krävs det att hamnfunktionerna 
och parkeringen omorganiseras och komprimeras. 

Planeringsprinciperna för Salutorget godkändes av stadsplanerings-
nämnden 2016 och utkastet till detaljplan hölls framlagt i slutet av 2019. 
Områdets översiktsplan går vidare samtidigt med detaljplaneprojektet. 
Flera små operativa ändringar och experiment har gjorts i området för 
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att testa planeringslösningar. Syftet med planeringen är att förbättra 
områdets trivsel och funktionalitet. Lämpliga och korrekt placerade rut-
ter och förbindelser gör området mer tillgängligt och säkert. Vid plane-
ringen kommer de nya lösningarna att anpassas till den kulturhistoriskt 
värdefulla miljön. 

Gemensamma åtgärder och tidsplan

För att nå målen krävs åtgärder, varav den viktigaste är en partiell kon-
centration av hamnverksamheten i Västra hamnen, i enlighet med kon-
centrationsscenariot. En tunnel planeras från Västra hamnen till Väster-
leden så att hamnen kan garanteras funktionssäkerhet och man kan 
förbereda sig på en ökning av trafiken i Västra hamnen.

Helsingfors Hamn Ab bereder de investeringar som behövs i bolagets 
utvecklingsprogram enligt koncentrationsscenariot. 

Åtgärderna ska kunna genomföras under tio år på så sätt att arkitektur- 
och designmuseet kan byggas i Södra hamnen inom ungefär fem år. 

Hamntunneln

Hamntunneln är en djup tunnel som byggs för biltrafiken mellan Väster-
leden och Västra hamnen. Den är avsedd att användas av all lång-
tradartrafik i Västra hamnen och av personbilstrafiken i hamnen via 
Västerleden. Den övriga trafiken med motorfordon på Busholmen nytt-
jar gatunätet som hittills. 

Hamntunneln genomförs som en investering i Helsingfors Hamn Ab:s 
balansräkning. Hamntunneln är varken administrativt eller juridiskt en 
gata eller en landsväg, utan jämförbar med t.ex. servicetunneln i cent-
rum. Hamntunneln blir en privatägd trafikförbindelse som förverkligas 
genom arrenderätt och tillämpning av servitut. 

En underjordisk förbindelse mellan Västra hamnen och Västerleden är 
nödvändig då trafiken ökar enligt koncentrationsscenariot, för Västra 
hamnens driftssäkerhet, hela affärsverksamheten (hamn och rederier) 
samt för möjligheterna att utveckla nåbarheten. 

Störningskänsligheten i gatunätverket påverkar redan nu lossningstra-
fiken i Västra hamnen och fartygens tidtabeller håller inte, och situatio-
nen försvåras om mer trafik överförs till Västra hamnen.

Tillsammans med staden har man undersökt flera alternativ för att för-
bättra hamntrafiken i området Busholmen och Gräsviken, men de har 
inte visat sig vara genomförbara. Hamntunneln som ett privat investe-
ringsprojekt, finansierat av Helsingfors hamn Ab, bidrar till att affärs-
verksamheten kan växa under de kommande decennierna, och som ett 
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transportprojekt gör det hamnens trafik mer smidig och minskar stör-
ningskänsligheten i hamnfunktionen som helhet. 

Den preliminära kostnadskalkylen för hamntunneln är 180 miljoner eu-
ro, vilket grundar sig på en byggbarhetsutredning som gjordes i sam-
band med att scenarierna utarbetades. Den ska vara en del av ham-
nens infrastruktur och finansieras med hamnavgifter. Enligt de prelimi-
nära ekonomiska granskningarna är investeringen lönsam. 

I koncentrationsscenariot förväntas trafiken öka. Hamntunneln ansluter 
hamnen till rikets vägnät för att på så sätt främja godstransportens 
funktion och funktionssäkerhet, trygga och aktivt utveckla näringslivets 
och affärslivets konkurrenskraft samt göra transportens internationella, 
nationella och lokala logistiska förbindelser smidigare.

Hamntunneln kräver inte bara en mer detaljerad planering, utan också 
en områdesreservering i den underjordiska generalplanen och en de-
taljplan för tomten.

Scenarier för placering av hamnen och deras affärsvillkor

Helsingfors Hamn Ab är Europas mest besökta hamn för resenärer. 
Helsingfors Hamn Ab bidrar med goda förbindelser per båt till Estland, 
Sverige, Tyskland och Ryssland. Under 2019 passerade 12,2 miljoner 
båtresenärer via Helsingfors hamn. 

Helsingfors Hamn är också Finlands ledande allmänna hamn för utri-
keshandeln. Genom Helsingfors Hamn transporterades sammanlagt 
14,4 miljoner ton gods 2019. De viktigaste exportartiklarna är skogsin-
dustriprodukter, maskiner och utrustning, medan produkter inom dag-
ligvaruhandeln betonas vid importen. 

Helsingforshamnens styrkor är tät reguljärtrafik, effektiv infrastruktur, 
goda väg- och järnvägsförbindelser samt utmärkta tjänster mellan 
samarbetspartner. År 2019 hade Helsingfors Hamn Ab en omsättning 
på 95,6 miljoner euro, och bolaget betalade 50 % av resultatet i utdel-
ning (4,1 miljoner euro). 

Helsingfors Hamn betjänar huvudstadsregionens samt hela landets nä-
ringsliv och välfärd och har betydande positiva effekter på ekonomin 
och sysselsättningen. Den totala ekonomiska totaleffekten av trafiken i 
och genom Helsingfors hamn uppskattas till cirka 4,1 miljarder euro per 
år i en konsekvensanalys (Brahea Centre vid Åbo universitet 2019). 
Helsingfors hamn har en stor betydelse för en fungerande logistik i Fin-
lands utrikeshandel och för landets försörjningsberedskap. Värdet på 
varorna som transporteras via Helsingfors Hamn utgör ca 40-50 pro-
cent av Finlands totala sjötransport. Inkomsterna från passagerare som 
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reser via Helsingfors Hamn uppgår till cirka 689 miljoner euro per år för 
huvudstadsregionen. 

Den ekonomiska utvecklingen bidrar på lång sikt till en ökad sjötrans-
port, och Helsingfors kommer tack vare sitt utmärkta läge att dra nytta 
av detta, både i godstrafiken och i passagerartrafiken. 

Enligt utredningens handlingsprogram eftersträvas en uppfattning om 
hur de olika alternativa lösningarna i de olika hamnarna i framtiden på-
verkar företaget Helsingfors Hamn Ab:s förmåga att bedriva en lönsam 
och hållbar hamnverksamhet samt att stärka värdet för aktieägaren 
Helsingfors stad. 

För arbetet med scenarierna lät man göra flera utredningar, inom bola-
get och av experter, under åren 2019 och 2020.  

De mest alternativa framtidsbilderna, dvs. scenarierna, skapades för de 
olika hamnarna för år 2040, baserat på olika prognoser för trafik och 
passagerare, kundåsikter samt åsikter om investeringsmöjligheter och 
teknologisk utveckling. Dessa var följande:

Scenario 0): Verksamheten fortsätter i de nuvarande hamnarna (s.k. 
basscenario), 

Scenario 1): Koncentration av trafiken i centrumhamnarna (s.k. Scena-
rio Västra hamnen, sedermera Koncentrationsscenariot), och

Scenario 2): Nordsjö utvidgas och blir en hamn för passagerar- och bil-
färjor (s.k. Nordsjö-scenariot).

Differentieringen av frakt och passagerartrafik har undersökts i tidigare, 
i ett bakgrundsarbete, och har befunnits vara ett osannolikt framtids-
scenario som leder till en betydande minskning av passagerartrafiken. 
Denna slutsats stöds av Hesarama-studien (Logscale Oy). 

Genom scenarierna utvärderades affärsmässigheten i Helsingfors 
Hamn Ab och hamndelarnas funktion för rederi-, logistik- och passage-
rare ur ett kundperspektiv. Dessutom bedömdes Helsingfors Hamn 
Ab:s ekonomiska prestation och scenariernas konsekvenser för visio-
nen om världens bäst fungerande stad ur ägarperspektiv, dvs. Helsing-
fors stads synpunkt. 

Scenarierna granskades för perioden 2020–2040. Utvecklingen av far-
tygstekniken och regleringen av sjöfarten kommer under de närmaste 
årtiondena att kraftigt påverka trafiken i Helsingfors Hamn. Särskilt digi-
taliseringen samt regelverk från den internationella maritima organisa-
tionen IMO och EU kommer särskilt att forma branschen. Denna ut-
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veckling anses dock inte medföra några betydande skillnader mellan 
scenarierna under granskningsperioden. 

I scenario 0 styrs den ökade tunga trafiken från hamnarna till Nordsjö 
med hjälp av prissättning och övriga medel som Helsingfors Hamn kan 
tillämpa. De utmaningar som trafikflödet i centralhamnarna står inför 
kvarstår som i dag, och kräver åtgärder för att förbättra smidigheten i 
gatunätverket. 

I scenario 1 utökas kapaciteten för hamnområdet i Västra hamnen ge-
nom att bygga om och utvidga området samt genom att förverkliga den 
underjordiska smidiga trafiklösningen, den s.k. Hamntunneln. Detta gör 
det möjligt att flytta en betydande del av passagerar- och biltrafiken 
från Skatudden eller Södra hamnen till Västra hamnen. 

Enligt Hesarama-undersökningen är det å ena sidan ofördelaktigt att 
koncentrera trafiken till Västra hamnen, en minskning på ca 6 procent 
av passagerarantalet, men å andra sidan löper trafiken smidigare på 
Skatudden och i Västra hamnen och gör det möjligt för staden att ut-
veckla ett större område i Södra hamnen.

Den tid som krävs för åtgärderna i scenario 1 stämmer överens med ti-
den som bestämts för att genomföra koncept- och kvalitetstävlingen för 
Magasinstranden i Södra hamnen, alltså ungefär 10 år.

Enligt utredningen är scenario 0 det lämpligaste och ekonomiskt mest 
lönsamma för hamnen, men även scenario 1 är möjligt.

Scenario 2 är inte ändamålsenligt eftersom det är förknippat med mest 
utmaningar och osäkerhet. Det skulle kräva betydande investeringar, 
en klart lägre trafikvolym och särskilt när det gäller koldioxidutsläpp 
skulle det vara det sämsta alternativet med tanke på miljökonsekven-
serna. Scenario 2 är det affärsmässigt sämsta för hamnen och rederi-
erna och det minskar avsevärt nyttan från hamnen och hamntrafiken. 

I princip finns det ingen skillnad mellan scenarierna 0 och 1 när det gäl-
ler koldioxidutsläpp under drift. 

Koncentrationsscenariot bygger på scenario 1. Enligt detta byggs tun-
neln i Västra hamnen, hamnområdet utvidgas och fylls med mudder-
massa samt en ny passagerarterminal byggs för att ersätta den nuva-
rande passagerarterminalen T1. 

En utveckling av Västra hamnen i enlighet med koncentrationsscenari-
ot förutsätter detaljplaner både för hamnområdet och för hamntunneln 
samt vattenlov för att utvidga hamnområdet. 
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Att gå vidare enligt koncentrationsscenariot förutsätter att Helsingfors 
Hamn Ab startar utvecklingsprogrammet, i vilket man förbereder och 
genomför det investeringsprogram som behövs för koncentrationssce-
nariot. Det viktigaste för Helsingfors Hamn Ab och dess kunder är att få 
en långsiktig vision över hur bolaget och dess kunder kan utveckla sina 
affärsverksamheter. 

Helsingfors Hamn Ab har gjort de preliminära ekonomiska modellerna 
för koncentrationsscenariot, och dessa ska preciseras då utvecklings-
programmet bereds. Enligt de preliminära ekonomiska modellerna är 
det möjligt för företaget att genomföra utvecklingsprogrammet på ett 
lönsamt sätt. 

Coronapandemin har haft negativa följder i synnerhet för passagerar-
trafiken genom hamnarna och orsakat osäkerhet i turistbranschen för 
de närmaste åren. De nuvarande utsikterna för sjöturismen är att närtu-
rismen inom de närmaste åren kommer att återgå till nivån före krisen 
och därefter fortsätta att öka. Investeringarna som krävs för koncentra-
tionsscenariot görs för tiotals år, och viktigaste för företaget och dess 
kunder är att scenariot garanterar långsiktiga verksamhetsförutsätt-
ningar åt hamnarna och gör det möjligt att öka både passagerar- och 
godstransporterna. Genom att tillämpa utvecklingsprogrammet stegvis 
strävar man efter att reagera på osäkerheten i passagerartrafiken de 
närmaste åren. 

Hamnscenariernas inverkan på stadens utveckling och ekonomi

Under våren och sommaren 2020 gjordes en stödjande studie om 
hamnscenariernas inverkan på stadsutvecklingen och ekonomin 
(Stadsmiljö/Kaupunkitutkimus TA Oy). Där undersöktes alternativa 
scenariers effekter på Södra hamnen, Skatudden, Västra hamnen och 
Nordsjö. De effekter som undersöktes var potentialen för markanvänd-
ning i och i närheten av hamnarna som ett resultat av alternativen, de 
trafikrelaterade konsekvenser som hamnutvecklingen har samt effek-
terna på landskapet och kulturmiljön, på de tekniska och ekonomiska 
utgångspunkterna och på stadsekonomin. Konsekvenserna för stadens 
ekonomi omfattade de direkta och indirekta effekterna av förändringar i 
hamnverksamheten på markanvändningen, den arbetsrelaterade mobi-
liteten och turismen samt möjligheter och risker för sysselsättningen i 
Helsingfors och stadens nettoinkomster.

Slutsatsen av utredningen var att en tunnel i Västra hamnen eliminerar 
de negativa effekterna av tung trafik i hamnen från gatorna på Bushol-
men och i Gräsviken. Utvecklingen av Västra hamnen förväntas inte ha 
någon betydande inverkan på Busholmens markanvändning. Vid om-
organiseringen av hamnverksamheten sågs en betydande potential för 
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markanvändningen på Skatudden. För att fullt ut utnyttja den potential 
för markanvändning som finns i Södra hamnen krävs det att hamnverk-
samheten i betydande grad flyttas bort från området och att lastbilstra-
fiken elimineras. I Nordsjö är markanvändningspotentialen inriktad på 
arbetsplatsområden. Det är möjligt att utvidga hamnen i Nordsjö endast 
begränsat, på grund av miljövillkoren. 

Som ett resultat av utredningen och med tanke på den urbana utveck-
lingen och ekonomin kan det konstateras att man rekommenderar en 
flyttning av hamnfunktionerna, helt eller delvis, från Södra hamnen 
och/eller Skatudden samt att man omprövar hamnarnas roller och möj-
ligheterna att utveckla Västra hamnen och dess trafikförbindelser. 

Trafikrelaterade konsekvenser av koncentrationsscenariot

De trafikrelaterade effekterna av hamntunneln har bedömts med hjälp 
av den regionala transportmodellen, genom att jämföra de två alternati-
ven i koncentrationsscenariot sinsemellan. Alternativen är för övrigt li-
ka, men i det ena alternativet finns det en tvåvägstunnel från Västra 
hamnen till Västerleden med ett körfält i varje riktning. Båda alternati-
ven finns i prognosen för 2030. Modellen inkluderar inte vägavgifter. I 
Nordsjö förväntas att 330 000 långtradare och 140 000 personbilar anli-
tar färjor som går via Nordsjö år 2030. (Siffrorna gäller all långtradar- 
och släpvagnstrafik i Nordsjö 2030). I det alternativ som innehåller en 
hamntunnel går långtradartrafiken till Västra hamnen via tunneln. I frå-
ga om personbilstrafik, inklusive angöringstrafik, används tunneln i tra-
fikmodellen av dem som upplever att den medför fördelar i smidighet 
och restid. I trafikmodellen utgår man ifrån att bilismen i övrigt anlitar 
gatorna på Busholmen. I trafikmodellen används således hamntunneln 
för biltrafiken till och från Västra hamnen.

I trafikmodellen riktas personbilstrafiken i Västra hamnen till 42 procent 
till Helsingfors, 16 procent till Esbo och Grankulla, 15 procent till Van-
da, 15 procent till övriga kommuner i Helsingforsregionen och 12 pro-
cent till resten av landet. Personbilstrafiken använder tunneln till 35 
procent under kvällsrusningen, 25 procent under morgonrusningen och 
12 procent under dagen. Bilister som kör via Västerleden, Åboleden, 
Vichtisvägen och Tavastehusleden är tunnelns främsta användare. För 
andra rutter erbjuder gatunätet ett mer attraktivt alternativ. 

Hamntunneln minskar trafikstockningen under kvällsrusningen. En 
hamntunnel gör trafiken i Västra hamnen smidigare. Restiden till eller 
från Västra hamnen förkortas i genomsnitt. Hamntunneln leder till en 
ökning på 240 bilresor per dygn, vilket är lite i förhållande till det totala 
antalet resor per år i området. Denna övergång förväntas inte ske vid 
valet av färdmedel för passagerare som anländer till fartyget.
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Helsingforsregionens trafikplan är inte tillräckligt detaljerad för att kun-
na bedöma fördelarna med hamntunneln enligt den verksamhet som 
fartygens täta tidtabeller kräver på tomten som gränsar till Västra ham-
nen. Detta skulle kräva närmare uppgifter om fartygens avgångar och 
faktorer kring operationerna i en situation 2030. Tallinn-båten står i 
Västra hamnen en timme och under denna tid töms båten på bilar till 
Helsingfors och lastas med bilar till Tallinn. En strikt tidtabell för fartygs-
trafiken är inte möjlig om hamnområdet inte kan tömmas tillräckligt 
snabbt. Störningskänsligheten i gatunätverket påverkar tillförlitligheten i 
fartygstrafiken, då fartygen har en snäv tidtabell. 

Bedömningens konklusioner är att hamntunneln gör Stillahavsgatan 
mer trivsam och attraktiv när hamnens långtradartrafik och en stor del 
av personbilarna helt och hållet flyttas till tunneln. De negativa effekter-
na av trafiken minskar; buller, olycksrisk, utsläpp, användning av ut-
rymme. I dagens läge accentueras biverkningarna särskilt under rus-
ningstimmar. Personbilstrafiken i hamnen ersätts delvis med annan 
personbilstrafik, men det har än så länge inte gjorts någon utredning 
om detta.                

Konklusioner och motivering för beslutsförslaget

En gemensam konklusion från arbetet med scenarierna, de anknytan-
de bedömningarna av trafiken och av hamnens affärsvillkor, är att det 
är motiverat att fortsätta planera Västra hamnen inklusive hamntunneln 
utgående från koncentrationsscenariot, för att främja målsättningarna 
för markanvändningen i Södra hamnen inom den eftersträvade tidsra-
men.

De viktigaste grunderna för att bygga hamntunneln utgörs av förutsätt-
ningarna för Helsingfors Hamn Ab:s affärsverksamhet. Utan en hamn-
tunnel är de operativa riskerna med koncentrationsscenariot för stora 
för att trygga förutsättningarna för Helsingfors Hamn Ab:s affärsverk-
samhet. Det är även så pass riskfyllt att märkbart öka Nordsjös roll in-
om Estlandstrafiken att det inte skulle vara tillräckligt säkert att i större 
utsträckning frigöra Södra hamnen från hamnfunktioner. I samband 
med en utvidgning av Nordsjö hamn finns också betydande specialvill-
kor för miljön, vilka ökar riskens signifikans. 

Koncentrationsscenariot tryggar en lönsam tillväxt av Helsingfors Hamn 
Ab:s affärsverksamhet samt en ökning av den totala nytta som ham-
narna och trafiken genom dem producerar för huvudstadsregionen och 
Finland. I koncentrationsscenariot är Helsingfors Hamn Ab:s omsätt-
ning och rörelsevinst på en godtagbar nivå utgående från de preliminä-
ra ekonomiska modellerna.
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Att hamntrafiken (lastbilar och personbilar som går västerut) till stor del 
försvinner från gatorna bidrar också till att förbättra trivseln och stads-
miljöns kvalitet på Busholmen. 

Fortsatta åtgärder

Stadsstyrelsen konstaterar att, om stadsfullmäktige godkänner besluts-
förslaget, så kommer stadsstyrelsen att i samband med beslutet om 
verkställighet att uppmana styrelsen för Helsingfors Hamn Ab, stads-
miljösektorn och stadskansliet att fortsätta planeringen som en helhet, 
vari ingår dels att frigöra Södra hamnen från passagerar- och bilfärje-
trafik samt att denna koncentreras till Skatudden och Västra hamnen, 
dels att Helsingfors Hamn Ab gör de investeringar som detta förutsät-
ter, inklusive hamntunneln, i en sådant gemensamt tidsschema som 
gör det möjligt för tävlingen om arkitektur- och designmuseet i Södra 
hamnen att avancera.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Rikhard Manninen, markanvändningsdirektör, telefon: 09 310 37160

rikhard.manninen(a)hel.fi
Ville Haapasaari, verkställande direktör, telefon: 040 709 8798

vile.haapasaari(a)portofhelsinki.fi

Bilagor

1 Helsingin Sataman skenaarioselvitys julkinen loppuraportti 29062020
2 HESARAMA loppuraportti 30.6.2020 logscale Oy
3 Satamatoimintojen skenaariotarkastelu_ vaikutukset kaupunkikehityk-

seen ja -talouteen
4 Keskittämisskenaarion vaihtoehdot liikennemallinnuksessa b

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helsingfors Hamn Ab Förslagstext

För kännedom

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Stadsmiljönämnden
Stadsmiljösektorn
Kultur- och fritidsnämnden
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Stadsmuseet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.01.2021 § 55

HEL 2020-014049 T 10 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Eteläsataman maankäytön suunnittelua jatketaan nk. Keskittämisske-
naarion pohjalta siten, että matkustaja-autolauttaliikenteeseen liittyvä 
rekkaliikenne on mahdollista lopettaa Eteläsatamassa. Edellytyksenä 
on, että koko matkustaja-autolauttaliikenne loppuu Eteläsataman puo-
lella. Tukholman matkustaja-autolauttaliikenne keskitetään Katajano-
kalle ja Tallinnan matkustaja-autolauttaliikenne Länsisatamaan. Etelä-
sataman (ml. Katajanokan), Länsisataman, Jätkäsaaren, Ruoholahden 
ja Salmisaaren maankäytön kehittämistä jatketaan tähän periaattee-
seen perustuen Sataman toimintaedellytysten sekä järjestelyn tuotta-
mien kokonaishyötyjen turvaamiseksi.

Länsisatamasta Länsiväylälle suunnitellaan satamatunneli, joka mah-
dollistaa Länsisataman toimintojen laajentamisen ja satamaliikenteen 
sujuvan järjestämisen.

Käsittely

25.01.2021 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Esteelliset: Tuula Saxholm 
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta) 

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Lisäys päätösesitykseen:

Samaan aikaan, kun mahdollisen satamatunnelin vaikutuksia ja kan-
nattavuutta arvioidaan ja ennen siitä tehtävää lopullista päätöstä, sa-
tama ohjaa määrätietoisesti raskasta liikennettä ja muuta ajoneuvolii-
kennettä Vuosaareen, siihen pisteeseen asti kuin se on perusteltua 
Vuosaareen tehtävien investointien hallittavuuden kannalta. Tämän oh-
jauksen vaikutuksia seurataan järjestelmällisesti ennen kaikkea Jätkä-
saaren liikenteen kokonaissujuvuuden kannalta. Tavoitteena on entise-
stään vahvistaa Vuosaaren roolia rahtisatamana. Samalla tavoitteena 
on parantaa sataman kykyä palvella erityisesti autolla kulkevia mat-
kustajia monipuolisesti tarjoamalla heille vaihtoehto Jätkäsaarelle.
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Investointipäätös satamatunnelista tehdään yhteiskuntataloudellisen ja 
liiketaloudellisten kannattavuusarviointien pohjalta, kun Vuosaareen 
ohjauksen vaikutuksista on myös kertynyt riittävästi kokemusta.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Anna Vuorjoen 1. vastaehdotus:
Lisäys päätökseen:
Ennen lopullisten päätösten tekemistä satamatoiminnan keskittämise-
stä Länsisatamaan ja satamatunnelin toteuttamisesta tehdään tarkempi 
selvitys, millaisia aluetaloudelliset vaikutuksia laajemmalla satamatoi-
mintojen siirrolla Vuosaareen olisi Itä-Helsingin työllisyyden ja elinvoi-
maisuuden vahvistamiseksi sekä arvioida satamavaihtoehtoja koko 
kaupungin kehittämisen näkökulmasta.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Anna Vuorjoen 2. vastaehdotus:
Lisäys päätökseen:
Jatkovalmistelussa selvitetään myös mahdollisuutta vapauttaa esitettyä 
laajempia alueita yleiseen käyttöön Katajanokan nykyisestä satama-
alueesta.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

1 äänestys

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

Jaa-äänet: 9
Otto Meri, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima 
Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Jan Va-
paavuori

Ei-äänet: 6
Veronika Honkasalo, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesi-
kansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 6.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen 1. vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 9
Otto Meri, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima 
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Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Jan Va-
paavuori

Ei-äänet: 6
Veronika Honkasalo, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesi-
kansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 6.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen 2. vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 13
Otto Meri, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima 
Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sin-
nemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ozan 
Yanar

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 13 - 2.

11.01.2021 Pöydälle

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Rikhard Manninen, Maankäyttöjohtaja, puhelin: 09 310 37160

rikhard.manninen(a)hel.fi
Ville Haapasaari, Toimitusjohtaja, puhelin: 040 709 8798

vile.haapasaari(a)portofhelsinki.fi

Keskushallinto Pormestari 28.12.2020 § 114

HEL 2020-014049 T 10 00 00

Päätös

Pormestari otti esittelyynsä päätöksenteon, joka koskee periaatepäätö-
stä satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden 
maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisa-
tamassa.

Päätöksen perustelut
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Hallintosäännön 19 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan pormestari voi ai-
na ottaa kaupunginhallituksen tai sen jaoston toimivaltaan kuuluvan 
asian esiteltäväkseen tai määrätä viranhaltijan asian esittelijäksi.

Kuntalain 38 §:n 1 momentin mukaan kunnan toimintaa johdetaan 
valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti. Pykälän 3 momen-
tin mukaan pormestari johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan 
hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. 

Kaupunkistrategia on keskeisimpiä kaupungin johtamisen välineitä. 
Pormestari on 16.8.2017 (§ 40) ottanut esittelyynsä kaupunkistrategiaa 
sekä 24.10.2018 (§ 151) kaupunkistrategian kärkihankkeita ja Hiilineut-
raali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa koskevan päätöksenteon.

Kaupunginvaltuuston 27.9.2019 § 321 hyväksymän kaupunkistrategian 
mukaan "Olympiaterminaalilta Kauppatorille ulottuvaa rantavyöhykettä 
kehitetään tavoitteena keskustan elinvoimaisuutta tukevan toiminnalli-
sen kokonaisuuden aikaansaaminen". Satamatoiminnot ja satama-
alueiden maankäyttö liittyvät lisäksi keskeisesti kaupunkistrategiassa 
mainittuihin ydinkeskustan viihtyisyyden ja toiminnallisuuden edistämi-
seen sekä Helsingin merellisen strategian laadintaan ja toteutuksen 
käynnistämiseen. 

Periaatepäätös satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-
alueiden maankäytön lähtökohdista on kaupungin saavutettavuuden ja 
liike-elämän toimintaedellytysten sekä kaupunkikonserniin kuuluvan 
Helsingin Satama Oy:n kannalta erityisen merkittävä. Näin ollen on tar-
koituksenmukaista, että pormestari esittelee asian kaupunginhalli-
tukselle.

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi
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§ 20
Hyrning av lokaler för småbarnspedagogiken och förskoleundervis-
ningen inom fostrans- och utbildningssektorn (Stora Robertsgatan 
23)

HEL 2020-008871 T 10 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade hyra lokaler som omfattar cirka 2 466 m² 
lägenhetsyta och en lekplats som omfattar 926 m² i enlighet med den i 
bilaga 1 angivna projektplanen, daterad 12.10.2020, utgående från att 
priset för projektet uppgår till högst 10 488 000 euro exklusive mervär-
desskatt räknat enligt en hyresperiod på 15 år.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 ISOROBA 23 Hasu_ARK_12102020
2 Päiväkotiluonnos 2020-03-17
3 Iso Roba Hankinta- ja vastuurajataulukko 20201008 hasu
4 Vuokrasopimusluonnos

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Hyresgivaren Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Lokalbehov

Projektet ersätter Daghemmet Alberts nuvarande tillfälliga lokaler, ef-
tersom man blir tvungen att avstå från daghemmets lokaler i Marias 
sjukhusområde i och med att området utvecklas. I och med projektet 
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ersätts även Päiväkoti Meripirttis lokaler i paviljongen på Sandstrands-
vägen 6. Dessutom möjliggör projektet ordnandet av tjänster i innersta-
den i fortsättningen. Fostrans- och utbildningssektorn utreder vilka små 
hyreslokaler i dåligt skick som dessutom kan avstås från i och med att 
projektet genomförs.

Projektet gäller distriktet Ulrikasborg. Enligt den senaste befolknings-
prognosen kommer antalet barn i åldern 1–6 år i distriktet Ulrikasborg 
att öka med cirka 200 före utgången av 2033 vid en granskning av alla 
språkgrupper. Fram till 2025 kommer antalet barn i dagvårdsåldern i 
området dock först att minska (med ca 50 barn). Befolkningstillväxten 
riktar sig till finskspråkiga barn och barn som talar ett annat språk än 
finska och svenska. Antalet svenskspråkiga barn beräknas förbli näs-
tan oförändrat.

Projektplanen finns som bilaga 1.

Kvalitetsmål för lokalerna

Projektet förverkligas enligt den normala kvalitetsnivån för daghems-
byggnader i Helsingfors. I projektet eftersträvas mångsidiga lokaler 
som gör det möjligt att ordna verksamhet i smågrupper i enlighet med 
den nuvarande planen för småbarnspedagogik. Vid planeringen iakttas 
2019 års handbok för daghem med anvisningar om hur daghem ska 
planeras i Helsingfors stad.

Fastighetsägaren ansöker om ett miljöcertifikat i enlighet med certifi-
katsystemet BREEAM (Building Research Establishment Environmen-
tal Assessment Method) för projektet. För fastigheten söks klassen Ve-
ry Good som motsvarar LEED (Leadership in Energy and Environmen-
tal Design) Gold till sina krav.

Reparations- och ändringsarbeten i lokalerna

Fastighetsägaren genomför ändringsarbeten som baserar sig på an-
vändarens behov i lokalerna i enlighet med ett lokalprogram. Plane-
ringen sker på beställning av fastighetsägaren i samarbete med repre-
sentanter för stadsmiljösektorn och fostrans- och utbildningssektorn. 
Lokalerna tas emot från fastighetsägaren som färdiga och renoverade i 
enlighet med referensplanerna. De byggnadstekniska behov av 
tilläggs- och ändringsarbeten som eventuellt uppstår i fastigheten un-
der projektets genomförande eller fastighetens användning inverkar in-
te på hyran, utan de ingår i hyresanbudet. Vid hyrning av lokaler tilläm-
pas inte upphandlingslagen med stöd av 9 § i upphandlingslagen.
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Fastighetsägaren söker det nödvändiga bygglovet för ändringsarbetena 
och ändring av användningsändamål samt ett undantagsbeslut om av-
vikelse från användningsändamålet i detaljplanen.

Tillfälliga lokaler

Tillfälliga lokaler behövs inte i projektet.

Ibruktagande av lokalerna och projektets tidtabell

Målet är att ändringsarbetena ska vara färdiga före utgången av 2021 
och att lokalerna ska överlåtas till användaren så att daghemsverk-
samheten kan inledas i lokalerna 1.1.2022.

Den målsatta tidtabellen för ibruktagandet är stram. Tidtabellen förut-
sätter att projektet fortskrider smidigt och att nödvändiga beslut och lov 
fås i tid.

Hyrning

Det finns inga lediga byggplatser eller daghemslokaler i Helsingfors 
stadskärna. Eftersom det i stadens egna byggnader inte fanns ledigt ut-
rymme som lämpade sig för daghemslokaler eller utrymme som kunde 
omvandlas till daghemslokaler, utreddes alternativ som kunde hyras.

De daghemslokaler som det finns behov för genomförs som ett hyres-
projekt i en kontorsbyggnad som ägs av Sponda Investment Properties 
A Oy (Kiinteistö Oy Iso Roobertinkatu 21-25) på Stora Robertsgatan 
23. Av byggnaden hyrs daghemslokaler på 2 466 m² lägenhetsyta i vå-
ningarna 1–6 och en lekplats på innergården på 926 m² för fostrans- 
och utbildningssektorns finska och svenska småbarnspedagogik och 
förskoleundervisning. Lokalerna ska användas av cirka 240 barn.

Stadsmiljösektorn ingår ett hyresavtal med ägarbolaget Sponda In-
vestment Properties A Oy. Hyresavtalet är tidsbundet till 15 år, varefter 
det fortsätter att gälla tills vidare. Enligt hyresavtalet är den första upp-
sägningstiden (12 månader) 14 år efter avtalets början. Ett utkast till 
hyresavtal finns som bilaga 4.

Hyresbelopp

Lägenhetsytan för de lokaler som hyrs är 2 466 m². Kapitalhyran upp-
går till 22,61 euro/m² lägenhetsyta i månaden och underhållshyran vid 
ingången av avtalet till 5,65 euro/m² lägenhetsyta i månaden, det vill 
säga sammanlagt 28,26 euro/m² lägenhetsyta i månaden. Totalhyran 
uppgår till sammanlagt cirka 69 690 euro i månaden och cirka 836 280 
euro om året. Kapitalhyran exklusive mervärdesskatt är cirka 55 800 
euro i månaden och cirka 669 600 euro om året, det vill säga cirka 



Helsingfors stad Protokoll 2/2021 118 (183)
Stadsfullmäktige

Ärende/5
03.02.2021

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

10 044 000 euro under en hyresperiod på 15 år. Dessutom bereder 
man sig på tilläggs- och ändringsarbeten som beror på användarens 
särskilda behov med 2 466 euro per månad, det vill säga 29 592 euro 
per år, vilket är 443 880 euro för en hyresgäst som hyr lokalerna i 15 
års tid.

I hyran ingår en lekplats på 926 m².

Kapitalhyran exklusive mervärdesskatt, kapitaliserad i enlighet med an-
visningarna om hantering av lokalprojekt, uppgår under en hyresperiod 
på 15 år till 7 252 165 euro i nuvärde. Med nuvärde avses värdet vid 
granskningstidpunkten (m.a.o. i dagens penningvärde) på de avgifter 
som betalas vid ett senare tillfälle.

Underhållshyran består av fastighetens underhåll och reparationsarbe-
ten, fastighetsskatterna, försäkringarna för fastigheten, avfallshante-
ringen, värme- och kylkostnaderna och vatten- och avloppsavgifterna.

Fastighetsägaren har huvudansvaret för underhållet av fastigheten. Hy-
resgästen ansvarar för underhållet av lokalerna till de delar om vilka det 
har överenskommits i upphandlings- och ansvarsfördelningstabellen. 
Tabellen finns som bilaga 3.

Hyresnivån för Stora Robertsgatan 23 är konkurrenskraftig jämfört med 
de nya objekten i innerstaden och de daghem som genomgått om-
byggnader.

Lokalkostnader för fostrans- och utbildningssektorn

Hyran som ska betalas ut finansieras med anslag för stadsmiljösek-
torns driftsekonomi.

Lokalkostnaderna för användaren är 30,26 euro/m² i månaden, det vill 
säga sammanlagt cirka 74 621 euro i månaden och cirka 895 454 euro 
om året. Lokalkostnaderna består av den totalhyra som stadsmiljösek-
torn betalar till fastighetsägaren. I totalhyran ingår kapitalhyran 22,61 
euro/m²/mån., underhållshyran 5,65 euro/m²/mån., förvaltningskostna-
der på 0,50 euro/m² som stadsmiljösektorn tar ut och underhållskost-
nader på 0,50 euro/m² lägenhetsyta som stadsmiljösektorn tar ut för de 
underhållsuppgifter som hör till stadsmiljösektorns ansvar. Dessutom 
innehåller de 1,0 euro/m²/mån. av reserverna för tilläggs- och änd-
ringsarbeten som hänför sig till användarens särskilda behov.

Användaren ansvarar själv för driftselen och för eventuella nödvändiga 
upphandlingar av nya anordningar och material under användningsti-
den.

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande
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Fostrans- och utbildningsnämnden godkände 22.9.2020 (§ 236) en be-
hovsutredning för daghemmets tilläggslokaler som genomförs som ett 
hyresprojekt på Stora Robertsgatan 23. Fostrans- och utbildnings-
nämnden har 15.12.2020 (§ 301) tillstyrkt projektplanen i sitt utlåtande. 
Nämnden har i sitt utlåtande konstaterat att projektet väl motsvarar 
fostrans- och utbildningssektorns funktionella mål. Utlåtandet finns i sin 
helhet i ärendets beslutshistoria.

Befogenheter och verkställigheten av beslutet

I enlighet med 7 kap. 1 § 1 mom. 9 punkten i förvaltningsstadgan ska 
stadsfullmäktige besluta om förhyrning av affärslokaler då totalvärdet 
på avtalet beräknas överstiga 10 miljoner euro.

Förutsatt att stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget har stadssty-
relsen för avsikt att i anslutning till verkställigheten av beslutet bemyn-
diga chefen för enheten för verksamhetslokaler vid stadsmiljösektorn 
att underteckna ett hyresavtal med Sponda Investment Properties A Oy 
som gäller lokaler på cirka 2 466 m² lägenhetsyta och en lekplats på 
926 m² för en hyresperiod på 15 år samt vid behov göra smärre änd-
ringar i hyresavtalet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 ISOROBA 23 Hasu_ARK_12102020
2 Päiväkotiluonnos 2020-03-17
3 Iso Roba Hankinta- ja vastuurajataulukko 20201008 hasu
4 Vuokrasopimusluonnos

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Hyresgivaren Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.01.2021 § 40

HEL 2020-008871 T 10 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää vuokrata liitteenä 1 olevan 12.10.2020 pä-
ivätyn hankesuunnitelman mukaiset noin 2 466 htm² laajuiset tilat ja le-
ikkipihan 926 m² siten, että hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverot-
tomana 10 488 000 euroa laskettuna 15 vuoden vuokra-ajalle.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.12.2020 § 301

HEL 2020-008871 T 10 01 02

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon kaupun-
kiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle 
12.10.2020 päivätystä Punavuoreen osoitteeseen Iso Roobertinkatu 23 
toteutettavan päiväkodin hankesuunnitelmasta (liite 1). 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti pä-
iväkodin toiminnallisissa tavoitteissa ja tilaohjelmassa esitettyjä peda-
gogisia tavoitteita tukeva tilojen toiminnallisuus tulee varmistaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että vuokrahankkeen jatko-
suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee edelleen huomioida henkilöstön 
ja lasten näkemykset tilojen kehittämisessä. Myös tilojen ääneneristyk-
sen ja -vaimennuksen huolelliseen toteutukseen sekä valaistukseen tu-
lee kiinnittää huomiota. Toimivalla valaistuksella tuetaan monipuolisia 
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työskentelyolosuhteita ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja pintarakente-
et tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa vuokrahankkeen kustannus-
seurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä 
on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä 
toimialan käyttökustannuksiin.

Käsittely

15.12.2020 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunta ei kannata sitä, että samalla luovutaan pieni-
stä, huonokuntoisista vuokratiloista vaan asia käsitellään aina tapaus-
kohtaisesti. 

Kannattaja: Vesa Korkkula

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta ei kannata sitä, että samalla luovutaan pienistä, 
huonokuntoisista vuokratiloista vaan asia käsitellään aina tapauskoh-
taisesti. 

Jaa-äänet: 10
Ted Apter, Fatim Diarra, Markku Hannula, Martina Harms-Aalto, Abdi-
rahim Husu Hussein, Pia Kopra, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Matias 
Pajula, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 2
Vesa Korkkula, Petra Malin

Tyhjä: 1
Ville Jalovaara

Poissa: 0

Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Petra Malinin vastaehdotuksen 
äänin 10-2. Tyhjää äänesti 1.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Leena Tamminen, suunnittelija, puhelin: 310 80277

leena.tamminen2(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 29.10.2020 
§ 119

HEL 2020-008871 T 10 01 02

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle

- Kiinteistö Oy Iso Roobertinkatu 23 - 25 vuokrahankkeen 12.10.2020 
päivätyn hankesuunnitelman mukaisten, noin  2 466 htm² laajuisten tilo-
jen vuokraamista siten, että 15 vuoden vuokra-ajalta maksettavien ar-
vonlisäverottomien pääomavuokrien indeksikorjaamaton kokonais-
summa on yhteensä enintään 10 480 007 euroa, ehdolla että kasvatus- 
ja koulutuslautakunta antaa puoltavan lausunnon hankesuunnitelmas-
ta. 

- kaupunkiympäristön toimialan toimitilavuokrausyksikön päällikön oi-
keuttamista tekemään vuokrasopimukseen tarvittaessa vähäisiä muu-
toksia sekä allekirjoittamaan Sponda Investment Properties A Oy:n 
kanssa vuokrasopimuksen, joka koskee huoneistoalaltaan noin 2 466 
htm² tiloja ja leikkipihaa kooltaan 926 m² 15 vuoden vuokra-ajaksi. 

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden 
jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta vuokrauspäätöstä.

Käsittely

29.10.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Päivi Etelämäki. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Pirjo Pajarinen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 38606

pirjo.pajarinen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Markku Metsäranta, yksikön päällikkö, puhelin: 310 40369

markku.metsaranta(a)hel.fi
Marjut Rantapuro, projektipäällikkö, puhelin: 310 21025
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marjut.rantapuro(a)hel.fi
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§ 21
Arrendeprinciper för en tomt i ett kvartersområde för bostadshus 
och affärs- och kontorsbyggnader (Mejlans, tomten 15520/2)

HEL 2020-011202 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för tomten 15520/2 (AL-1) 
i ett kvartersområde för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader fram till 
31.12.2070 i enlighet med bilaga 1.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokrausperiaatteet
2 Sijaintikartta ja ote asemakaavasta

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Hyrestagaren Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplane- och tomtuppgifter

Stadsfullmäktige har 6.11.2019 (§ 324) godkänt detaljplaneändringen 
nr 12598, som vann laga kraft 31.12.2019. Ändringen av detaljplanen 
gör det möjligt att skydda, höja och partiellt omdisponera kontorsbygg-
naden från 1960-talet för bostadsbruk, samt att uppföra en nybyggnad 
som ansluts till byggnaden. Ett kvartersområde för förvaltnings- och 
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ämbetsbyggnader (YH) ändrades i detaljplanen till ett kvartersområde 
för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader (AL).

I detaljplaneändringen omdisponeras det så kallade TVK-huset (affärs-
huset för Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto 
TVK/Tjänstemannaorganisationernas Centralförbund, TOC) partiellt för 
bostadsbruk och det höjs med anpassning till byggnaden bredvid. TVK-
huset är i detaljplanen skyddat med beteckningen sr-2. Byggnadsdelar 
som skyddas är fasaderna, den rytmiskt varierande kompositionsprin-
cipen i fördelningen av fönsterbanden, huvudingången och därtill hö-
rande entréhalls- och korridorlokaler samt takfönstren i yttertaket på in-
nergården, vars nivå är cirka +19,8. Enligt detaljplanen ska första och 
andra våningen i huvudsak reserveras som affärslokaler eller andra 
verksamhetslokaler. En för bostäder och affärslokaler avsedd nybygg-
nad ansluts till det skyddade TVK-huset. Nybyggnaden kan uppföras i 
sydöstra delen av tomten, delvis ovanför den befintliga byggnadens 
våning på markplanet.

Byggrätten i planlösningen är totalt cirka 9 110 m² vy, varav cirka 6 960 
m² vy är bostadsyta och cirka 2 150 m² vy kontors- och affärslokaler.

Tomtens adress är Tölötullsgatan 8. Tomten fördes in i fastighetsregist-
ret 10.2.1965.

En karta över läget och ett utdrag ur detaljplanen finns som bilaga 2.

Långfristig utarrendering

Tomten var utarrenderad fram till 31.12.2020 genom arrendeavtal nr 
8244 till Kiinteistö Oy Töölöntullinkatu 8 för organisationshuset. Arren-
deavtalet har genom ett beslut av chefen för enheten tomter inom 
tjänsten tomter och utveckling av markegendomen vid stadsmiljösek-
torn (22.12.2020 § 402) förlängts till 30.6.2021.

Arrendeprinciper

Förslaget till arrendeprinciper grundar sig på ett värderingsinstrument 
som har tagits fram av en extern värderare. Den lägre prissättningen 
på byggrätten i den äldre delen grundar sig på att förhållandet mellan 
våningsytan och lägenhetsytan är sämre än i nybyggnadsdelen. Värde-
ringsutlåtandet finns i bilagematerialet.

Årsarrendet för tomten 15520/ 2 som utgör kvartersområde för bo-
stadshus och affärs- och kontorsbyggnader (AL) bestäms så att poäng-
talet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” 
motsvaras av priset 71 euro per kvadratmeter våningsyta i fråga om fritt 
finansierad bostadsproduktion i nybyggnadsdelen (nuvärde cirka 1 404 
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euro/index 1977), 57 euro i fråga om fritt finansierad bostadsproduktion 
i den gamla delen (nuvärde cirka 1 127 euro), 31 euro i fråga om kon-
tors- och affärslokaler i nybyggnadsdelen (nuvärde cirka 613 euro), 26 
euro i fråga om kontors- och affärslokaler i den gamla delen (nuvärde 
cirka 514 euro), 33 euro i fråga om dagligvaruhandel i nybyggnadsde-
len (nuvärde cirka 652 euro) och 27 euro i fråga om dagligvaruhandel i 
den gamla delen (nuvärde cirka 534 euro).

Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende nr 18) ska årsarren-
det för bostadstomter motsvara 4 % och årsarrendet för andra tomter 
5 % av det kalkylmässiga tomtpriset baserat på tomtens primära än-
damål.

Det är meningen att arrendera ut tomten på ca 50 år. Således utgår ar-
rendetiden 31.12.2070.

Befogenheter

Enligt 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan fastställer stadsfull-
mäktige allmänna arrendeprinciper för arrendeavtal på över 30 år.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokrausperiaatteet
2 Sijaintikartta ja ote asemakaavasta

Bilagematerial

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

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Hyrestagaren Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2

För kännedom
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Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.01.2021 § 59

HEL 2020-011202 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto vahvistaa asuin-, liike- ja toimistorakennusten kort-
telialueen tontin (AL) 15520/2 vuokrausperiaatteet 31.12.2070 saakka 
liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 20.10.2020 § 609

HEL 2020-011202 T 10 01 01 02

Töölöntullinkatu 8

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 

 kaupunki vahvistaa Helsingin Meilahdessa asemakaavan muutok-
seen nro 12598 sisältyvän asuin-, liike- ja toimistorakennusten kort-
telialueen tontin (AL) 15520/2 vuokrausperiaatteet 31.12.2070 
saakka liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anu Kumara, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34013

anu.kumara(a)hel.fi
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§ 22
Detaljplaneändring för Köpingsvägen 9-11 (nr 12638)

HEL 2019-007372 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 2 i kvarteret 
29018 och en del av ett parkområde i 29 stadsdelen (Haga, Södra Ha-
ga) enligt ritning nr 12638, daterad 3.11.2020, och på de grunder som 
framgår av detaljplanebeskrivningen (det nya kvarteret 29266 bildas).

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12638 kartta, päivätty 3.11.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro12638 selostus, päivätty 3.11.2020, päivi-

tetty Kylk:n 3.11.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 1.6.2020, täydennetty 3.11.2020 ja kaavapäivys-

tyksen muistio 11.11.2019
4 Osa päätöshistoriaa

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 miljötjäns-
ter

Förslagstext

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-
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ralplan, detaljplan, byggnadsordning

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller tomt- och parkom-
rådet mellan Köpingsvägen och Köpingsparken i Södra Haga. Detalj-
planelösningen möjliggör nybyggandet av ett servicehus för äldre i stör-
re skala än det nu är möjligt. Verksamheten vid två servicehem som 
verkar i Södra Haga ska slås samman i nybyggnaden. Målet är att ska-
pa en byggnadshelhet som passar in i miljön i Södra Haga och att be-
vara tomtens grönskande uttryck. Ett ca 495 m² stort område från Kö-
pingsparkens västra kant förenas med servicehusets tomt, och södra 
sidan av servicehusets tomt (ca 175 m²) införlivas i Köpingsparken. 
Genom denna åtgärd är det möjligt att på lång sikt förbereda sig för 
eventuella förändringsbehov gällande Köpingsparkens rutter. Området 
som ska slås samman med parken är tills vidare avsett att bevaras 
oförändrat med sitt trädbestånd.

Den nya bostadsvåningsytan uppgår till ca 3000 m². Tomtens exploate-
ringstal (e) är 2,26. Invånarantalet ökar med cirka 50 äldre.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska 
mål genom att möjliggöra byggandet av servicebostäder invid goda tra-
fikförbindelser och genom att erbjuda äldreboende i en trivsam och 
stimulerande miljö i omedelbar närhet av Köpingsparken.

Enligt Generalplan 2016 för Helsingfors är området delvis ett in-
nerstadsområde med beteckningen C2 och delvis ett bostadsdominerat 
område med beteckningen A3. Bredvid området finns en grönförbindel-
se. Enligt den underjordiska generalplanen (nr 11830) är det fråga om 
ett ytbergsområde i ytterstaden. Den nu utarbetade detaljplanelösning-
en stämmer överens med de ovannämnda generalplanerna.

Utgångspunkter för området och nuläge

Två detaljplaner är giltiga för området; för servicehemmets tomt gäller 
detaljplanen nr 5721 från år 1965 och för Köpingsparken gäller detalj-
planen nr 10505 från år 1999. I detaljplanen är servicehemmets tomt 
ett kvartersområde med servicehem för åldringar med tomtexploate-
ringstalet (e) 1,0. Köpingsparken är däremot betecknad som en park 



Helsingfors stad Protokoll 2/2021 130 (183)
Stadsfullmäktige

Ärende/7
03.02.2021

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

med beteckningen VP. Detaljplaneändringen gäller tomten 29018/2 i 
detaljplanen samt en liten del av Köpingsparken på östsidan av tomten. 
På den grönskande tomten ligger en servicehembyggnad i fyra våning-
ar byggd vid övergången mellan 1960–1970-talen och ritad av arkitek-
ten Matti Lieto. Terrängen på tomten sjunker kraftigt från Köpingsvägen 
till Köpingsparken, höjdskillnaden är som störst 5 meter. Det finns myc-
ket frodig och storvuxen växtlighet på tomten liksom också i miljön på 
södra sidan av Köpingsvägen. Husen i omgivningen har i huvudsak 3–
5 våningar.

Köpingsparken är en av få större anlagda parker i Haga. Till parkens 
grundegenskaper hör breda, öppna gräsplaner samt rikliga plante-
ringsområden. På detaljplaneområdet i närheten av tomtgränsen har 
det funnits en trädallé, av vilken endast trädraden på parkens sida är 
kvar. I den översvämningskänsliga Hagabäcken som strömmar genom 
Köpingsparken lever en öringspopulation.

På östsidan av Köpingsparken löper Tavastehusleden, som är mycket 
livligt trafikerad.

Kostnader för detaljplanelösningen

Helsingfors stad äger tomten och parkområdet. Detaljplanelösningen 
har utarbetats på ansökan (Samfundet Folkhälsan) och innehållet i lös-
ningen har diskuterats med den sökande. 

Genomförandet av detaljplanelösningen orsakar kostnader för staden 
ifall nya trappor byggs mellan Köpingsvägen och Köpingsparken. Byg-
get av trapporna är inte aktuellt och därför finns inte för tillfället behov 
att uppskatta närmare kostnader. Detaljplanelösningen höjer områdets 
värde och staden får inkomster genom försäljning eller uthyrning av 
den nya byggnadsvåningsytan. 

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: 
Helen Ab, Helen Elnät Ab, Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) 
vattenförsörjning, kultur- och fritidssektorns stadsmuseum samt social- 
och hälsovårdssektorn. 
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Myndigheternas ställningstaganden om programmet för deltagande och 
bedömning samt beredningsmaterialet gällde stadsbilden samt vatten-
försörjningens utrymmesreserveringar. Påpekandena i ställningstagan-
dena har beaktats i planläggningsarbetet genom att styra nybyggna-
dens strukturering, arkitektur och tomtens planering med planbestäm-
melser om byggnadens höjd, exteriören, byggnadsytornas gränser, 
planteringsområden och trädbeståndet som ska bevaras. En 6 meter 
bred ledningsgränd betecknades i Köpingsparken.

Åsikter

Åsikterna i programmet för deltagande och bedömning samt bered-
ningsmaterialet gällde nybyggandets inverkan på de nuvarande gran-
narnas omständigheter, Köpingsparken, trädbeståndet, miljövärden, 
öringarna och stadsfåglarna, tomtgränsernas ändringar, rutterna samt 
nybyggnadens höjd och stil. Serviceboende för äldre sågs som lämplig 
verksamhet i området, men byggnadens upplevda massivitet störde fle-
ra som lämnat in sin åsikt. En åsikt gick ändå ut på att projektet är ett 
exempel på gott och smart kompletteringsbyggande. Även idén om ny-
byggnaden som gestaltas som två olika byggnader ansågs vara bra. 

Åsikterna har tagits i beaktande i planläggningsarbetet genom att in-
kludera flera bestämmelser i planen gällande byggnadens utseende, 
växtligheten som är värdefull för stadsbilden, dagvattnet samt grönfak-
torn. Dessutom bestämdes det att byggandet inte får orsaka skada på 
trädraden som ska bevaras eller på Hagabäcken och dess öringar. Det 
lämnades in 11 skriftliga åsikter.

Detaljplaneförslaget offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 1–30.6.2020, vilket kun-
gjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen. 

Det kom in 2 anmärkningar mot detaljplaneförslaget.

Påpekandena som framförts i anmärkningarna gällde nybyggnadens 
höjd, struktureringen och utseendet, grannarnas boendeomständighe-
ter som förväntades bli sämre samt fotgängarnas vyer på gatan. Dess-
utom konstaterades att åsikterna från fasen för programmet för delta-
gande och bedömning inte hade tagits tillräckligt väl i beaktande i plan-
förslaget och det påpekades att bara en åsikt från den fasen utryckte 
en fullständigt positiv attityd mot projektet, och att det därför var möjligt 
att få fel bild av rapporten om växelverkan. 

Följande myndigheter gav utlåtande om förslaget till detaljplan: Helen 
Elnät Ab, stadsmuseet och social- och hälsovårdssektorn. Myndighe-
terna hade inget att påpeka om planförslaget. Stadsmuseet konstate-
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rade att målen för den byggda kulturmiljön som framförts i fasen för 
programmet för deltagande och bedömning har tagits tillräckligt väl i 
beaktande i detaljplanebestämmelserna.

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).

Mera ingående motiveringar

Konsekvenserna av detaljplanelösningen och de närmare motivering-
arna till denna framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12638 kartta, päivätty 3.11.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro12638 selostus, päivätty 3.11.2020, päivi-

tetty Kylk:n 3.11.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 1.6.2020, täydennetty 3.11.2020 ja kaavapäivys-

tyksen muistio 11.11.2019
4 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset
4 Tehdyt muutokset
5 Kaavamuutoshakemus 20.6.2019

Sökande av ändring

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

Utdrag Bilagor till utdrag
Helen Ab Förslagstext
Helen Elnät Ab 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

Den som sökt detaljpla-
neändring

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

För kännedom

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

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.01.2021 § 41

HEL 2019-007372 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-
Haaga) korttelin 29018 tonttia 2 ja osaa puistoaluetta koskevan ase-
makaavan muutoksen 3.11.2020 päivätyn piirustuksen nro 12638 mu-
kaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein (muodostuu 
uusi kortteli 29266). 

Käsittely

18.01.2021 Ehdotuksen mukaan
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Esteelliset: Marcus Rantala 
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta) 

11.01.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 03.11.2020 § 649

HEL 2019-007372 T 10 03 03

Hankenumero 0740_62

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 3.11.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12638 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 29. kaupunginosan 
(Haaga, Etelä-Haaga) korttelin 29018 tonttia 2 ja osaa puistoaluetta 
(muodostuu uusi kortteli 29266). 

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

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

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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o Samfundet Folkhälsan: 6 000 euroa

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Leena Paavilainen, arkkitehti, puhelin: 310 64424

leena.paavilainen(a)hel.fi
Tiina Falck, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 20764

tiina.uusitalo(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 25.6.2020

HEL 2019-007372 T 10 03 03

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäyttö ja kaupunkiraken-
ne /Asemakaavoitus on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Etelä-
Haagan Kauppalantie 9-11 koskevasta, 1.6.2020 päivätystä asema-
kaavan muutoksen ehdotuksesta. Perustehtävänsä mukaisesti kau-
punginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Asemakaavan muutos koskee Etelä-Haagassa osoitteessa Kauppalan-
tie 9-11 sijaitsevan Kristinagårdenin tonttia 29018/2 ja pientä osaa ton-
tin itäpuolella sijaitsevasta Kauppalanpuistosta. Asemakaavan muutok-
sen tavoitteeksi on asetettu vanhusten palvelukodin laajentamisen 
mahdollistaminen. Kaavamuutostontilla sijaitsevan nykyisen, 1960- ja 
1970-luvun vaihteessa rakennutun palvelutalon purkaminen mahdollis-
tetaan ja tilalle voidaan rakentaa kokonaan uusi, suurempi palvelukoti-
kokonaisuus, joka sijoittuisi nykyisen tontin lisäksi myös osittain Kaup-
palanpuiston puolelle. 

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) suunnittelualue on 
merkitty kantakaupungin alueeksi (C2) ja asuntovaltaiseksi alueeksi 
(A3). Lisäksi yleiskaavaan on merkitty Kauppalanpuiston puolelle vihe-
ryhteys. Voimassa olevassa, vain kyseistä tonttia koskevassa asema-
kaavassa vuodelta 1965 tontti on merkitty korttelialueeksi vanhusten 
asuntolaa varten (YA). Tontilla sijaitsee arkkitehti Matti Lieton vuosina 
1969-1971 suunnittelema, nelikerroksinen vanhusten palvelutalo Kristi-
nagården. Rakennus sijoittuu Kauppalantien varrelle, sen eteläosaan. 
Samalla se liittyy Kauppalanpuistoon osana sen itäreunaa rajaavaan 
rakennusrintamaan. Haagan rakennukset ja arvotus –selvityksessä 
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(Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 1998:4) Kauppalantie 
on arvotettu merkittäväksi katutilaksi. Rakennus sijaitsee myös kortte-
lissa, jonka korttelimuoto on säilynyt Haagan kauppalan ajalta, vaikka 
rakennukset ovatkin myöhempää kerrostumaa. Itse Kristinagårdenin 
rakennusta ei kuitenkaan ole selvityksessä esitetty rakennussuojelu-
kohteeksi, jolle tulisi asemakaavamuutoksessa osoittaa suojelumerkin-
tä.

Esillä olevassa asemakaavaehdotuksessa suunnittelualue on osoitettu 
asuinrakennusten korttelialueeksi AK-1, jolle saa rakentaa ainoastaan 
erityisasumista, kuten esimerkiksi vanhusten palvelutaloja, ja puistoksi 
VP. Rinteeseen sijoittuvalle tontille on sijoitettu kaksi yhteenliitettyä ra-
kennusalaa ja tavoitteena on sovittaa rakennusoikeus siten, että uu-
disrakennus hahmottuu erityisesti Kauppalantien puolella kahtena erilli-
senä massana. Pitkittäin Kauppalantien suuntaisesti sijoitetut rakennu-
salat on sijoitettu siten, että molempien edessä on istutettavaa alueen 
osaa, jolla kaupunkikuvallisesti merkittävä puusto tulee säilyttää ja tar-
vittaessa uudistaa. AK-1-korttelialueelle on merkitty myös säilytettäviä 
puita, kolme tontin Kauppalantien puoleisella osalla ja yksi aivan ra-
kennusalan pohjoisreunan tuntumassa. Pohjoisemman, katulinjasta 
etäämmälle sijoittuvan rakennusalan edessä on myös pysäköintipaikka 
p. Rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurin sallittu lukumäärä on 
kuusi, mutta rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan 
ylin korkeusasema +25.80 mahdollistaa kadun puolella enintään viisi-
kerroksisen rakennuksen. Kaupunkikuvaan ja rakentamiseen liittyen on 
annettu useita määräyksiä erityisesti rakennuksen maantalokerroksen 
jäsentelystä, aukotuksesta ja tilojen käytöstä, mutta myös parvekkeista 
ja ulkoalueen käsittelystä sekä tontin liittymisestä puistoon. Materiaa-
leista määrätään: ” Rakennuksen julkisivujen on oltava paikalla muurat-
tua tiiltä, muurauksen päälle tehtyä rappausta tai puuverhottuja. 
Lämpörappausta ei sallita.” Kulttuuriympäristön vaalimisen näkökul-
masta erityisen tärkeä on määräys: ”Rakennusten tulee sopia arkki-
tehtuuriltaan, materiaaleiltaan, kattomuodoltaan, väritykseltään ja yksi-
tyiskohdiltaan olemassa olevaan rakennuskantaan.” Myös suunnittelua-
lueen vehreä ominaisluonne pyritään säilyttämään kaavamääräyksillä. 
Rakentamatta jäävät tontinosat, joita ei käytetä kulkuteinä, oleskelualu-
eina tai pysäköimiseen, tulee istuttaa puin ja pensain ja niillä oleva el-
invoimainen puusto säilyttää. Lisäksi suunnittelualueen itäreunalle sijo-
ittuva Kauppalanpuiston varhaisvaiheeseen liittyvä komea metsävaah-
terakujanne on osoitettu säilytettäväksi ja tarvittaessa uudistettavaksi 
puuriviksi.

Kauppalantie 9-11 koskevan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmavaiheessa antamassaan lausunnossa kaupungin-
museo ei esittänyt Kristinagårdenin rakennukselle suojelua sillä perus-
teella, että rakennusta ei ole Haagan rakennukset ja arvotus –selvityk-
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sessä (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 1998:4) esitetty 
rakennussuojelukohteeksi, jolle tulisi asemakaavamuutoksessa osoit-
taa suojelumerkintä. Käytännössä tämä siten mahdollistaa rakennuk-
sen tulevan purkamisen. Kaupunginmuseo nosti tässäkin hankkeessa 
esiin kestävän kehityksen, mistä näkökulmasta tarkasteltaessa olisi toi-
vottavaa olemassa olevan rakennuksen hyödyntäminen tulevassa pal-
velutalokokonaisuudessa.  Alueen ominaisluonteen säilymisen kannal-
ta kaupunginmuseo piti tärkeänä, että jatkossakin tontin rakennusala 
rajataan siten, että Kauppalantien varteen jää vähintään nykyisen kal-
tainen, Kauppalantien itäpuolen tonteille ominainen istutuskaistale ja 
luodaan näin alueelle ominaista katutilan vehreyttä. Kaupunginmuseo 
piti tärkeänä myös uudisrakentamisen korkeuden rajaamista ympäri-
stön olemassa olevaan rakennuskantaan sopeutuvaksi. Lisäksi uuden 
rakennuksen tulisi muodostaa rauhallinen tausta puistolle ja ottaa hu-
omioon Kauppalantien katutilan ja ympäröivien asuinkortteleiden mitta-
kaava ja ominaisluonne. 

Edellä mainittuun viitaten Helsingin kaupunginmuseo toteaa, että sen 
Haagan Kauppalantie 9-11 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmavaiheessa esittämät tavoitteet rakennetun kulttuu-
riympäristön osalta on asemakaavamääräyksissä riittävällä tavalla otet-
tu huomioon eikä kaupunginmuseolla ole asemakaavan muutoksen 
ehdotukseen enempää huomautettavaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kau-
punginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 22.11.2019

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501

anne.salminen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 31.03.2020 § 18

HEL 2019-007372 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12638 pohjakartan 
kaupunginosassa 29 Haaga. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunki-
mittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:
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Asemakaavan numero: 12638
Kaupunginosa: 29 Haaga
Kartoituksen työnumero: 53/2019
Pohjakartta valmistunut: 3.12.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 23
Detaljplan och detaljplaneändring för västra Havsrastböle (nr 12570)

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplan för en del av kvarteret 54225 och 
för närrekreations- och gatuområde i 54 stadsdelen (Nordsjö) och de-
taljplaneändring för kvarteren 54036, 54213, 54217–54229, 54231 och 
54232, för tomten 54233/1 och för gatu-, park- och närrekreationsom-
råden i 54 stadsdelen (Nordsjö) enligt ritning nr 12570, daterad 
3.9.2019 och ändrad 20.10.2020, och på de grunder som framgår av 
detaljplanebeskrivningen (de nya kvarteren 54247 och 54248 bildas).

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutet att det 
utreds hur stadens hälsovårdstjänster räcker till i Havsrastböle 
och övervägs åtgärder för att kunna förbättra utbudet av såda-
na. (Ville Jalovaara)

Behandling

Ledamoten Ville Jalovaara understödd av ledamoten Thomas Wallgren 
föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutet att det 
utreds hur stadens hälsovårdstjänster räcker till i Havsrastböle 
och övervägs åtgärder för att kunna förbättra utbudet av sådana.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

9 omröstningen

Ledamoten Ville Jalovaaras förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutet 
att det utreds hur stadens hälsovårdstjänster räcker till i Havsrastböle 
och övervägs åtgärder för att kunna förbättra utbudet av sådana.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 52
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
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hinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogo-
moloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Eve-
liina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim 
Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma 
Kari, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Petra Malin, 
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, 
Johanna Nuorteva, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Ranta-
nen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Anni 
Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo 
Terho, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Jani Valpio, Sinikka Vepsä, Anna 
Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 30
Fatim Diarra, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Har-
kimo, Kaisa Hernberg, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Otso 
Kivekäs, Tapio Klemetti, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Seija 
Muurinen, Mia Nygård-Peltola, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pa-
karinen, Matti Parpala, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Mari Ran-
tanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Osmo Soinin-
vaara, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna 
Vesikansa

Frånvarande: 2
Sirpa Puhakka, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Ville Jalovaaras förslag till hem-
ställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12570 kartta, päivätty 
3.9.2019, muutettu 20.10.2020

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12570 selostus, päivätty 
3.9.2019, muutettu 20.10.2020, päivitetty Kylk:n 20.10.2020 päätöksen 
mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma_6987
4 Vuorovaikutusraportti 3.9.2019, täydennetty 6.10.2020 sekä liitteenä 

selvityksiä ja asukastilaisuuksien muistioita
5 Lausunnot, osa päätöshistoriaa
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Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
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 4

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplanen och detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller 
omgivningen kring Rastböle metrostation, Havsrastböles affärscentrum 
och västra delen av höghusområdet byggt i början 1990-talet samt in-
terna park- och gatuområden i bostadsområdet. Planläggningsprojektet 
är en del av Havsrastböles stadsförnyelse, som har inneburit nytt byg-
gande samt utveckling av parker, gatuområden, offentlig service och 
servicelokaler genom omfattande planering och invånarnas mångsidiga 
deltagande. Planläggningsprojektet har omfattat hela området ända 
fram till utkastfasen och har sedan delats i två delar under beredningen 
av förslagsfasen.

Planläggningsprojektets mål är att göra stadsstrukturen tätare intill go-
da kollektivtrafikförbindelser, framhäva områdets styrkor och möjliggöra 
utvecklingen av vardagliga tjänster.

Nytt bostads- affärs- och servicebyggande har planerats för området, i 
utkanten av parkområden och på existerande tomter. Staden har strä-
vat efter att involvera tomternas innehavare i detaljplaneändringen så 
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att planeringen och genomförandet kan göras samtidigt och på ett om-
fattande sätt på området, vilket främjar både staden och tomternas in-
nehavare. I detaljplaneändringen ingår ett flertal projekt för nybyggande 
efter rivning, och projektaktörerna har lämnat in ansökningar om detalj-
planeändring.

Den sammanlagda våningsytan i detaljplaneområdet uppgår till 
230 250 m², varav 76 800 m² vy gäller befintliga bostadshus och 
128 100 m² vy nytt bostadsbyggande, 1 650 m² vy befintlig offentlig 
service och 13 500 m² vy ny offentlig service. Detaljplanen omfattar 
byggda affärslokaler på 2 900 m² vy och nya affärslokaler på 7 400 
m² vy.

Eftersom detaljplanelösningen delvis går ut på rivning av befintliga 
byggnader, blir den faktiska ökningen i bostadsbyggandet 102 500 m² 
vy, i byggandet av offentlig service 7 000 m² vy och i affärslokalsbyg-
gandet 3 700 m² vy.

Det genomsnittliga exploateringstalet (et) för nya och förnyade bo-
stads- och parkeringstomter är 1,7. Det genomsnittliga exploateringsta-
let (et) för alla tomter i detaljplaneområdet är 1,13. Antalet invånare 
ökar med ca 2 400.

Det har gjorts upp en trafikplan i samband med detaljplanelösningen 
(ritning nr 6987). Enligt trafikplanen har Havsrastbölevägen och de om-
givande gaturummen uppdaterats så att de motsvarar utrymmesbeho-
vet för olika färdmedel och stadens nuvarande trafikplaneringsprinci-
per. Enkelriktade cykelkörfält har planerats för Havsrastbölevägen. An-
talet busshållplatser har minskats på Havsrastbölevägen för att göra 
stomlinjen mer effektiv, och placeringen har justerats för att förbättra 
säkerheten.

Att detaljplanelösningen genomförs har i synnerhet den effekten att den 
förtätade stadsstrukturen vid metrostationen och stomlinjen stöder 
gång-, cykel- och kollektivtrafiken och främjar en utveckling av områ-
dets service och mångsidigare upplåtelseformer inom boendet. Detalj-
planeändringen har en betydande inverkan på områdets stadsbild. Ex-
ploateringstalen och antalet våningar i det nya byggandet är högre än i 
den existerande stadsstrukturen. Förnyelsen av affärscentrumet och 
flyttandet av Havsrastbölevägen i samband med förnyelsen ändrar 
metrostationens omgivning i hög grad. Lösningen till planläggningspro-
jektet bygger i huvudsak på den existerande infrastrukturen, och dess 
samhällsekonomiska kostnader är rimliga jämfört med områden med 
nybygge. Grönområdena blir aningen mindre, men den planerade 
grönområdeshelheten möjliggör funktionella parker och förbättring av 
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rutterna samt säkerställer bevarandet av de betydelsefulla naturvärde-
na.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska 
mål genom att utvecklingsprojektet som ökar boendets och tjänsternas 
mångsidighet kan avancera samt genom tilläggsbyggande intill goda 
kollektivtrafikförbindelser. I Generalplan 2016 för Helsingfors är områ-
det i huvudsak bostadsdominerat område med beteckningen A2. Met-
rostationens omgivning är angiven delvis som närcentrum med beteck-
ningen C3 och delvis som bostadsdominerat område med beteckning-
en A1. Dessutom har det betecknats rekreations- och grönområden på 
området, och det finns en normativ grönförbindelse mellan Ramsöud-
den och Kallviksudden. I generalplanen löper ett strandstråk som täc-
ker hela staden längs med strandzonen och vidare i regionen, och 
dessutom har för området anvisats en snabbspårvägsförbindelse och 
cykelförbindelser på Norvägen och Nordsjö centrum. Delgeneralplanen 
för Havsrastböles västra strand gäller väster om detaljplaneområdet 
och för en del av detta. Kvarteren för affärscentrumet, servicestationen 
och metrostationen är i delgeneralplanen upptagna som område för 
centrumfunktioner. Enligt den underjordiska generalplanen för Helsing-
fors (nr 11830) är området betecknat som ytbergsområde i ytterstaden, 
och generalplanen innehåller en reservering för en avloppstunnel. Den 
nu utarbetade detaljplanelösningen stämmer överens med de ovan-
nämnda generalplanerna.

Utgångspunkter för området och nuläge

För området gäller flera detaljplaner från åren 1988–2006. På västra 
sidan av detaljplaneområdet finns ett litet område som inte tidigare 
planlagts. Inom detaljplaneområdet finns för närvarande 103 000 m² vy 
för bostadsbyggande i flervåningshus, ca 7 000 m² vy för affärsbyg-
gande och ca 8 000 m² vy för byggande av offentlig service. Kvarters-
exploateringstalet (e) varierar mellan 0,3 och 0,8. Det bor ca 3 700 in-
vånare inom detaljplaneområdet. De kommersiella tjänsterna är kon-
centrerade till närheten av metrostationen. Offentlig service finns främst 
för barn och unga. Detaljplaneområdet har relativt sett mer hyreshus-
dominerat bostadsbestånd än Helsingfors nu har som mål.

Detaljplaneområdet ägs i huvudsak av Helsingfors stad, och tomten 
54225/1 har en privat markägare. Detaljplanelösningen har utarbetats 
på initiativ av staden. I detaljplaneprojektet ingår delområden som pla-
nerats med anledning av ansökningarna om detaljplaneändring och vil-
kas innehåll har förhandlats fram med de sökande.

Kostnader för detaljplanelösningen
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Detaljplaneändringen medför följande kostnader för staden (06/2019), 
exklusive mervärdesskatt:

Gator och öppna platser 8 mn euro
Parker och grönområden 2,5 mn euro
Offentliga byggnader / tjänster 35–40 mn euro
Nätverk för teknisk försörjning 2,7 mn euro
Sammanlagt ca 48–53 mn euro

Beloppet för gator och öppna platser innehåller de kostnader för bygg-
arbeten på gator och öppna platser som detaljplaneändringen föranle-
der.

Beloppet för offentliga byggnader och tjänster innehåller byggkostna-
derna för den planerade servicebyggnaden i planläggningsområdet. 
Kostnaderna har beräknats med antagandet att servicebyggnaden för-
verkligas genom nybygge. Byggkostnaderna preciseras vid den fortsat-
ta planeringen och det bör noteras att byggnaden tjänar en större hel-
het än detta detaljplaneområde.

Beloppet för parker och rekreationsområden innehåller kostnaderna för 
park- och rekreationszonerna som anläggs i detaljplaneområdet. Kost-
nadskalkylen för parker baserar sig delvis på en för detaljplaneområdet 
utarbetad översiktsplan för parker vid stadsförnyelsen i Havsrastböle 
(Loci Maisema-arkkitehdit, 2018).

Rivningskostnaderna för byggnader som ska rivas och tillfälliga lös-
ningar för trafiken har inte beaktats i beräkningen av kostnader.

Detaljplanelösningen höjer områdets värde. Värdet för staden på den 
nya våningsyta som planläggs har beräknats utifrån fördelningen av 
upplåtelse- och finansieringsformer enligt genomförandeprogrammet 
för boende och markanvändning 2016, dvs. BM-programmet. Värdet på 
den sammanlagda byggrätten är uppskattningsvis 100–110 miljoner 
euro, varav värdet på den i detaljplanen föreslagna nya våningsyta som 
delvis gäller sanering genom rivning är sammanlagt ca 65–70 miljoner 
euro och värdet på byggrätten för den befintliga bestående våningsytan 
är sammanlagt ca 35–40 miljoner euro.

Staden har inlett en omfattande detaljplaneändring för hela området, 
och det har varit kostnadseffektivt och förenligt med stadens intresse 
att i denna inkludera de privat förvaltade tomterna i området. Syftet har 
varit att göra stadsförnyelsen i hela området övergripande och samti-
digt. Tomtinnehavarna behöver inte betala någon planläggningsavgift.
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Detaljplanelösningen medför ingen avsevärd nytta för de privata mar-
kägarna och det finns därför inte behov att tillämpa förfarandet med 
markanvändningsavtal i enlighet med stadsstyrelsens beslut 9.6.2014 
(§ 685).

Detaljplaneförslaget offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 17.9–16.10.2019, vilket 
kungjordes i enlighet med markanvändnings- och bygglagen.

Det kom in 11 anmärkningar mot detaljplaneförslaget. Påpekandena i 
anmärkningarna gällde invånarnas delaktighet, kommunikationen och 
samordningen av olika projekt, byggnadernas placering och föränd-
ringarna i grönområdena, arkitekturen och stadsbilden, upplåtelsefor-
merna för boendet, trafiklösningarna och bullret samt ekologin.

Utlåtanden kom från följande: Helen Elnät Ab, Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjänster (HRM), Närings-, trafik- och miljöcentralen i 
Nyland (NTM-centralen), social- och hälsovårdssektorn och stadsmu-
seet inom kultur- och fritidssektorn.

Påpekandena i utlåtandena gällde omplaceringen av eltransformator-
stationer, behoven av ledningar för vattenförsörjningen, bullerbekämp-
ningen, placeringen i området av ett gruppboende för personer med in-
tellektuell funktionsnedsättning, den förändrade stadsbilden och bygg-
nadsskyddet.

Följande aktörer meddelade att de inte har någonting att yttra: Helen 
Ab och Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT).

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).

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt på nytt
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Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt på nytt 29.6–4.8.2020 med 
anledning av en naturutredning som färdigställts efter det första fram-
läggandet (Utredning om grön sköldmossa i Nordsjöområdet 2020, 
Faunaticas rapporter 24/2020).

Det gjordes 10 anmärkningar mot detaljplaneförslaget under detta 
framläggande. Det kom dessutom in 3 skrivelser utanför framlägg-
ningstiden. Påpekandena i anmärkningarna och skrivelserna gällde 
samordningen av olika projekt, invånarnas delaktighet, kommunikatio-
nen, byggnadernas placering, rivningen och förändringarna i grönom-
rådena, upplåtelseformerna för boendet och den sociala hållbarheten, 
trafiklösningarna och byggandet utanför detaljplaneområdet.

Följande myndigheter gav utlåtande om detaljplaneförslaget när det var 
offentligt framlagt på nytt: stadsmuseet, social- och hälsovårdssektorn, 
HRM och NTM-centralen. Påpekandena i utlåtandena gällde special-
gruppers boende, behoven av ledningar för vattenförsörjning i gatuom-
rådena och på tomterna, behandlingen av dagvatten och naturvården. 
Stadsmuseet och NTM-centralen framhåller att beslutsfattandet dess-
utom bör beakta utlåtandena om byggnadsskyddet och bullerbekämp-
ningen från de tidigare faserna.

Följande aktörer meddelade dessutom att de inte har någonting att ytt-
ra: Helen Ab, Helen Elnät Ab och HRT.

Åtgärder efter att förslaget andra gången 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.

Med beaktande av målen för detaljplanen är det inte ändamålsenligt att 
ändra förslaget med anledning av de anmärkningar som framförts i 
samband med det offentliga framläggandet.

Närmare motiveringar

Konsekvenserna av detaljplanelösningen och de närmare motivering-
arna till denna framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor
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1 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12570 kartta, päivätty 
3.9.2019, muutettu 20.10.2020

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12570 selostus, päivätty 
3.9.2019, muutettu 20.10.2020, päivitetty Kylk:n 20.10.2020 päätöksen 
mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma_6987
4 Vuorovaikutusraportti 3.9.2019, täydennetty 6.10.2020 sekä liitteenä 

selvityksiä ja asukastilaisuuksien muistioita
5 Lausunnot, osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset_Yhdistetty_

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
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 4

För kännedom

Stadsmiljönämnden
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Detaljplaneläggning
Stadsmuseet
Social- och hälsovårdssektorn

Beslutshistoria
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Kaupunginhallitus 18.01.2021 § 39

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 54. kaupunginosan (Vuosaari) osaa kort-
telista 54225 sekä lähivirkistys- ja katualuetta koskevan asemakaavan 
ja 54. kaupunginosan (Vuosaari) kortteleita 54036, 54213, 54217–
54229, 54231 ja 54232 ja tonttia 54233/1 sekä katu-, puisto- ja lähivir-
kistysalueita koskevan asemakaavan muutoksen (muodostuvat uudet 
korttelit 54247 ja 54248) 3.9.2019 päivätyn ja 20.10.2020 muutetun pii-
rustuksen nro 12570 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmene-
vin perustein. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 20.10.2020 § 603

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Hankenumero 4730_1, 6987

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 3.9.2019 päivätyn ja 20.10.2020 muutetun asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12570 hyväksymistä. Asemakaava 
koskee Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari) osaa 
korttelista 54225 sekä lähivirkistys- ja katualuetta. Asemakaavan 
muutos koskee Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari) 
kortteleita 54036, 54213, 54217–54229, 54231 ja 54232 ja tonttia 
54233/1 sekä katu-, puisto- ja lähivirkistysalueita  (muodostuvat uu-
det korttelit 54247 ja 54248). 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville 
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 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, 
Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätök-
senteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

06.10.2020 Pöydälle

10.09.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

03.09.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Linda Wiksten, arkkitehti, puhelin: 310 37029

linda.wiksten(a)hel.fi
Tuukka Linnas, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37308

tuukka.linnas(a)hel.fi
Janne Antila, liikenneinsinööri (liikenne- ja katusuunnittelu: ), puhelin: 310 20355

janne.antila(a)hel.fi
Johanna Iivonen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi
Elise Lohman, maisema-arkkitehti (kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu), puhelin: 310 
26349

elise.lohman(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti (rakennussuojelu), puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Pekka Leivo, yksikön päällikkö (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi
Pirjo-Liina Koivusaari, johtava tonttiasiamies (maaomaisuuden kehittäminen ja tontit), 
puhelin: 310 38800

pirjo-liina.koivusaari(a)hel.fi
Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija (vuorovaikutus), puhelin: 310 37436

tiina.antila-lehtonen(a)hel.fi
Mikko Uro, yksikön päällikkö (viestintäpalvelut), puhelin: 310 37394

mikko.uro(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 12.8.2020

HEL 2015-002625 T 10 03 03

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Kaupunginmuseo on antanut lausunnon asemakaavan muutosehdo-
tuksesta 9.10.2019. Nyt nähtävillä olevassa muutosehdotuksessa ei ole 
tehty sellaisia muutoksia, jotka edellyttäisivät kaupunginmuseolta uutta 
tarkastelua lausuntoa varten. Kaupunginmuseo ei näin ollen katso ai-
heelliseksi lausua kaavaehdotuksesta. Päätöksenteossa tulee ottaa 
huomioon kaupunginmuseon 9.10.2019 päiväämä lausunto.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kau-
punginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 9.10.2019

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

sari.saresto(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala 23.7.2020

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Asemakaavan muutosehdotuksessa on huomioitu sosiaali- ja ter-
veystoimialan aiempi lausunto (10/2019, diaarinro HEL 2015-002625) 
Meri-Rastilan länsiosan asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 
12570). Täydennysrakentamisessa erityisryhmien (kehitysvammaiset) 
asuminen tulee ottaa tulevaisuudessa huomioon ASU-hankkeen jatku-
vuutta ajatellen; sosiaali- ja terveystoimialan tuottamille erityisryhmien 
asumispalveluille on tarvetta ASU-hankkeen valmistumisen jälkeenkin. 
Meri-Rastilan alueelle toteutettuna saavutetaan jo olemassa olevan ja 
uuden asumispalveluyksikön välille synergiaetua. Kehitysvammaisten 
asumispalveluja toteutetaan Hekan vuokra-asumiseen integroituna.

Sosiaali- ja terveystoimiala 8.10.2019

Lisätiedot
Tapio Senne, suunnittelija, puhelin: 310 43895

tapio.senne(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 05.06.2019 § 42

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Päätös
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Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12570 pohjakartan 
kaupunginosassa 54 Vuosaari. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12570
Kaupunginosa: 54 Vuosaari
Kartoituksen työnumero: 48/2018
Pohjakartta valmistunut: 29.1.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi
Suvi Uotila, kiinteistöinsinööri, puhelin: 09 310 29076

suvi.uotila(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 22.08.2018 § 44

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Arkkitehti Linda Wiksten esitteli asiaa. Nimistötoimikunta on käsitellyt 
Meri-Rastilan täydennysrakentamiseen liittyvä nimistötarpeita viimeksi 
11.5.2016 (§ 47).

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Harbonpolku–Harbostigen 

(polku)
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Perustelu: Liitynnäinen, Harbonkadun mukaan, joka on nimetty arkki-
tehti Fritz (Friedrich) Lüschin vuonna 1912 rakennuttaman Villa Harbon 
mukaan;

Hiekkalaiturinpolku–Sandkajsstigen 

(polku)

Perustelu: Liitynnäinen, Hiekkalaiturin ja sen mukaan nimetyn Hiekka-
laiturinraitin mukaan;

Jaluskuja–Skotgränden 

(polku)

Perustelu: Ryhmänimi (veneet); liitynnäinen, Jaluspolun mukaan. Jalus 
on köysi, jolla purjeita säädetään, jalusköysi, skuutti (Kielitoimiston 
sanakirjasta);

ja

Jiippipolku–Gippstigen 

(polku)

Perustelu: Ryhmänimi (purjehdus); liitynnäinen, nimistötoimikunnan 
11.5.2016 esittämän Jiippikujan mukaan. Jiippi merkitsee myötäkään-
nöstä eli myötätuulen kautta tehtävää käännöstä (Kielitoimiston sana-
kirjasta).

Lisäksi nimistötoimikunta päätti esittää, että seuraavien nimien käyttöa-
luetta jatketaan uuden asemakaavan alueella liitteenä olevan kartan 
mukaisesti:

- Halkaisijanpolku–Klyvarstigen

- Kalkkihiekanpolku–Kalksandsstigen

- Prammikuja–Bramgränden

- Rikipolku–Riggstigen.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.04.2017 § 170

HEL 2015-002625 T 10 03 03
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Ksv:n hankenumero 4730_1, karttaruudut 675506, 675507, 676506, 676507, 677506 ja 677507

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 hyväksyä 14.2.2017 päivätyn Meri-Rastilan asemakaava- ja ase-
makaavan muutosluonnoksen laadittavan asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen pohjaksi. Asemakaava koskee 54. kau-
punginosan (Vuosaari) osaa korttelista 54225 sekä lähivirkistysa-
luetta. Asemakaavan muutos koskee 54. kaupunginosan (Vuosaari) 
kortteleita 54036, 54112 ja 54210–54232 ja tonttia 54233/1 sekä 
katu-, virkistys- ja vesialueita (muodostuvat uudet korttelit 54164 - 
54166 ja 54245 - 54246).

 että lopullista kaavaa valmisteltaessa tulee harkita viheryhteyksien 
parempaa säilyttämistä kuitenkin niin, ettei asukaslukutavoite alene 
olennaisesti.

 että koska Meri-Rastilan asemakaava lisää asukasmäärää merkit-
tävästi alueella, jossa olisi voimakkaasti tarve kehittää yhteisöllisyyt-
tä, tulee jatkosuunnittelussa kaavoituksen mahdollistaa myös asu-
kastilaksi sopiva tontti kaupungin omistamana.

 että samalla on huolehdittava väestöennusteen ajantasaisuudesta 
sekä riittävistä varauksista palveluille, kuten päiväkodeille ja kouluil-
le hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelta.

 edellyttää, että kaavoitusvaiheessa tehdään ympäristövaikutusten, 
yritysvaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnit. 

 edellyttää, että jatkosuunnittelussa huomioidaan Kallahdenniemeltä 
pohjoiseen ja Pohjaveden puiston kautta kulkevan kehitettävän 
metsäverkostoyhteyden säilyminen.  Lisäksi tulee taata turvalliset ja 
selkeät reitit koululaisille Meri-Rastilan ja Kallahden koulun lähistöil-
lä toteutuksessa.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internetsivuilla: 
kohdassa Päätöksenteko.

www.hel.fi/ksv

Käsittely

11.04.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Palautusehdotus:
Eija Loukoila: Palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että poistetaan 

http://www.hel.fi/www/ksv/fi
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Ullaksenpuiston pohjoisosan suunnittelualue, Pohjavedenpuiston itä- ja 
eteläosa sekä ison Kallahden puiston pientaloalue.

Kannattaja: Elina Moisio

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti jäsen Loukoilan 
palautusehdotuksen äänin 6 – 3.

Vastaehdotus:
Elina Moisio: Meri-Rastilan asemakaavaa lisää asukkaita alueelle. 
Samalla on huolehdittava väestöennusteen ajantasaisuudesta sekä riit-
tävistä varauksista palveluille, kuten päiväkodeille ja kouluille hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien varrelta.

Kannattaja: Jape Lovén

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä vastaehdotuksen yksi-
mielisesti.

Vastaehdotus:
Eija Loukoila: Lisätään päätöskohtaan: Lisäksi lautakunta edellyttää, et-
tä kaavoitusvaiheessa tehdään ympäristövaikutusten, yritysvaikutusten 
ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnit. 

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä vastaehdotuksen yksi-
mielisesti.

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Lisätään: Kaupunkisuunnittelulautakunta edellyttää, että 
jatkosuunnittelussa huomioidaan Kallahdenniemeltä pohjoiseen ja Poh-
javeden puiston kautta kulkevan kehitettävän metsäverkostoyhteyden 
säilyminen.  Lisäksi tulee taata turvalliset ja selkeät reitit koululaisille 
Meri-Rastilan ja Kallahden koulun lähistöillä toteutuksessa.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä vastaehdotuksen yksi-
mielisesti.

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Kun Meri-Rastilan asemakaava lisää asukasmäärää mer-
kittävästi alueella, jossa olisi voimakkaasti tarve kehittää yhteisöllisyyttä 
tulee jatkosuunnittelussa kaavoituksen mahdollistaa myös asukastilaksi 
sopiva tontti kaupungin omistamana.

Kannattaja: Osmo Soininvaara
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Suoritetussa äänestyksessä jäsen Lovénin vastaehdotus voitti esitte-
lijän ehdotuksen äänin 5 – 4.

Vastaehdotus:
Osmo Soininvaara: Lopullista kaavaa valmisteltaessa tulee harkita vi-
heryhteyksien parempaa säilyttämistä kuitenkin niin. ettei asukaslu-
kutavoite alene olennaisesti.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä vastaehdotuksen yksi-
mielisesti.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että poistetaan 
Ullaksenpuiston pohjoisosan suunnittelualue, Pohjavedenpuiston itä- ja 
eteläosa sekä ison Kallahden puiston pientaloalue.

Jaa-äänet: 6
Michael Berner, Matti Niiranen, Tom Packalén, Risto Rautava, Osmo 
Soininvaara, Heta Välimäki

Ei-äänet: 3
Eija Loukoila, Jape Lovén, Elina Moisio

Tyhjä: 0

Poissa: 0

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus:  Kun Meri-Rastilan asemakaava lisää asukasmäärää mer-
kittävästi alueella, jossa olisi voimakkaasti tarve kehittää yhteisöllisyyttä 
tulee jatkosuunnittelussa kaavoituksen mahdollistaa myös asukastilaksi 
sopiva tontti kaupungin omistamana.

Jaa-äänet: 4
Michael Berner, Matti Niiranen, Tom Packalén, Risto Rautava

Ei-äänet: 5
Eija Loukoila, Jape Lovén, Elina Moisio, Osmo Soininvaara, Heta Väli-
mäki
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Tyhjä: 0

Poissa: 0

07.03.2017 Pöydälle

28.02.2017 Pöydälle

14.02.2017 Pöydälle

Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho

Lisätiedot
Linda Wiksten, arkkitehti, puhelin: 310 37029

linda.wiksten(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, liikenne, puhelin: 310 37353

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

peik.salonen(a)hel.fi
Maija Lounamaa, maisema-arkkitehti, julkiset ulkotilat, maisema, puhelin: 310 37258

maija.lounamaa(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Opetusvirasto 20.1.2017

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Opetusvirasto toteaa kannanottonaan seuraavaa:

Nykyinen Meri-Rastilan ala-asteen koulu (vuosiluokat 1-6) korttelitalos-
sa Jaluspolulla sekä Kallahden peruskoulu (vuosiluokat 1-9) Kallahden-
raitilla yhdistyvät 1.8.2017 lähtien Merilahden peruskouluksi, yhdeksi 
hallinnolliseksi kokonaisuudeksi. Väestöennusteen mukaan alueella 
asuvien oppilaiden määrä lähtee kasvamaan vasta vuoden 2026 jäl-
keen. Asemakaavoituksen edetessä tutkitaan ensisijaisesti alueella jo 
olemassa olevien tilojen mahdollista käyttöä koulun tarpeisiin. Toissijai-
sena vaihtoehtona on Jaluspolun (nykyisen Meri-Rastilan ala-asteen) 
tilojen laajentaminen.

Opetusvirasto Opetustoimen johtaja 7.5.2015

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291
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mia.kuokkanen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 19.12.2016

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Meri-
Rastilan kaavaluonnoksesta 19.12.2016 mennessä.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavaa ja asema-
kaavan muutosta Meri-Rastilaan. Se koskee Rastilan metroaseman 
ympäristöä, Meri-Rastilan liikekeskusta, toria, 1990-luvun alussa ra-
kennettua kerrostaloaluetta, asuinalueen sisäisiä puistoalueita ja katua-
lueita.

Alueelle suunnitellaan uutta asuntorakentamista puistoalueiden reunoil-
le ja oleville tonteille yhteistyössä taloyhtiöiden kanssa. Kaavahank-
keeseen sisältyy Rastilan liikekeskuksen uudistus ja osoitteessa Ha-
rustie 5 olevan tontin lisärakentaminen. Näiden toimijat ovat jättäneet 
kaavamuutoshakemuksen. Alueelle laaditaan myös liikennesuunnitel-
maa. Asemakaava ja asemakaavan muutos lisäävät alueelle asuntora-
kentamista noin 210 000 k-m2 (noin 4 200 uutta asukasta), julkisia pal-
veluita noin 4 000 k-m2 ja liiketiloja noin 5 000 k-m2.

Lausunto

Meri-Rastilan kaupunkiuudistus on hyvä ja kannatettava projekti. Meri-
Rastilan imagoa tullaan kohentamaan ja ympäristön laatua halutaan 
parantaa.

Kaavamuutosprosessi on ollut avointa ja vuorovaikutteista, ja yhteistyö 
eri tahojen välillä on ollut tiivistä. Uusia, sujuvampia kaavoitukseen liit-
tyviä toimintatapojakin on tutkittu ja kehitetty tässä yhteydessä. 

Asemakaavoituksen pohjaksi on valmistunut ideasuunnitelma, jossa on 
tunnistettu muun muassa Meri-Rastilan säilytettäviä ominaispiirteitä se-
kä haasteita. Siinä esitetään myös kehittämisen ja rakentamisen pai-
nopisteet. 

Yleissuunnitelma ja image book

Yleisiin alueisiin, erityisesti viheralueisiin, kohdistuu suuria muutoksia, 
ja viheralueiden käyttöpaine lisääntyy. Rakennusvirasto pitää hyvänä 
päätöstä, että alueen orientoitavuutta, merellisyyttä, reittiverkostoa, tur-
vallisuutta, palveluita ja imagon nostoa lähdetään jatkokehittämään 
yleissuunnitelmatasolla. 
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Jatkosuunnittelussa tulee selkeyttää alueen sisäisiä reittejä ja taata su-
juvat yhteydet viereisille, laajemmille virkistysalueille. 

Jatkotyössä on kiinnitettävä myös huomiota alueen yhtenäiseen laatu-
tason ja kaupunkikuvan määrittelyyn. Meri-Rastilan tien laatutasoa tu-
lee kuvata tarkemmin. Erikoisvalaistuksen tuominen Meri-Rastilaan pa-
rantaisi alueen turvallisuutta ja kohentaisi imagoa. Kaikki kaupunkiku-
valliset ja laatutasoa kuvaukset tulee koota esimerkiksi alueelliseen 
image bookiin. 

Viheralueen palvelut ja Haruspuisto

Suuri osa täydennysrakentamisesta on osoitettu viheralueille. Mahdolli-
set täydennysrakentamisen painopisteet on tästä huolimatta tunnistettu 
hyvin. Kun viheralueiden pinta-ala pienenee, olevien puistojen palvelui-
den säilyminen nykyisissä paikoisaan on taloudelliset järkevää. 

Haruspuisto muodostaa Meri-Rastilan toiminnallisen, suositun ja moni-
kulttuurisen kohtaamispaikan. Haruspuiston toimintojen pinta-aloja ei 
saa supistaa. Leikkipuistolle ja pelikentälle on varattava riittävästi tilaa. 
Melko uuden betonisen skeittipaikan siirtoa tulee välttää. Toki Haruspu-
iston laatutaso kaipaa tarkastelua, ja 1990-luvulla toteutetun puiston 
peruskorjaus on ajankohtaista. 

Haruspuistoon on istutettu vuosien varrella paljon harvinaisia puu- ja 
pensaslajeja. Niiden tarkka sijainti on selvitettävä suunnittelun edetes-
sä. Samoin niiden mahdollisiin siirtotöihin on varauduttava.

Koira-aitaukset ovat kaavaluonnoksessa jäämässä asutuksen alle. Niil-
le tulee osoittaa asemakaavoituksen edetessä lähietäisyydeltä paikat.

Vuosaaren eteläosassa on kattava leikkipaikka- ja -puistoverkosto. 
Tämän vuoksi uuden leikkipaikan perustaminen Pohjavedenpuistoon ei 
ole tarpeellista, koska alueen päiväkotitontille on oletettavasti tulossa 
leikkipaikka. Näin ollen vk-merkintä tulee poistaa Pohjavedenpuistosta. 

Viheryhteydet

Jatkosuunnittelussa on otettava huomioon, etteivät uudet rakennus-
massat estä yleiskaavassa esitettyjä metsäverkostotavoitteiden to-
teutumista ja maakuntakaavaan merkittyjä viheryhteyksiä. Rakennus-
massan sijoittelua Pohjavedenpuiston kaakkoiskulmaan tulee tästä 
syystä vielä tutkia uudelleen.

Viheralueiden käyttöpaineen ennakoiminen ja ohjaus

Meri-Rastilan tiivistyessä viheralueille kohdistuva käyttöpaine nousee. 
Luonnonmukaisen alueiden ja metsän elinvoimaisuus on taattava jat-
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kossakin. Käyttöpaineen ennakoiminen on tärkeää esimerkiksi raken-
tamalla uusia reittejä ja polkuja, koska kuluneen metsäpohjan ennallis-
taminen on erittäin hankalaa. Luonnonmukaisilla viheralueilla on luon-
nonhoidolliset toimenpiteet taattava kaavamerkinnällä. Ole Kandelinin 
puiston, Rysäpuiston ja Pohjavedenpuiston hoito varmistetaan VL-1-
merkinnällä eli lähivirkistysalue, jossa saa tehdä luonnonhoidollisia toi-
menpiteitä. Ison Kallahden puiston kalliolakialue tulee merkitä VL-
alueeksi ja muun puiston merkinnän ollessa VP. Osoitettu VU-
merkinnän raja on hyvä. Vaikka puistojen luonne on luonnonmukainen, 
ei se estä uusien reittien tekoa ja kalusteiden sijoittamista puistoihin.  

Ison Kallahden puistossa sijaitsevan Sjökullan torpan ympäristöön tu-
lee varata riittävästi tilaa, jotta alueen kulttuurihistoriallisia arvoja voi-
daan kehittää edelleen. Sinne on toivottu kaupunkiviljelyä, syötävää 
puutarhaa ja niittyä. 

Harbonkadun viereinen Rakennusmassan sijoittelua vaatii vielä jatko-
tarkistelua.

Kadut, kunnallistekniikka, liikenne ja Meri-Rastilan tie

Kaavahankkeen myötä rakennetaan uutta katuverkkoa, ja nykyiseen 
katu- ja liikenneverkkoon tulee merkittäviä muutoksia. 

Meri-Rastilan tiehen kohdistuu liikenteellisiä muutoksia ja katu perus-
korjataan. Kadun peruskorjaus nostaa Meri-Rastilan imagoa. Meri-
Rastilan tien tilavarauksessa tulee ottaa huomioon kaikkien liikenne-
muotojen vaatima tila, kunnallistekniset tilavaraukset, kadun istutukset 
sekä lumitila. Tiivistyvässä kaupunkirakenteessa tulee ottaa huomioon, 
että lumen väliaikaiseen varastointiin tarvitaan tilaa etenkin, kun alueel-
la ei ole varsinaista lumenvastaanottopaikkaa. Esimerkiksi katuaukiot 
voivat toimia lumen väliaikaisina varastointipaikkoina.

Meri-Rastilan tien linjauksen muutokset aiheuttavat johtosiirtoja.

Rakennusvirasto pitää erittäin hyvänä asiana, että Meri-Rastilan tielle 
ollaan tilaamassa tarkennettu liikennesuunnitelma. Siinä tutkitaan tar-
kemmin muun muassa uusien katupuiden ja pysäköintipaikkojen sijo-
ittumista katutilaan. 

Meri-Rastilan torin alle suunniteltu pysäköintilaitos ja sen päällä oleva 
yleinen alue on ongelmallinen (ma-merkintä). Lähtökohtaisesti maana-
laisen, yksityisen pysäköintitilan ja sen päällä olevan yleisen torialueen 
hallintarajat sekä ylläpidolliset seikat ovat aina haastavia. Jos yleisten 
alueiden alle tulee yksityisiä rakenteita, tulee noudattaa Yleisten aluei-
den alle tehtävien rakenteiden suunnitteluohjetta (rakennusvirasto 
2013). Meri-Rastilan torin kehittäminen kaipaa ideasuunnitelmaa.
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Spinnukuja ja Vendakuja on merkitty päättyviksi kaduiksi. Ne yhtyvät 
Pohjavedenpuiston ja Haruspuiston reittiin. Katujen ja reitin risteyksiin 
tulee jatkosuunnittelussa kiinnittää huomioita. Pääulkoilureitin tulee ni-
metä asemakaavassa. 

Toteutus

Jatkosuunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueen rakentamisen 
vaiheistuksen suunnitteluun. Järkevien, toteutuskelpoisten kokonaisu-
uksien muodostaminen on tärkeää, jotta Meri-Rastilan kaupunkiuu-
distus käynnistyy ja etenee suotuisasti. 

Yleisille alueille aiheutuu suuria muutoksia. Suurten hankkeiden, kuten 
Meri-Rastilan tien peruskorjauksen, rahoitustarve- ja kustannusarviot 
tarvitaan seuraavassa vaiheessa. Rakentamisen lisäksi kyseessä on 
myös koko Meri-Rastilan imagon nosto. Tämän vuoksi yleisten aluei-
den - myös puistorakentamisen - rahoitus tulee turvata, jotta tähän ta-
voitteeseen päästään. 

Rakennusvirasto 4.5.2015

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

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

silja.hurskainen(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimisto 16.12.2016

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Meri-Rastilan asemakaavan muutos mahdollistaa yhteensä yli 200 000 
k-m2 uutta asuntorakentamista, joka sijoittuu puistoalueiden reunoille 
sekä nykyisiä kortteleita täydentämään. Myös julkisia palveluita ja liike-
tilaa on tarkoitus lisätä. Tällä hetkellä ei ole tiedossa mahdollisia tulevia 
tontinvarauksia kaupungin omaan asuntotuotantoon ja lausunto on lu-
onteeltaan yleinen. Lausunto on laadittu kohtuuhintaisen asumisen ja 
luontevan täydennysrakentamisen näkökulmasta, eikä sitä ole erityi-
sesti kohdennettu kortteleittain.

Valtaosa uudisrakentamisesta tulee toteutumaan kallioiseen maastoon, 
jossa korkeuserot ovat suuria. Rakennusoikeuksien merkitseminen 
korttelikohtaisesti, ei rakennusaloittain, tuo tervetullutta joustoa haasta-
vaan lähtötilanteeseen. Rakennusalojen tulisi kuitenkin olla väljempiä ja 
korttelikokonaisuuksien olla toteutettavissa muutamilla, mieluiten sel-
keillä ja toistuvilla rakennustyypeillä.
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Tiivistämisen myötä alueesta on rakentumassa nykyistä pienirakei-
sempi. Kerrostalokortteleihin tulisi tiivistämisestä huolimatta muodostua 
pihatiloja, joihin liikennealueiden, pelastusreittien ym. lisäksi mahtuu 
myös aurinkoisia leikki- ja oleskelualueita. Matalan asuntorakentamisen 
(3 kerrosta tai vähemmän) yhdistäminen tiiviiseen kerrostalokortteliin 
onnistuu luontevasti niissä tilanteissa, joissa jokaiselle rivitalotyyppi-
selle asunnolle muodostuu suojainen reviiri ja kunnollinen asuntopiha. 
Matalan kerrosmäärän asuntorakentamisen kortteleissa kaavamerkintä 
A antaisi toteutusvaiheeseen enemmän huoneistojakaumavaihtoehtoja 
kuin merkintä AR.

Asunnot tulisi voida avata parhaisiin ilmansuuntiin ja näkymiin siinäkin 
tapauksessa, että kohteisiin halutaan pieni keskipinta-ala. Vaihtelevas-
sa maastossa pelastusreitit tulee tutkia jo kaavavaiheessa huolellisesti, 
ja tarvittaessa mahdollistaa sekä kadulle, pihalle että puistoon sijoittu-
vat pelastuspaikat, aina tilanteen mukaan. Yli 8 kerrosta korkeassa ra-
kennuksessa tarvitaan huomattavasti normaalia enemmän kerrosalaa 
kerrosta kohti, jotta hankkeen talous kestää toisen poistumisportaan 
rakentamisen. Kustannusten kannalta epätaloudellisimmat, yli 8 ker-
roksisen rakentamisen kerrosluvut, ovat 9 ja 10, kerroksia tulisi olla ai-
na vähintään 12, mieluummin enemmän aina 16 kerrokseen asti.

Uudisrakentamisen autopaikat on sijoitettu osittain pysäköintitaloihin, 
osittain kansipihojen alle. Pihakansien tulisi olla selkeän muotoisia ja 
sijoittua ramppeineen piha-alueille, ei rakennusrunkojen alle. Mikäli 
Heka-kohteiden nykyisistä tonteista on tarkoitus lohkoa osia muille toi-
mijoille, tulee jo lähtökohtaisesti huomioida pysäköintiratkaisussa kust-
annusten kohdistuminen eri hankkeille.

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 14.12.2016

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 15.11.2016

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

Meri-Rastilan vahvuuksia ovat mm. merellisyys, vaihtelevat maaston-
muodot, yhtenäinen arkkitehtoninen luonne ja luonnon läheisyys. 1990-
luvun kaupunkirakenteen mittakaavaa ja kaavan alkuperäisiä aiheita on 
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otettu suunnittelutyön lähtökohdaksi ja niitä on tulkittu uudelleen osana 
suunnittelutyötä. 

Rastilan metroaseman ympäristö, Meri-Rastilan liikekeskusta, tori ja 
1990-luvun alussa rakennettu kerrostaloalue sekä asuinalueen sisäiset 
puistoalueet tiivistyvät huomattavasti asemakaavanmuutoksen myötä. 

Kaava-alueen kokonaiskerrosala on 387 650 k-m2, josta olemassa ole-
vaa asuntorakentamista 132 000 k-m2, uutta asuntorakentamista 223 
300 k-m2, olemassa olevia julkisia palveluita 14 500 k-m2, uusia julki-
sia palveluita 9 150 k-m2, olemassa olevaa liiketilaa 2 000 k-m2 ja uut-
ta liiketilaa 6 700 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 4200. 

Asemakaavan muutos mahdollistaa tonttien lohkomisia siten, että tont-
tien osille voidaan rakentaa uusia asuinkerrostaloja. Myös nykyisille vi-
her-  ja katualueille esitetään asuinkerrostaloja. Rastilan torin alueella 
uusi rakentaminen edellyttää useiden olemassa olevien rakennusten 
purkamista. 

Kaavaratkaisu pienentää viheralueita noin 89 000 m2, mikä on noin 28 
% kaava-aluerajauksen sisäisistä viheralueista. Tämä on merkittävä 
muutos paitsi käyttäjien näkökulmasta myös maisemallisesti ja kau-
punkikuvallisesti.

Kaavamuutos vaikuttaa merkittävästi Meri-Rastilan ja koko Vuosaaren 
kaupunkikuvaan. Uusi liikekeskus, siihen liittyvät Meri-Rastilan tien po-
hjoisosan siirto ja kadun länsipuolelle syntyvä uusi asuinkortteli tii-
vistävät metroaseman välitöntä ympäristöä huomattavasti. Liike-
keskuksen pohjoisemman korttelin osana on 16-kerroksinen asuintorni, 
joka näkyy pitkälle Vuotien molempiin suuntiin. Torni muodostaa met-
roaseman pohjoispuolella olevan kymmenkerroksisen tornin kanssa 
uuden sisääntuloportin Vuosaareen. Asemakaavan muutoksella mah-
dollistetaan Meri-Rastilan tien varren tärkeisiin risteyksiin maamerkki-
mäistä rakentamista. Korkeaa rakentamista on sijoitettu myös maaston 
korkeille kohdille korostamaan Meri-Rastilan vaihtelevia maastonmuo-
toja.  Meri-Rastilalle tyypillinen kaupunkirakenteellinen idea on, että ka-
tujen varret rajataan rakennuksin ja kortteleiden pihat avautuvat puisto-
ihin. Tätä periaatetta on noudatettu täydennysrakentamisen sijoittelus-
sa. 

Kaava-alueella olevat arvokkaat luontokohteet on merkitty säilytettäviltä 
osiltaan asemakaavakarttaan. Pohjavedenpuistossa sijaitsevista mui-
naisrantakivikosta ja vanhasta kivilouhoksesta puistoalueella olevat 
osat on merkitty alueen osaksi, jossa on säilytettävä geologisia arvoja 
(ge). Ison Kallahden puiston lähde on merkitty säilytettäväksi lähteeksi 
(lä).
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Kaupunginmuseon kanta:

Kaavamuutos merkitsee erittäin suurta kaupunkikuvallista muutosta 
Meri-Rastilassa ja laajemmin Vuotien ympäristössä. Alueen puistot pi-
enevät ja rakennettu ympäristö tiivistyy huomattavasti. Kaavaratkaisu 
perustuu useiden hyväkuntoisten asuinkerrostalojen purkamiseen. Alu-
een suhteellisen matala rakennuskanta täydentyy alkuperäisestä kaa-
varatkaisusta poikkeavilla korkeilla asuinrakennuksilla. 

Kaupunginmuseo pitää kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta 
valitettavana ja kestävän kehityksen näkökulmasta huonona kaavan 
edellyttämää rakennusten purkamista. Kaupunginmuseo edellyttää, et-
tä purettavat rakennukset dokumentoidaan ja esitetään vähintään kaa-
vaselostuksessa. Näin mittavan muutoksen ollessa kyseessä tulee alu-
een laajempi kaupunkikuvallinen dokumentointi tehdä ennen kuin pur-
kamiseen ja täydennysrakentamiseen ryhdytään.

Kaava-alueella Ison Kallahden puistossa on kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaita, asemakaavalla suojeltuja huvilarakennuksia. Niiden suojelu-
merkintä on säilytetty ja niiden asema puistoympäristössä on pääosin 
huomioitu. Kuitenkin kaupunginmuseon näkemyksen mukaan Harbon-
kadun varteen sijoitettu uusi kytkettyjen pientalojen kortteli uhkaa tä-
män kulttuuriympäristökokonaisuuden säilymistä. Se sulkisi näkymiä 
merelle, heikentäisi Iso-Kallahden puiston kulttuurihistoriallista ja mai-
semallista arvoa merkittävällä tavalla ja pienentäisi viheraluetta keskei-
siltä osiltaan. Uutta rakentamista esitetään puiston avoimelle osalle, 
jossa on niittymäistä kasvillisuutta. Kaupunginmuseo näkee alueen 
kulttuuriympäristökokonaisuutena, joka tulee säilyttää ennallaan avoi-
mena puistoalueena, jossa ympäristö ja suojellut rakennukset olennai-
sesti liittyvät toisiinsa. Kaupunginmuseo esittääkin, että em. korttelista 
luovutaan ja puiston VU-korttelimerkintä täydennetään /s merkinnällä, 
kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas puisto. 

Kaupunginmuseo esittää myös, että Iso-Kallahden puistossa sijaitsevi-
en kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten suojelumääräystä 
täydennetään seuraavasti: ”Kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistorialli-
sesti arvokas rakennus.” 

Kaupunginmuseo korostaa, että täydentävän rakentamisen suunnit-
telun lähtökohtana tulee olla Meri-Rastilan 1990-luvun kaavaratkaisu ja 
arkkitehtuuri. Kaavamuutos mahdollistaa alueelle erittäin suuren lä-
hiympäristön muutoksen. Tavoitteena tulee olla mahdollisimman hallittu 
ja olemassa olevaa rakennettua ympäristöä kunnioittava suunnittelu.

Kaupunginmuseo tarkastelee kaavahanketta kulttuuriympäristön vaali-
misen näkökulmasta ja edellyttää, että edellä mainitut kulttuuriympäri-
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stön arvon säilymiseen liittyvät seikat otetaan asemakaavamuutokses-
sa huomioon.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 8.4.2015

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

sari.saresto(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 08.12.2016 § 167

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan 
lausunnon:

Liikuntalautakunta pitää hyväksyttävänä, että asemakaavan muutok-
sessa nykyistä urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (UP) pienennetään. 
Aluetta ollaan muuttamassa puistoalueeksi (VP), asuinkerrostalojen 
korttelialueeksi (AK) ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennus-
ten korttelialueeksi (AR).

Asemakaavaratkaisu vähentää urheilu- ja virkistysaluetta noin 6,2 heh-
taaria, josta 5,1 hehtaaria muuttuu puistoalueeksi. Kaavaratkaisu säilyt-
tää mahdollisuuden kehittää alueen liikuntapalveluita 3,3 hehtaarin alu-
eella.

Liikuntaviraston palveluista nykyisellä urheilu ja virkistyspalvelualueella 
toimii Kallahdenkenttä, jolla voi harrastaa mm. nappulajalkapalloa, pi-
kajuoksua, tennistä, jääkiekkoa ja luistelua sekä Ison Kallahden uima-
ranta, jonka yhteydessä on myös Beach volley kenttä, leikkipaikka ja 
vuokrattava puulämmitteinen sauna.

Esittelijä
osastopäällikkö
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Matti Kuusela, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 11.05.2016 § 47

HEL 2015-002625 T 10 03 03



Helsingfors stad Protokoll 2/2021 165 (183)
Stadsfullmäktige

Ärende/8
03.02.2021

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

Arkkitehti Linda Wiksten esitteli Vuosaaren kaupunginosassa sijaitse-
van Meri-Rastilan täydennysrakentamiseen liittyvää suunnittelutilannet-
ta ja nimistötarpeita. Nimistötoimikunta totesi, että alueelle suunnitelta-
van täydentävän nimistön tulee limittyä alueella jo käytössä oleviin ve-
neiden ja purjehduksen merellisiin aihepiireihin sekä virolaisiin paikan-
nimiin.

Nimistötoimikunta päätti alueelle seuraavia uusia nimiä:

Jiippikuja–Gippgränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (purjehdus); jiippi = myötäkäännös;

Levankikuja–Levanggränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (veneet); levanki = isopurjeen jaluskisko;

Pranglinkuja–Vrangögränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (virolaiset paikannimet); Prangli on saari Viron 
pohjoisrannikolla Suomenlahdella Viimsin kunnassa. Saari on kooltaan 
6,44 km² ja asukkaita siellä on noin 100. Prangli on Viimsin kunnan ai-
noa pysyvästi asutettu saari;

Saalinkikuja–Salningsgränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (veneet); saalinki = nostopuomien köysien ki-
ristin tai vanttien levitin mastossa;

Spinnukuja–Spinnakergränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (veneet); liitynnäinen, Spinnutien mukaan;

Spinnupolku–Spinnakerstigen
(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (veneet); liitynnäinen, Spinnutien mukaan;

Spinnutie–Spinnakervägen
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (veneet); spinnu = spinaakkeri, pallokas, pallo-
purje, useimmissa venetyypeissä purjealaltaan suurin purje;

ja
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Vendakuja–Stagvändningsgränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (purjehdus); venda = vastakäännös, veneen 
kääntö uuteen suuntaan vastatuulen kautta.

Sanojen merkitykset on tarkistettu Kielitoimiston sanakirjasta, Wikipe-
diasta sekä teoksesta Merenkulkualan sanakir-
ja–Sjöfartslexikon–Maritime Dictionary (Holger E. Eklund,  Kustannu-
sosakeyhtiö Otava, 1978).

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kaupunginkirjasto 30.4.2015

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tiivistää olemassa olevaa 
kaupunkirakennetta. Muutoksella pyritään saamaan alueelle noin 
3300–4600 uutta asukasta. Samalla on tarkoitus parantaa alueen pu-
istoja, aukioita, katualueita ja metroaseman ympäristöä. Meri-Rastilan 
julkisten kaupunkitilojen kehittämishanke on Helsingin kaupungin lähi-
öprojektin hankkeita. Alueella on mm kouluja, päiväkoteja, nuorisotalo 
ja kappeli.

Kaupunginkirjastolla ei suunnitelmissa laajentaa kirjastoverkkoa ase-
makaava-alueelle. Alueen asukkaita palvelevat Itäkeskuksessa ja Vuo-
saaressa sijaitsevat isot kirjastot ja Meri-Rastilassa lastenkirjastoauto 
Skidi (Ramsinniementie 1).

Lisätiedot
Saara Ihamäki, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: 310 85503

saara.ihamaki(a)hel.fi

Nuorisoasiainkeskus 24.4.2015

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää 4.5.2015 mennessä nuorisoasiain-
keskuksen mielipidettä Vuosaaren Meri-Rastilan täydennysrakentami-
sen asemakaavamuutokseen
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Nuorisoasiainkeskuksen mielipide 

Nuorille ja nuorisoasiainkeskukselle Meri-Rastila on tärkeä ja merkityk-
sellinen asuinalue. Nuoria asuu alueella runsaasti, yli 1000 10 -17-
vuotiasta, ja monikulttuuristen nuorten osuus nuorista on korkea. Pai-
kallisten palvelujen merkitys alueella suuri ja metro on luonteva ja vai-
vaton joukkoliikenteen palvelu liikkua Itäkeskuksen kautta keskustaan. 
Perheet ovat kaupungin keskiarvoa vähävaraisempia ja monilapsisia, 
joten voimavarat esimerkiksi nuorten harrastamiseen oman alueen ul-
kopuolella ovat tavanomaista niukempia. Näin ollen Meri-Rastilan tar-
joamien mahdollisuuksien vahvistaminen on erityisesti nuorten ja yle-
ensä lapsiperheiden kiinnostuksen kohteena. Esimerkiksi Meri-Rastilan 
nuorisotalo toimii keskeisenä palvelukokonaisuutena nuorille keskellä 
aluetta. Nuorisotalossa kirjattiin 11000 nuorten käyntikertaa vuonna 
2014. Lasten ja aikuisten käyntejä oli lisäksi lähes 13 000. Nuorisoasi-
ainkeskuksen asiakastutkimuksessa keväällä 2014 nuorisotalon asiak-
kaista 55 % oli muita kuin suomenkielisiä. Osuus on toiseksi korkein 
koko kaupungissa.

Asemakaavan muutoksessa suunnitellun kaupunkirakenteen tiivistämi-
sen varsinkin metroaseman läheisyydessä vaikutukset ovat myönteisiä. 
Uuden laadukkaan asuntorakentamisen myötä saadaan lisää asukkai-
ta, mikä samalla mahdollistaa palvelurakenteen monipuolistamisen ja 
laajentamisen. Nuoret suhtautuvat alueen täydennysrakentamiseen 
pääosin myönteisesti.

Toinen nuorten kannalta merkittävä kehityssuunta on Lähiöprojektiin li-
ittyvä julkisten kaupunkitilojen kehittämishanke. Siinä on tarkoitus pa-
rantaa alueen lukuisia puistoja, pieniä metsäalueita, aukioita, katutilaa 
ja metroaseman ympäristöä. Tähän liittyvät asemakaavaan tehtävät va-
raukset riittäville virkistysalueille ja liikuntaan. Lisäksi asemakaavan 
muutoksen tavoitteena on parantaa reittejä alueen sisällä sekä yhteyk-
siä viereisten alueiden palveluihin, erityisesti kävellen ja pyörällä.

Kun helsinkiläisiltä nuorilta (N=1012) kysyttiin NuHa -hankkeessa vu-
onna 2014, mitä asioita he pitävät tärkeinä omassa asuinympäristös-
sään, nostivat he esille seuraavat teemat: oman alueen viihtyisyys, lu-
onto, toimiva joukkoliikenne ja oman alueensa suunnitteluun vaikutta-
minen. 

Nuorisoasiainkeskuksen näkemyksen ja myös paikallisten nuorisotyön 
toimijoiden näkökulmasta Meri-Rastilan kehittämisessä ja asemakaa-
van muuttamisessa on erittäin tärkeä ottaa nuoret monipuolisesti mu-
kaan. Tätä on jo menestyksellä tehty asemakaavan muutoksen esivai-
heessa. Nuorille suunnattuja vuorovaikutusmenetelmiä on haluttu pa-
rantaa, kuten tavoitteeksi on asetettukin. Nuorisotalon aulassa on ko-
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keiltu ideaseinää, RuutiExpossa kaupungintalolla Meri-Rastilan ke-
hittämistä hahmoteltiin sekä perinteisellä muovailuvahamallilla ja Mi-
necraft-pelin avulla. Näitä jo kokeiltuja ja uusiakin vuorovaikutuksen 
menetelmiä olisi hyödyllistä käyttää myös suunnittelun seuraavissa 
vaiheissa. Meri-Rastilan erilaisissa maastoissa, puistoissa, metsissä ja 
rannoilla voitaisiin nuorten kanssa soveltaa muun muassa yhteissuun-
nittelun välineitä.

Lisätiedot
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 2.4.2015

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta nro 1201–00/15. Suunnittelualue Meri-
Rastilassa rajautuu pohjoisessa Vuotiehen ja metrorataan, idässä Kal-
lahden osa-alueen asuinkortteleihin, etelässä rivitalopainotteisiin kortte-
leihin ja lännessä puistoalueeseen. Asemakaavan muutoksella pyritään 
tiivistämään kaupunkirakennetta kaupungin strategian mukaisesti erity-
isesti Rastilan metroaseman läheisyydessä. Asemakaavan muutoksella 
pyritään saamaan alueelle n. 4 600 lisäasukasta.

Meri-Rastilan alue tukeutuu liikenteellisesti Rastilan metroon, Vuotie-
hen ja alueen läpi kulkevaan bussiliikenteeseen. Vuoden 2015 syksyllä 
poikittainen runkolinja 560 aloittaa liikennöinnin Meri-Rastilan kautta. 

HKL pitää kannatettavana Meri-Rastilan täydennysrakentamista, jolloin 
mahdollistetaan liikkumisen painottuminen metroliikenteeseen. Liiken-
nelaitoksen kantana on myös, että HKL:n metroaseman kiinteistöihin ei 
ole toivottavaa tehdä muutoksia. Myös metroliikenteelle ei saa aiheutua 
toimintakatkoja mahdollisesta metroradan tai -aseman läheisyyteen ra-
kennettavista kohteista. Metroliikennöinnistä aiheutuu melu- ja tärinä-
haittoja mahdollisesti radan läheisyyteen rakennettaville kiinteistöille. 
Nämä haittatekijät tulee huomioida kaavoitusvaiheessa.

Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi
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§ 24
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2021-001525, 2021-001526, 2021-001530, 2021-001531, 2021-001614

Beslut

Budgetmotioner

 Budgetmotion av ledamoten Ville Jalovaara m.fl. om höjning av ans-
lagen för reparation av skadade murar och andra stadskonstruktio-
ner

Gruppmotioner

 Gruppmotion av Kristdemokraternas och De blås fullmäktigegrupp 
om lönegaranti i Helsingfors 

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 Motion av ledamoten Eva Biaudet m.fl. om utveckling av tjänsterna 
till offer för människohandel

 Motion av ledamoten Mai Kivelä m.fl. om ett stadsrum fritt från kli-
matskadlig utomhusreklam

 Motion av ledamoten Juha Hakola m.fl. om trafiksäkerheten vid 
Lauttasaaren ala-asteen koulu (Drumsövägen 50)

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 16, 17, 19 ja 24 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 18, 20 ja 21 §: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-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2021 172 (183)
Kaupunginvaltuusto

03.02.2021

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

män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätök-
sestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden 
vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikai-
suvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tie-
toon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 22 ja 23 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

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

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

maankäytöllä on vaikutuksia
 rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvis-

sa asioissa toimialueellaan.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2021 174 (183)
Kaupunginvaltuusto

03.02.2021

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

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

16, 17, 19 och 24 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

18, 20 och 21 § 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

22 och 23 § 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

Silja Borgarsdottir Sandelin Jussi Chydenius

Mari Rantanen Atte Kaleva

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 19.02.2021.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 19.02.2021.


