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Kokousaika 31.03.2021 18:00 - 23:56

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

Pakarinen, Pia apulaispormestari
osittain etänä

Razmyar, Nasima apulaispormestari
etänä
poistui 19:48, poissa: 74 - 81 §

Sinnemäki, Anni apulaispormestari
etänä

Vesikansa, Sanna apulaispormestari
osittain etänä

Alametsä, Alviina etänä
Apter, Ted etänä
Arajärvi, Pentti
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 etänä
Harjanne, Atte etänä
Harkimo, Joel etänä
Heinäluoma, Eveliina etänä
Hernberg, Kaisa etänä
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Holopainen, Mari etänä
poistui 20:23, poissa: 75 - 81 §

Honkasalo, Veronika etänä
Hussein, Abdirahim Husu etänä
Hyttinen, Nuutti
Jalovaara, Ville etänä
Juva, Kati etänä
Järvinen, Jukka etänä
Kaleva, Atte etänä
Kari, Emma etänä
Kivelä, Mai etänä
Koivulaakso, Dan etänä

saapui 18:30, poissa: 63 - 64 §
Kolbe, Laura etänä
Kopra, Pia etänä
Korkkula, Vesa etänä
Koskinen, Kauko
Laaksonen, Heimo etänä
Laisaari, Johanna etänä
Malin, Petra etänä
Meri, Otto etänä
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn etänä
Niskanen, Dani etänä
Oskala, Hannu etänä
Pajunen, Jenni etänä
Parpala, Matti etänä
Pelkonen, Jaana poistui 19:46, poissa: 74 - 81 §
Peltokorpi, Terhi etänä
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika etänä
Rantala, Marcus etänä
Rantanen, Mari etänä
Rantanen, Tuomas etänä
Rautava, Risto etänä
Rydman, Wille etänä
Said Ahmed, Suldaan etänä
Saxberg, Mirita osittain etänä
Sazonov, Daniel
Silvo, Satu etänä
Soininvaara, Osmo etänä
Stranius, Leo etänä
Sydänmaa, Johanna etänä
Taipale, Ilkka
Torsti, Pilvi etänä
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Turkkila, Matias poistui 22:48, poissa: 80 - 81 §
Urho, Ulla-Marja osittain etänä
Vanhanen, Reetta etänä
Vartiainen, Juhana etänä
Vepsä, Sinikka etänä
Vuorjoki, Anna etänä
Väyrynen, Paavo etänä
Yanar, Ozan etänä
Anttila, Maija varajäsen

etänä
Haavisto, Joona varajäsen

etänä
saapui 19:46, poissa: 63 - 73 §

Klemetti, Tapio varajäsen
etänä

Niiranen, Matti varajäsen
etänä

Nordström, Laura varajäsen
etänä
saapui 20:23, poissa: 63 - 74 §

Pajula, Matias varajäsen
etänä

Pasanen, Amanda varajäsen
etänä

Rissanen, Laura varajäsen
etänä

Strandén, Juhani varajäsen
saapui 22:48, poissa: 63 - 79 §

Taipale, Kaarin varajäsen
etänä
saapui 19:48, poissa: 63 - 73 §

Tamminen, Lilja varajäsen
etänä

Varjokari, Laura varajäsen

Muut

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

lajohtaja
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Hyttinen, Hannu johtava kaupunginsihteeri
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Schroderus, Jenny kielenkääntäjä
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija
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Turtola, Ilona viestintäasiantuntija

Puheenjohtaja

Otso Kivekäs kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
63 - 73 §, osa 74 §, osa 79 §, 80 - 
81 §

Harry Bogomoloff kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
osa 74 §, 75 - 78 §, osa 79 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna johtava asiantuntija
63 - 66 §, osa 79, osa 80 §, 81 §

Antti Peltonen hallintopäällikkö
67 - 74 §, osa 79 §, osa 80 §

Hannu Hyttinen johtava kaupunginsihteeri
75 - 78 §, osa 79 §
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Tid 31.03.2021 18:00 - 23:56

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

Pakarinen, Pia biträdande borgmästare
delvis på distans

Razmyar, Nasima biträdande borgmästare
på distans
avlägsnade sig 19:48, frånvarande: 
74 - 81 §

Sinnemäki, Anni biträdande borgmästare
på distans

Vesikansa, Sanna biträdande borgmästare
delvis på distans

Alametsä, Alviina på distans
Apter, Ted på distans
Arajärvi, Pentti
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 på distans
Harjanne, Atte på distans
Harkimo, Joel på distans
Heinäluoma, Eveliina på distans
Hernberg, Kaisa på distans
Holopainen, Mari på distans
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avlägsnade sig 20:23, frånvarande: 
75 - 81 §

Honkasalo, Veronika på distans
Hussein, Abdirahim Husu på distans
Hyttinen, Nuutti
Jalovaara, Ville på distans
Juva, Kati på distans
Järvinen, Jukka på distans
Kaleva, Atte på distans
Kari, Emma på distans
Kivelä, Mai på distans
Koivulaakso, Dan på distans

anlände 18:30, frånvarande: 63 - 64 
§

Kolbe, Laura på distans
Kopra, Pia på distans
Korkkula, Vesa på distans
Koskinen, Kauko
Laaksonen, Heimo på distans
Laisaari, Johanna på distans
Malin, Petra på distans
Meri, Otto på distans
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn på distans
Niskanen, Dani på distans
Oskala, Hannu på distans
Pajunen, Jenni på distans
Parpala, Matti på distans
Pelkonen, Jaana avlägsnade sig 19:46, frånvarande: 

74 - 81 §
Peltokorpi, Terhi på distans
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika på distans
Rantala, Marcus på distans
Rantanen, Mari på distans
Rantanen, Tuomas på distans
Rautava, Risto på distans
Rydman, Wille på distans
Said Ahmed, Suldaan på distans
Saxberg, Mirita delvis på distans
Sazonov, Daniel
Silvo, Satu på distans
Soininvaara, Osmo på distans
Stranius, Leo på distans
Sydänmaa, Johanna på distans
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Taipale, Ilkka
Torsti, Pilvi på distans
Turkkila, Matias avlägsnade sig 22:48, frånvarande: 

80 - 81 §
Urho, Ulla-Marja delvis 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
Haavisto, Joona ersättare

på distans
anlände 19:46, frånvarande: 63 - 73 
§

Klemetti, Tapio ersättare
på distans

Niiranen, Matti ersättare
på distans

Nordström, Laura ersättare
på distans
anlände 20:23, frånvarande: 63 - 74 
§

Pajula, Matias ersättare
på distans

Pasanen, Amanda ersättare
på distans

Rissanen, Laura ersättare
på distans

Strandén, Juhani ersättare
anlände 22:48, frånvarande: 63 - 79 
§

Taipale, Kaarin ersättare
på distans
anlände 19:48, frånvarande: 63 - 73 
§

Tamminen, Lilja ersättare
på distans

Varjokari, Laura ersättare

Övriga

Sarvilinna, Sami kanslichef
Jolkkonen, Juha sektorchef i social- och hälsovårds-
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sektorn
Peltonen, Antti förvaltningschef
Hyttinen, Hannu ledande stadssekreterare
Menna, Lauri ledande sakkunnig
Djupsjö, Stefan övertranslator
Schroderus, Jenny translator
Snellman, Johanna kommunikationsspecialist
Turtola, Ilona kommunikationsspecialist

Ordförande

Otso Kivekäs stadsfullmäktiges ordförande
63 - 73 §, delvis 74 §, delvis 79 §, 
80 - 81 §

Harry Bogomoloff stadsfullmäktiges I vice ordförande
delvis 74 §, 75 - 78 §, delvis 79 §

Protokollförare

Lauri Menna ledande sakkunnig
63 - 66 §, delvis 79 §, delvis 80 §, 
81 §

Antti Peltonen förvaltningschef
66 - 74 §, delvis 79 §, delvis 80 §

Hannu Hyttinen ledande stadssekreterare
75 - 78 §, delvis 79 §
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§ Asia

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

64 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

65 Asia/3 Kyselytunti koronavirustilanteesta
Frågestund om coronavirusläget

66 Asia/4 Muutos kaupunginvaltuuston kokousaikoihin 2021
Ändring i stadsfullmäktiges sammanträdestider 2021

67 Asia/5 Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta
Val av ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion

68 Asia/6 Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen valinta
Val av ledamot i stadsstyrelsens koncernsektion

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

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

71 Asia/9 Hallintosäännön muuttaminen, toimivalta keskushallinnon käytettävis-
sä olevien avustusmäärärahojen jakamisessa
Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om befogenheterna vid fördel-
ning av understödsanslag som står till centralförvaltningens disposition

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

73 Asia/11 Valtuutettu Kati Juvan aloite matkakorttien ja kaavakkeiden saattami-
sesta sukupuolineutraaleiksi
Den av ledamoten Kati Juva väckta motionen om könsneutrala rese-
kort och blanketter

74 Asia/12 Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoitusosuuden korotta-
minen
Höjning av finansieringsandelen i ombyggnadsprojektet för Olympias-
tadion

75 Asia/13 Kuninkaantammen peruskoulun ja päiväkodin uudisrakennuksen han-
kesuunnitelma
Projektplan för nybyggnad för Kuninkaantammen peruskoulu och Ku-
ninkaantammen päiväkoti
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76 Asia/14 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Pasila, 
Postipuisto, tontti 17116/6)
Arrendeprinciper för en tomt för flervåningshus (Böle, Postparken, 
tomten 17116/6)

77 Asia/15 Konalan Kolsarintie 7-11 asemakaavan muuttaminen (nro 12616)
Detaljplaneändring för Kolsarvägen 7-11 i Kånala (nr 12616)

78 Asia/16 Vuosaaren Merikorttikuja 6:n asemakaavan muuttaminen (nro 12553)
Detaljplaneändring för Sjökortsgränden 6 i Nordsjö (nr 12553)

79 Asia/17 Malmin Nallenrinteen asemakaavan muuttaminen (nro 12577)
Detaljplaneändring för Nallebranten i Malm (nr 12577)

80 Asia/18 Malmin lentoasemankortteleiden asemakaavan muuttaminen (nro 
12623)
Detaljplaneändring för Flygplatskvarteren i Malm (nr 12623)

81 Asia/19 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 63
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:

 Jan Vapaavuori, tilalle Tapio Klemetti 
 Arja Karhuvaara, tilalle Laura Rissanen
 Terhi Koulumies, tilalle Laura Varjokari
 Seija Muurinen, tilalle Matias Pajula
 Mia Nygård-Peltola, tilalle Matti Niiranen
 Jasmin Hamid, tilalle Lilja Tamminen
 Maria Ohisalo, tilalle Amanda Pasanen
 Thomas Wallgren, tilalle Maija Anttila

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 Dan Koivulaakso

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.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto totesi esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilal-
leen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä todeta ko-
kouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Kaupunginvaltuusto päättää todeta esteen ilmoittaneet valtuutetut ja 
heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä to-
deta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 64
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Sinikka Vepsä ja Hannu Os-
kala sekä varalle valtuutetut Heimo Laaksonen ja Mai Kivelä.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimie-
lisesti valtuutetut Sinikka Vepsä ja Hannu Oskala sekä varalle valtuute-
tut Heimo Laaksonen ja Mai Kivelä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuu-
tettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2021 4 (261)
Kaupunginvaltuusto

Asia/3
31.03.2021

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

§ 65
Kyselytunti koronavirustilanteesta

Päätös

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 66
Muutos kaupunginvaltuuston kokousaikoihin 2021

HEL 2020-006980 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto muutti kokousaikojaan seuraavasti:

 Valtuuston kokous 1.6.2021 klo 18 perutaan
 Valtuusto kokoontuu 2.6.2021 klo 18. 

Esittelijä
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallituksen esityksessä (HE 33/2021) ehdotetaan säädettäväksi laki 
vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä. Vuoden 2021 kuntavaalien 
vaalipäivä siirretään huhtikuun 18. päivästä kesäkuun 13. päivään. 

Ennen eduskunnan säätämää lakia vuoden 2021 kuntavaalien siirtämi-
sestä, valtuuston toimikausi alkaisi kuntalain 15 §:n 1 momentin mu-
kaan vaalivuoden kesäkuun alusta. Sen takia kaupunginvaltuusto päätti 
23.9.2020 § 220 kokoontua tiistaina 1.6.2021.

Hallituksen esittämän kuntavaalien siirtämisen takia kaupunginvaltuus-
ton kesäkuun 2021 ensimmäinen kokous siirretään valtuuston normaa-
liin keskiviikkorytmiin 2. päivälle kesäkuuta. 
Muista kaupunginvaltuuston kokousaikojen muutoksista syyskaudelle 
2021 päätetään aikaisintaan 21.4.2021 kaupunginvaltuuston kokouk-
sessa.

Kuntalain (410/2015) 94 §:n 1 momentin mukaan valtuusto kokoontuu 
päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja 
katsoo sen tarpeelliseksi. Saman pykälän 2 momentin mukaan valtuus-
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to on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäso-
san valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Esittelijä
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 23.09.2020 § 220

HEL 2020-006980 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti pitää kokouksensa vuonna 2021 seuraavas-
ti:

nro vko päivä klo
1 3 20.1.2021 18 kyselytunti
2 5 3.2.2021 18
3 7 17.2.2021 18 aloitekäsittely
4 9 3.3.2021 18 kyselytunti
5 11 17.3.2021 18
6 13 31.3.2021 18 kyselytunti
7 16 21.4.2021 18
8 18 5.5.2021 18 kyselytunti
9 20 19.5.2021 18 aloitekäsittely

10 22 1.6.2021 18  
11 24 16.6.2021 18
12 25 23.6.2021 16 tilinpäätös
13 34 25.8.2021 18
14 36 8.9.2021 18 kyselytunti
15 38 22.9.2021 18  
16 40 6.10.2021 18 aloitekäsittely
17 42 20.10.2021 18 kyselytunti
18 44 3.11.2021 18  
19 45 10.11.2021 16 talousarvio



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2021 7 (261)
Kaupunginvaltuusto

Asia/4
31.03.2021

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

20 47 24.11.2021 18 talousarvio, aloitekäsittely
21 49 8.12.2021 16

  

Esittelijä
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 67
Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta

HEL 2021-003350 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 totesi, että kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen Terhi 
Koulumiehen luottamustoimi on päättynyt ja

 valitsi Daniel Sazonovin varajäseneksi (Juha Hakolan henkilökoh-
tainen varajäsen) kaupunginhallituksen konsernijaostoon valtuusto-
kauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 5.6.2019 § 187 Terhi Koulumiehen (Kok.) 
Juha Hakolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen 
konsernijaostoon vuoden 2019 kesäkuussa alkavaksi toimikaudeksi.

Terhi Koulumies pyysi 19.2.2021 eroa kaupunginhallituksen jäsenen 
luottamustoimesta, josta kaupunginvaltuusto myönsi eron 17.3.2021 § 
54. Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 4 §:n mukaan kau-
punginhallituksen konsernijaoston jäsenet ja varajäsenet valitaan kau-
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punginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Koska Terhi Koulumies ei 
ole enää kaupunginhallituksen jäsen, menettää hän vaalikelpoisuuten-
sa kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoi-
meen.  

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan 
henkilön tulee olla vaalikelpoinen kuntalain 71 §:n ja 73 §:n mukaisesti. 

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos
Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 194

HEL 2021-003350 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto
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 toteaa, että kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen Ter-
hi Koulumiehen luottamustoimi on päättynyt ja

 valitsee Daniel Sazonovin varajäseneksi (Juha Hakolan henkilökoh-
tainen varajäsen) kaupunginhallituksen konsernijaostoon valtuusto-
kauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Käsittely

22.03.2021 Ehdotuksen mukaan

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta 
esittää Daniel Sazonovia varajäseneksi kaupunginhallituksen konserni-
jaostoon valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 68
Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen valinta

HEL 2021-003502 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Juha Hakolalle eron kaupunginhallituksen konsernijaoston 
jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsi Jenni Pajusen jäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaos-
toon valtuustokauden lopussa päätyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 17.3.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Juha Hakolan (Kok.) 5.6.2019 § 187 jäse-
neksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon kesäkuussa 2019 alka-
neeksi toimikaudeksi. Juha Hakola pyytää 17.3.2021 eroa kaupungin-
hallituksen konsernijaoston jäsenen luottamustoimesta muuttuneiden 
luottamustehtävien vuoksi.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2021 12 (261)
Kaupunginvaltuusto

Asia/6
31.03.2021

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

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

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan 
henkilön tulee olla vaalikelpoinen kuntalain 71 §:n ja 73 §:n mukaisesti.

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

Hallintosäännön 2 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen konserni-
jaostoon valittavan henkilön tulee olla kaupunginhallituksen jäsen tai 
varajäsen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 17.3.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos
Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 195

HEL 2021-003502 T 00 00 02
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Juha Hakolalle eron kaupunginhallituksen konsernijaoston 
jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Jenni Pajusen jäseneksi kaupunginhallituksen konserni-
jaostoon valtuustokauden lopussa päätyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti. 

Käsittely

22.03.2021 Ehdotuksen mukaan

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta 
esittää Jenni Pajusta jäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon 
valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 69
Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2021-002398 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 totesi, että käräjäoikeuden lautamies Heidi Manns-
Haatasen luottamustoimi on päättynyt ja

 valitsi Kaisa Suhosen käräjäoikeuden lautamieheksi valtuustokau-
den lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 § 294 Heidi Manns-Haatasen 
(Vihr.) käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. Heidi Manns-Haatanen on kuollut 
15.1.2021. 

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

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

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.03.2021 § 179

HEL 2021-002398 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto

 toteaa, että käräjäoikeuden lautamies Heidi Manns-
Haatasen luottamustoimi on päättynyt ja

 valitsee Kaisa Suhosen käräjäoikeuden lautamieheksi valtuusto-
kauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Esittelijä
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hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 70
Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2020-012210 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Anne Korvelle eron käräjäoikeuden lautamiehen luottamus-
toimesta ja

 valitsi Henriikka Tikan käräjäoikeuden lautamiehek-
si valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 § 294 Anne Korven (Kok.) käräjä-
oikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. Anne Korpi pyytää 5.11.2020 eroa käräjäoikeuden lau-
tamiehen luottamustoimesta.
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Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuus-
to valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaa-
vaksi ajaksi. Käräjäoikeuden lautamiehestä on soveltuvin osin voimas-
sa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään.

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

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.03.2021 § 178

HEL 2020-012210 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto
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 Myöntää Anne Korvelle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsee Henriikka Tikan käräjäoikeuden lautamiehek-
si valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi
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§ 71
Hallintosäännön muuttaminen, toimivalta keskushallinnon käytettä-
vissä olevien avustusmäärärahojen jakamisessa

HEL 2021-003290 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen 1 mukaisesti.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
Eeva-Liisa Rintala, asiantuntija, puhelin: 310 33303

eevaliisa.rintala(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö 31.3.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön muutoksella kirjattaisiin erikseen hallintosääntöön 
kansliapäällikön oikeus päättää keskushallinnon käytettävissä olevien 
avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvonnasta. 
Tämä toimivalta olisi siirrettävissä.

Muutos on luonteeltaan selventävä. Toimialoilla on avustusmäärära-
hoista päättäminen ja käytön valvonta erikseen hallintosäännössä mää-
rätty lautakunnan tehtäväksi. Keskushallinnossa on toimittu vain kans-
liapäällikön ja osastojen budjettitoimivallan perusteella, eikä avustuksis-
ta ole määrätty erikseen.

Selvyyden ja sääntökokonaisuuden yhtenäisyyden vuoksi on perustel-
tua lisätä avustuksista erillinen määräys myös keskushallintoon. Tar-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2021 21 (261)
Kaupunginvaltuusto

Asia/9
31.03.2021

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

kastusvirasto on avustuksia koskevassa tarkastusmuistiossaan kiinnit-
tänyt huomiota hallintosäännön epäyhtenäisyyteen. Muutoksella ei ole 
vaikutuksia kaupunginhallituksen avustustoimivaltaan.

Hallintosääntöön lisättäisiin uusi 8a-kohta 12 luvun 1 §:n 2 momenttiin, 
joka kuuluisi:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kansliapäällikkö 
päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päät-
tää, 

8a keskushallinnon käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakami-
sesta ja avustusten käytön valvonnasta

Muutos tulisi käsitellä kaupunginhallituksessa 22.3.2021 ja kaupungin-
valtuustossa 31.3.2021, jotta se olisi voimassa kaupunginkanslian 
myöntäessä työllisyydenhoitoon liittyviä järjestöavustuksia huhtikuussa 
2021.

Muutos on valmisteltu kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja hallinto-
osaston yhteistyönä. Hallintosääntöön esitettävät muutokset on käsitel-
ty sääntötyöryhmässä 15.3.2021.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
Eeva-Liisa Rintala, asiantuntija, puhelin: 310 33303

eevaliisa.rintala(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö 31.3.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 193

HEL 2021-003290 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen 1 mukaisesti.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
Eeva-Liisa Rintala, asiantuntija, puhelin: 310 33303

eevaliisa.rintala(a)hel.fi
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§ 72
Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen

HEL 2021-002358 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto muutti luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia 
seuraavasti: 

Luottamustoimeen liittyvien matkakustannusten korvaaminen

Luvun kolmannen kappaleen viimeiseksi lauseeksi lisättiin:

Kaupunginvaltuutetuilla ja varavaltuutetuilla on oikeus saada HSL:n 
kaupunkipyöräkausi käyttöönsä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet  31.3.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Luottamustoimeen liittyvien matkakustannusten korvaaminen

Kaupunginvaltuutetuille ja varavaltuutetuille esitetään lisättäväksi oi-
keus saada HSL:n kaupunkipyöräkausi toistaiseksi käyttöönsä. Etu on 
kaupungin liikkumisohjelman mukainen. Sillä halutaan tuoda fyysinen 
aktiivisuus luonnolliseksi osaksi ihmisten jokapäiväistä elämää. Etu on 
henkilökohtainen ja veronalainen. Kaupunkipyörää voi käyttää luotta-
mustehtävien hoitoa varten sekä vapaa-ajalla.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet  31.3.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Toimialat, liikelaitokset ja virastot

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.03.2021 § 184

HEL 2021-002358 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa luottamushenkilöiden taloudellisia 
etuuksia seuraavasti: 

Luottamustoimeen liittyvien matkakustannusten korvaaminen

Luvun kolmannen kappaleen viimeiseksi lauseeksi lisätään:

Kaupunginvaltuutetuilla ja varavaltuutetuilla on oikeus saada HSL:n 
kaupunkipyöräkausi käyttöönsä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128
pilvi.ainola(a)hel.fi
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§ 73
Valtuutettu Kati Juvan aloite matkakorttien ja kaavakkeiden saatta-
misesta sukupuolineutraaleiksi

HEL 2020-001114 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausunto, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, 17.2.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Kati Juva ja 23 muuta valtuutettua esittivät valtuustoaloit-
teessaan (19.1.2020), että kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin sen varmis-
tamiseksi, ettei sukupuolta tarvitsisi kirjata matkakortteihin ja lisäksi, et-
tä kaikissa kaupungin käyttämissä kaavakkeissa ja kyselyissä annettai-
siin vastaajalle mahdollisuus valita sukupuolineutraali vaihtoehto aina, 
kun se on juridisesti mahdollista.

Tasa-arvotoimikunnalta ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymältä 
(HSL) pyydettiin aloitteen johdosta lausunnot. Asiaa selvitettiin lisäksi 
kaupunginkanslian oikeuspalveluiden sekä nykyisen kaupunkitietoyksi-
kön kanssa.

Kaupunginvaltuusto päätti 9.9.2020 (§ 200) palauttaa asian uudelleen 
valmisteltavaksi siten, että kaupunki aloittaa valmistelun sukupuolitie-
don poistamiseksi HSL:n matkakorteista ja laatii kaupunkitasoisen lin-
jauksen sukupuolivaihtoehtojen "muu" ja "en halua määritellä" lisäämi-
seksi kaikkien verkko- ja muiden kyselyiden taustatietoihin.

Tutkimukset ja kyselyt
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Asian ollessa edellisen kerran kaupunginhallituksen käsittelyssä 
24.8.2020 perusteluissa todettiin tehtyihin selvityksiin viitaten, että 
väestörekisterissä ei ole nykyisin mahdollisuutta kirjata sukupuoleksi 
muuta kuin mies tai nainen. Tästä johtuen käytännössä kaikissa väes-
töä koskevissa virallisissa tilastoissa joudutaan toistaiseksi käyttämään 
perinteistä mies/nainen -luokittelua. 

Virallinen tilastojärjestelmä nojaa sukupuoliluokittelussa vahvasti väes-
törekisteritietoon. Tämän muuttaminen edellyttäisi väestörekisteriä kos-
kevan lainsäädännön muuttamista sekä tähän liittyen väestörekisteritie-
tojen kirjaamiskäytäntöjen muuttamista, eikä asia ole kaupungin toimi-
vallassa. Sen sijaan kyselypohjaisessa tiedonkeruussa mies/nainen -
luokittelusta on mahdollista poiketa. 

Kaupunginkanslian kaupunkitietoyksikön toteuttamissa asukaskyselyis-
sä on nykyään vakiintuneesti mukana sukupuolitiedolle neutraali vaih-
toehto.

Kolmen vastauskohdan vaihtoehdossa vastaajalle annetaan vaihtoeh-
dot "mies", "nainen" ja "muu/en halua vastata". Neljän vastauskohdan 
kysymyksessä annetaan vaihtoehdot "mies", "nainen", "muu" sekä "en 
halua vastata". 

Kaupungin toimialojen lukuisissa palveluissa on käytössä painettuja 
lomakkeita, joissa usein kysytään vastaajista taustatietoja. Lomakkei-
den suuren lukumäärän takia ei ole tarkoituksenmukaista kerätä tietoa, 
missä määrin niissä on annettu riittävästi vaihtoehtoja sukupuoli-
identiteetin merkitsemiseen. Tarkoituksena on, että kaupunginkanslian 
hallintojohtaja, jolla hallintosäännön 12 luvun 2 §:n mukaan on oikeus 
antaa hallintoa, päätösvalmistelua ja asianhallintaa koskevia menette-
lyohjeita, ohjeistaa toimialat ja liikelaitokset laatimaan jatkossa kaupun-
gin tu ottamat lomakkeet sellaisiksi, joissa sukupuolen kirjaamiseen on 
käytössä vaihtoehdot "mies", "nainen", "muu" ja "en halua vastata".

Verkkokyselyt

Kaupunginkanslia on valmistelemassa kyselyjärjestelmän hankintaa 
kilpailutuksen kautta koko kaupungin käyttöön. Vaatimusmäärittelyssä 
otetaan huomioon valtuustoaloitteessa mainittu neljän sukupuolivaih-
toehdon tarjoaminen kyselyiden taustatietojen keräämisessä. Toiminto 
voidaan toteuttaa eri tavoin. Kyselyitä laativille kaupungin työntekijöille 
voidaan tarjota kyselyjärjestelmässä omia mallipohjia, joissa on valmii-
na taustakysely vaihtoehtoineen aloitteen mukaisesti. 

Järjestelmään sisällytetään kaupunkitasoisia ohjeistuksia, jolloin val-
mistelijoilla on käytössään toimintalinjaukset kyselyitä laatiessaan.  Kil-
pailutus toteutetaan kevään 2021 aikana, ja valittua järjestelmää on 
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tarkoitus käyttää koko kaupungissa erityyppisten kuntalaiskyselyiden, 
ilmoittautumisten ja asiakaspalautteen keräämisessä.

Koska kaupungilla on oman järjestelmäratkaisun lisäksi käytössä muita 
verkkopalveluita, joissa voidaan kysyä taustatietoja, valmistellaan kau-
punkitasoinen ohje siitä, kuinka kysymykset sukupuolesta tulee aina to-
teuttaa, mikäli vastaajan sukupuolta kysytään. Tällaisia palveluita ovat 
esimerkiksi karttapohjaiset kyselyt sekä eräät yhteiskehittämiseen ja 
ideointiin käytetyt valmiit alustat. Joissakin palveluissa kuten osallistu-
vassa budjetoinnissa ei kysytä henkilön taustatietoja erikseen, vaan 
vahvassa tunnistamisessa käytetty suomi.fi -palvelu hakee henkilön 
tiedot väestörekisteristä, joka tällä hetkellä tunnistaa vain kaksi suku-
puolta. 

Linjaavan ohjeen levityksessä kyselyiden laatijoille hyödynnetään kau-
pungin sisäisiä viestintäkanavia ja asiantuntijaverkostoja.

HSL:n matkakortit

Helsingin kaupunginvaltuuston tahtotila julkisessa liikenteessä käytet-
tävän matkakortin muuttamisesta tietosisällöltään sukupuolineutraaliksi 
on ollut lippujärjestelmästä vastaavan HSL:n tiedossa. HSL vastaa jul-
kisen paikallisliikenteen lippujärjestelmän suunnittelusta ja toteutukses-
ta. 

Kaupunginvaltuuston palautuspäätöksen johdosta pyydetyssä uudessa 
lausunnossaan HSL toteaa 17.2.2021 seuraavaa:

"HSL tukee matkalippujen tarkastustoiminnalla lippujen sääntöjenmu-
kaista käyttöä ja turvaa siten lipputulojen kertymisen. Lipputuloilla var-
mistetaan joukkoliikenteen palvelutason ja jäsenkuntien joukkoliikenne-
subvention pysyminen suunnitellulla tasolla. Vallitsevassa taloustilan-
teessa lipputulojen turvaaminen on aiempaakin kriittisempää.

Henkilökohtainen matkakortti sisältää tiedon omistajansa henkilötun-
nuksesta. Sukupuolitietoa ei ole kirjattuna matkakorteissa eikä matka-
kortin taustajärjestelmässä. Matkakortin tarkastustilanteessa ensiarvio 
siitä, onko kortti omistajansa hallussa, tehdään kuitenkin tarkastuslait-
teen henkilötunnuksesta päättelemän ikä- ja sukupuolitiedon perusteel-
la. Tarkastusresurssien ollessa rajalliset, nopean ja mahdollisimman 
kattavan ensiarvion tekeminen on tärkeää lipputulojen turvaamiseksi. 
Sukupuolten moninaisuuden kohtaaminen on tarkastustyössä päivit-
täistä ja osa matkalipuntarkastajan ammattitaitoa. Tarkastajia on koulu-
tettu mm. Setan toimesta ja sukupuolten moninaisuuden huomioimisen 
taitoihin kiinnitetään matkalipuntarkastajien koulutuksessa jatkossakin 
erityistä huomiota.
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HSL:ssä on parhaillaan käynnissä lippu- ja maksujärjestelmän uudis-
tustyö. Tulevaisuuden tunniste- ja tilipohjaisessa palvelussa matkustu-
soikeus ja asiakkaan tiedot löytyvät taustajärjestelmästä, eivät enää 
tunnisteena toimivalta kortilta, puhelimesta tai muusta mahdollisesta 
tunnisteesta. HSL suunnittelee tunnistepohjaisen palvelun suunnittelu-
työn yhteydessä myös matkalipuntarkastustilanteissa – ensiarvioinnis-
sa ja asiakkaan yksilöinnissä – tarvittavat tiedot ja huomioi valtuustoa-
loitteen osana työtä. Valmistelemme uuteen tilipohjaiseen taustaan su-
kupuolitietoa jaottelulla: nainen, mies, muu, en halua vastata. Tunniste- 
ja tilipohjainen palvelu- ja järjestelmäkokonaisuus tulee käyttöön vai-
heittain 2020-luvun aikana.

Lipputulojen turvaamiseksi ja kustannustehokkaan tarkastustoiminnan 
toteuttamiseksi matkalipuntarkastajien on jatkossakin kyettävä teke-
mään mahdollisimman kattava ensiarvio, jolla pyritään tunnistamaan 
mahdollisia henkilökohtaisten lippujen väärinkäytöstilanteita."

Toimivalta

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausunto, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, 17.2.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 202

HEL 2020-001114 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Käsittely

22.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Kappaleen 10 viimeisen lauseen loppuosa muute-
taan seuraavasti:
"…joissa sukupuolen kirjaamiseen on käytössä vaihtoehdot "mies", 
"nainen", "muu” ja ”en halua vastata". "

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Reetta Vanhasen vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

15.03.2021 Pöydälle

24.08.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 09.09.2020 § 200

HEL 2020-001114 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Käsittely

09.09.2020 Palautettiin

Valtuutettu Katju Aro ehdotti valtuutettu Eva Biaudet´n kannattamana, 
että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudel-
leen valmisteltavaksi siten, että kaupunki aloittaa valmistelun sukupuo-
litiedon poistamiseksi HSL:n matkakorteista ja laatii kaupunkitasoisen 
linjauksen sukupuolivaihtoehtojen "muu" ja "en halua määritellä" lisää-
miseksi kaikkien verkko- ja muiden kyselyiden taustatietoihin.

5 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI
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JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautetaan valmisteluun siten, että kaupunki aloittaa val-
mistelun sukupuolitiedon poistamiseksi HSL:n matkakorteista ja laatii 
kaupunkitasoisen linjauksen sukupuolivaihtoehtojen "muu" ja "en halua 
määritellä" lisäämiseksi kaikkien verkko- ja muiden kyselyiden tausta-
tietoihin.

Jaa-äänet: 23
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Juha Hakola, 
Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Pia Kop-
ra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Dani Niskanen, Mi-
ka Raatikainen, Risto Rautava, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel 
Sazonov, Sampo Terho, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaa-
vuori, Paavo Väyrynen

Ei-äänet: 38
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Laura Fin-
ne-Elonen, Mia Haglund, Jasmin Hamid, Joel Harkimo, Mari Holopai-
nen, Veronika Honkasalo, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan 
Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Mut-
tilainen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Jaana Pelkonen, Petrus 
Pennanen, Marcus Rantala, Pauliina Saares, Suldaan Said Ahmed, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Pil-
vi Torsti, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Tyhjä: 24
Jussi Chydenius, Eveliina Heinäluoma, Abdirahim Husu Hussein, Ville 
Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, 
Seija Muurinen, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti 
Parpala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Na-
sima Razmyar, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sin-
nemäki, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uu-
delleen valmisteltavaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
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§ 74
Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoitusosuuden korot-
taminen

HEL 2020-014449 T 02 05 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin rahoitusosuuden korottamisen 
Helsingin Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen ra-
hoittamisessa 37 936 500 eurolla siten, että kaupungin rahoitusosuus 
hankkeen kustannuksista on aiemmin päätetyn enintään 130,5 miljoo-
nan euron sijaan yhteensä enintään 168 436 500 euroa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto totesi, että tämän päätöksen täytäntöönpa-
non edellytyksenä on, että Suomen valtio osallistuu Olympiastadionin 
uudistamis- ja perusparannushankkeen kustannuksiin vähintään yhtä 
suurella osuudella.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Rahoitushakemus
2 Liite 1 Projektinjohtourakkamallin kuvaus
3 Liite 2 Rahoitustarvelaskelma 28.9.2016
4 Liite 3 Lisärahoitustarpeen perustelut
5 Liite 4 Rahoituslaskelma 17.12.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Stadion-säätiö sr Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Taustaa

Stadion-säätiö sr on kaupungin määräysvallassa oleva säätiö, jonka 
tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen edistäminen ja tuke-
minen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsin-
gin kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä kor-
vausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin 
sekä käyttämällä sen huonetiloja. 

Olympiastadion valmistui vuonna 1938 ja se on suojeltu silloisen ra-
kennussuojelulain nojalla vuonna 2006. 

Kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2012, § 385 hyväksyä Suomen valtion 
kanssa solmittavan sopimuksen kaupungin ja valtion välisestä yhteis-
työstä Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittami-
sessa. Yhteistyösopimuksen mukaan osapuolet sitoutuvat rahoitta-
maan perusparannushankkeen hyväksyttävät ja todelliset arvonlisäve-
rottomat kustannukset yhtä suurin osuuksin. Samalla kaupunginval-
tuusto päätti myöntää Stadion-säätiölle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston 
varoista 5,9 miljoonan euron suuruisen lainan Helsingin Olympiasta-
dionin perusparannushankkeen rahoittamiseen.

Kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2012, § 386 myöntää urheilu- ja ulkoi-
lulaitosrahaston varoista Stadion-säätiölle 1,5 miljoonan euron suurui-
sen lainan Olympiastadionin perusparantamiseen. Kaupunginvaltuus-
ton myöntämä laina sisälsi 0,5 miljoonan euron suuruisen osuuden pe-
rusparannushankkeen suunnittelukustannusten rahoittamiseen tarkoi-
tettua lainaa. 

Kaupunginvaltuusto päätti 11.2.2015, § 47 hyväksyä Helsingin kau-
pungin ja Suomen valtion välisestä yhteistyöstä Helsingin Olympiasta-
dionin perusparannushankkeen rahoittamisessa tehtyyn sopimukseen 
Suomen valtion kanssa solmittavan lisäyksen, jonka mukaan kaupun-
gin rahoitusosuus perusparannushankkeen kustannuksista on yhteen-
sä enintään 104,5 miljoonaa euroa. Samalla kaupunginvaltuusto päätti 
osaltaan hyväksyä Helsingin Olympiastadionin uudistamis- ja peruspa-
rannushankkeen 3.11.2014 päivätyn hankesuunnitelman.

Kaupunginvaltuusto päätti 18.1.2017, § 8 hyväksyä kaupungin rahoitu-
sosuuden korottamisen Helsingin Olympiastadionin uudistamis- ja pe-
rusparannushankkeen rahoittamisessa 26 miljoonalla eurolla siten, että 
kaupungin rahoitusosuus hankkeen kustannuksista on aiemmin pääte-
tyn enintään 104,5 miljoonan euron sijaan yhteensä enintään 130,5 mil-
joonaa euroa.

Valtio on tehnyt vastaavasti omalta osaltaan päätökset enintään 130,5 
miljoonan euron rahoitusosuudesta. 
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Kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymässä vuoden 2021 talousar-
viossa todetaan, että kaupunki varautuu jatkossa osallistumaan Olym-
piastadionin peruskorjaukseen kaupunginvaltuuston 28.11.2012 hyväk-
symän Suomen valtion kanssa solmitun sopimuksen kaupungin ja val-
tion välisestä yhteistyöstä Olympiastadionin perusparannushankkeen 
rahoittamisesta mukaisesti.

Stadion-säätiön anomus perusparannuksen lisärahoittamiseksi

Stadion-säätiö on lähettänyt kaupungille ja valtiolle 17.12.2020 päivä-
tyn hakemuksen Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishank-
keen lisärahoittamiseksi ja loppuun saattamiseksi. 

Hakemuksen mukaan Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamis-
hankkeen rakentaminen on edennyt siihen vaiheeseen, että rakennut-
taja on pystynyt arvioimaan hankkeen loppukustannuksen. Hankkeen 
kustannusten kehittymisen perusteella 261 miljoonan euron rahoitus ei 
riittänyt hyväksytyn hankesuunnitelman toteuttamiseen.  

Stadion-säätiö esittää, että Suomen valtio ja Helsingin kaupunki päät-
tävät toteuttaa Olympiastadionin perusparannuksen ja uudistamisen 
hyväksytyn hankesuunnitelman pohjalta, mikä tarkoittaa hankesuunni-
telman mukaisten 331 844 000 euron kustannusten rahoittamista yhtei-
sesti.

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätös 26.11.2019 ja Helsingin 
kaupunginhallituksen päätös 9.12.2019 merkitsivät sitä, että sekä valtio 
että kaupunki tulevat Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamis-
hankkeen osalta pitämään hankkeen loppuun saakka kiinni niistä so-
pimus- ja rahoitusvelvoitteista sekä periaatteista, joista on sovittu val-
tion, Helsingin kaupungin ja Stadion-säätiön välillä 13.3.2013 allekirjoi-
tetussa sopimuksessa. 

Koska hanke oli 26.11.2019 kesken eikä lopullisesta kokonaiskustan-
nuksesta ollut täyttä varmuutta, valtio ei pitänyt tuolloin mahdollisena 
osoittaa hankkeelle talousarviossa lisärahoitusta eikä myöskään myön-
tää hankkeelle lisää valtionavustusta, vaan näihin toimenpiteisiin voi-
daan ryhtyä vasta nyt, kun hanke on valmis ja sen kokonaiskustannuk-
set ovat tiedossa ja kun hankkeen loppuselvitys on saatu ja tarkastettu. 
Valtio hyväksyi 26.11.2019 omalta osaltaan myös turvaporttien ja tornin 
sisäpuolen kunnostuksen toteuttamisen osana hanketta.

Helsingin kaupunginhallitus päätti puolestaan 9.12.2019 todeta, että se 
tulee esittämään kaupunginvaltuustolle Stadion-säätiön rahoitusosuuk-
sien korottamista koskevan hakemuksen perusteella kaupungin rahoi-
tusosuuden korottamista Olympiastadionin uudistamis- ja perusparan-
nushankkeessa. Korotusta tullaan esittämään hankkeen valmistumisen 
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jälkeen niin, että kaupungin lopullinen kustannusosuus hankkeesta on 
puolet sen hyväksyttävistä ja todellisista arvonlisäverottomista kustan-
nuksista valtion osuuden ollessa loput kustannuksista.

Lisäksi Stadion-säätiö esittää Suomen valtiolle ja Helsingin kaupungille, 
että valmistumisen jälkeiset ns. muut hankesuunnitelmaan kuuluvat, 
yhdessä hyväksytyt kustannukset yhteensä 5 029 000 euroa (sisältäen: 
tornin sisäpuolen korjaus 216 000 euroa, turvaporttien hankinta perus-
tustöineen 800 000 euroa, Caverion Suomi Oy:n hyvitysmaksu 513 120 
euroa sekä vastaanoton jälkeiset, pakolliset muutostyöt 3 500 000 eu-
roa) rahoitetaan 13.3.2013 valtion, Helsingin kaupungin ja Stadion-
säätiön välillä allekirjoitetun sopimuksen periaatteiden mukaisesti.

Yhteensä hankkeen lopullinen kustannus on 336 873 000 euroa, jolloin 
lisärahoitustarve rahoittajilta on yhteensä 75 873 000 euroa. Kaupungin 
osuus lisärahoitustarpeesta on solmittujen sopimusten perusteella puo-
let eli 37 936 500 euroa ja osuus koko hankkeen rahoituksesta yhteen-
sä 168 436 500 euroa. Valtion osuus hankkeen rahoituksesta on yhtä 
suuri. 

Lisärahoitusanomuksen liitteessä on kuvattu uudistamis- ja peruspa-
rannushankkeen kustannusten nousun syitä. Niistä keskeisimpiä ovat 
olleet rakennusteknisen projektinjohtourakan tavoitehinnan muutokset.

Kaupungin rahoitusosuuden kattaminen

Kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2012, § 385 myöntää Stadion-säätiölle 
urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista 5,9 miljoonan euron suuruisen 
lainan Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittami-
seen. Lisäksi kaupungin rahoitusosuuteen hankkeessa luettiin aiemmin 
myönnetty 0,5 miljoonan euron rahoitus.

Kaupunginvaltuuston 11.2.2015 tekemän päätöksen perustelujen mu-
kaan kaupungin rahoitusosuus on tarkoituksenmukaista kattaa urheilu- 
ja ulkoilulaitosrahaston varoista Stadion-säätiölle myönnettävällä lainal-
la, jonka lyhennykset alkavat vasta perusparannushankkeen valmistu-
misen jälkeen. Säätiölle maksetaan vuotuista laitos- ja säätiöavustusta, 
josta osa osoitetaan rahaston varoista myönnetyn lainan korkojen ja ly-
hennysten maksamiseen. 

Kaupunginvaltuusto päätti 4.11.2015, § 276 myöntää Stadion-säätiölle 
Olympiastadionin perusparannus-ja uudistamishankkeen suunnittelu- ja 
rakennuttamistöihin 6,3 miljoonan euron suuruisen lainan urheilu- ja ul-
koilulaitosrahaston varoista.
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Lisäksi kaupunginvaltuusto on päättänyt Stadion-säätiölle hanketta var-
ten myönnettävistä lainoista 11.4.2018, § 78 (90 miljoonaa euroa) sekä 
5.8.2019, § 498 (25,5 miljoonaa euroa). 

Edellä mainittujen kaupunginvaltuuston lainapäätösten perusteella 
kaupunki on tähän mennessä myöntänyt 130,5 miljoonan euron rahoi-
tusosuudestaan lainoina Stadion-säätiölle yhteensä 128,2 miljoonaa 
euroa. 

Edellä mainittujen lainojen lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt 
19.12.2016 (768 500 euroa), 11.12.2017 (764 500 euroa) ja 
19.11.2018 (759 000 euroa) yhteensä 2,3 miljoonan euron suuruisten 
sijoitusten tekemisestä Stadion-säätiön perusparannusrahastoon. Sijoi-
tukset ovat osa kaupungin rahoitusosuutta hankkeessa. 

Lisäksi kaupunki on myöntänyt Stadion-säätiölle yhteensä 70 miljoonan 
euron suuruisen konsernitililimiitin perusparannushankkeeseen liittyen 
hankkeen suunnitellun mukaisen etenemisen varmistamiseksi. Konser-
nitililimiitin myöntäminen ei vaikuta kaupungin rahoitusosuuteen perus-
parannushankkeessa.

Kaupunki on edellä mainituin tavoin kattanut kokonaan 130,5 miljoonan 
euron suuruisen rahoitusosuutensa perusparannushankkeesta Sta-
dion-säätiölle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista myönnetyin lai-
noin ja säätiön perusparannusrahastoon tehdyin pääomasuorituksin. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on maksanut hankkeelle avustuksia 108 
335 400 euroa. Suomen Valtion ja kaupungin välillä allekirjoitetun so-
pimuksen mukaisesti kaupunki osoittaa väliaikaista rahoitusta valtion 
vuosina 2020-2027 avustuksina maksettavaa jäljellä olevaa rahoituso-
suutta vastaavan 22 164 600 euron määrän. Stadion-säätiö sr haki 
kaupungilta 7.10.2019 päivätyllä lainahakemuksella 22 164 600 euron 
suuruista määräaikaista lainarahoitusta, jonka myöntämisestä kaupun-
ginhallitus päätti 4.11.2019.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti 2.12.2019 myöntää Stadion-säätiölle 8 
miljoonan euron suuruisen lainan säätiön vastuulle kuuluvien kalusto- 
ja varustehankintojen väliaikaiseksi rahoittamiseksi. 

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2019 tilinpäätöksen käsittelyn yhtey-
dessä 17.6.2020, § 170 siirtää Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastoon kau-
pungin taseeseen kertyneistä voittovaroista 60 miljoonaa euroa.

Kaupungin korotettuun rahoitusosuuteen perustuvat tulevat Urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahastosta myönnettävät lainat tuodaan myöhemmin erik-
seen päätettäväksi.

Rahoitusosuuksien korottamista koskeva sopimuslisäys
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Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy sille tehdyn esityksen, valtion 
kanssa neuvotellaan tarvittaessa rahoitusosuuksien korottamista kos-
kevan uuden lisäyksen tekemisestä 13.3.2013 allekirjoitettuun sopi-
mukseen Helsingin kaupungin ja Suomen valtion välisestä yhteistyöstä 
Helsingin olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittamisessa. 

Jos sopimuslisäys arvioidaan molempien osapuolien toimesta edelleen 
tarpeelliseksi ottaen huomioon hankkeen valmistuminen, lisäyksellä 
sovitaan kaupungin ja valtion vastattavaksi tulevien Olympiastadionin 
uudistamis- ja perusparannushankkeen toteuttamiskustannusten 
enimmäismäärän korottamisesta kaupunginvaltuuston ja valtion pää-
tösten mukaisesti. Muilta osin sopimuslisäyksellä ei muuteta alkupe-
räistä sopimusta tai siihen aiemmin tehtyä lisäystä. Vastaava lisäys 
tehtiin syyskuussa 2017 hankkeen aiemman lisärahoituspäätöksen pe-
rusteella.

Jos sopimuslisäys on valtion kanssa käytävien keskustelujen perusteel-
la perusteltua tehdä, tuodaan se erikseen myöhemmin kaupunginhalli-
tuksen päätettäväksi.

Kaupunginhallituksen kannanotto

Kaupunginhallitus toteaa, että Olympiastadionin uudistamis- ja perus-
parannushanke on ollut perusteltua toteuttaa alkuperäisen hankesuun-
nitelman pohjalta, jotta Olympiastadion pystyisi täyttämään parhaalla 
mahdollisella tavalla suuren yleisön, tapahtumajärjestäjien, suurtapah-
tumien, kaupunkilaisten ja vierailijoiden tarpeita. Hankesuunnitelman 
mukainen Olympiastadion on suunniteltu toiminnallisesti korkeatasoi-
seksi ja joustavaksi kokonaisuudeksi, joka vastaa tulevien vuosikym-
menten tarpeita.

Suomen oloissa ainutlaatuisen mittava ja vaativa peruskorjaushanke 
on saatu takuuaikaisia korjauksia ym. lukuun ottamatta päätökseen ja 
uudistettu Olympiastadion on otettu käyttöön. Kaupungin tulee tehdä 
valtion kanssa solmittujen sopimusten mukaisesti tarvittavat päätökset 
hankkeen kokonaiskustannusten rahoittamisesta puoliksi valtion kans-
sa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Rahoitushakemus
2 Liite 1 Projektinjohtourakkamallin kuvaus
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3 Liite 2 Rahoitustarvelaskelma 28.9.2016
4 Liite 3 Lisärahoitustarpeen perustelut
5 Liite 4 Rahoituslaskelma 17.12.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Stadion-säätiö sr Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.03.2021 § 180

HEL 2020-014449 T 02 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupungin rahoitusosuuden ko-
rottamisen Helsingin Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannus-
hankkeen rahoittamisessa 37 936 500 eurolla siten, että kaupungin ra-
hoitusosuus hankkeen kustannuksista on aiemmin päätetyn enintään 
130,5 miljoonan euron sijaan yhteensä enintään 168 436 500 euroa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto toteaa, että tämän päätöksen täytäntöön-
panon edellytyksenä on, että Suomen valtio osallistuu Olympiastadio-
nin uudistamis- ja perusparannushankkeen kustannuksiin vähintään 
yhtä suurella osuudella.

Käsittely

15.03.2021 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Nasima Razmyar
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2021 39 (261)
Kaupunginvaltuusto

Asia/12
31.03.2021

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

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 75
Kuninkaantammen peruskoulun ja päiväkodin uudisrakennuksen 
hankesuunnitelma

HEL 2020-011951 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kuninkaantammen peruskoulun ja päivä-
kodin uudisrakennuksen 15.11.2020 päivätyn hankesuunnitelman si-
ten, että hankkeen laajuus on noin 4 600 brm² ja rakentamiskustannus-
ten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17 473 000 euroa syys-
kuun 2020 kustannustasossa. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Kuninkaantammen pk ja lpk 15.11.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankkeen tarpeellisuus

Hankesuunnitelma koskee Kaarelan kaupunginosan Kuninkaantam-
men alueelle sijoittuvaa peruskoulun ja päiväkodin uudisrakennusta. 
Kuninkaantammi on yksi Helsingin uusista asuinalueista. Vuoteen 2027 
mennessä Kuninkaantammessa on 5 500 asukasta ja 1 000 työpaik-
kaa. Alueen asuntorakentaminen on vilkasta ja alueelle tarvitaan koulu- 
ja päiväkotipalveluita. Tällä hetkellä alueen varhaiskasvatus- ja perus-
opetustoiminta on järjestetty useassa eri toimipisteessä, osin tilapäisis-
sä tiloissa. Nykyisten tilojen kapasiteetti ei riitä alueen tulevalle käyttä-
jämäärälle.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelutilaverkkotarkastelun pe-
rusteella uudisrakennushanke on tarpeellinen alueen palveluverkon 
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osana. Alueella on tarve pysyville perusopetus- ja varhaiskasvatustiloil-
le. Palvelutilaverkon suunnittelussa on otettu huomioon rakenteilla ja 
olemassa oleva tilakapasiteetti. Toimipisteen laajuudessa on huomioitu 
koko palvelualueen arvioitu kehitys: väestöennuste, varhaiskasvatuk-
seen osallistuminen sekä uudisrakentaminen.

Hankesuunnitelma

Uudisrakennuksen tilat suunnitellaan 250 perusopetuksen oppilaalle 
sekä 210 varhaiskasvatukseen osallistuvalle 1–6 -vuotiaalle lapselle, 
josta esiopetuksen osuus on 60 lasta. Uudisrakennuksessa tulee työs-
kentelemään arviolta 65–70 henkilöä varhaiskasvatuksen, esiopetuk-
sen ja perusopetuksen parissa. Oppilashuolto- ja hallintohenkilökuntaa 
tulee noin 6 henkilöä, ruoka- ja siivoushenkilökuntaa 3–5 henkilöä ja li-
säksi yksi kiinteistönhoitohenkilö.

Uudisrakennuksen myötä koulun ja päiväkodin käyttöön saadaan 
ajanmukaiset ja viihtyisät tilat. Perusopetuksen alueellinen ilmaisutai-
don painotus huomioidaan tilasuunnittelussa.

Uudisrakennukselle toteutetaan välitunti- ja ulkoilupiha. Piha varuste-
taan koululaisille ja eri ikäisille päiväkotilapsille soveltuvilla välineillä. 
Tontilla tulee säästää olemassa olevaa puustoa ja yhtenäinen alue 
metsänpohjaa. Vaatimus huomioidaan pihasuunnittelussa.

Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 tavoitteita 
tarjoamalla turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt Kuninkaantam-
men alueen lapsille ja suunnittelemalla tilat siten, että niissä on mah-
dollista järjestää asukkaiden ja paikallisten yhteisöjen toimintaa ja ta-
pahtumia.

Uudisrakennus on betonirunkoinen. Alapohja on kantava ja se toteute-
taan tuulettuvana. Väli- ja yläpohjien rakenteena toimii ontelolaatasto. 
Julkisivumateriaalina on tiili, joka rapataan osittain. Vesikatteena on 
osin viherkatto, osin kermikatto. Ulkopuoliset porrasrakenteet ovat be-
tonia. Rakennettavuusselvityksen alustavan arvion mukaan rakennus 
perustetaan anturoilla murskekerroksen välityksellä maan, kallion tai 
louhitun kallion varaan.

Helsingin kaupungin energiatehokkuustavoitteiden sekä Hiilineutraali 
Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaisesti tavoitteena on määräys-
tasoa parempi energiatehokkuus sekä paikalla tuotettu uusiutuva ener-
gia. Pääosa uudisrakennuksen lämmitystarpeesta katetaan maaläm-
möllä. Sähköenergiaa tuotetaan vesikatolle sijoitettavalla aurinkosähkö-
järjestelmällä vähintään 10 prosenttia sähköntarpeesta.
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Hanke toteutetaan SR-urakkana (suunnittele ja rakenna), jossa ura-
koitsija vastaa kohteen suunnittelusta ja toteutuksesta. Urakasta järjes-
tettiin kaksivaiheinen laatu- ja hintakilpailutus. Lopullisessa tarjousvai-
heessa laadun osuus arvioinnissa oli 50 prosenttia ja hinnan 50 pro-
senttia. Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö on 5.11.2020 § 25 
päättänyt hyväksyä arviointityöryhmän esityksen Kuninkaantammen 
peruskoulun ja päiväkodin SR-urakkakilpailun voittajasta. Hankesuun-
nitelman viitesuunnitelmat perustuvat voittaneeseen ehdotukseen.

Hankkeen laajuus on noin 4 600 brm², 3 969 htm², 3 371 hym².

Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Hankesuunnitelman liitteet ovat 
oheismateriaalissa.

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Uudisrakennuksen sisäinen kuukausivuokra on 24,18 euroa/htm², yh-
teensä noin 95 970 euroa kuukaudessa ja noin 1 151 640 euroa vuo-
dessa. Neliövuokran perusteena on 3 969 htm². Pääomavuokran osuus 
on 20,14 euroa/htm², ylläpitovuokran osuus 3,54 euroa/htm² sekä kau-
punkiympäristön toimialan hallintokulun osuus 0,5 euroa/htm². Tuotto-
vaade on kolme prosenttia ja poistoaika 30 vuotta. 

Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mu-
kaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuok-
raa vastaavaksi.

Väistötilat

Hankkeella ei ole väistötilatarvetta.

Rakentamiskustannukset ja hankkeen rahoitus

Teoreettisen tilantarpeen perusteella arvioitu hankkeen rakentamiskus-
tannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana yhteensä 
17 473 000 euroa syyskuun 2020 kustannustasossa.

Vuoden 2021 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2021−2030 on hankkeen suunnittelulle 
ja toteutukselle varattu yhteensä 18 500 000 euroa siten, että hankkeen 
laajuus on 4 600 brm² ja toteutus vuosina 2021−2023.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan, kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan sekä kaupunginkanslian yhteistyönä. 
Hankkeen jatkosuunnittelun aikana tullaan kuulemaan asiantuntijoina 
mm. kaupunkiympäristön toimialan rakennusvalvontapalvelujen, ympä-
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ristöpalvelun ja pelastuslaitoksen edustajia sekä esteettömyysasia-
miestä.

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristötoimialan rakennukset 
ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennuksen ylläpidosta 
vastaa kaupunkiympäristötoimialan ylläpitopalvelu.

Rakennustöiden on tarkoitus alkaa talvella 2021/2022. Hankkeen on 
määrä olla valmis kesällä 2023.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 3.3.2021 § 152 antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että se vastaa hyvin 
kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Lausunto on ko-
konaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Toimivalta

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Kuninkaantammen pk ja lpk 15.11.2020

Oheismateriaali

1 Hankesuunnitelman liitteet Kuninkaantammen pk ja lpk 15.11.2020
2 Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön lausunto

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 198

HEL 2020-011951 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kuninkaantammen peruskoulun ja päi-
väkodin uudisrakennuksen 15.11.2020 päivätyn hankesuunnitelman si-
ten, että hankkeen laajuus on noin 4 600 brm² ja rakentamiskustannus-
ten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17 473 000 euroa syys-
kuun 2020 kustannustasossa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 02.03.2021 § 152

HEL 2020-011951 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
15.11.2020 päivätystä Kannelmäen peruskoulun Kuninkaantammen 
toimipisteen ja päiväkodin hankesuunnitelmasta (liite 1).

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuuta kiinnitettävän tilo-
jen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisää-
teisten palvelujen toteuttamiselle.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin edel-
leen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilojen suunnitte-
lussa tulee kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimen-
nukseen ja valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella hel-
posti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta edellyttää, että hanke toteutuu suunni-
tellussa aikataulussa ja on valmis elokuussa 2023. Tämän lisäksi lau-
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takunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan 
tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja 
turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 26.11.2020 
§ 133

HEL 2020-011951 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle osoitteeseen Kuninkaantammenkierto 22 
toteutettavan Kuninkaantammen peruskoulun ja päiväkodin uudisra-
kennuksen 15.11.2020 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä si-
ten, että hankkeen laajuus on noin 4 600 brm² ja rakentamiskustannus-
ten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17 473 000 euroa syys-
kuun 2020 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja 
yleiset alueet- palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua 
odottamatta hankepäätöstä.

Käsittely

26.11.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Juha Aaltonen. Asiantuntija
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Juha Aaltonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 21008

juha.aaltonen(a)hel.fi
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§ 76
Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Pasi-
la, Postipuisto, tontti 17116/6)

HEL 2021-000696 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti tontin 17116/6 tai siitä muodostettavan 
tontin vuokrausperiaatteet myöhemmin määriteltävästä ajankohdasta 
alkaen 31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot
3 Toteutussopimus
4 Tonttijakoluonnos 17116
5 Asemakaavan muutos nro 12475

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Bonava Suomi Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asian taustaa

Pasilan Postipuistoon on laadittu asemakaavan muutos nro 12475, jo-
ka on tullut lainvoimaiseksi 6.7.2018. Asemakaava mahdollistaa raken-
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tamisen noin 5 700 asukkaalle entisen maaliikennekeskuksen alueelle. 
Rakentaminen on käynnistynyt alueella vuonna 2019. 

Kaupunginhallitus on 25.8.2014, 836 § päättänyt varata Postipuiston 
alueelle suunnitellusta asuinrakennusoikeudesta noin 150 000 k-m² 
luovutettavaksi kaupungin omistuksessa olevien alueiden osalta kump-
panuuskaavoitukseen ja asuntohankkeiden suunnittelua ja toteuttamis-
ta varten 31.12.2016 saakka muun muassa seuraavin ehdoin: 

 Alueelle kaavoitettavasta asuinrakennusoikeudesta noin 20 % to-
teutetaan valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona, 40 % väli-
muodon asuntotuotantona ja 40 % vapaarahoitteisena sääntelemät-
tömänä omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotantona. Sääntelemättö-
mästä asuntotuotannosta enintään noin 30 % voi olla vuokra-
asuntotuotantoa. 

 Sääntelemättömän asuntotuotannon toteuttajat valitaan idea-
/konseptikilpailulla. 

 Sääntelemätön asuntotuotanto varataan kilpailun voittajien toteutet-
tavaksi. Voittajien toteutettavaksi voidaan kiinteistölautakunnan har-
kinnan mukaan varata myös enintään noin 50 % välimuodon asun-
totuotantoon tarkoitetusta asuinrakennusoikeudesta. 

 Sääntelemättömään asuntotuotantoon tarkoitetut tontit luovutetaan 
myymällä käyvästä arvosta edellyttäen, että kaupunginvaltuusto 
vahvistaa tonttien myyntiperusteet.

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

Kiinteistölautakunta on 11.2.2016, 58 § päättänyt hyväksyä Helsingin 
kaupungin 17. kaupunginosan (Pasila) kortteleita 17114–17118 ja 
17120–17122 koskevan hakuohjeen.

Kaupunki järjesti ajalla 11.2.–16.5.2016 Pasilan Postipuiston pohjoiso-
san asuinkortteleita (AK, A, AL) 17114–17117, 17120, 17122 ja auto-
paikkojen korttelialuetta (LPA) 17121 sekä lähipalvelurakennusten kort-
telialuetta (PL) 17118 koskevan ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn 
kiinteistölautakunnan hyväksymän hakuohjeen mukaisesti.

Kortteleiden 17120 ja 17121 toteuttaminen

Kiinteistölautakunta on 18.5.2017, 276 § päättänyt Pasilan Postipuiston 
pohjoisosan asuinkortteleita koskevan ilmoittautumis- ja neuvottelume-
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nettelyn perusteella valita suunniteltujen korttelin 17120 ja LPA-tontti 
17121 tai niistä muodostettavien tonttien varauksensaajaksi ja toteutta-
jaksi parhaimman lopullisen projektisuunnitelman hakualueelle tehneen 
Bonava Suomi Oy:n. 

Lisäksi kiinteistölautakunta päätti varata Bonava Suomi Oy:lle suunni-
tellun korttelin nro 17116 (optiokortteli) siten, että kaupunki päättää 
myöhemmin varauksen voimaan tulemisesta, mikäli Bonava Suomi Oy 
on täyttänyt toteutussopimuksessa ja kiinteistökaupan esisopimukses-
sa mainitut optiokorttelin tonttien varaamiselle asetetut edellytykset. 
Optiokorttelin 17116 tonteista tehdään myöhemmin erikseen toteutus-
sopimus ja/tai kiinteistökaupan esisopimus.

Kaupunginvaltuusto on 30.8.2017, 301 § oikeuttanut kaupunkiympäris-
tölautakunnan myymään suunnitellut tontit korttelista 17120 tai niistä 
muodostettavat tontit Bonava Suomi Oy:lle tai tämän perustamil-
le/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun. Kaupun-
ki ja Bonava Suomi Oy ovat 19.2.2018 allekirjoittaneet korttelin 17120 
tontteja sekä LPA-tonttia 17121/1 koskevan toteutussopimuksen ja kiin-
teistökaupan esisopimuksen 

Bonava Suomi Oy sitoutuu kustannuksellaan toteuttamaan (suunnitte-
lemaan ja rakentamaan) kokonaisvastuuperiaatteella tontin täysin val-
miiksi kaupungin ja viranomaisten hyväksymään kuntoon toteutusso-
pimuksen, kiinteistökaupan esisopimuksen, hakuohjeen (tarjouspyyn-
nön), lopullisen projektisuunnitelman, arviointiryhmän jatkosuunnitte-
luohjeiden ja asemakaavan muutoksen sekä tontin varauspäätöksen ja 
kiinteistön kauppakirjan/maanvuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti 
hyvää rakentamis- ja rakennuttamistapaa noudattaen. 

Mikäli Bonava Suomi Oy on ensimmäisenä toteutettavissa kortteleissa 
17120 ja 17121 noudattanut tonttien luovutusasiakirjojen ehtoja ja vel-
voitteita sekä rakentamiselle asetettuja määräaikoja päättää kaupunki 
optiokorttelin 17116 varauksen voimaan tulemisesta. Optiokorttelin 
osalta toteutussopimus ja kiinteistökaupan esisopimus voidaan laatia 
aikaisintaan siinä vaiheessa, kun kortteleista 17120 ja 17121 on toteu-
tettu noin 50 %. Valmiusastetta voidaan kuitenkin arvioida muun muas-
sa optiokorttelin valmistelun aloittamisen edistämiseksi ensimmäisenä 
toteutettavan korttelin 17120 ja korttelin 17121 pysäköintilaitoksen en-
simmäisen osan osalta siten, että optiokorttelin ehdollisen varauksen 
voimaantulosta voidaan päättää, mikäli korttelista 17120 on toteutettu 
vähintään 50 %. 

Korttelin 17116 varaaminen

Tonttipäällikkö on 2.7.2020, 39 § tarkentanut optiokorttelin 17116 va-
rausta siten, että korttelin 17116 asuntotonttien 1–5 suunnitteluun ja to-
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teutusedellytysten selvittämiseen annetaan oikeus ehdollisesta varauk-
sesta tehdyn päätöksen perusteella Bonava Oy:lle (Y-tunnus 2592748-
6) perustettavan yhtiön/perustettavien yhtiöiden lukuun. Kortelin suun-
nittelua ja toteutusedellytysten selvittämistä koskeva varaus on voi-
massa 31.12.2022 saakka.

Tonttipäällikön päätöksen perustelujen mukaan korttelin 17120 osalta 
on todettu tontin 17120/1 olevan myyty ja tontin 17120/2 pitkäaikaisesti 
vuokrattu. Molemmat kohteet valmistuvat loppuvuodesta 2020. Lisäksi 
tontti 17120/6 on todettu myydyksi ja kohde valmistuvaksi kesällä 2021. 
Tontin 5 hankkeen on todettu olevan käynnistymässä syksyllä 2020 ja 
valmistumassa tammikuussa 2022. Koko korttelin 17120 osalta on li-
säksi todettu rakenteilla olevan 49,3 % ja suunnitteilla 50,7 % koko 
korttelin rakennusoikeudesta.

Yllä olevin perustein tonttipäällikön päätöksessä on todettu korttelin 
17120 toteuttajan Bonava Suomi Oy:n noudattaneen rakentamisen ai-
katauluja sekä muutoin toimineen toteutussopimuksen ja kiinteistö-
kauppojen esisopimusten edellyttämällä tavalla, noudattaen luovutusa-
siakirjojen ehtoja ja velvoitteita. Korttelin 17116 varauksen tarkastami-
nen on perustelua, jotta sen suunnittelua voidaan jatkaa ja rakennus-
työt korttelissa aloittaa niin, että rakentaminen on valmiina koko aluetta 
koskevan rakentamisen aikataulun mukaisesti vuonna 2024. 

Alustavan aikataulun mukaan rakentaminen korttelin 17116 ensimmäis-
ten tonttien osalta alkaa syksyllä 2021. 

Tonttijakoluonnos

Bonava Suomi Oy on esittänyt asemakaavasta poikkeavan tontinjako-
luonnoksen, joka on hyväksytty kaupunkiympäristön toimialan tontit -
yksikössä 22.4.2020. Tonttijakoluonnoksessa esitetyt tontit poikkeavat 
asemakaavasta liitteen 4 mukaisesti. Tonteista käytetään tonttijako-
luonnoksen numeroinnin mukaista numerointia, rakennusoikeutta, pin-
ta-alaa jne. eikä asemakaavan merkittyjen tonttien numerointia/tietoja. 

Hyväksytyn tonttijakoluonnoksen mukainen tonttijako on vireillä. Tontti-
jakoluonnos liitteenä 4. Asemakaavan ote on liitteenä 5. 

Tontin 17116/6 vuokrausperiaatteet

Tonttijakoluonnoksen mukainen tontti 17116/6 vuokrataan pitkäaikai-
sesti Bonava Suomi Oy:lle tai sen perustamille/määräämille yhtiöille 
taikka perustettavien yhtiöiden lukuun. 
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Asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) tontin 17116/6 rakennusoikeus 
on 6 120 k-m² ja sen ensisijainen osoite on Postipuistonpolku. Tonttia 
ei ole merkitty kiinteistörekisteriin.

Vuokrausperiaatteiden määrittely

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu tontin arviokirjahinta, 
hintavyöhykekartta, samalle tai vastaavalle alueelle aiemmin vahviste-
tut vuokrausperiaatteet, tontin sijainti ja alueen maanarvon kehittymi-
nen pyrkien yhdenmukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun. Tont-
tien hallinta- ja rahoitusmuoto on tavanomaiseen tapaan otettu vuok-
rausperiaatteita määritettäessä huomioon.

Vertailutietona todetaan, että kaupunginvaltuusto on 16.1.2019, 6 § 
vahvistanut 17. kaupunginosan (Pasila) asuinkerrostalotonttien (AK) 
17115/1 ja 8, 17120/2, 17122/1 ja 4, 17126/1–2, 17127/1–2 sekä 
17128/1–2 pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana valtion 
korkotukemana vuokra-asuntotuotantona ja asumisoikeusasuntotuo-
tantona toteuttavien tonttien osalta vähintään 31 euroa (605 euroa / 
ind. 1951) ja Hitas-asuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta vähin-
tään 37 euroa (722 euroa / ind. 1951).

Kaupunginvaltuusto on 30.8.2017, 301 § päättänyt Postipuiston asuin-
kortteleiden ja kiinteistökauppojen hyväksymisestä. Vapaarahoitteisten 
omistusasuntojen käypä yksikköhinta on päätöksen mukaan korttelin 
17115/2–6 asuinrakennusoikeuden osalta 800 euroa/k-m² ja monikäyt-
tötilojen 400 euroa/k-m² sekä korttelien 17120/1, 3–5 ja 17122/2–3 
asuinrakennusoikeuden osalta 850 euroa/k-m² ja monikäyttötilojen 400 
euroa/k-m². 

Vuosivuokra ja vuokra-aika

Asuinkerrostalotontin (AK) 17116/6 vuosivuokra määrätään pitäen pe-
rusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelu-
kua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitas-asuntotuotantona 
toteuttavien tonttien osalta vähintään 40 euroa. 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa. 

Alueen keskeneräisyyden perusteella myönnettävän alkuvuosialennuk-
sen johdosta vapaarahoitteisen tontin 17116/6 vuokrasta esitetään pe-
rittäväksi 80 % vuoden 2026 loppuun saakka. Muuten noudatetaan liit-
teenä 3 olevan toteutussopimuksen ehtoja sekä kaupunkiympäristölau-
takunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. 
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Hitas kohteiden osalta noudatetaan kaupunginvaltuuston ja kaupungin-
hallituksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatusääntelyä koskevia ehto-
ja sekä Hitas sitoumusta koskevia ehtoja, kuten omistamisrajoituksen 
valvontaa koskevia ehtoja.

Vuokra-aika on noin 60 vuotta eli 31.12.2080 saakka.

Tonttien 17116/1,5 ja 7 myyminen

Hakuohjeen (kiinteistölautakunta 11.12.2016, 58 §) mukaan kortteli 
luovutetaan myymällä käyvästä arvosta edellyttäen, että kaupunki vah-
vistaa korttelille myyntiperiaatteet. Kaupunginhallitus on 1.4.2019 § 220 
hyväksynyt Helsingin tontinluovutusta koskevat linjaukset sekä niitä 
tarkentavat soveltamisohjeet. Siirtymäsäännösten mukaan linjaukset ja 
soveltamisohjeet koskevat niiden hyväksymisen jälkeen vireille tulleita 
tontinvarauksia sekä tontinluovutuksia. Ennen päätöstä vireille tulleiden 
hankkeiden osalta noudatetaan aiemmin voimassa olleita käytäntöjä ja 
periaatteita.

Nyt kyseessä olevan korttelin 17116 tonttien luovutuksista on sovittu 
käytettävän yhteneviä periaatteita 19.2.2018 allekirjoitetun toteutusso-
pimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen kanssa. Koska asia on tul-
lut vireillä ennen uusien linjausten hyväksymistä, on aikaisempien ton-
tinluovutusperiaatteiden sekä tehtyjen päätösten noudattaminen ja tont-
tien luovuttaminen myymällä perusteltua.

Tontit 17116/1, 5 ja 7 myydään Bonava Suomi Oy:lle ja/tai sen perus-
tamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun. 
Kauppahinta on yhteensä arviolta noin 8 775 000 euroa. Ensivaiheessa 
tehdään myytäviä tontteja koskeva kiinteistökaupan esisopimus Bona-
va Suomi Oy:n kanssa. Ostaja suorittaa tonttien kauppahinnan koko-
naisuudessaan kaupungille kaupanteon yhteydessä, jolloin tonttien 
omistus- ja hallintaoikeus siirtyy ostajalle.

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

Vertailutietona todettakoon, että kaupunginvaltuusto on 30.8.2017, 301 
§ päättänyt Postipuiston asuinkortteleiden ja kiinteistökauppojen hy-
väksymisestä. Vapaarahoitteisten omistusasuntojen käypä yksikköhinta 
on ollut korttelin 17115/2–6 asuinrakennusoikeuden osalta 800 eu-
roa/k-m² ja monikäyttötilojen 400 euroa/k-m² sekä korttelien 17120/1, 
3–5 ja 17122/2–3 asuinrakennusoikeuden osalta 850 euroa/k-m² ja 
monikäyttötilojen 400 euroa/k-m². 
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Kiinteistökaupan esisopimus on liitteenä 2.

Maaperä

Alue on ollut osa entistä maaliikennekeskuksen aluetta, joka on merkit-
ty valtakunnalliseen maaperän tilan tietojärjestelmään. Maaliikenne-
keskuksen alueen maaperää on puhdistettu ja Helsingin ympäristökes-
kus on antanut kunnostustyöstä lausunnon, jonka mukaan alue on 
puhdistettu viranomaisen päätöksen mukaisesti.

Osassa Postipuiston kaava-aluetta on todettu pohjavedessä kloorattuja 
hiilivetyjä. Tonttien 17116/6 ja 7 maaperässä on todettu kynnysarvon 
ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia. Maaperän puhdistamisesta sovitaan 
tarkemmin kiinteistönkaupan esisopimuksessa sekä toteutussopimuk-
sessa.

Toteutussopimus

Toteutussopimuksessa sovitaan tonttien myynnin ja vuokrauksen kes-
keisten ehtojen lisäksi kaupungin ja Bonava Suomi Oy:n välisistä oi-
keuksista ja velvoitteista sekä alueen toteuttamisen ehdoista ja periaat-
teista. 

Toteutussopimus on liitteenä 3.

Toimivalta ja päätöksen täytäntöönpano

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

Kaupunginhallitus on toimivaltainen päättämään kiinteän omaisuuden 
myynnistä silloin kun kauppahinta on yli 5 miljoonaa euroa, mutta enin-
tään 10 miljoonaa euroa (HS 7 luku 1 § 6 kohta, khs 18.9.2017 § 865). 

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, myydä tontit 17116/1, 5 ja 7 sekä oikeuttaa 
tonttipäällikkö tai tämän valtuuttama:

 allekirjoittamaan toteutussopimus sekä tekemään siihen tarvittaessa 
vähäisiä muutoksia 

 allekirjoittamaan kiinteistökaupan esisopimus ja sen perusteella teh-
tävät kauppakirjat sekä

 tekemään kiinteistökaupan esisopimukseen ja kauppakirjoihin tarvit-
taessa vähäisiä muutoksia. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot
3 Toteutussopimus
4 Tonttijakoluonnos 17116
5 Asemakaavan muutos nro 12475

Oheismateriaali

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Bonava Suomi Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 199

HEL 2021-000696 T 10 01 01 02

Päätös

A)
Kaupunginhallitus päätti myydä, ehdolla että kaupunginvaltuusto vah-
vistaa tontin 17116/6 vuokrausperiaatteet päätösehdotuksen C) kohdan 
mukaisesti, Bonava Suomi Oy:lle (Y-tunnus 2726714-3) tai tämän pe-
rustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun:  

 tontin 17116/1 vähintään 2 905 500 euron kauppahinnasta 
 tontin 17116/5 vähintään 2 876 250 euron kauppahinnasta
 tontin 17116/7 vähintään 2 993 250 euron kauppahinnasta
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 kaupoissa noudatetaan kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymi-
sen ja muilta osin liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen 
ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja 
toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. 

B)
Kaupunginhallitus hyväksyi, ehdolla että kaupunginvaltuusto vahvistaa 
tontin 17116/6 vuokrausperiaatteet päätösehdotuksen C) kohdan mu-
kaisesti, liitteenä 3 olevan toteutussopimuksen. 

C)
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa tontin 17116/6 tai siitä muodostettavan 
tontin vuokrausperiaatteet myöhemmin määriteltävästä ajankohdasta 
alkaen 31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 02.02.2021 § 42

HEL 2021-000696 T 10 01 01 02

Postipuistonpolku

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

 Kaupunki vahvistaa tonttijakoluonnoksen (liite 4) mukaisen tontin 
17116/6 tai siitä muodostettavan tontin vuokrausperiaatteet myö-
hemmin määriteltävästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka 
liitteen 1 mukaisesti. 

 Kaupunki päättää myydä tonttijakoluonnoksen (liite 4) mukaiset ton-
tit 17116/1, 5 ja 7 Bonava Suomi Oy:lle (Y-tunnus 2726714-3) tai 
tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yh-
tiöiden lukuun seuraavasti: Tontti 17116/1 vähintään 2 905 500 eu-
ron kauppahinnasta, Tontti 17116/5 vähintään 2 876 250 euron 
kauppahinnasta ja Tontti 7 vähintään 2 993 250 euron kauppahin-
nasta (kauppahinta yhteensä vähintään 8 775 000 euroa). Kaupois-
sa noudatetaan kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymisen ja 
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muilta osin liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ehto-
ja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja 
toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

 Kaupunki päättää tehdä liitteenä 3 olevan toteutussopimuksen.

 Kaupunki päättää oikeuttaa tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman 
allekirjoittamaan toteutussopimuksen sekä tekemään siihen tarvit-
taessa vähäisiä muutoksia sekä allekirjoittamaan kiinteistökaupan 
esisopimuksen ja päättämään sen perusteella tehtävät kaupat ja al-
lekirjoittamaan kauppakirjat sekä tekemään kiinteistökaupan esiso-
pimukseen ja kauppakirjoihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anu Kumara, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34013

anu.kumara(a)hel.fi
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§ 77
Konalan Kolsarintie 7-11 asemakaavan muuttaminen (nro 12616)

HEL 2019-006748 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 32. kaupunginosan (Konala, Konala) kort-
telin 32016 tonttien 1–3 asemakaavan muutoksen 5.5.2020 päivätyn 
piirustuksen nro 12616 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilme-
nevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12616 kartta, päivätty 5.5.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12616 selostus, päivätty 5.5.2020, päivi-

tetty Kylk:n 5.5.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 19.2.2020, täydennetty 5.5.2020
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva, 5.5.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

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

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

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

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

Esitysteksti



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2021 57 (261)
Kaupunginvaltuusto

Asia/15
31.03.2021

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

kuntayhtymä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee korttelia 32016, joka si-
jaitsee Konalassa, Kolsarintien ja Kolsarinkujan risteyksen länsipuolel-
la. Kaavaratkaisu mahdollistaa yhden uuden 7-kerroksisen kerrostalon 
rakentamisen. Tavoitteena on kaava-alueen täydennysrakentaminen 
Helsingin yleiskaavan (2016) periaatteiden ja kaupungin strategisten 
tavoitteiden mukaisesti. Uudisrakentaminen on tavoitteena sovittaa 
olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön. Kaavamuutosalueen ny-
kyiset asuinkerrostalot säilyvät ennallaan ja uudet autopaikat sijoittuvat 
uudisrakennuksen tontille. Uutta rakentamista ja kaavamuutosalueen 
pihajärjestelyjä ohjataan kaavamääräyksin.

Uutta asuntokerrosalaa tulee kortteliin yhteensä 2 450 k-m². Asukas-
määrän lisäys on arviolta 60 asukasta. Alueen korttelitehokkuus kaa-
vamuutoksen jälkeen on noin e=0,65. Alueen korttelitehokkuus ilman 
kaavamuutosta on noin e=0,40.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista mahdollistamalla asuntorakentamista olemassa olevaan kaupun-
kirakenteeseen lähelle Konalan palveluja. Helsingin yleiskaavassa 
2016 alue on asuntovaltaista aluetta merkinnällä A3. Kaavaratkaisu on 
Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kolsarintien ympäristön kerrostaloalue on rakentunut suurilta osin 
1960-luvun alkupuolella. Ympäristö on rakentunut Konalan eteläosan 
asuinaluetta koskeneen ensimmäisen asemakaavan perusteella (nro. 
5151, 1962) yleisilmeeltään väljäksi ja vehreäksi. Alueella on 4–6 -
kerroksisia piste- ja lamellitaloja, joiden pihat ovat pääasiassa avoimia 
ja aitaamattomia. Pysäköinti on Kolsarintien alueella järjestetty tonteille 
maantasoon. Kaavamuutosalueella on kolme olemassa olevaa, 6-
kerroksista pistetaloa, joiden pysäköinti sijaitsee korttelialueen pohjoi-
sosassa. Kaavamuutosalueen eteläpuolelle on vuonna 2007 tullut voi-
maan asemakaavan muutos, jonka myötä kaava-alueen kaakkoispuo-
lelle, Kolsarintien ja Vähätuvantien risteykseen on rakennettu kaksi 6-
kerroksista asuinkerrostaloa 2010-luvulla. 
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Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kans-
sa.

Kaavaratkaisun kustannukset

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

Kaavaratkaisun johdosta on tehty maankäyttösopimus, josta on kau-
pungin osalta päätetty tonttipäällikön päätöksellä 24.11.2020 ja joka on 
allekirjoitettu 18.2.2021.

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 ja Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut (HSY) vesihuolto. 

Viranomaisilla ei ollut huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunni-
telman tai valmisteluaineiston sisältöön. HSY mainitsi kannanotossaan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta, että 
aluetta palvelevat vesihuoltolinjat on rakennettu valmiiksi, eikä asema-
kaavan muutos edellytä vesihuollon lisärakentamista. Vastineet kanna-
nottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat uudisrakentamisen sijaintiin, korkeuteen ja ko-
koon, varjostavuuteen ja näkymiin, arkkitehtuuriin, täydennysrakenta-
misen vaikutuksiin alueen luonteeseen ja vehreyteen, hulevesijärjeste-
lyihin, muutoksen haittojen ja hyötyjen kohdistumiseen naapurustossa, 
piha- ja pysäköintijärjestelyyn, läpikulkuun, liikenteeseen ja tonttiajoon 
sekä vieraspysäköinnin järjestämiseen. Mielipiteet on otettu huomioon 
kaavoitustyössä siten, että uudisrakennuksen arkkitehtuuria on kaava-
määräyksin sovitettu yhteen alueella olemassa olevan rakennuskannan 
kanssa sekä määrätty tontin istuttamisesta ja viherkertoimesta. Uudis-
rakennuksen varjostavuushaittaa olemassa oleviin rakennuksiin on sel-
vitetty varjostavuustutkielman avulla. 
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Kirjallisia mielipiteitä saapui 8 kpl. Mielipidekirjeistä yksi oli taloyhtiö 
Asunto Oy Kolsarintie 5:n nimissä laadittu, jossa oli taloyhtiön viiden 
hallituksen jäsenen lisäksi 42 allekirjoittajaa, joista 15 muista taloyh-
tiöistä. Lisäksi eräässä mielipiteessä oli yhteensä 10 allekirjoittajaa. 
Suullisia mielipiteitä esitettiin puhelimitse ja kaavapäivystystilaisuudes-
sa.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 19.2.-19.3.2020, mistä ilmoitettiin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Nähtäville 
asettamisesta lähetettiin kirje ulkokuntalaiselle maan omistajalle.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 3 muistutusta.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat aiempien mielipitei-
den tapaan uudisrakentamisen sijaintiin, korkeuteen ja kokoon, raken-
tamisen ympäristöön sopeutumiseen ja sen vaikutuksiin ympäristössä, 
esimerkiksi alueen arvoon, varjostavuuden ja naapureiden aurinkosäh-
kön tuottamisen edellytyksiin, tiivistyvään kaupunkirakenteeseen, lii-
kenteen, pysäköinnin sekä huoltoliikenteen muutoksiin ja niistä aiheu-
tuviin haittoihin kuten meluun, hulevesien käsittelyyn sekä kaavasta 
saadun palautteen huomioimiseen. Yhdessä muistutuksessa katsotaan 
myös, ettei asemakaavaehdotus täytä rakentamiselle maankäyttö- ja 
rakennuslain (MRL) 54 §:ssä ympäristön viihtyisyydelle ja turvallisuu-
delle asetettuja vaatimuksia eikä kaavatyö perustu riittäviin selvityksiin 
rakentamisen alueella aiheuttamista haitoista. Muistutuksessa pyyde-
tään muuttamaan asemakaavaratkaisua uudisrakennuksen sijainnin, 
korkeuden ja koon osalta, jota havainnollistetaan muistutuksen liitteis-
sä. 

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot samoilta tahoilta kuin 
aiemmassa vaiheessa eikä niissä ollut huomautettavaa asemakaava-
muutosehdotuksen sisältöön. Helen Oy:n lausunnossa todettiin, että 
korttelin nykyinen kaukolämpöjohto on huomioitava suunnittelussa. 

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot muistutuksista ja vi-
ranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuk-
siin. Vastineen mukaan kaavamuutos ohjaa uudisrakennuksen arkki-
tehtuuria rakennuksen koon, julkisivumateriaalin, värityksen, parveke-
ratkaisujen, kattorakentamisen ja rakennuksen sijainnin suhteen. Muita 
ja tarkempia uuden rakentamisen arkkitehtonisia suunnitteluratkaisuja 
ohjataan rakennuslupavaiheessa. Kaavamääräyksillä on pyritty varmis-
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tamaan uudisrakentamisen riittävä arkkitehtoninen laatutaso ja sovit-
tamaan uusi rakentaminen olemassa olevaan kaupunkikuvaan.  

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

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 12616 kartta, päivätty 5.5.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12616 selostus, päivätty 5.5.2020, päivi-

tetty Kylk:n 5.5.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 19.2.2020, täydennetty 5.5.2020
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva, 5.5.2020

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset
4 Tehdyt muutokset
5 Kaavamuutoshakemus 10.6.2019, Kolsarintie 7-11
6 Konala Kolsarintie 7-11 maankäyttösopimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

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

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

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

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

Esitysteksti

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 196

HEL 2019-006748 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 32. kaupunginosan (Konala, Konala) 
korttelin 32016 tonttien 1–3 asemakaavan muutoksen 5.5.2020 päivä-
tyn piirustuksen nro 12616 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta il-
menevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.05.2020 § 251

HEL 2019-006748 T 10 03 03
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Hankenumero 0740_59

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 5.5.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12616 hy-
väksymistä. Asemakaavan muutos koskee 32. kaupunginosan (Ko-
nala, Konala) korttelin 32016 tontteja 1–3.

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, Sörnäistenkatu 1 (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: 

o Rakennusliike Lapti Oy c/o Asunto Oy Kolsarintie 7–11:     
6 000 euroa

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Lotta Aulamo, arkkitehti, puhelin: 310 22792

lotta.aulamo(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi
Tiina Uusitalo, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 20764

tiina.uusitalo(a)hel.fi
Tomi Varjus, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 26530

tomi.varjus(a)hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 12.11.2019 § 62

HEL 2019-006748 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12616 pohjakartan 
kaupunginosassa 32 Konala. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12616
Kaupunginosa: 32 Konala
Kartoituksen työnumero: 32/2019
Pohjakartta valmistunut: 22.8.2019
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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§ 78
Vuosaaren Merikorttikuja 6:n asemakaavan muuttaminen (nro 
12553)

HEL 2017-010023 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-
Vuosaari) korttelin 54048 tontin 2 sekä katu- ja puistoalueiden asema-
kaavan muutoksen 16.4.2019 päivätyn piirustuksen nro 12553 mukai-
sena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12553 kartta, päivätty 16.4.2019
2 Asemakaavan muutoksen nro 12553 selostus, päivätty 16.4.2019, päi-

vitetty Kylk:n päätöksen 16.4.2019 mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 3.1.2019, täydennetty 16.4.2019 ja asukastilai-

suuden muistio 18.4.2018
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Otteet

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

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
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Liite 2
Liite 3

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Keski-Vuosaaressa 
Kallvikintien varressa olevan korttelin 54048 tonttia 2 sekä korttelin itä-
puolisia puisto- ja katualueita. Muutos mahdollistaa kolmen 8-
kerroksisen asuinkerrostalon täydennysrakentamisen Kallvikintien var-
teen. Tavoitteena on edistää täydennysrakentamista nykyisen bussilii-
kenteen runkolinjan 560 varrella, jonka korvaamiseen Raide-Jokeri 2 -
pikaraitiotiellä Helsingin yleiskaavassa 2016 varaudutaan. Uusien 
asuinrakennusten täydennysrakentaminen toteutetaan Keski-
Vuosaarelle tunnusomaista 1960-luvun arkkitehtuuria kunnioittaen.

Kaavaratkaisun keskimääräinen tonttitehokkuusluku on e=1,0. Uutta 
asuntokerrosalaa on 9 900 k-m² ja liiketilakerrosalaa vähintään 200 k-
m². Asukasmäärän lisäys on noin 200–250.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Kallvikin-
tien varsi tiivistyy ja rakentuu kaupunkimaisena ympäristönä.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista mahdollistamalla täydennysrakentamista hyvien liikenneyhteyk-
sien varrelle. Helsingin yleiskaavassa 2016 alue kuuluu asuntovaltai-
seen alueeseen merkinnöin A2 ja A3. Alueen läpi tulee kulkemaan pi-
karaitiotie. Maanalaisessa yleiskaavassa nro 11830 alue kuuluu esi-
kaupunkialueiden pintakallioalueeseen. Kaavaratkaisu on em. yleis-
kaavojen mukainen.

Kallvikintien suunnitteluperiaatteet käsiteltiin samassa kaupunkiympä-
ristölautakunnan kokouksessa tämän asemakaavamuutoksen kanssa 
16.4.2019.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
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Alue sijaitsee Keski-Vuosaaren keskellä. Ympäristölle ovat ominaisia 
väljästi rakennetut suuret asuntokorttelit ja niiden välissä sijaitsevat laa-
jat viheralueet. Alue on osa maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympä-
ristöä. Kallvikintie on luokiteltu Helsingin kaupungin sisäisessä luoki-
tuksessa III-luokan arvoympäristökohteeksi. Se on 1960-luvun lähiöi-
deologiaa ilmentävä kokoojakatu, jonka ympäristö on osa Keski-
Vuosaaren metsälähiötä. Sen reunoilla kasvavat kookkaat männyt ovat 
olennainen osa arvokasta rakennettua ympäristöä.

Tontilla 54048/2 on nykyisin kuusi asuinkerrostaloa, väljät ja vehreät 
piha-alueet sekä laajat maantasopysäköintialueet. Kerrostalojen ker-
rosluvut ovat kolmessa lamellimaisessa kerrostalossa kolme ja kol-
messa tontin eteläpäässä olevassa pistetalossa viisi. Lisäksi rakennuk-
sissa on ns. maanpäällinen kellarikerros.

Tontin 54048/2 itä- ja eteläpuolella on korttelia kiertävä puistoalue. Itä-
puolella puisto muodostaa metsäisen kaistaleen korttelin ja Kallvikintien 
katualueen väliin. Eteläpuolella puistossa kulkee yleiselle jalankululle 
varattu puistoyhteys Kallvikintieltä Vanttikallion puistoalueelle.

Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa, vuosilta 1969 ja 1976.

Helsingin kaupunki omistaa asemakaavan muutosalueeseen kuuluvat 
puisto- ja katualueet. Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavarat-
kaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neu-
voteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille vähäisiä kustan-
nuksia yhdyskuntateknisen huollon verkoston muutostarpeista. Tämän 
kaavan yhteydessä ei arvioida raitiotien kustannuksia.

Kaavan mukainen uusi rakentaminen sijoittuu osittain kaupungin maa-
nomistuksessa olevalle maalle.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kohdistuu tuloja 
yksityisessä omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauk-
sista. Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus on hyväksytty 
kaupunginhallituksessa 8.2.2021. Sopimus on allekirjoitettu.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Viranomaisyhteistyö
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Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien 
viranomaistahojen kanssa: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 
(HSL) 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseo  sekä pelastuslai-
tos. 

Kaupunginmuseolta saatiin tontin nykyisiä asuinkerrostaloja sekä piha-
alueita koskeva kannanotto. Asuinkerrostalojen julkisivut on 1980–
1990-lukujen vaihteessa "kuorrutettu" alkuperäiseen arkkitehtuuriin so-
pimattomilla lisälämmöneristyselementeillä. Piha-alueet ovat kuitenkin 
paremmin säilyneet ja niiden tilallinen arvo on edelleen todettavissa. 
Kannanotossa esitetään, että nykyisten asuinkerrostalojen väliset piha-
alueet varustetaan suojelumerkinnällä. Kaavaratkaisussa nykyiset piha-
alueet on esitetty säilytettäviksi.

Toinen kannanotto saatiin HSL:ltä. Kannanotossa todettiin kaava-
alueen sijainnin olevan joukkoliikenteen kannalta hyvä. Lisäksi kanna-
notossa mainittiin, että täydennysrakentaminen ja asukaspohjan kas-
vattaminen tukevat myös suunnitelmia runkolinjan muuttamisesta pika-
raitiotieksi.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat täydennysrakennusten sijoitteluun, asuntoja-
kaumaan, kokoon ja sopivuuteen nykyiseen väljään kaupunkirakentee-
seen sekä arvoympäristöluonteeseen. Lisäksi liikenteen ja jätehuollon 
sekä liiketilan ratkaisuja kommentoitiin. Mielipiteet on otettu huomioon 
kaavoitustyössä siten, että uudisrakennusten sijoittelua on täsmennet-
ty, niiden pohjapinta-aloja on pienennetty ja ajoyhteys täydennysraken-
nettavaan kansipihan alaiseen pysäköintilaitokseen voidaan ottaa suo-
raan Kallvikintieltä. Lisäksi nykyiset vehreät piha-alueet on esitetty kaa-
vassa säilytettäviksi ja uudet piha-alueet on sovitettava olemassa ole-
vaan arvoympäristöön.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 8 kpl.  

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä  7.1.–5.2.2019, mistä ilmoitettiin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Helen Oy, 
Helen Sähköverkko Oy, HSL, Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
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(HSY) sekä kaupunginmuseo. Helen Oy:n ja HSY:n lausunnoissa esite-
tyt huomautukset kohdistuivat kaava-alueen koilliskulmassa ja pohjois-
puolella oleviin kunnallistekniikan johtoihin. 

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

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

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

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

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12553 kartta, päivätty 16.4.2019
2 Asemakaavan muutoksen nro 12553 selostus, päivätty 16.4.2019, päi-

vitetty Kylk:n päätöksen 16.4.2019 mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 3.1.2019, täydennetty 16.4.2019 ja asukastilai-

suuden muistio 18.4.2018
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva 10.9.2018

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Fastighets Ab Babord, asemakaavan muutoshakemus, Merikorttikuja 6
4 Fastighets Ab Bobord, maankäyttösopimus

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

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

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 197

HEL 2017-010023 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-
Vuosaari) korttelin 54048 tontin 2 sekä katu- ja puistoalueiden asema-
kaavan muutoksen 16.4.2019 päivätyn piirustuksen nro 12553 mukai-
sena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 16.04.2019 § 207

HEL 2017-010023 T 10 03 03

Hankenumero 0592_13

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 16.4.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12553 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 54. kaupunginosan 
(Vuosaari, Keski-Vuosaari) korttelin 54048 tonttia 2 sekä katu- ja 
puistoalueita. 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

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

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

o Fastighets Ab Babord: 7 000 euroa

Käsittely

16.04.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Jussi Ukkonen. Asiantuntija pois-
tui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Lisätiedot
Jussi Ukkonen, arkkitehti, asemakaavoitus, puhelin: 310 20516

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

janne.antila(a)hel.fi
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, puhelin: 310 
39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

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

karri.kyllastinen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 6.2.2019

HEL 2017-010023 T 10 03 03

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on 
pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa Merikorttikuja 6:n asemakaa-
van muutosehdotuksesta. Museo tarkastelee hanketta perustehtävänsä 
mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu kan-
tanaan seuraavaa.

Suunnittelualue sijaitsee Vuosaaressa, Kallvikintien varrella ja koskee 
Merikorttikuja 6:n tonttia (54048/2) sekä sen ja Kallvikintien väliin jää-
vää vihervyöhykettä, jolle kaavamuutos mahdollistaa kolmen 8-
kerroksisen asuintalon sekä pihakannen alaisen pysäköintilaitoksen ra-
kentamisen. Kaavamuutoksen myötä Kallvikintien varsi tiivistyy ja ra-
kentuu Merikorttikuja 6:n kohdalla kantakaupunkimaisena ympäristönä. 
Uuden asuntokerrosalan määrä on 9 900 kerrosneliömetriä ja liiketila-
kerrosalan määrä vähintään 200 kerrosneliömetriä. Asukasmäärän li-
säys on 200–250 henkilöä. Alue on osa maakunnallisesti arvokasta 
Keski-Vuosaaren kulttuuriympäristöä, ja Kallvikintie on arvoluokkaan III 
kuuluva arvoympäristö. 

Museo on lausunut hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
(25.6.2018), missä yhteydessä museo painotti Merikorttikuja 6:n raken-
nuskokonaisuuteen liittyviä huomattavia ympäristöllisiä arvoja. Koko-
naisuus koostuu Hilding Ekelundin vuosina 1970–71 suunnittelemista 
Fastighets Ab Babordin kolmesta pistetalosta sekä niihin kiinteästi liit-
tyvistä lamelleista. Rakennusten sijoittelu suhteessa toisiinsa ja ole-
massa olevaan rinnemaastoon on poikkeuksellisen herkkäviritteistä. 
Museon ehdotuksen mukaisesti kaavaehdotuksessa ovat maisemalli-
sesti arvokkaimmat piha-alueet saaneet suojelumerkinnän s: ”Alueen 
osa, jolla maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat pihajärjes-
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telyt ja kasvillisuus tulee säilyttää. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 
mäntyjen säilyttämiseen.” 

Myös Kallvikintien varren uudisrakentamisen yhteydessä on kaavaeh-
dotuksessa huomioitu alkuperäisen ympäristön arvojen säilyttäminen ja 
esimerkiksi Keski-Vuosaarelle sekä Kallvikintien arvoympäristölle omi-
naisen mäntyvaltaisen puuston säilyminen. Esitetty uudisrakentaminen 
on luonteeltaan sellaista, että se noudattaa Kallvikintien suunnittelupe-
riaatteiden päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä 
toteutetun Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokosen Kallvikintien katuti-
lan maisemaselvityksen ja viitesuunnitelman linjauksia. Kallvikintien 
suunnitteluperiaatteiden päivittelyä OAS:aa koskevassa lausunnossaan 
(25.1.2019) kaupunginmuseo linjasi, että Byman & Ruokosen selvitys 
tarjoaa kestävän peruslähtökohdan Kallvikintien ympäristön jatkosuun-
nitteluun. 

Kaupunginmuseolla ei ole Merikorttikuja 6:n asemakaavan muutoseh-
dotukseen huomautettavaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupun-
ginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 25.6.2018

Lisätiedot
Petteri Kummala, tutkija, puhelin: 310 36940

petteri.kummala(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 28.11.2018 § 50

HEL 2017-010023 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12553 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:

Asemakaavan numero: 12553
Kaupunginosa: 54 Vuosaari
Kartoituksen työnumero: 34/2018
Pohjakartta valmistunut: 7.9.2018
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
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Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

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

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 79
Malmin Nallenrinteen asemakaavan muuttaminen (nro 12577)

HEL 2018-008267 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 38. kaupunginosan (Malmi, Ala-Malmi, 
Tattariharju, Malmin lentokenttä) puistoaluetta, puistoa, lentokenttä-
aluetta, erityisaluetta lumenvastaanottopaikkaa varten ja katualuetta 
koskevan asemakaavan muutoksen 4.6.2019 päivätyn ja 3.12.2019 
muutetun piirustuksen nro 12577 mukaisena (muodostuvat uudet kort-
telit 38233, 38234, 38236-38238, 38241, 38255, 38257 ja 38258) ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Käsittely

Valtuutettu Björn Månsson ehdotti valtuutettu Heimo Laaksonen kan-
nattamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallituk-
selle uudelleen valmisteltavaksi siihen asti, kunnes Malmin lentokent-
täaluetta koskevat juridiset prosessit ovat päättyneet.

Valtuutettu Atte Kaleva ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattama-
na, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle uu-
delleen valmisteltavaksi seuraavin perusteluin: 

Liito-orava on direktiivilaji, joka pitää ottaa kaavoituksessa huomioon 
luonnonsuojelulain 49 §:n lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämis- ja 
heikentämiskiellon lisäksi asemakaavan sisältövaatimusten kautta, 
luontoarvojen kuvaajana. MRL 54.2 § todetaan: "Rakennettua ympäris-
töä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja 
saa hävittää.” Ja koska kaavan selvityksissä ajantasaisia tietoja ei ole 
otettu huomioon, tulee käyttöön myös MRL 9 §.
KAER Oy:n Malmin lentokenttäalueella tekemien uusien liito-
oravaselvitysten perusteella voidaan pitää todennäköisenä, että kaava-
alueella sijaitsee liito-oravien levähdys- ja pesäpaikkoja. Kaavan ete-
neminen vaatii näin ollen sitä, että kaupunki saa ELY-keskukselta poik-
keusluvan. Koska poikkeuslupaa ei ole, on perusteltu syy epäillä, että 
kaavaratkaisu on lainvastainen.

Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että merkittävästi 
tarkentuneet luontoselvitykset direktiivilaji liito-oravan kohdalta huo-
mioidaan.

Äänestysjärjestys

Palautusehdotuksista äänestettiin erikseen.
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1 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, valtuutettu Björn Månssonin palautusehdo-
tus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Asemakaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siihen 
asti, kunnes Malmin lentokenttäaluetta koskevat juridiset prosessit ovat 
päättyneet.

Jaa-äänet: 53
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Katju Aro, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Tuula Haatainen, 
Joona Haavisto, Mia Haglund, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, 
Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville 
Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai 
Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Petra Ma-
lin, Otto Meri, Matti Niiranen, Laura Nordström, Hannu Oskala, Matias 
Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasa-
nen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Daniel Sazo-
nov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi 
Torsti, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 31
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, 
Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, 
Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Dani Niskanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Mari Rantanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, 
Mirita Saxberg, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Si-
nikka Vepsä, Paavo Väyrynen

Tyhjä: 1
Silja Borgarsdottir Sandelin

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Björn Månssonin palau-
tusehdotusta.

2 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, valtuutettu Atte Kalevan palautusehdotus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Liito-orava on direktiivilaji, joka pitää ottaa kaavoituksessa 
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huomioon luonnonsuojelulain 49 §:n lisääntymis- ja levähdyspaikan 
hävittämis- ja heikentämiskiellon lisäksi asemakaavan sisältövaatimus-
ten kautta, luontoarvojen kuvaajana. MRL 54.2 § todetaan: "Rakennet-
tua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä eri-
tyisiä arvoja saa hävittää.” Ja koska kaavan selvityksissä ajantasaisia 
tietoja ei ole otettu huomioon, tulee käyttöön myös MRL 9 §.
KAER Oy:n Malmin lentokenttäalueella tekemien uusien liito-
oravaselvitysten perusteella voidaan pitää todennäköisenä, että kaava-
alueella sijaitsee liito-oravien levähdys- ja pesäpaikkoja. Kaavan ete-
neminen vaatii näin ollen sitä, että kaupunki saa ELY-keskukselta poik-
keusluvan. Koska poikkeuslupaa ei ole, on perusteltu syy epäillä, että 
kaavaratkaisu on lainvastainen. Asia palautetaan uudelleen valmistel-
tavaksi siten, että merkittävästi tarkentuneet luontoselvitykset direktiivi-
laji liito-oravan kohdalta huomioidaan.

Jaa-äänet: 54
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Katju Aro, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Tuula Haatainen, Joona Haavisto, Mia Haglund, Atte Harjanne, 
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Abdirahim 
Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, 
Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna 
Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Matti Niiranen, Laura Nordström, Han-
nu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, 
Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, 
Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Lilja 
Tamminen, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna 
Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 31
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, 
Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, 
Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Dani Niskanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Mari Rantanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, 
Mirita Saxberg, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Si-
nikka Vepsä, Paavo Väyrynen

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara ehdotti valtuutettu Mika Ebelingin 
kannattamana, että kaupunginvaltuusto hylkää Nallenrinteen  asema-
kaavan toteuttamisen, koska Malmin lentokentällä on korvaamattomia 
luontoarvoja. Niistä merkittävimpiä on Longinojan kalakannan kuolema, 
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jos kentän pohjan paikoin 17 metristä sulfidisavipatjaa aletaan käsitellä 
ja paaluttaa kerrostalojen rakentamiseksi. 

3 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran 
hylkäysehdotus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Nallenrinteen  asemakaavan toteuttaminen hylätään, koska 
Malmin lentokentällä on korvaamattomia luontoarvoja. Niistä merkittä-
vimpiä on Longinojan kalakannan kuolema, jos kentän pohjan paikoin 
17 metristä sulfidisavipatjaa aletaan käsitellä ja paaluttaa kerrostalojen 
rakentamiseksi. 

Jaa-äänet: 54
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Katju Aro, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Tuula Haatainen, Joona Haavisto, Mia Haglund, Atte Harjanne, 
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Abdirahim 
Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, 
Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna 
Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Matti Niiranen, Laura Nordström, Han-
nu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, 
Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, 
Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Lilja 
Tamminen, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna 
Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 31
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, 
Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, 
Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Dani Niskanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Mari Rantanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, 
Mirita Saxberg, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Si-
nikka Vepsä, Paavo Väyrynen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Eriävät mielipiteet

Valtuutettu Atte Kaleva jätti eriävän mielipiteen, jonka perusteluina esitti 
seuraavaa: 
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Liito-orava on direktiivilaji, joka pitää ottaa kaavoituksessa huomioon 
luonnonsuojelulain 49 §:n lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämis- ja 
heikentämiskiellon lisäksi asemakaavan sisältövaatimusten kautta, 
luontoarvojen kuvaajana. MRL 54.2 § todetaan: "Rakennettua ympäris-
töä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja 
saa hävittää.” Ja koska kaavan selvityksissä ajantasaisia tietoja ei ole 
otettu huomioon, tulee käyttöön myös MRL 9 §.
KAER Oy:n Malmin lentokenttäalueella tekemien uusien liito-
oravaselvitysten perusteella voidaan pitää todennäköisenä, että kaava-
alueella sijaitsee liito-oravien levähdys- ja pesäpaikkoja. Kaavan ete-
neminen vaatii näin ollen sitä, että kaupunki saa ELY-keskukselta poik-
keusluvan. Koska poikkeuslupaa ei ole, on perusteltu syy epäillä, että 
kaavaratkaisu on lainvastainen.

Valtuutetut Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, 
Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Tapio Klemetti, Laura 
Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilai-
nen, Björn Månsson, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raati-
kainen, Mari Rantanen, Mirita Saxberg, Matias Turkkila, Laura Varjoka-
ri, Sinikka Vepsä ja Paavo Väyrynen jättivät eriävän mielipiteen samoin 
perusteluin.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12577 kartta, päivätty 4.6.2019, muutettu 
10.12.2019

2 Asemakaavan muutoksen nro 12577 selostus, päivätty 4.6.2019, muu-
tettu 10.12.2019, päivitetty Kylk:n 10.12.2019 päätöksen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6964), päivätty 4.6.2019, muutettu 
26.11.2019

4 Vuorovaikutusraportti 4.12.2018, täydennetty 26.11.2019
5 Osa päätöshistoriaa (Nallenrinne)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
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Helsingin seudun liiken-
ne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto (Tukes), 
Helsinki

Esitysteksti

Museovirasto, kulttuu-
riympäristön suojelu

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

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

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee aluetta Malmin lentoken-
tän alueen eteläosassa, Tattariharjuntien varrella. Kaavaratkaisu mah-
dollistaa asuinalueen rakentamisen lähipalveluineen ja puistoalueineen 
noin 2 800 asukkaalle. Nallenrinne on ensimmäinen osa-alue Malmin 
lentokentän alueen rakentamisessa. Kaavaratkaisu toteuttaa Malmin 
lentokenttäalueen kaavarunkotyössä asetettuja tavoitteita.

Tavoitteena on monimuotoinen ja elävä, vetovoimainen, raitiovaunuyh-
teyksiin tukeutuva, uusi urbaani alue. Alueen pohjoisosaan suunniteltu 
puisto muodostaa osan koko lentokenttä-aluetta yhdistävää puistover-
kostoa. Katutasoon osoitetaan liike- ja palvelutilaa alueelle suunnitellun 
Ilmasillantien ja Tattariharjuntien varteen sekä keskeiselle Nallenrin-
teenaukiolle.

Asuinkortteleihin sijoittuvat myös aluetta palvelevat pysäköintitalot, lä-
hipalvelut sekä palvelurakennusten tontti päiväkotia varten. Alueen pin-
ta-ala on kokonaisuudessaan n. 19,6 ha. Kaavamuutoksessa uutta 
asuntokerrosalaa on 132 100 k-m² ja toimitila- sekä palvelukerrosalaa 
10 900 k-m². Asuinrakennusten korttelialueiden keskimääräinen tehok-
kuusluku on e=1,96. Asukasmäärän lisäys on noin 2 800 asukasta.
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Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
6964), jonka perusteella alueelle toteutetaan kokonaan uusi katuverkko 
palvelemaan uutta käyttötarkoitusta.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että alueen ra-
kentaminen luo edellytykset monipuoliselle asuntotuotannolle, joka on 
hyvin saavutettavissa kestävillä kulkumuodoilla. Eriytymis- eli segre-
gaatiokehitystä ehkäistään toteuttamalla laadukasta asumisen ympäris-
töä. Kaavaratkaisulla edistetään pyöräilyn baanaverkoston rakentumis-
ta. Kaava toteuttaa osaltaan Helsingin yleiskaavan tavoitetta pikaraitio-
tieverkostoon tukeutuvasta kaupunkirakenteesta.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategista tavoitetta pikaraitiotie-
hen tukeutuvasta kaupunkirakenteesta. Helsingin yleiskaavassa 2016 
Nallenrinteen kaava-alue on merkitty pääasiassa asuntovaltaiseksi alu-
eeksi, pieneltä osin  lähikeskusta-alueeksi (C3) sekä toimitila-alueeksi, 
jonka vierestä kulkee pikaraitiotie. Alueen läpi on merkitty myös baana-
verkon yhteys ja alueen pohjoisosan poikki kulkee viheryhteys. Tattari-
harjuntie on merkitty pääkaduksi.  Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsin-
gin yleiskaavan 2016 mukainen. 

Malmin lentokentän alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävien raken-
nettujen kulttuuriympäristöjen (RKY 2009) inventointiluetteloon ja osa 
tästä RKY-alueesta kuuluu Nallenrinteen kaava-alueeseen. 

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 11.12.2018  kokouksessaan 
4.12.2018 päivätyn Malmin lentokentän alueen kaavarungon tarken-
nuksen Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden osalta (suunnittelu-
periaatteet) asemakaavan muutoksen pohjaksi siten, että kaavarungon 
tarkennuksessa huomioidaan kentän alueen erittäin tärkeiden luontoar-
vojen säilyttäminen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Nallenrinteen alue on nykyisin suurimmalta osalta rakentamatonta puis-
toaluetta, jonka kasvillisuus on raivattu ja kaadettu matalaksi lentoken-
tän kiitotien jatkeelta. Nallenmäen ja lentokentälle vievän kadun lähei-
syydessä on täysikasvuista puustoa. Alueen maasto nousee länteen 
kohti Nallenmäkeä. Alueen pohjoisosa kuuluu lentokenttäalueeseen. 
Alueen eteläosassa kulkee Tattariharjuntie. Tattariharjuntien varressa 
sijaitsee laaja asfaltoitu lumenvastaanottopaikka, jonka alueelta maasto 
on tasattu. Tattariharjuntien ja lentokentälle vievän kadun liittymässä si-
jaitsee huoltoasema. Alueen läpi kulkee Turusta Viipuriin johtaneen his-
toriallisen Suuren Rantatien linjaus, jonka varrella on muutamia asuin-
rakennuksia ajalta ennen lentokenttää. Monet rakennuksista ovat huo-
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nossa kunnossa. Alueen läpi kulkee myös lentokenttää kiertävä suosit-
tu ulkoilureitti sekä maakaasun runkoputken linjaus. Alueella sijaitsee 
ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita. 

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1964–1999. Niissä 
alue on merkitty lentokenttäalueeksi, puisto- ja katualueeksi sekä erityi-
salueeksi lumenvastaanottopaikkaa varten.

Helsingin kaupunki omistaa suurimman osan alueesta lukuun ottamatta 
yhtä kiinteistöä alueella, joka on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu 
on tehty kaupungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa alustavasti noin 34 milj. euroa seuraavasti:

Esirakentaminen 12 milj. euroa
Kadut ja liikennealueet 9 milj. euroa
Puistot ja viheralueet 4 milj. euroa
Julkiset palvelurakennukset 9 milj. euroa
Yhteensä n. 34 milj. euroa

Uutta kerrosalaa kohden kustannuksia aiheutuu noin 250 €/k-m². Rai-
tiotien sekä alueen pohjoisosassa siirrettävän kaasuputken kustannuk-
sia ei ole sisällytetty edellä esitettyyn kustannusarvioon.

Kaavoitettavan rakennusoikeuden arvo on karkeasti arvioiden 70 milj. 
euroa. Alueen edulliset perustamisolosuhteet ja kaavaratkaisun pohjau-
tuminen erillisiin pysäköintilaitoksiin mahdollistavat kohtuulliset raken-
tamiskustannukset. Asemakaava luo erinomaiset edellytykset monipuo-
lisen hallinta- ja rahoitusmuotojakaumalle AM-ohjelman mukaisesti.

Kaava-alueen toteuttamisesta on siihen kuuluvan yksityisomistuksessa 
olevan kiinteistön omistajien kanssa tehty maankäyttösopimus ja kiin-
teistökaupan esisopimus, joka on hyväksytty kaupunkiympäristölauta-
kunnassa 26.1.2021 ja allekirjoitettu 2.3.2021.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 19.6.–8.8.2019, josta ilmoitettiin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa määrätyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 13 muistutusta. 

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat lentotoiminnan jat-
kamiseen alueella, asemakaavan vaikutuksiin lentämiseen sekä lento-
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liikenteen melun ja muiden rajoitusten huomioimiseen. Ne kohdistuivat 
myös asemakaavan sisältövaatimuksiin, kaava-alueen rajaukseen ja 
kaavoitusprosessiin sekä alueen kulttuuriympäristöön, suojeluarvoihin 
ja RKY-alueen huomioimiseen. Samoin muistutukset kohdistuivat alu-
een ekologiseen kestävyyteen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen 
sekä alueen luonto- ja virkistysarvoihin, ja edelleen, alueen kaupunki-
kuvaan, rakentamiseen, rakentamisen määrään ja mittakaavaan sekä 
rakentamisen aikatauluun. Muistutuksissa kiinnitettiin huomiota myös 
alueen katu- ja aukiotilojen suunnitteluun sekä alueen nimistöön, raitio-
tieyhteyden suunnitteluun ja sen aikatauluun, alueen joukkoliikenteen 
järjestämiseen sekä kaavan vuorovaikutukseen ja osallisiin.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta:
Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)/Suomen pakkauskierrätys 
RINKI Oy, Museovirasto, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus (ELY-keskus), kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupungin-
museo, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan kanssa käytiin erillinen neuvottelu (23.8.2019).  

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat alueen kulttuuriympä-
ristöön ja suojeluarvoihin, alueen sähkö- ja vesihuollon järjestelyihin, 
johtosiirtoihin sekä jätehuoltoon. Niissä huomautettiin lisäksi alueen 
joukkoliikenteen järjestelyistä ja Tattariharjuntien erikoiskuljetusreitistä 
sekä meluntorjunnasta.

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.

Jatkosuunnitteluohjeet
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Hyväksyessään asemakaavan muutosehdotuksen esitettäväksi kau-
punginhallitukselle lautakunta hyväksyi seuraavan jatkosuunnittelua 
koskevan ohjeen: Lautakunta korostaa Malmin lentokentän alueen mo-
nimuotoisen biotoopin luontoarvojen selvittämistä ja säilyttämistä mah-
dollisuuksien mukaan. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12577 kartta, päivätty 4.6.2019, muutettu 
10.12.2019

2 Asemakaavan muutoksen nro 12577 selostus, päivätty 4.6.2019, muu-
tettu 10.12.2019, päivitetty Kylk:n 10.12.2019 päätöksen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6964), päivätty 4.6.2019, muutettu 
26.11.2019

4 Vuorovaikutusraportti 4.12.2018, täydennetty 26.11.2019
5 Osa päätöshistoriaa (Nallenrinne)

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset_Yhdistetty_A (5)
4 Tehdyt muutokset
5 Malmin Nallenrinne (12577) maankäyttösopimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun liiken-
ne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto (Tukes), 
Helsinki

Esitysteksti

Museovirasto, kulttuu- Esitysteksti
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riympäristön suojelu Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

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
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 200

HEL 2018-008267 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 38. kaupunginosan (Malmi, Ala-Malmi, 
Tattariharju, Malmin lentokenttä) puistoaluetta, puistoa, lentokenttä-
aluetta, erityisaluetta lumenvastaanottopaikkaa varten ja katualuetta 
koskevan asemakaavan muutoksen 4.6.2019 päivätyn ja 3.12.2019 
muutetun piirustuksen nro 12577 mukaisena (muodostuvat uudet kort-
telit 38233, 38234, 38236-38238, 38241, 38255, 38257 ja 38258) ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Käsittely

22.03.2021 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Marcus Rantala: Kaupunginhallitus palauttaa kaavan, ja arvioi kaava-
aluetta uudelleen Malmin lentokentän juridisten prosessien päätyttyä.

Kannattaja: Mika Raatikainen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2021 85 (261)
Kaupunginvaltuusto

Asia/17
31.03.2021

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

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jat-
kamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Marcus Rantalan palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 13
Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Arja Karhuvaara, Mai Kivelä, Seija 
Muurinen, Pia Pakarinen, Nasima Razmyar, Daniel Sazonov, Tomi Se-
vander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Ozan 
Yanar

Ei-äänet: 2
Mika Raatikainen, Marcus Rantala

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 13 - 2.

Mika Raatikainen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Mika Raatikainen jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:

Malmin lentokenttäalueella esiintyy lukuisia uhanalaisia ja muualla Hel-
singissä harvinaisia eliölajeja. Pyrkimykset rakentaa alueelle haittaavat 
merkittävästi näiden lajien alueella säilymisen edellytyksiä. Erityisesti 
lepakoiden osalta selvitykset ovat olleet puutteellisia ja viimeisimmät lii-
to-oravaselvitykset ovat havainneet merkkejä liito-oravista aikaisempaa 
laajemmilla alueilla. Liito-orava on tiukasti suojeltu EU:n luontodirektii-
vin ja Suomen luonnonsuojelulain perusteella ja sen lisääntymis- ja le-
vähdyspaikkojen hävittäminen sekä heikentäminen on kiellettyä. Oi-
keuskäytännön mukaisesti myös lajin kulkuyhteyksiä pitää selvittää ja 
suojella.

Alueen kaavoitus on valmisteltu puutteellisesti ja tarkoitushakuisesti si-
ten, että sekä kaava-alueen että sen luontoarvojen turvaaminen ja säi-
lyttäminen on unohdettu. Poikkeuslupaa ELY-keskukselta liito-oravan 
levähdys- ja pesimäalueen heikentämiseen ei ole haettu, joten on pe-
rusteltu syy epäillä, että kaava on lainvastainen. Esitetyllä rakentami-
sella voi olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia myös kaava-aluetta ym-
päröiville alueille esimerkiksi valumavesien muodossa eikä näitä vaiku-
tuksia ole valmistelussa asianmukaisesti huomioitu.

15.03.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 639

HEL 2018-008267 T 10 03 03

Hankenumero 4844_6, 4844_7

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle  

 4.6.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12577 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 38. kaupunginosan (Malmi, Ala-Malmi, Tattariharju, Malmin len-
tokenttä) puistoaluetta, puistoa, lentokenttäaluetta, erityisaluetta lu-
menvastaanottopaikkaa varten ja katualuetta (muodostuvat uudet 
korttelit 38233, 38234, 38236-38238, 38241, 38255, 38257 ja 
38258).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

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

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Hyväksyessään asemakaavan muutosehdotuksen lautakunta korostaa 
Malmin lentokentän alueen monimuotoisen biotoopin luontoarvojen 
selvittämistä ja säilyttämistä mahdollisuuksien mukaan.

Käsittely

10.12.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Kaisa Jama. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Hyväksyessään asemakaavan muutosehdotuksen lauta-
kunta korostaa Malmin lentokentän alueen monimuotoisen biotoopin 
luontoarvojen selvittämistä ja säilyttämistä mahdollisuuksien mukaan.

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Atte Kale-
van vastaehdotuksen.

03.12.2019 Pöydälle

26.11.2019 Pöydälle

11.06.2019 Ehdotuksen mukaan

04.06.2019 Pöydälle

11.12.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.12.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Valtteri Heinonen, arkkitehti, puhelin: 310 64795

valtteri.heinonen(a)hel.fi
Kaisa Jama, tiimipäällikkö, puhelin: 310 22980

kaisa.jama(a)hel.fi
Tuomo Näränen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 20462

tuomo.naranen(a)hel.fi
Riikka Österlund, liikenneinsinööri (liikenne), puhelin: 310 37312

riikka.osterlund(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti (rakennussuojelu), puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 31.7.2019

HEL 2018-008267 T 10 03 03

Helsingin kaupunginmuseon lausunto Malmin kaupunginosassa (KO 
38) sijaitsevan Nallenrinne (Malmin lentokentän alue) asemakaavan 
muutosehdotuksesta (nro 12577)
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Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu on pyytänyt kaupungin-
museon lausuntoa koskien Malmin kaupunginosassa (KO 38) sijaitse-
van Nallenrinne (Malmin lentokentän alue) asemakaavan muutosehdo-
tuksesta (nro 12577). Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta kulttuu-
riympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa asema-
kaavoitukselle seuraavan lausunnon.

Asemakaavan muutosehdotus koskee aluetta Malmin lentokentän alu-
een eteläosassa. Alue rajautuu lännessä Nallenmäen ja Sunnuntaipals-
tojen nykyisiin pientalotontteihin sekä Tullivuorentiehen ja etelässä Tat-
tariharjun teollisuusalueeseen. Idässä suunnittelualueen rajan muodos-
taa tuleva Ilmasillantie. Pohjoinen osa kuuluu Malmin lentokenttäaluee-
seen ja etelässä sijaitsee joitakin heikkokuntoisia rakennuksia, lumen-
vastaanottopaikka ja Tattarinharjuntie. Pinta-alaltaan 19,6 ha Nallen-
rinne on ensimmäinen osa-alue Malmin lentokentän rakentamisessa. 
Osittain Malmin lentoaseman valtakunnallisesti merkittävään rakennet-
tuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009) kuuluva alue on nykyisin pääosin 
rakentamatonta, lentokentän kiitotien jatkeen kasvillisuudelta matalaksi 
raivattua turvasektoria sekä ulkoilualuetta. Alueella sijaitsee ensimmäi-
sen maailmansodan linnoitteita.

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa lentoaseman alue on osoitettu 
tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi sekä RKY-alueeksi, jolla on 
sovitettava yhteen osoitettu maankäyttö ja kulttuuriympäristön arvojen 
säilyminen. Helsingin 2018 voimaan tulleessa yleiskaavassa Nallenrin-
teen alue on suurelta osin asuntovaltaisena kehitettävää korttelialuetta 
pääasiallisena tehokkuutena 1,0 – 2,0. Alueella on voimassa asema-
kaavoja vuosilta 1964 – 1999, joissa alue on merkitty mm. lentokenttä- 
ja vaara-alueeksi, puisto- ja katualueeksi sekä lumenvastaanoton eri-
tyisalueeksi. Kaavaratkaisun vaikutuksena todetaan, ettei lentotoiminta 
ole enää mahdollista kaavan toteuttamisen jälkeen. Maisema muuttuu 
kaupunkimaiseksi huolimatta joistakin avoimena säilyvistä tiloista. 

Kaavaratkaisu perustuu suljettuihin suurkortteleihin, joiden sisäpihat ja-
kautuvat pienimuotoisiksi pihatiloiksi. Alueen pohjoislaidalle osoitettu 
puisto liittyy koko lentokenttäalueelle kaavailtuun puistoverkostoon. 
Asumiseen tulisi 131 500 k-m², toimitiloille ja palveluille 9730 k-m². 
Aluetehokkuus on e= 0,72 ja asuinkerrostalojen keskimääräinen kortte-
litehokkuus on e=1,91. Kaupunkirakenne on suunniteltu tiiviiksi ja mit-
takaavaltaan vaihtelevaksi, pääosin 4-8 kerroksisin rakennuksin. Pai-
koin rakennukset nousevat 12-kerroksiksi ja kiitotien linjaa jatkavan ak-
selin päättävässä Nallenrinteenaukion maamerkkirakennuksessa olisi 
16 kerrosta. Rakentamista ja kaupunkikuvaa ohjataan yleismääräyksillä 
mm. julkisivujen rakennustavan, materiaalin ja pintakäsittelyjen osalta.

Kaupunginmuseon lausunto:
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Kaupunginmuseo pitää kaavaehdotuksen mahdollistamaa mittavaa ra-
kentamista ongelmallisena suhteessa alueen kulttuuriympäristöstatuk-
seen valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin merkittävänä rakennettu-
na kulttuuriympäristönä. Lentokenttäalueen osan muuttaminen kau-
punkirakenteeltaan tiiviiksi uudeksi asuinalueeksi tuottaa ympäristön, 
joka ei vastaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vaatimusta 
alueen historiaan ja ominaispiirteisiin sovitettavasta kehittämisestä. 
Kaupunginmuseo korostaa, että alueen suunnittelun lähtökohtana tulisi 
olla alueen keskeiset ominaispiirteet ilmailuhistoriallisena kohteena. 
Esillä oleva asemakaavaratkaisu ei tue tätä tavoitetta, mitä kaupun-
ginmuseo pitää erittäin valitettavana.  

Kaavamääräyksissä on tuotava esiin alueen kuuluminen RKY 
2009:ään. Nallenrinteen säilytettävä asuinrakennus ja siihen liittyvän 
puutarhamaisen pihan säilyminen on varmistettava suojelumääräyksin. 

Arkeologinen kulttuuriperintö:

Malmin lentokentän eteläpuolella ja Nallenrinteen kaava-alueella sijait-
see useita ensimmäisen maailmansodan aikaisia Viaporin linnoituksen 
maarintaman linnoitteita, jotka ovat muinaismuistolain suojaamia. Nal-
lenrinteen kaava-alueella sijaitsevat linnoitteet eivät kuulu valtakunnal-
lisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön luettelon Pääkau-
punkiseudun 1. maailmansodan linnoitteet -alueisiin kuten asemakaa-
vaselostuksessa mainitaan. Ne sijaitsevat vain Malmin lentoaseman 
RKY-alueella, jonka rajaus suurin piirtein puolittaa kaava-alueen. 

Alueella sijaitsevista ensimmäisen maailmansodan linnoitteista osa säi-
lyy lähivirkistys- ja puistoalueella ja ne on varustettu sm-merkinnällä 
asianmukaisin määräyksin. Tukikohta IX:6 sijaitsee alueen lounaisnur-
kassa ja tukikohta IX:12:n kaava-alueen puolelle tuleva pieni osa Tatta-
rinharjuntien eteläpuolella. Niiden huomioiminen lähivirkistysalueiden 
(VL) kunnostuksen suunnitellussa mainitaan selostuksessa. 

Tukikohdat IX:4 ja IX:5 kaava-alueen pohjoisosassa jäävät kaavarat-
kaisussa pääosin asuinrakentamisen alle, mutta osin myös katualueelle 
ja puistoalueelle (VP). Ne on merkitty smd-merkinnällä. Sitä koskevas-
sa määräyksessä todetaan, että ennen rakennustöiden aloittamista tu-
lee suorittaa linnoituslaitteiden arkeologinen tutkiminen ja lähiympäris-
tön kartoittaminen. Muuttuvan maankäytön tiellä olevista kohteista on 
käyty Museoviraston kanssa muinaismuistolain 13 § edellyttämä neu-
vottelu 28.5.2019. Neuvottelumuistion luonnoksessa todetaan Nallen-
rinteen osalta, että tutkimukset tukikohdissa IX:4 ja 5 (24.-28.9.2018) 
olivat pääosin riittävät. Museoviraston ja kaupunginmuseon edustajat 
katsoivat niihin kajoamisen olevan mahdollista paitsi, että tukikohta 
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IX:4:n tutkimattomalla itäosalla pitää tehdä pieni tarkastustutkinta. Tut-
kimus tapahtuu syksyllä 2019.

Tukikohtien IX:4 ja IX:5 koekaivauksesta on maininta kaava-
aineistoissa. Edellä mainitun kokouksen lopullinen neuvottelumuistio on 
liitettävä myös kaava-aineistoon. Mikäli riittävät tutkimukset tehdään jo 
kaavaprosessin aikana ja Museovirasto poistaa kohteiden suojelun, ei 
kaavaan tarvitse enää osoittaa smd-merkintöjä näille tukikohdille. 

Kaava-alueen itäkulmassa Tattariharjuntieltä luoteeseen kohti lentoa-
semaa sijaitsee käytöstä poistettu 1. maailmansodan aikainen yhdystie, 
joka on merkitty osittain smd-merkinnällä. Sen sijainti on merkitty vää-
rin. Tie osoitetaan meneväksi asuinkortelialueen läpi (ilman smd-
merkintää). Se sijaitsee kuitenkin kokonaisuudessaan suunnitellun Il-
masillantien kohdalla.

Mikäli tutkimuksia tarvitaan vielä kaavan hyväksymisen jälkeen, on 
smd-määräyksessä todettava, että hankkeen toteuttaja vastaa arkeolo-
gisen tutkimuksen kustannuksista.

Kaavaselostuksessa alueen läpi todetaan kulkevan Suuren Rantatien 
linjaus, joka säilytetään keskeisenä kevyenliikenteenraittina ja nimettäi-
siin Vanhaksi Viipurin maantieksi. Suuren Rantatien linjaus kulki Hel-
singin kautta kaupungin perustamisen (1550) jälkeen. Keskiaikainen 
linjaus Vantaan kautta jäi toissijaiseksi linjaukseksesi sen jälkeen. Tie-
linjan säilyminen kevyenliikenteen käytössä on hyvä muisto alueen 
vanhasta historiasta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupun-
ginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 25.9.2018

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

markku.heikkinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 09.05.2019 § 39

HEL 2018-008267 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12577 pohjakartan 
kaupunginosassa 38 Malmi. 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: 12577
Kaupunginosa: 38 Malmi
Kartoituksen työnumero: 6/2019
Pohjakartta valmistunut: 6.2.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 10.04.2019 § 26

HEL 2018-008267 T 10 03 03

Nimistötoimikunta on käsitellyt alueen nimistöä viimeksi 16.1.2019.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavan uuden nimen:

Rauhamäenpuisto–Rauhamäkiparken

(puisto)

Perustelu: Paikalla sijainneen Rauhamäki-nimisen tilan mukaan.

16.01.2019 Käsitelty

12.12.2018 Pöydälle

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386
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johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 80
Malmin lentoasemankortteleiden asemakaavan muuttaminen (nro 
12623)

HEL 2018-008324 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 38. kaupunginosan (Malmi, Tattariharju, 
Malmin lentokenttä) korttelin 38171 tonttia 23, osaa korttelin 38173 
tonttia 6  sekä puisto-, lentokenttä-, suojaviher- ja katualuetta koskevan 
asemakaavan muutoksen (muodostuvat uudet korttelit 38263–38268) 
17.3.2020 päivätyn ja 26.1.2021 muutetun piirustuksen nro 12623 mu-
kaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Selvitetään mahdollisuutta saada alueelle informaatiotaulu Malmin 
vanhoista linnoituksista. (Sami Muttilainen)

Käsittely

Valtuutettu Björn Månsson ehdotti valtuutettu Atte Kalevan kannatta-
mana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi siihen asti, kunnes Malmin lentokenttäaluet-
ta koskevat juridiset prosessit ovat päättyneet. 

Valtuutettu Nuutti Hyttinen ehdotti valtuutettu Atte Kalevan kannatta-
mana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi seuraavin perusteluin: 

Helsingin kaupunki on sitoutunut kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin ja 
haluaa olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Jotta kaupunki 
on turvallinen ja ilmastonkestävä myös muuttuvissa olosuhteissa, Hel-
sinki myös sopeutuu ilmastonmuutokseen. Helsingin kaupunki on aset-
tanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2035. Tällöin Helsingin alu-
eella tapahtuva toiminta ei enää aiheuta ilmaston lämpenemistä. Hiili-
neutraalius tarkoittaa sitä, että Helsingin alueella syntyvät kasvihuone-
kaasupäästöt ovat yhtä suuret tai pienemmät kuin Helsingin alueen si-
tomat päästöt.

Malmin lentoasema-alueella tapahtuva esirakentaminen on Helsingin 
alueella tapahtuvaa toimintaa ja siitä aiheutuvat päästöt tulee huomioi-
da hiilineutraaliuden ja yleisemminkin ilmastotavoitteiden toteutumisen 
tarkastelussa, vaikka rakentamisessa ja esirakentamisessa käytetyt 
raaka-aineet, kuten betoni, tuotettaisiinkin kaupungin rajojen ulkopuo-
lella. Muunlainen tarkastelu olisi älyllisesti epärehellistä ja mahdollistaa 
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osaoptimoinnin, jossa kaupungin päättäjät voivat viherpestä toimin-
taansa siirtämällä kaupungin toiminnasta tosiasiallisesti aiheutuvat 
päästöt näennäisesti kaupungin rajojen ulkopuolelle. 

Asia palautetaan valmisteltavaksi uudelleen siten, että kaavan uudel-
leenvalmistelun yhteydessä laaditaan kaavan ilmastovaikutusten koko-
naisvaltainen arviointi, jossa huomioidaan kaikki kaava-alueen raken-
tamisesta ja esirakentamisesta aiheutuvat päästöt, vaikka nämä pääs-
töt tapahtuisivat materiaalien valmistuksen osalta kaupungin rajojen ul-
kopuolella. Arviointityön tuloksena selvitetyt rakentamisen sekä esira-
kentamisen päästöt ovat tärkeä kriteeri, jonka pohjalta kaupunginval-
tuusto voi arvioida, onko hankkeeseen kaupungin ilmastotavoitteet 
huomioiden perusteltua ryhtyä.

Valtuutettu Atte Kaleva ehdotti valtuutettu Juhani Strandénin kannatta-
mana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi seuraavin perusteluin: 

Liito-orava on direktiivilaji, joka pitää ottaa kaavoituksessa huomioon 
luonnonsuojelulain 49 §:n lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämis- ja 
heikentämiskiellon lisäksi asemakaavan sisältövaatimusten kautta, 
luontoarvojen kuvaajana. MRL 54.2 § todetaan: "Rakennettua ympäris-
töä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja 
saa hävittää.” Ja koska kaavan selvityksissä ajantasaisia tietoja ei ole 
otettu huomioon, tulee käyttöön myös MRL 9 §.
KAER Oy:n Malmin lentokenttäalueella tekemien uusien liito-
oravaselvitysten perusteella voidaan pitää todennäköisenä, että kaava-
alueella sijaitsee liito-oravien levähdys- ja pesäpaikkoja. Kaavan ete-
neminen vaatii näin ollen sitä, että kaupunki saa ELY-keskukselta poik-
keusluvan. Koska poikkeuslupaa ei ole, on perusteltu syy epäillä, että 
kaavaratkaisu on lainvastainen.

Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että merkittävästi 
tarkentuneet luontoselvitykset direktiivilaji liito-oravan kohdalta huo-
mioidaan.

4 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, valtuutettu Björn Månssonin palautusehdo-
tus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Asemakaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siihen 
asti, kunnes Malmin lentokenttäaluetta koskevat juridiset prosessit ovat 
päättyneet. 
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Jaa-äänet: 53
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Katju Aro, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Tuula Haatainen, 
Joona Haavisto, Mia Haglund, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, 
Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville 
Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai 
Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Petra Ma-
lin, Otto Meri, Matti Niiranen, Laura Nordström, Hannu Oskala, Matias 
Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasa-
nen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Daniel Sazo-
nov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi 
Torsti, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 31
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, 
Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, 
Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Dani Niskanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Mari Rantanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, 
Mirita Saxberg, Juhani Strandén, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Si-
nikka Vepsä, Paavo Väyrynen

Tyhjä: 1
Silja Borgarsdottir Sandelin

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Björn Månssonin palau-
tusehdotusta.

5 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, valtuutettu Nuutti Hyttisen palautusehdotus 
EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Helsingin kaupunki on sitoutunut kunnianhimoisiin ilmasto-
tavoitteisiin ja haluaa olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillinnässä. 
Jotta kaupunki on turvallinen ja ilmastonkestävä myös muuttuvissa olo-
suhteissa, Helsinki myös sopeutuu ilmastonmuutokseen. Helsingin 
kaupunki on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2035. Täl-
löin Helsingin alueella tapahtuva toiminta ei enää aiheuta ilmaston 
lämpenemistä. Hiilineutraalius tarkoittaa sitä, että Helsingin alueella 
syntyvät kasvihuonekaasupäästöt ovat yhtä suuret tai pienemmät kuin 
Helsingin alueen sitomat päästöt. Malmin lentoasema-alueella tapahtu-
va esirakentaminen on Helsingin alueella tapahtuvaa toimintaa ja siitä 
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aiheutuvat päästöt tulee huomioida hiilineutraaliuden ja yleisemminkin 
ilmastotavoitteiden toteutumisen tarkastelussa, vaikka rakentamisessa 
ja esirakentamisessa käytetyt raaka-aineet, kuten betoni, tuotettaisiin-
kin kaupungin rajojen ulkopuolella. Muunlainen tarkastelu olisi älyllisesti 
epärehellistä ja mahdollistaa osaoptimoinnin, jossa kaupungin päättäjät 
voivat viherpestä toimintaansa siirtämällä kaupungin toiminnasta tosia-
siallisesti aiheutuvat päästöt näennäisesti kaupungin rajojen ulkopuolel-
le.  Asia palautetaan valmisteltavaksi uudelleen siten, että kaavan uu-
delleenvalmistelun yhteydessä laaditaan kaavan ilmastovaikutusten 
kokonaisvaltainen arviointi, jossa huomioidaan kaikki kaava-alueen ra-
kentamisesta ja esirakentamisesta aiheutuvat päästöt, vaikka nämä 
päästöt tapahtuisivat materiaalien valmistuksen osalta kaupungin rajo-
jen ulkopuolella. Arviointityön tuloksena selvitetyt rakentamisen sekä 
esirakentamisen päästöt ovat tärkeä kriteeri, jonka pohjalta kaupungin-
valtuusto voi arvioida, onko hankkeeseen kaupungin ilmastotavoitteet 
huomioiden perusteltua ryhtyä.

Jaa-äänet: 54
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Katju Aro, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Tuula Haatainen, Joona Haavisto, Mia Haglund, Atte Harjanne, 
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Abdirahim 
Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, 
Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna 
Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Matti Niiranen, Laura Nordström, Han-
nu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, 
Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, 
Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Lilja 
Tamminen, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna 
Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 31
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, 
Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, 
Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Dani Niskanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Mari Rantanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, 
Mirita Saxberg, Juhani Strandén, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Si-
nikka Vepsä, Paavo Väyrynen

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Nuutti Hyttisen palautu-
sehdotusta.

6 äänestys
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Asian käsittelyn jatko JAA, valtuutettu Atte Kalevan palautusehdotus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Liito-orava on direktiivilaji, joka pitää ottaa kaavoituksessa 
huomioon luonnonsuojelulain 49 §:n lisääntymis- ja levähdyspaikan 
hävittämis- ja heikentämiskiellon lisäksi asemakaavan sisältövaatimus-
ten kautta, luontoarvojen kuvaajana. MRL 54.2 § todetaan: "Rakennet-
tua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä eri-
tyisiä arvoja saa hävittää.” Ja koska kaavan selvityksissä ajantasaisia 
tietoja ei ole otettu huomioon, tulee käyttöön myös MRL 9 §.
KAER Oy:n Malmin lentokenttäalueella tekemien uusien liito-
oravaselvitysten perusteella voidaan pitää todennäköisenä, että kaava-
alueella sijaitsee liito-oravien levähdys- ja pesäpaikkoja. Kaavan ete-
neminen vaatii näin ollen sitä, että kaupunki saa ELY-keskukselta poik-
keusluvan. Koska poikkeuslupaa ei ole, on perusteltu syy epäillä, että 
kaavaratkaisu on lainvastainen. Asia palautetaan uudelleen valmistel-
tavaksi siten, että merkittävästi tarkentuneet luontoselvitykset direktiivi-
laji liito-oravan kohdalta huomioidaan.

Jaa-äänet: 54
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Katju Aro, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Tuula Haatainen, Joona Haavisto, Mia Haglund, Atte Harjanne, 
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Abdirahim 
Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, 
Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna 
Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Matti Niiranen, Laura Nordström, Han-
nu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, 
Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, 
Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Lilja 
Tamminen, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna 
Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 31
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, 
Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, 
Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Dani Niskanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Mari Rantanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, 
Mirita Saxberg, Juhani Strandén, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Si-
nikka Vepsä, Paavo Väyrynen

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.
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Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara ehdotti valtuutettu Björn Månssonin 
kannattamana, että kaupunginvaltuusto hylkää kaupunginhallituksen 
ehdotuksen seuraavin perusteluin: 

Malmin lentokentällä on korvaamattomia  luontoarvoja, museaalisia ja 
kulttuuriarvoja sekä mahdollisuudet  kaupungille merkittävään kaupalli-
seen toimintaan., joten lentoaseman korttelin kaavoittaminen asunnoik-
si on hylättävä ja kenttä  varataan ilmailun käyttöön. Luontoarvoista 
merkittävimpiä on Longinojan puron kalakannan tuhoutuminen, jos ken-
tän jopa 17 metristä sulfidisavipatjaa aletaan möyriä ja paaluttaa. Lon-
ginoja on saatu vapaaehtoisvoimin entisöityä niin, että jopa  purotaimen 
kutee joessa. 
Savipatjan käsittelyn seurauksena sulfaattimassat hajoavat ja muodos-
tuu rikkihappoa, joka tappaa kalat.

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kaksi toivomuspont-
ta.

Valtuutettu Daniel Sazonov ehdotti valtuutettu Risto Rautavan kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään asemakaavan kaupunginvaltuusto edellyttää selvi-
tettävän mahdollisuutta tarjota uusia tiloja etsivälle Ilmailumuseolle 
tilat alueelta esimerkiksi siellä sijaitsevasta suojellusta lentoasema-
rakennuksesta ja lentokonehallista.

Valtuutettu Sami Muttilainen ehdotti valtuutettu Laura Kolben kannat-
taman hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Selvitetään mahdollisuutta saada alueelle informaatiotaulu Malmin 
vanhoista linnoituksista.

Äänestysjärjestys

Ensin äänestettiin valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran hylkäysehdotuk-
sesta. Sen jälkeen äänestettiin toivomusponsista erikseen.

7 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, hylkäys EI

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Malmin lentokentällä on korvaamattomia  luontoarvoja, 
museaalisia ja kulttuuirarvoja sekä mahdollisuudet  kaupungille merkit-
tävään kaupalliseen toimintaan., joten lentoaseman korttelin kaavoitta-
minen asunnoiksi on hylättävä ja kenttä  varataan ilmailun käyttöön.
Luontoarvoista merkittävimpiä on Longinojan puron kalakannan tuo-
houtuminen, jos kentän jopa 17 metristä sulfidisavipatjaa aletaan möy-
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riä ja paaluttaa. Longinoja on saatu vapaaehtoisvoimin entisöityä niin, 
että jopa  purotaimen kutee joessa. Savipatjan käsittelyn seurauksena 
sulfaattimassat hajoavat ja muodostuu rikkihappoa, joka tappaa kalat. 

Jaa-äänet: 53
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Katju Aro, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Tuula Haatainen, Joona Haavisto, Mia Haglund, Atte Harjanne, 
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Abdirahim 
Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, 
Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna 
Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Matti Niiranen, Laura Nordström, Han-
nu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, 
Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, 
Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi 
Torsti, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 31
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, 
Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, 
Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Dani Niskanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Mari Rantanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, 
Mirita Saxberg, Juhani Strandén, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Si-
nikka Vepsä, Paavo Väyrynen

Tyhjä: 1
Satu Silvo

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

8 äänestys

Valtuutettu Daniel Sazonovin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään asemakaavan kaupunginvaltuusto edel-
lyttää selvitettävän mahdollisuutta tarjota uusia tiloja etsivälle Ilmailu-
museolle tilat alueelta esimerkiksi siellä sijaitsevasta suojellusta lentoa-
semarakennuksesta ja lentokonehallista.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 32
Ted Apter, Harry Bogomoloff, Fatim Diarra, Tuula Haatainen, Joona 
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Haavisto, Juha Hakola, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Abdirahim 
Husu Hussein, Ville Jalovaara, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Johan-
na Laisaari, Otto Meri, Sami Muttilainen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, 
Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Petrus 
Pennanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, Da-
niel Sazonov, Anni Sinnemäki, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Ulla-Marja 
Urho, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 5
Laura Finne-Elonen, Nuutti Hyttinen, Mika Raatikainen, Sinikka Vepsä, 
Paavo Väyrynen

Tyhjä: 48
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Joel 
Harkimo, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Jukka Järvi-
nen, Atte Kaleva, Emma Kari, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivu-
laakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Heimo Laaksonen, 
Petra Malin, Björn Månsson, Dani Niskanen, Laura Nordström, Aman-
da Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuo-
mas Rantanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Satu Silvo, Osmo Soi-
ninvaara, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Lilja 
Tamminen, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Anna Vuor-
joki, Ozan Yanar

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Daniel Sazonovin ehdot-
tamaa toivomuspontta.

9 äänestys

Valtuutettu Sami Muttilaisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Selvitetään mahdollisuutta saada alueelle informaatiotau-
lu Malmin vanhoista linnoituksista.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 60
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa As-
ko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir San-
delin, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Hag-
lund, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluo-
ma, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, 
Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, 
Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, 
Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Laura 
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Nordström, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, 
Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, 
Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Tors-
ti, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki, 
Paavo Väyrynen

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 24
Pentti Arajärvi, Katju Aro, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Joona Haa-
visto, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Abdirahim Husu Hussein, Ville Ja-
lovaara, Kati Juva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Matti Niiranen, Hannu 
Oskala, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Satu 
Silvo, Osmo Soininvaara, Lilja Tamminen, Reetta Vanhanen, Juhana 
Vartiainen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Sami Muttilaisen ehdottaman 
toivomusponnen.

Eriävät mielipiteet

Valtuutettu Mirita Saxberg jätti eriävän mielipiteen, jonka perusteluina 
esitti seuraavaa:

Sähköinen ilmailu on arkipäivää ja kaupunkilaiset liikkuvat luontevasti 
lentäen. Helsinki tarvitsee helposti saavutettavan lähikentän. Malmin 
lentokenttä valittiin Euroopan seitsemän uhanalaisimman kulttuurikoh-
teen listalle vuonna 2016. Kenttä on yksi maailman parhaiten säilyneis-
tä toiminnassa olevista lentoasemista toista maailmansotaa edeltävältä 
ajalta. Maaperä Malmin kaava-alueella on hankala ja asuintalojen ra-
kennuttaminen poikkeuksellisen hintavaa. Malmin kentän säilyttäminen 
on paitsi luonto- ja kulttuuriarvojen takia tärkeää, myös taloudellisesti 
järkevää.

Valtuutettu Mika Ebeling jätti eriävän mielipiteen samoin perusteluin.

Valtuutettu Nuutti Hyttinen jätti eriävän mielipiteen, jonka perusteluiksi 
esitti valtuutettu Mirita Saxbergin eriävän mielipiteen perusteluiden li-
säksi seuraavaa:

Malmin lentokenttäalueella esiintyy lukuisia uhanalaisia ja muualla Hel-
singissä harvinaisia eliölajeja. Pyrkimykset rakentaa alueelle haittaavat 
merkittävästi näiden lajien alueella säilymisen edellytyksiä. Erityisesti 
lepakoiden osalta selvitykset ovat olleet puutteellisia ja viimeisimmät lii-
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to- oravaselvitykset ovat havainneet merkkejä liito-oravista aikaisem-
paa laajemmilla alueilla. Liito-orava on tiukasti suojeltu EU:n luontodi-
rektiivin ja Suomen luonnonsuojelulain perusteella ja sen lisääntymis- 
ja levähdyspaikkojen hävittäminen sekä heikentäminen on kiellettyä. 
Oikeuskäytännön mukaisesti myös lajin kulkuyhteyksiä pitää selvittää 
ja suojella. Alueen kaavoitus on valmisteltu puutteellisesti ja tarkoitus-
hakuisesti siten, että sekä kaava-alueen että sen luontoarvojen tur-
vaaminen ja säilyttäminen on unohdettu. Poikkeuslupaa ELY-
keskukselta liito- oravan levähdys- ja pesimäalueen heikentämiseen ei 
ole haettu, joten on perusteltu syy epäillä, että kaava on lainvastainen. 
Esitetyllä rakentamisella voi olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia myös 
kaava-aluetta ympäröiville alueille esimerkiksi valumavesien muodossa 
eikä näitä vaikutuksia ole valmistelussa asianmukaisesti huomioitu.

Helsingin kaupunki on sitoutunut kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin ja 
haluaa olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Jotta kaupunki 
on turvallinen ja ilmastonkestävä myös muuttuvissa olosuhteissa, Hel-
sinki myös sopeutuu ilmastonmuutokseen. Helsingin kaupunki on aset-
tanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2035. Tällöin Helsingin alu-
eella tapahtuva toiminta ei enää aiheuta ilmaston lämpenemistä. Hiili-
neutraalius tarkoittaa sitä, että Helsingin alueella syntyvät kasvihuone-
kaasupäästöt ovat yhtä suuret tai pienemmät kuin Helsingin alueen si-
tomat päästöt.

Malmin lentoasema-alueella tapahtuva esirakentaminen on Helsingin 
alueella tapahtuvaa toimintaa ja siitä aiheutuvat päästöt tulee huomioi-
da hiilineutraaliuden ja yleisemminkin ilmastotavoitteiden toteutumisen 
tarkastelussa, vaikka rakentamisessa ja esirakentamisessa käytetyt 
raaka-aineet, kuten betoni, tuotettaisiinkin kaupungin rajojen ulkopuo-
lella. Muunlainen tarkastelu olisi älyllisesti epärehellistä ja mahdollistaa 
osaoptimoinnin, jossa kaupungin päättäjät voivat viherpestä toimin-
taansa siirtämällä kaupungin toiminnasta tosiasiallisesti aiheutuvat 
päästöt näennäisesti kaupungin rajojen ulkopuolelle. Kun kokonaisval-
taista ilmastovaikutusten arviointia Malmin lentoasema-alueen raken-
tamisesta ei ole laadittu, voidaan arvioida, että kaava on myös kaupun-
gin omien ilmastotavoitteiden ja kaupunkistrategian vastainen.

Valtuutetut Sirpa Asko-Seljavaara, Laura Finne-Elonen, Jussi Halla-
aho, Joel Harkimo, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kop-
ra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Björn Måns-
son, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Mari Ran-
tanen, Juhani Strandén, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä ja Paavo Väy-
rynen jättivät eriävän mielipiteen samoin edellä mainituin perusteluin 
kuin valtuutetut Mirita Saxberg ja Nuutti Hyttinen.

Esittelijä
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Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12623 kartta osa 1/2, päivätty 17.3.2020, 
muutettu 26.1.2021

2 Asemakaavan muutoksen nro 12623 kartta osa 2/2, päivätty 17.3.2020, 
muutettu 19.1.2021

3 Asemakaavan muutoksen nro 12623 selostus, päivätty 17.3.2020, muu-
tettu 26.1.2021

4 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7033) / 19.1.2021
5 Vuorovaikutusraportti 4.12.2018, täydennetty 17.3.2020 ja 19.1.2021
6 Osa päätöshistoriaa
7 Havainnekuva, 19.1.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Gasgrid Finland Oy Esitysteksti
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun liiken-
ne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Museovirasto, kulttuu-
riympäristön suojelu

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto (Tukes), 
Helsinki

Esitysteksti
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee aluetta Malmin lentoken-
tän alueen eteläosassa, suojeltujen lentokenttärakennusten ympärillä ja 
Tattariharjuntien varrella. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalu-
een rakentamisen lähipalveluineen ja puistoalueineen noin 2 200 asuk-
kaalle. Kaavaratkaisu toteuttaa Malmin lentokenttäalueen kaavarun-
gossa asetettuja tavoitteita.

Tavoitteena on rakentaa vetovoimainen, kestävä, urbaani ja toiminnoil-
taan monimuotoinen, raitiovaunuyhteyksiin tukeutuva alue. Alueen his-
toria ja ajallinen kerrostuneisuus tehdään näkyväksi uudessa kaupun-
kiympäristössä ja uusi rakentaminen sovitetaan paikan kulttuurihisto-
riallisiin arvoihin. Rakentamisen uusi kerrostuma suunnitellaan kaupun-
kikuvaltaan korkeatasoisena. Rakentamisessa toteutetaan kestävän 
rakentamisen periaatteita ja tavoitteena on tukea hiilineutraalin kau-
punginosan rakentamista.

Alueelle on suunniteltu seitsemän asuinkorttelia, pelastusasema, koulu 
ja päiväkoti, koko lentokenttäalueelle rakennettavan puistoverkoston 
keskeisin viheralue, Lentoasemanpuisto sekä kaksi pienempää puistik-
koa. Katutasoon osoitetaan liiketiloja Ilmasillantien ja Tattariharjuntien 
varteen sekä Spilvenkujan katuaukiolle. Aluetta palvelevat pysäköintita-
lot rakennetaan osaksi asuinkortteleita. 

Uutta asuntokerrosalaa on 100 075 k-m2, palveluiden kerrosalaa 11 
500 k-m2, toimitilarakennusten kerrosalaa 13 288 k-m2 ja yhdyskunta-
teknisen huollon tiloja 4 000 k-m2. Asuintonttien keskimääräinen te-
hokkuusluku on e=1,57. Asukasmäärän lisäys on noin 2 200 uutta asu-
kasta.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
7033), jonka perusteella alueelle toteutetaan kokonaan uusi katuverkko 
palvelemaan uutta käyttötarkoitusta. 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että alueen ra-
kentaminen luo edellytykset monipuoliselle asuntotuotannolle sekä pal-
veluille, jotka ovat hyvin saavutettavissa kestävillä kulkumuodoilla. 
Myös eriytymis- eli segregaatiokehitystä ehkäistään toteuttamalla laa-
dukasta asumisen ympäristöä. 

Päätökset kaavaratkaisun pohjana
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Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategista tavoitetta pikaraitiotie-
hen tukeutuvasta kaupunkirakenteesta. Helsingin yleiskaavassa 2016 
kaava-alue on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi sekä virkistys- ja vi-
heralueeksi. Lisäksi alueella on merkintä lähikeskusta C3. Alueen läpi 
on osoitettu pikaraitiotie. Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 
mukainen.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 11.12.2018 kokouksessaan 
4.12.2018 päivätyn Malmin lentokentän alueen kaavarungon tarken-
nuksen Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden osalta (suunnittelu-
periaatteet) asemakaavan muutoksen pohjaksi siten, että kaavarungon 
tarkennuksessa huomioidaan kentän alueen erittäin tärkeiden luontoar-
vojen säilyttäminen.

Kaava-alue sijaitsee pääosin valtakunnallisesti merkittävällä rakenne-
tulla kulttuuriympäristöalueella (RKY2009/ Malmin lentoasema). Malmin 
lentoasema on myös valittu kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hy-
väksymään valikoimaan suomalaisen modernismin merkkiteoksia 
1920-luvun lopulta 1970-luvulle. Arvokkaimmat rakennukset, lentoase-
man terminaalirakennus ja hangaari on suojeltu Malmin lentoaseman 
rakennukset -nimisessä asemakaavassa nro 12450, joka on tullut lain-
voimaiseksi vuonna 2019.  

Kaava-alueella sijaitsee myös ensimmäisen maailmansodan linnoitus-
laitteita, jotka on osoitettu kaavassa ja jotka ovat muinaismuistolailla 
(295/1963) rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Lentoasemankortteleiden kaava-alue kuuluu miltei kokonaisuudessaan 
Malmin lentokenttäalueeseen, joka on valtakunnallisesti merkittävä ra-
kennettu kulttuuriympäristö. Alueelle sijoittuu eteläinen osa lentokent-
tää, kiitoteitä sekä lentokentän toimintaan liittyviä rakennuksia ja raken-
teita, kolme parakkia saksalaisten 1940-luvulla rakennuttamasta parak-
kikylästä, paloasema, matalia toimitila- ja asuinrakennuksia apuraken-
nuksineen, palomiesten harjoitushyppytorni, tenniskenttä ja pieni jää-
kaukalo. Alueen eteläosassa on ensimmäisen maailmansodan aikaisia 
maalinnoitteita, vanhan Porvoontien tieraunio sekä Turusta Viipuriin 
johtaneen historiallisen Suuren Rantatien linjaus. Alueen läpi kulkee 
myös lentokenttää kiertävä suosittu ulkoilureitti sekä maakaasun run-
koputken linjaus. Kasvillisuus terminaalin ja hangaarin eteläpuolella on 
melko runsasta ja puusto täysikasvuista. Alueen korkeuserot ovat mal-
tillisia.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1964–2009. Ase-
makaavojen mukaan alue on lentokenttäaluetta, puistoaluetta, teolli-
suus- ja varastorakennusten korttelialuetta ja katualuetta.
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Helsingin kaupunki omistaa alueen.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti:

Esi- ja pohjarakentaminen 15 milj. euroa
Kadut ja liikennealueet 6 milj. euroa
Puistot, liikunta- ja viheralueet 20 milj. euroa
Julkiset rakennukset 40–45 milj. euroa
Yhteensä n. 80–86 milj. euroa

Kaupungille kohdistuu asemakaavamuutoksen myötä tonttituloja. Ra-
kennusoikeuden arvoksi on alustavasti arvioitu noin 50–55 miljoonaa 
euroa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä  7.4.– 6.5.2020, josta ilmoitettiin 
maankäyttö- ja raknenusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 24 muistutusta, joista 14 sisälsi vaatimuk-
sen nähtävilläoloajan siirtämisestä koronapandemian aiheuttaman 
poikkeusajan jälkeiseen aikaan. Nämä huomautukset kohdistuivat 
poikkeusaikaan ajoittuneeseen nähtävilläoloon, vuorovaikutukseen, 
mielipiteiden huomioon ottamiseen ja suunnitelman esittelymateriaaliin. 
Näihin huomautuksiin on vuorovaikutusraportissa s. 60-62 annettu vas-
taus, josta ilmenee kaavoitusprosessin pitkä ajanjakso ja ne moninaiset 
tavat, joilla vuorovaikutusta on toteutettu. Huomautukset kohdistuivat li-
säksi ympäristövaikutusten arviointiin, kaavaprosessin kulkuun, raken-
tamisen mitoitukseen ja sen kaupunkikuvallisiin ja maisemallisiin vaiku-
tuksiin, RKY-alueen huomioon ottamiseen, siviili-ilmailuun kohdistuviin 
vaikutuksiin, suojeluesitysten huomioon ottamiseen, suunnittelukilpai-
luihin, maaperään ja luontoarvoihin.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja seuraavilta tahoil-
ta: 
Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), Museovirasto, 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
kaupunginmuseo, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes sekä Gasgrid 
Finland Oy. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat vesihuol-
toon, sähkönjakeluun, joukkoliikenteeseen, RKY-alueen arvoihin, kaa-
va-alueiden kokoon Malmin entisellä lentokentällä, MRL:n 45 §:n sisäl-
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tövaatimuksiin, liikennejärjestelmään ja maantieverkostoon kohdistu-
vaan vaikutustenarviointiin, meluntorjuntaan, ilmanlaadun selvittämi-
seen, liito-oravayhteyksiin, hulevesien hallintaa ja pohjavesialuetta 
koskeviin määräyksiin sekä siirrettävään kaasuputkeen. 

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

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

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

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Käsittely lautakunnassa ja jatkotoimenpiteet

Kaupunginhallitus toteaa, että kaavaehdotuksen lautakuntakäsittelyn 
yhteydessä toimitettiin äänestys ehdotuksen palauttamisesta valmiste-
luun. Palautusesityksen perusteet olivat seuraavat: Lentoasemankort-
teleiden (Malmin lentokentän alue) tarkistettu asemakaavan muutoseh-
dotus (nro 12623) palautetaan valmisteluun siten, että uudessa valmis-
telussa huomioidaan liito-oravan kohdalta tarkentuneiden luontoselvi-
tysten tulokset tarvittavine lupamenettelyineen. Äänestyksessä annet-
tiin Jaa-ääniä 10 (esittelijän esitys) ja Ei-ääniä 3 (palautusesitys). Pa-
lautusesityksen tekijä jätti asiassa eriävän mielipiteen. 

Kaupunkiympäristön toimialalta 16.2.2021 saadun selvityksen perus-
teella kaupunginhallitus toteaa seuraavaa:

Alueella kaavan valmistelun aikana laadituissa luontoselvityksissä ei 
ole havaittu luonnonsuojelulain (1096/1996) 49 §:n 1 momentin perus-
teella suojeltuja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Kaava-
alueen läheisyydestä on kuitenkin aiemman kaavoituksen yhteydessä 
tehty liito-oravahavaintoja. Kielto hävittää ja heikentää liito-oravan li-
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sääntymis- ja levähdyspaikkoja on voimassa suoraan lain nojalla ja se 
tulee sovellettavaksi myönnettäessä alueelle rakennus- tai muita lupia. 

Liito-orava on EU:n luontodirektiivin (92/43 ETY) ja luonnonsuojelulain 
(LSL 39§ ja 49§) nojalla rauhoitettu ja suojeltu laji. Lajin lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen, eli käytännössä pesäpuiden ja niitä ympäröivien 
puiden sekä tarpeellisien kulkuyhteyksien, hävittäminen ja heikentämi-
nen on kielletty luonnonsuojelulain nojalla. Liito-oravan suojelu perus-
tuu laintasoiseen sääntelyyn, eikä asemakaavalla voida poiketa lajin 
suojelusta.

Liito-oravan elinpiirit muuttuvat vuosittain ja laji leviää uusille alueille, 
minkä vuoksi Malmin lentoaseman alueen kaavarungon alueella on 
katsottu tarkoituksenmukaiseksi selvittää liito-oravan potentiaalisia liik-
kumismahdollisuuksia jo ennakolta. Lajin suotuisan suojelutason säilyt-
tämiseksi alueelta tulee olla latvusyhteys ja liito-oravalle soveltuva liik-
kumisyhteys laajemmille viheralueille. Lentoasemankortteleiden ase-
makaava-alueen ympäristössä säilytettävät ja kehitettävät yhteydet si-
joittuvat liito-oravan verkostosuunnitelman (Helsingin liito-
oravaverkosto 2019. Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön julkaisuja 
2020:2) mukaisesti pohjois-eteläsuunnassa Nallenrinteen kaava-alueen 
itäpuolitse Tattariharjuntien yli ja edelleen Malmin hautausmaan suun-
taan sekä Sepänmäen pohjoispuolella kohti Longinojan laaksoa. Mal-
min lentokentän alueen pohjoispuolelta kehitettävät yhteydet johtavat 
Lahdenväylän yli Kivikon viheralueelle. Lentoasemankortteleiden ase-
makaava-alue ei ole verkostosuunnitelmassa esitetyn laaja-alaisen tar-
kastelun kannalta merkittävä liito-oravan liikkumisreitti, sillä alue rajau-
tuu avoimeen lentokenttäalueeseen sekä Tattariharjun ja Hyttitien teol-
lisuusalueisiin, joiden läpi liito-oravat eivät pääse liikkumaan. 

Kaupunki tarkastelee liito-oravan levinneisyyttä vuosittain ja ottaa myös 
huomioon muiden tahojen tekemät havainnot. Liito-oravien esiintymistä 
selvitetään vuosittain Malmin entisen lentokentän ympäristössä. Aikai-
sempia havaintoja on kuvattu raporteissa vuosilta 2016, 2018, 2019 ja 
2020. Inventoinnit laaditaan maalis-huhtikuussa pesintäaikaan. Luon-
nonsuojelulain tarkoittamalla lisääntymispaikalla liito‐orava saa poika-
sia. Levähdyspaikassa liito‐orava viettää päivänsä. Lisääntymis‐ ja le-
vähdyspaikka käsittää pesäpuut ja niiden lähellä kasvavat suojaa ja ra-
vintoa tarjoavat puut. 

Lentoasemankortteleiden alueella selvitetään jatkosuunnittelun yhtey-
dessä liito-oravan levinneisyyden ajantasainen tilanne. Selvitysten pe-
rusteella määritellään jatkotoimenpiteet lajin riittävän suojelutason säi-
lyttämiseksi. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista neuvo-
tellaan ympäristöviranomaisten kanssa. Mikäli uusia lisääntymis- ja le-
vähdyspaikkoja löytyisi kaava-alueelta, voidaan liito-oravan suojelusta 
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hakea poikkeamista. Suojelusta on mahdollista poiketa vain alueellisen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) luvalla (LSL 
49 §), mikäli muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole ja poikkeus ei haittaa 
lajin kantojen suotuisan suojelun tason säilyttämistä, ja on olemassa 
erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syy.

Parhaillaan on käynnissä luonnonsuojelulain muutoksen valmistelu, 
jonka yhteydessä tarkastellaan ekologista kompensaatiota ja sen to-
teuttamista. Lisäksi Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen 
toimintaohjelmassa esitetään ekologisen kompensaation mallin kehit-
tämistä Helsingissä. Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan 
muuttamisen kaupunginhallituksen esittämällä tavalla, kaupunginhalli-
tus
edellyttää täytäntöönpanon yhteydessä, että kompensaatiomallia pilo-
toidaan Malmin lentokenttäalueella.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12623 kartta osa 1/2, päivätty 17.3.2020, 
muutettu 26.1.2021

2 Asemakaavan muutoksen nro 12623 kartta osa 2/2, päivätty 17.3.2020, 
muutettu 19.1.2021

3 Asemakaavan muutoksen nro 12623 selostus, päivätty 17.3.2020, muu-
tettu 26.1.2021

4 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7033) / 19.1.2021
5 Vuorovaikutusraportti 4.12.2018, täydennetty 17.3.2020 ja 19.1.2021
6 Osa päätöshistoriaa
7 Havainnekuva, 19.1.2021

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset
4 Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Gasgrid Finland Oy Esitysteksti
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun liiken-
ne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Museovirasto, kulttuu-
riympäristön suojelu

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto (Tukes), 
Helsinki

Esitysteksti

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 201

HEL 2018-008324 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 38. kaupunginosan (Malmi, Tattariharju, 
Malmin lentokenttä) korttelin 38171 tonttia 23, osaa korttelin 38173 
tonttia 6  sekä puisto-, lentokenttä-, suojaviher- ja katualuetta koskevan 
asemakaavan muutoksen (muodostuvat uudet korttelit 38263–38268) 
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17.3.2020 päivätyn ja 26.1.2021 muutetun piirustuksen nro 12623 mu-
kaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Parhaillaan on käynnissä luonnonsuojelulain muutoksen valmistelu, 
jonka yhteydessä tarkastellaan ekologista kompensaatiota ja sen to-
teuttamista. Lisäksi Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen 
toimintaohjelmassa esitetään ekologisen kompensaation mallin kehit-
tämistä Helsingissä. Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan 
muuttamisen kaupunginhallituksen esittämällä tavalla, kaupunginhalli-
tus edellyttää täytäntöönpanon yhteydessä, että kompensaatiomallia 
pilotoidaan Malmin lentokenttäalueella.

Käsittely

22.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Palautusehdotus:

Mika Raatikainen: Kaupunginhallitus päättää palauttaa asemakaavan 
valmisteltavaksi uudelleen. Malmin lentokenttäalueella esiintyy lukuisia 
uhanalaisia ja muualla Helsingissä harvinaisia eliölajeja. Pyrkimykset 
rakentaa alueelle haittaavat merkittävästi näiden lajien alueella säilymi-
sen edellytyksiä. Erityisesti lepakoiden osalta selvitykset ovat olleet 
puutteellisia ja viimeisimmät liito-oravaselvitykset ovat havainneet 
merkkejä liito-oravista aikaisempaa laajemmilla alueilla. Liito-orava on 
tiukasti suojeltu EU:n luontodirektiivin ja Suomen luonnonsuojelulain 
perusteella ja sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen sekä 
heikentäminen on kiellettyä. Oikeuskäytännön mukaisesti myös lajin 
kulkuyhteyksiä pitää selvittää ja suojella. MRL 54.2 § mukaan "Raken-
nettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä 
erityisiä arvoja saa hävittää.” Koska kaavan selvityksissä ajantasaisia 
tietoja ei ole otettu huomioon, tulee huomioida myös MRL 9 §.

KAER Oy:n Malmin lentokenttäalueella tekemien uusien liito-
oravaselvitysten perusteella voidaan pitää todennäköisenä, että Len-
toasemankortteleiden alueella sijaitsee liito-oravien levähdys- ja pesä-
paikkoja. Kaavan eteneminen vaatii näin ollen sitä, että kaupunki saa 
ELY-keskukselta poikkeusluvan. Koska poikkeuslupaa ei ole, on perus-
teltu syy epäillä, että kaava on lainvastainen.

Alueen kaavoitus on valmisteltava uudestaan siten, että kaava-alueen 
monimuotoisen biotoopin luontoarvot selvitetään ja säilytetään vähin-
tään nykyisellä tasollaan. Liito-oravan elinympäristön heikentyminen 
alueella on estettävä. Rakentamisen vaikutukset lähialueille, joiden 
luontoarvojen säilymiseen kaava-alueen rakentaminen vaikuttaisi, on 
tutkittava huolellisesti ja pidättäydyttävä sellaisesta toiminnasta, joka 
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vahingoittaisi esimerkiksi lähialueiden vesistöjä, kuten Longinojaa, va-
lumavesien muodossa.

Helsingin kaupunki on sitoutunut kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin ja 
haluaa olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Jotta kaupunki 
on turvallinen ja ilmastonkestävä myös muuttuvissa olosuhteissa, Hel-
sinki myös sopeutuu ilmastonmuutokseen. Helsingin kaupunki on aset-
tanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2035. Tällöin Helsingin alu-
eella tapahtuva toiminta ei enää aiheuta ilmaston lämpenemistä. Hiili-
neutraalius tarkoittaa sitä, että Helsingin alueella syntyvät kasvihuone-
kaasupäästöt ovat yhtä suuret tai pienemmät kuin Helsingin alueen si-
tomat päästöt.

Malmin lentoasema-alueella tapahtuva esirakentaminen on Helsingin 
alueella tapahtuvaa toimintaa ja siitä aiheutuvat päästöt tulee huomioi-
da hiilineutraaliuden ja yleisemminkin ilmastotavoitteiden toteutumisen 
tarkastelussa, vaikka rakentamisessa ja esirakentamisessa käytetyt 
raaka-aineet, kuten betoni, tuotettaisiinkin kaupungin rajojen ulkopuo-
lella. Muunlainen tarkastelu olisi älyllisesti epärehellistä ja mahdollistaa 
osaoptimoinnin, jossa kaupungin päättäjät voivat viherpestä toimin-
taansa siirtämällä kaupungin toiminnasta tosiasiallisesti aiheutuvat 
päästöt näennäisesti kaupungin rajojen ulkopuolelle. Kaavan uudel-
leenvalmistelun osana tulee laatia kaavan ilmastovaikutusten koko-
naisvaltainen arviointi, jossa huomioidaan kaikki kaava-alueen raken-
tamisesta ja esirakentamisesta aiheutuvat päästöt, vaikka nämä pääs-
töt tapahtuisivat materiaalien valmistuksen osalta kaupungin rajojen ul-
kopuolella.

Kannattaja: Marcus Rantala

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jat-
kamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Mika Raatikaisen palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 13
Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Arja Karhuvaara, Mai Kivelä, Seija 
Muurinen, Pia Pakarinen, Nasima Razmyar, Daniel Sazonov, Tomi Se-
vander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Ozan 
Yanar

Ei-äänet: 2
Mika Raatikainen, Marcus Rantala
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Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 13 - 2.

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Lisätään esittelijän perusteluiden 33 kappaleeksi seuraa-
vaa:

Parhaillaan on käynnissä luonnonsuojelulain muutoksen valmistelu, 
jonka yhteydessä tarkastellaan ekologista kompensaatiota ja sen to-
teuttamista. Lisäksi Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen 
toimintaohjelmassa esitetään ekologisen kompensaation mallin kehit-
tämistä Helsingissä. Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan 
muuttamisen kaupunginhallituksen esittämällä tavalla, kaupunginhalli-
tus edellyttää täytäntöönpanon yhteydessä, että kompensaatiomallia 
pilotoidaan Malmin lentokenttäalueella.

Kannattaja: Jan Vapaavuori

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Mai Kivelän vastaehdotuksen 
mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Mika Raatikainen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. 

Mika Raatikainen jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:

Malmin lentokenttäalueella esiintyy lukuisia uhanalaisia ja muualla Hel-
singissä harvinaisia eliölajeja. Pyrkimykset rakentaa alueelle haittaavat 
merkittävästi näiden lajien alueella säilymisen edellytyksiä. Erityisesti 
lepakoiden osalta selvitykset ovat olleet puutteellisia ja viimeisimmät lii-
to-oravaselvitykset ovat havainneet merkkejä liito-oravista aikaisempaa 
laajemmilla alueilla. Liito-orava on tiukasti suojeltu EU:n luontodirektii-
vin ja Suomen luonnonsuojelulain perusteella ja sen lisääntymis- ja le-
vähdyspaikkojen hävittäminen sekä heikentäminen on kiellettyä. Oi-
keuskäytännön mukaisesti myös lajin kulkuyhteyksiä pitää selvittää ja 
suojella. Alueen kaavoitus on valmisteltu puutteellisesti ja tarkoitusha-
kuisesti siten, että sekä kaava-alueen että sen luontoarvojen turvaami-
nen ja säilyttäminen on unohdettu. Poikkeuslupaa ELY-keskukselta lii-
to-oravan levähdys- ja pesimäalueen heikentämiseen ei ole haettu, jo-
ten on perusteltu syy epäillä, että kaava on lainvastainen. Esitetyllä ra-
kentamisella voi olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia myös kaava-
aluetta ympäröiville alueille esimerkiksi valumavesien muodossa eikä 
näitä vaikutuksia ole valmistelussa asianmukaisesti huomioitu.

Helsingin kaupunki on sitoutunut kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin ja 
haluaa olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Jotta kaupunki 
on turvallinen ja ilmastonkestävä myös muuttuvissa olosuhteissa, Hel-
sinki myös sopeutuu ilmastonmuutokseen. Helsingin kaupunki on aset-
tanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2035. Tällöin Helsingin alu-
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eella tapahtuva toiminta ei enää aiheuta ilmaston lämpenemistä. Hiili-
neutraalius tarkoittaa sitä, että Helsingin alueella syntyvät kasvihuone-
kaasupäästöt ovat yhtä suuret tai pienemmät kuin Helsingin alueen si-
tomat päästöt.

Malmin lentoasema-alueella tapahtuva esirakentaminen on Helsingin 
alueella tapahtuvaa toimintaa ja siitä aiheutuvat päästöt tulee huomioi-
da hiilineutraaliuden ja yleisemminkin ilmastotavoitteiden toteutumisen 
tarkastelussa, vaikka rakentamisessa ja esirakentamisessa käytetyt 
raaka-aineet, kuten betoni, tuotettaisiinkin kaupungin rajojen ulkopuo-
lella. Muunlainen tarkastelu olisi älyllisesti epärehellistä ja mahdollistaa 
osaoptimoinnin, jossa kaupungin päättäjät voivat viherpestä toimin-
taansa siirtämällä kaupungin toiminnasta tosiasiallisesti aiheutuvat 
päästöt näennäisesti kaupungin rajojen ulkopuolelle. Kun kokonaisval-
taista ilmastovaikutusten arviointia Malmin lentoasema-alueen raken-
tamisesta ei ole laadittu, voidaan arvioida, että kaava on myös kaupun-
gin omien ilmastotavoitteiden ja kaupunkistrategian vastainen.

15.03.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 26.01.2021 § 27

HEL 2018-008324 T 10 03 03

Hankenumero 4844_10, 4844_13

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 17.3.2020 päivätyn ja 26.1.2021 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12623 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 38. kaupunginosan (Malmi, Tattariharju, Malmin lentokenttä) 
korttelin 38171 tonttia 23, osaa korttelin 38173 tonttia 6  sekä puis-
to-, lentokenttä-, suojaviher- ja katualuetta (muodostuvat uudet kort-
telit 38263–38268). 

Lisäksi lautakunta päätti
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 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työ-
pajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksen-
teko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Käsittely

26.01.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Salla Hoppu, tiimipäällikkö Kai-
sa Jama ja ympäristötarkastaja Tuomas Lahti. Asiantuntijat poistuivat 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Palautusehdotus:
Atte Kaleva: Lentoasemankortteleiden (Malmin lentokentän alue) tar-
kistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12623) palautetaan valmis-
teluun siten, että uudessa valmistelussa huomioidaan liito-oravan koh-
dalta tarkentuneiden luontoselvitysten tulokset tarvittavine lupamenet-
telyineen.

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Asian käsittelyn palauttamisesta äänestettiin ennen keskustelun jatka-
mista. 

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Lentoasemankortteleiden (Malmin lentokentän alue) tarkis-
tettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12623) palautetaan valmiste-
luun siten, että uudessa valmistelussa huomioidaan liito-oravan kohdal-
ta tarkentuneiden luontoselvitysten tulokset tarvittavine lupamenettelyi-
neen.

Jaa-äänet: 10
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Noora Laak, Jape Lovén, Amanda 
Pasanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Mikko Sä-
relä, Satu Susanna Vartiainen

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva

Kaupunkiympäristölautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 10-3. 

Atte Kaleva jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Atte Kaleva: Liito-orava on direktiivilaji, joka pitää ottaa kaavoituksessa 
huomioon luonnonsuojelulain 49 §:n lisääntymis- ja levähdyspaikan 
hävittämis- ja heikentämiskiellon lisäksi asemakaavan sisältövaatimus-
ten kautta, luontoarvojen kuvaajana. MRL 54.2 § todetaan: "Rakennet-
tua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä eri-
tyisiä arvoja saa hävittää.” Ja koska kaavan selvityksissä ajantasaisia 
tietoja ei ole otettu huomioon, tulee käyttöön myös MRL 9 §. 

KAER Oy:n Malmin lentokenttäalueella tekemien uusien liito-
oravaselvitysten perusteella voidaan pitää todennäköisenä, että Len-
toasemankortteleiden alueella sijaitsee liito-oravien levähdys- ja pesä-
paikkoja. Kaavan eteneminen vaatii näin ollen sitä, että kaupunki saa 
ELY-keskukselta poikkeusluvan. Koska poikkeuslupaa ei ole, on perus-
teltu syy epäillä, että kaava on lainvastainen.

Kannattajat: Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen

19.01.2021 Pöydälle

31.03.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

17.03.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Salla Hoppu, arkkitehti, puhelin: 310 37240

salla.hoppu(a)hel.fi
Kaisa Jama, tiimipäällikkö, puhelin: 310 22980

kaisa.jama(a)hel.fi
Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi
Kaarina Laakso, tiimipäällikkö (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti (rakennussuojelu), puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 6.5.2020

HEL 2018-008324 T 10 03 03
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Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu on pyytänyt kaupungin-
museon lausuntoa koskien Malmin kaupunginosassa (KO 38) sijaitse-
van Malmin lentokentän alueen asemakaavan muutosehdotuksesta. 
Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja on päättänyt antaa asemakaavoitukselle seuraavan 
lausunnon.

Kaavaratkaisu koskee aluetta Malmin lentokentän alueen eteläosassa, 
suojeltujen lentokenttärakennusten ympärillä ja Tattariharjuntien varrel-
la. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa noin 2200 asukkaan uusi asui-
nalue lähipalveluineen ja puistoineen Malmin lentokentän etelälaidalle. 
Asuntorakentaminen on pääosin 4-8 kerroksista, mutta alueelle on 
suunniteltu sekä korkeampaa (korkeimmillaan 15-kerroksista) että pie-
nimittakaavallisempaa rakentamista. Suunnittelualueen sisälle jää 2019 
voimaan tullut lentokenttäalueen kortteleiden 38340 ja 38341 asema-
kaava, jolla sijaitsevat rakennukset eli lentoterminaali, hangaari ja auto-
tallirakennus on suojeltu.

Kaavasuunnittelun lähtökohtana kaavaselostuksessa mainitaan RKY-
alueen ominaispiirteiden säilyttäminen. Terminaalirakennuksen lisäksi 
kenttäkokonaisuuteen kuuluvat lentokonehalli ja kiitoradat. Kiitoteiden 
linjat säilytetään osana kaupunkirakennetta ja näkyvinä elementteinä 
Lentoasemanpuistossa. Myös avoin maisematila säilytetään puistossa 
matalan kasvillisuuden avulla. Nykyinen tielinja ja näkymä Malmin len-
toaseman kadulta terminaalille säilytetään. Terminaali ja hangaari sijoit-
tuvat Lentoasemanpuiston eteläreunaan ja ne rajaavat puistoaluetta 
kauas näkyvänä rakennusrintamana yhdessä rakennettavan koulun 
kanssa.

Suunnittelualue on pinta-alaltaan 25,5 ha, ja rakennusoikeutta on 130 
683 k-m2. Puolet alueesta on puistoa ja toinen puoli kaupunkimaista 
rakennetta. Asuinkortteleiden kaavallinen ratkaisu perustuu suurkortte-
leihin, joissa rakentamisen mittakaava vaihtelee. Lentoasemanpuiston 
läheisyydessä rakentaminen madaltuu ja sovitetaan suojeltujen lento-
kenttärakennusten mittakaavaan. Lentoasemanpuisto on keskeinen 
osa koko lentokenttäalueelle kaavaillusta puistoverkostosta ja sillä on 
merkittävä rooli koko alueen identiteetin muodostumisessa. 

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa lentoaseman alue on osoitettu 
tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi sekä RKY-alueeksi, jolla on 
sovitettava yhteen osoitettu maankäyttö ja kulttuuriympäristön arvojen 
säilyminen. Helsingin 2018 voimaan tulleessa yleiskaavassa aluetta 
kehitetään pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelu-
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jen sekä lähipalvelujen käyttöön, jolla pääasiallisena tehokkuutena on 
1,0 – 2,0. 

Kaupunginmuseon lausunto:

Kaupunginmuseo on todennut aiemmissa lausunnoissaan alueen arvot 
RKY 2009 kohdealueena ja sen erityiset arvot ilmailuhistoriallisena 
kohteena, joiden tulee olla alueen suunnittelun lähtökohtana. Lisäksi 
Malmin lentoasema on valittu kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön 
hyväksymään valikoimaan suomalaisen modernismin merkkiteoksia 
1920-luvun lopulta 1970-luvulle.

Lentoasema valmistui toimintakuntoon joulukuussa 1936, avajaisia vie-
tettiin 1938. Kentällä on merkittävä historia siviili-, sotilaskenttänä ja he-
ti sodan jälkeen valvontakomission käyttöön ottamana kenttänä. Mal-
min merkitys kansainvälisenä lentoasemana väheni, kun yhä suurem-
pien lentokoneiden edellyttämät kiitoradat valmistuivat Vantaalle Seutu-
laan olympiavuonna 1952. Näihin päiviin asti jatkunut toiminta on koos-
tunut lentokoulutuksesta, yleisilmailusta ja viranomaislennoista.

Kaupunginmuseo on pitänyt tärkeänä, että asemakaavoituksella mah-
dollistetaan kenttäalueen ja kiitoteiden säilyminen muistumina kentästä 
ja sen käytöstä. Aiemmassa lausunnossaan kaupunginmuseo esitti 
myös, että asemakaava-alueella sijaitsevien 1940-luvulta peräisin ole-
vien asuinparakkien säilymistä tulee tutkia. Puistoalueella on pyritty ot-
tamaan huomioon alueen ominaispiirteitä ja historiaa suojelumääräyk-
sin. Asemakaavaehdotuksessa Lentoasemanpuisto on merkitty VP-1: 
Puisto. Alueella sijaitsee kulttuurihistoriallisia arvoja. Lisäksi puistoalu-
eella säilyvien kiitoteiden osat on merkitty s:llä: Säilytettävä alueen osa, 
jolla sijaitsee kiitorata. Alueen pintamateriaalin tulee erottua puistoalu-
eella. Sen sijaan lentokentän toimintaan liittyneiden 1940-luvun asuin-
parakkeja ei ole kaavaratkaisussa huomioitu.

Arkeologinen kulttuuriperintö:

Malmin lentokentän eteläpuolella asemakaavan muutosalueella sijait-
see useita muinaismuistolain suojaamia ensimmäisen maailmansodan 
aikaisia Viaporin linnoituksen maarintaman linnoitteita ja vanha tielin-
jaus. Tukikohdat IX:1-3 sijaitsevat asuntorakentamiseen ja niiden piha-
alueiksi osoitetuilla kohdilla kuten myös Vanhan Porvoontien tieraunio-
na oleva osuus. Tien käytössä oleva osuus muutosalueella muuttuu 
Vanhan Viipurin maantie –nimiseksi kevyen liikenteen väyläksi.

Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelun kustantamana alueen 
muinaismuistojen dokumentointi suoritettiin syyskuussa 2019 Museovi-
raston toimesta. Linnoitteiden maanpäälliset osat ja joitakin esiin ote-
tuista maanalaisista linnoitteista dokumentoitiin. Tutkimuksessa saatu-
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jen tulosten perusteella asemakaavoituspalvelun, Museoviraston ja 
Helsingin kaupungin-museon kesken päädyttiin asemakaavan muuto-
sehdotuksen mukaiseen ratkaisuun. Maanpinnalla näkyvät rakenteet 
säilytetään ja rakennustöiden yhteydessä esiin tulevat mahdolliset 
maanalaiset linnoitteet tutkitaan ja ne voidaan poistaa dokumentoinnin 
jälkeen. 

Malmin lentoaseman kadun aseman 3 länsipuoliset osat VP-alueella on 
merkitty sm-merkinnällä, jolla kielletään alueen kaivaminen, peittämi-
nen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen muinaismuistolain nojalla. 
Kadun itäpuolella sijaitseva suojahuone asuinkorttelin 38341 pihalla on 
saanut sm-merkinnän. Kaavamääräyksen mukaan alueille on laadittava 
kunnostus- ja hoitosuunnitelma ja niistä koskevista toimenpiteistä on 
neuvoteltava museoviranomaisten kanssa.

Näitä kahta kohdetta ympäröi smd –alue, joka on rajattu Museoviraston 
muinaisjäännösrekisterin aseman 3 aluerajauksen mukaisesti. Alueella 
sijaitsee todennäköisesti peitettyjä linnoitteita, mutta myös tuhoutunei-
ta. Näillä alueilla kaavamääräysten mukaan tulee tarvittaessa ottaa 
esiin ja dokumentoida rakennustöiden yhteydessä rakennuttajan kus-
tannuksella mahdolliset esiin tulevat linnoitteet, jotka voidaan poistaa 
dokumentoinnin jälkeen.

Kastrupinkadun länsipuolella sijaitsee aseman 2 säilytettävä osa kortte-
lissa 38264. Sitä ympäröi myös smd-alue. Aluerajaukset on tehty sa-
moin periaattein kuin aseman 1 kohdalla. Niitä koskee myös samat 
määräykset kuin asemaa 3. Maahan kaivetut peittyneet tai peitetyt lin-
noitteet sijaitsevat asuntokortteleiden ja niiden pihojen ja kadun alueel-
la.

Aseman 1 vähäiset jäännökset sijaitsevat Tattariharjuntie itäpuolella 
KTY-1 -alueella ja se on merkitty smd -alueena. Vanhan Porvoontien 
linjaus tutkittiin syyskuussa 2019 ja sen suojelu on poistettu ilman jat-
kotutkimusvaatimusta.

Asemakaavamuutosalueen muinaismuistoja koskevat rajat ja määräyk-
set ovat käytyjen neuvottelujen mukaiset eikä kaupunginmuseolla ole 
niistä huomautettavaa.

Lopuksi:

Helsingin yleiskaavassa alue on osoitettu asumisen, puistojen, virkis-
tys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön. Yleiskaavaa oh-
jaavassa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa lentoaseman alue on 
osoitettu tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi sekä RKY-
alueeksi, jolla on sovitettava yhteen osoitettu maankäyttö ja kulttuu-
riympäristön arvojen säilyminen. Näiden tavoitteiden yhteensovittami-
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nen on vaikeaa. Arvokkaan rakennusperinnön suojelun lisäksi kenttä-
alueen säilyttäminen mahdollisimman laajana ja avoimena, arkeologi-
sen kulttuuriperinnön huomioon ottaminen sekä uuden rakentamisen 
sovittaminen kulttuuriympäristön arvoihin on kulttuuriympäristön vaali-
misen näkökulmasta keskeistä. Käsillä olevassa asemakaavaehdotuk-
sessa otetaan huomioon kulttuuriympäristön osien, rakenteiden ja ar-
keologisen perinnön säilymisen tavoitetta, mutta koska alueen käyttö 
tulee täydellisesti muuttumaan, sen keskeiset alkuperäiseen ja vuosi-
kymmeniä jatkuneeseen toimintaan liittyvät kulttuurihistorialliset omi-
naispiirteet jäävät fragmentaarisiksi, eikä kokonaisuus enää hahmotu 
lentoasemaympäristönä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupun-
ginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 21.9.2018

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

sari.saresto(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 04.02.2020 § 7

HEL 2018-008324 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12623 pohjakartan 
kaupunginosassa 38 Malmi. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12623
Kaupunginosa: 38 Malmi
Kartoituksen työnumero: 22/2019
Pohjakartta valmistunut: 14.6.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 14.08.2019 § 57

HEL 2018-008324 T 10 03 03

Arkkitehti Salla Hoppu esitteli.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Brommankatu–Brommagatan

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (Malmin lentoaseman lentoreitit). Bromma on 
lentoasema Tukholmassa, Ruotsissa. Malmilta lennettiin sinne sään-
nöllisesti kaupallisia lentoja vuodesta 1936 alkaen.

Hyppytorninpuisto–Hopptornsparken

(puisto): Paikalla sijaitsevan hyppytornin tai harjoitustornin mukaan, jo-
ka on otettu käyttöön vuonna 1994.

Kastrupinkatu–Kastrupgatan 

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (Malmin lentoaseman lentoreitit). Kastrup on len-
toasema Kööpenhaminassa, Tanskassa. Malmilta lennettiin sinne 
säännöllisesti kaupallisia lentoja vuodesta 1948 alkaen. 

Lentoreitinpuisto–Flygruttsparken
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(puisto)

Perustelu: Ryhmänimi (Malmin lentoaseman lentoreitit).

Malmin lentoaseman katu–Malms flygplats gata 

(katu)

Perustelu: Liitynnäinen, Malmin lentoaseman mukaan.

Pulkovonkuja–Pulkovogränden 

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (Malmin lentoaseman lentoreitit). Pulkovo (aik. 
Šosseinaja) on lentoasema Pietarissa Venäjällä. Malmilta lennettiin 
sinne säännöllisesti kaupallisia lentoja vuodesta 1948 alkaen.

Spilvenkuja–Spilvegränden 

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (Malmin lentoaseman lentoreitit). Spilve on len-
toasema Riiassa, Latviassa. Malmilta lennettiin sinne säännöllisesti 
kaupallisia lentoja vuodesta 1937 alkaen.

Tempelhofinkatu–Tempelhofsgatan

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (Malmin lentoaseman lentoreitit). Tempelhof on 
lentoasema Berliinissä, Saksassa. Malmilta lennettiin sinne säännölli-
sesti kaupallisia lentoja vuodesta 1937 alkaen.

Lentoreittien historiaa selvitettäessä käytettyjä lähteitä:

http://www.timetableimages.com/ttimages/complete/complete.htm

Wikipedia (suom., ruots., engl.)

John Wegg 1983: Finnair–The Art of Flying since 1923. Finnair.
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Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 81
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2021-004203, 2021-004204, 2021-004206, 2021-004207, 2021-004210, 2021-004217, 2021-004218, 2021-
004219

Päätös

Ryhmäaloitteet

 Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloi-
te koronapandemian jälkeisestä elpymisohjelmasta

 Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite asuntopolitiikan 
vaikutusarvioinnista

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Pentti Arajärven ym. aloite julkisen kaupunkitilan tai reitin 
nimeämisestä Jörn Donnerin muistoksi

 valtuutettu Petrus Pennasen ym. aloite yhden luukun periaatteesta 
erityislasten ja heidän vanhempiensa tukemiseen

 valtuutettu Pia Pakarisen ym. aloite Etelä-Karjalan mallin hyödyn-
tämisestä lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa

 valtuutettu Pia Pakarisen ym. aloite Lasten oikeuksien puiston pe-
rustamisesta Koskelaan

 valtuutettu Fatim Diarran ym. aloite kesäajan palveluista ja virkis-
tysmahdollisuuksista Rajasaareen

 valtuutettu Mirita Saxbergin ym. aloite lauttaliikenteestä Kruunuvuo-
renrannan laitureilta keskustaan nykyisten vesiliikennöitsijöiden 
kanssa 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 63
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:

 Jan Vapaavuori, ersättare Tapio Klemetti 
 Arja Karhuvaara, ersättare Laura Rissanen
 Terhi Koulumies, ersättare Laura Varjokari
 Seija Muurinen, ersättare Matias Pajula
 Mia Nygård-Peltola, ersättare Matti Niiranen
 Jasmin Hamid, ersättare Lilja Tamminen
 Maria Ohisalo, ersättare Amanda Pasanen
 Thomas Wallgren, ersättare Maija Anttila

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:

 Dan Koivulaakso

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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§ 64
Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Sinikka Vepsä och Hannu Oskala valdes till protokollju-
sterare med ledamöterna Heimo Laaksonen och Mai Kivelä som ersät-
tare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Sinikka Vepsä 
och Hannu Oskala till protokolljusterare med ledamöterna Heimo Laak-
sonen och Mai Kivelä 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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§ 65
Frågestund om coronavirusläget

Beslut

På förslag av ordföranden behandlades under frågestunden coronavi-
rusläget och åtgärder som hänför sig till detta.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige ordnar en frågestund.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 66
Ändring i stadsfullmäktiges sammanträdestider 2021

HEL 2020-006980 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade ändra sina sammanträdestider enligt följan-
de:

 Fullmäktigesammanträdet 1.6.2021 kl. 18 ställs in
 Fullmäktige sammanträder 2.6.2021 kl. 18.

Föredragande
Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar
Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

I en regeringsproposition (RP 33/2021) föreslås det en lag om senare-
läggning av 2021 års kommunalval. Valdagen för kommunalvalet 2021 
flyttas från den 18 april till den 13 juni.

Om inte riksdagen stiftar en lag om senareläggning av 2021 års kom-
munalval, börjar fullmäktiges mandattid enligt 15 § 1 mom. i kommunal-
lagen vid ingången av juni månad valåret. Stadsfullmäktige beslutade 
därför 23.9.2020, § 220, sammanträda tisdag 1.6.2021.

Till följd av regeringens förslag att senarelägga kommunalvalet flyttas 
stadsfullmäktiges första sammanträde i juni 2021 till den 2 juni enligt 
den normala onsdagsrytmen. Beslut om övriga ändringar i stadsfull-
mäktiges sammanträdestider för hösten 2021 fattas tidigast vid stads-
fullmäktiges sammanträde 21.4.2021.

Det anges i 94 § 1 mom. i kommunallagen (410/2015) att fullmäktige 
sammanträder vid de tider som fullmäktige beslutat och även när full-
mäktiges ordförande anser det vara påkallat. I 94 § 2 mom. anges det 
att fullmäktige också ska sammankallas när kommunstyrelsen eller 
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minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna begär det för behandling-
en av ett visst ärende.

Föredragande
Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar
Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 23.09.2020 § 220

HEL 2020-006980 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade hålla sina sammanträden år 2021 enligt föl-
jande:

nr vecka dag kl.
1 3 20.1.2021 18 frågestund
2 5 3.2.2021 18
3 7 17.2.2021 18 motionsbehandling
4 9 3.3.2021 18 frågestund
5 11 17.3.2021 18
6 13 31.3.2021 18 frågestund
7 16 21.4.2021 18
8 18 5.5.2021 18 frågestund
9 20 19.5.2021 18 motionsbehandling

10 22 1.6.2021 18  
11 24 16.6.2021 18
12 25 23.6.2021 16 bokslut
13 34 25.8.2021 18
14 36 8.9.2021 18 frågestund
15 38 22.9.2021 18  
16 40 6.10.2021 18 motionsbehandling
17 42 20.10.2021 18 frågestund
18 44 3.11.2021 18  
19 45 10.11.2021 16 budget
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20 47 24.11.2021 18 budget, motionsbehandling
21 49 8.12.2021 16

Föredragande
Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 67
Val av ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion

HEL 2021-003350 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 konstaterade att Terhi Koulumies förtroendeuppdrag som ersättare i 
stadsstyrelsens koncernsektion har upphört

 valde Daniel Sazonov till ersättare (personlig ersättare för Juha Ha-
kola) i stadsstyrelsens koncernsektion för den mandattid som slutar 
vid utgången av fullmäktigeperioden. 

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 5.6.2019 (§ 187) Terhi Koulumies (Saml.) till 
personlig ersättare för Juha Hakola i stadsstyrelsens koncernsektion 
för den mandattid som börjar i juni 2019.

Terhi Koulumies anhöll 19.2.2021 om avsked för förtroendeuppdraget 
som ledamot i stadsstyrelsen, och stadsfullmäktige beviljade henne av-
sked 17.3.2021, § 54. Enligt 2 kap. 4 § i förvaltningsstadgan väljs le-
damöterna och ersättarna i koncernsektionen bland ledamöterna och 
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ersättarna i stadsstyrelsen. Eftersom Terhi Koulumies inte längre är le-
damot i stadsstyrelsen, förlorar hon sin valbarhet till förtroendeuppdra-
get som ersättare i stadsstyrelsens koncernssektion.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid 
ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den 
som utses ska vara valbar med stöd av 71 § i och 73 § i kommunalla-
gen.

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 194

HEL 2021-003350 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto
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 toteaa, että kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen Ter-
hi Koulumiehen luottamustoimi on päättynyt ja

 valitsee Daniel Sazonovin varajäseneksi (Juha Hakolan henkilökoh-
tainen varajäsen) kaupunginhallituksen konsernijaostoon valtuusto-
kauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Käsittely

22.03.2021 Ehdotuksen mukaan

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta 
esittää Daniel Sazonovia varajäseneksi kaupunginhallituksen konserni-
jaostoon valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 68
Val av ledamot i stadsstyrelsens koncernsektion

HEL 2021-003502 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Juha Hakola avsked från förtroendeuppdraget som leda-
mot i stadsstyrelsens koncernsektion

 valde Jenni Pajunen till ledamot i stadsstyrelsens koncernsektion 
för den mandattid som slutar vid utgången av fullmäktigeperioden. 

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i pro-
tokollet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 17.3.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 5.6.2019 (§ 187) Juha Hakola (Saml.) till leda-
mot i stadsstyrelsens koncernsektion för den mandattid som börjar i ju-
ni 2019. Juha Hakola anhåller (17.3.2021) om avsked från förtroende-
uppdraget som ledamot i stadsstyrelsens koncernsektion på grund av 
förändrade förtroendeuppdrag.
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Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har gilti-
ga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den för-
troendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid 
ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den 
som utses ska vara valbar med stöd av 71 § i och 73 § i kommunalla-
gen.

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

Enligt 2 kap. 4 § i förvaltningsstadgan ska den som inväljs i stadssty-
relsens koncernsektion vara ledamot eller ersättare i stadsstyrelsen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 17.3.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 195

HEL 2021-003502 T 00 00 02
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Juha Hakolalle eron kaupunginhallituksen konsernijaoston 
jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Jenni Pajusen jäseneksi kaupunginhallituksen konserni-
jaostoon valtuustokauden lopussa päätyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti. 

Käsittely

22.03.2021 Ehdotuksen mukaan

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta 
esittää Jenni Pajusta jäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon 
valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 69
Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2021-002398 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige

 konstaterade att Heidi Manns-Haatanens förtroendeuppdrag som 
nämndeman vid tingsrätten har upphört

 valde Kaisa Suhonen till nämndeman vid tingsrätten för den man-
dattid som slutar vid utgången av fullmäktigeperioden. 

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingfors tingsrätt Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 21.6.2017 (§ 294) Heidi Manns-Haatanen (Grö-
na) till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid ut-
gången av maj 2021. Heidi Manns-Haatanen har avlidit 15.1.2021.

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

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid 
ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingfors tingsrätt Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 15.03.2021 § 179

HEL 2021-002398 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto

 toteaa, että käräjäoikeuden lautamies Heidi Manns-
Haatasen luottamustoimi on päättynyt ja

 valitsee Kaisa Suhosen käräjäoikeuden lautamieheksi valtuusto-
kauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Esittelijä
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hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 70
Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2020-012210 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Anne Korpi avsked från förtroendeuppdraget som nämn-
deman vid tingsrätten

 valde Henriikka Tikka till nämndeman vid tingsrätten för den man-
dattid som slutar vid utgången av fullmäktigeperioden. 

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor

1 Sekretessbelagd (Tietosuojalaki 29 §)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingfors tingsrätt Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 21.6.2017 (§ 294) Anne Korpi (Saml.) till nämn-
deman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid utgången av 
maj 2021. Anne Korpi anhåller (5.11.2020) om avsked från förtroende-
uppdraget som nämndeman vid tingsrätten.
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Enligt lagen om nämndemän vid tingsrätterna (675/2016) väljer kom-
munfullmäktige nämndemännen vid tingsrätterna för en period som 
motsvarar fullmäktiges mandatperiod. För nämndemännen vid tingsrät-
ten gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om kommunens förtro-
endevalda.

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

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor

1 Sekretessbelagd (Tietosuojalaki 29 §)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingfors tingsrätt Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 15.03.2021 § 178

HEL 2020-012210 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto
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 Myöntää Anne Korvelle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsee Henriikka Tikan käräjäoikeuden lautamiehek-
si valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi
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§ 71
Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om befogenheterna vid för-
delning av understödsanslag som står till centralförvaltningens 
disposition

HEL 2021-003290 T 00 01 00

Beslut

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

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
Eeva-Liisa Rintala, expert, telefon: 310 33303

eevaliisa.rintala(a)hel.fi

Bilagor

1 Förvaltningsstadga 31.3.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Det är meningen att förvaltningsstadgan ska få en särskild bestämmel-
se om att kanslichefen har rätt att besluta om fördelning av under-
stödsanslag som står till centralförvaltningens disposition och övervak-
ning av användningen av understöden. Den här befogenheten är av-
sedd att vara delegerbar.

Ändringen är klargörande till sin karaktär. Besluten om understödsan-
slagen och övervakningen av användningen har i sektorerna separat 
ålagts nämnderna i förvaltningsstadgan. Verksamheten vid centralför-
valtningen har baserat sig bara på kanslichefens och avdelningarnas 
budgetbefogenheter, och det har inte funnits några säskilda bestäm-
melser om understöden.
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För klarhetens skull och för att stadgehelheten ska vara enhetlig är det 
motiverat att införa en särskild bestämmelse om understöden också för 
centralförvaltningen. Revisionskontoret har i sin granskningspromemo-
ria om understöden fäst avseende vid att förvaltningsstadgan är oen-
hetlig. Ändringen påverkar inte stadsstyrelsens understödsbefogenhe-
ter.

Förvaltningsstadgan föreslås får en ny punkt 8a i 12 kap. 1 § 2 mom. 
med följande lydelse:

Kanslichefen, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna, 
beslutar om eller godkänner grunder och gränser enligt vilka en tjänste-
innehavare beslutar om

8a fördelning av understödsanslag som står till centralförvaltningens 
disposition och övervakning av användningen av understöden

Ändringen bör behandlas i stadsstyrelsen 22.3.2021 och i stadsfullmäk-
tige 31.3.2021, för att den ska ha trätt i kraft när stadskansliet i april 
2021 beviljar organisationsunderstöd inom ramen för sysselsättnings-
åtgärderna.

Ändringen har beretts i samverkan mellan stadskansliets näringslivs-
avdelning och förvaltningsavdelning. De föreslagna ändringarna i för-
valtningsstadgan behandlades 15.3.2021 i stadgearbetsgruppen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
Eeva-Liisa Rintala, expert, telefon: 310 33303

eevaliisa.rintala(a)hel.fi

Bilagor

1 Förvaltningsstadga 31.3.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 193

HEL 2021-003290 T 00 01 00
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen 1 mukaisesti.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
Eeva-Liisa Rintala, asiantuntija, puhelin: 310 33303

eevaliisa.rintala(a)hel.fi
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§ 72
Ändring av de förtroendevaldas ekonomiska förmåner

HEL 2021-002358 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige ändrade de förtroendevaldas ekonomiska förmåner 
enligt följande:

Ersättning för resekostnader som ansluter sig till förtroendeuppdrag

I slutet av tredje stycket i detta kapitel tillades följande sista mening:

Fullmäktigeledamöterna och -ersättarna har rätt att under säsongen ut-
nyttja HRT:s stadscyklar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor

1 Förtroendevaldas ekonomiska förmåner 3-21

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ersättning för resekostnader som ansluter sig till förtroendeuppdrag

Fullmäktigeledamöterna och -ersättarna föreslås få rätt att tills vidare 
utnyttja HRT:s stadscyklar under säsongen. Förmånen är förenlig med 
stadens motions- och rörlighetsprogram. Syftet är att fysisk aktivitet ska 
bli en naturlig del av människornas dagliga liv. Förmånen är personlig 
och skattepliktig. Stadscykeln kan utnyttjas för skötseln av förtroende-
uppdrag och på fritiden.

Befogenheter
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Enligt 14 § i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om grunderna för 
de förtroendevaldas ekonomiska förmåner. I 31 kap. i förvaltningsstad-
gan ingår bestämmelser om grunderna för de förtroendevaldas ekono-
miska förmåner och ersättningar som förutsätts i kommunallagen. En-
ligt förvaltningsstadgan beslutar stadsfullmäktige utöver grunderna för 
förmånerna också om storleken på arvoden och ersättningar och om 
hur de begränsas.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor

1 Förtroendevaldas ekonomiska förmåner 3-21

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Sektorerna, affärsverken och förvaltningarna

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 15.03.2021 § 184

HEL 2021-002358 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa luottamushenkilöiden taloudellisia 
etuuksia seuraavasti: 

Luottamustoimeen liittyvien matkakustannusten korvaaminen

Luvun kolmannen kappaleen viimeiseksi lauseeksi lisätään:

Kaupunginvaltuutetuilla ja varavaltuutetuilla on oikeus saada HSL:n 
kaupunkipyöräkausi käyttöönsä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi
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§ 73
Den av ledamoten Kati Juva väckta motionen om könsneutrala re-
sekort och blanketter

HEL 2020-001114 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Olli Lahtinen, specialplanerare, telefon: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Lausunto, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, 17.2.2021

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Kati Juva och 23 andra ledamöter föreslog i sin fullmäkti-
gemotion (19.1.2020) att staden vidtar åtgärder för att se till att kön inte 
behöver registreras på resekort och dessutom att alla blanketter och 
enkäter som staden använder ger de svarande möjlighet att välja ett 
könsneutralt alternativ när det är juridiskt möjligt.

Jämställdhetskommittén och samkommunen Helsingforsregionens tra-
fik (HRT) ombads ge utlåtanden med anledning av motionen. Man ut-
redde dessutom ärendet tillsammans med stadskansliets rättstjänst 
och den nuvarande enheten stadsfakta.

Stadsfullmäktige beslutade 9.9.2020 (§ 200) återremittera ärendet för 
ny beredning utgående från att staden påbörjar beredningen för att 
stryka könsuppgiften från HRT:s resekort och utarbetar en riktlinje på 
stadsnivån om att könsalternativen "annat" och "jag vill inte precisera" 
läggs till bakgrundsuppgifterna för alla nätenkäter och andra frågefor-
mulär.

Undersökningar och enkäter
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Då ärendet senast behandlades i stadsstyrelsen 24.8.2020 framhölls 
det i motiveringstexten med hänvisning till utredningar att det för närva-
rande inte finns någon möjlighet att i befolkningsregistret registrera sig 
som något annat än man eller kvinna. I praktiken är det därför nödvän-
digt att använda de traditionella klassificeringarna man och kvinna i all 
officiell befolkningsstatistik.

Det officiella statistiksystemet baserar sig starkt på befolkningsregister-
uppgifterna i könsklassificeringen. En ändring av detta skulle kräva en 
ändring av lagstiftningen om befolkningsregistret samt en ändring av 
praxisen för registrering av uppgifter i befolkningsregistret. Staden har 
inte befogenheter i saken. I enkätbaserade datainsamlingar är det där-
emot möjligt att avvika från klassificeringen man/kvinna.

I de invånarenkäter som stadskansliets enhet stadsfakta genomför är 
det numera standard med ett neutralt alternativ för könsuppgiften.

I alternativet med tre svarspunkter får den som svarar alternativen 
”man”, ”kvinna” och ”annat/vill inte svara”. I frågor med fyra svarspunk-
ter finns alternativen ”man”, ”kvinna”, ”annat” och ”vill inte svara”.

Stadens sektorer använder i sina många tjänster tryckta blanketter, där 
det ofta frågas efter bakgrundsuppgifter om dem som svarar. Till följd 
av det stora antalet blanketter är det inte ändamålsenligt att samla in 
uppgifter om i vilken mån de ger tillräckligt med alternativ när det gäller 
att uppge könsidentitet. Det är meningen att stadskansliets förvalt-
ningsdirektör, som enligt 12 kap. 2 § i förvaltningsstadgan har rätt att 
ge förhållningsregler som gäller förvaltningen, beslutsberedningen och 
ärendehanteringen, ska ge sektorerna och affärsverken anvisningar om 
att de i fortsättningen ska utarbeta stadens blanketter så att det för 
könsuppgiften finns alternativen ”man”, ”kvinna”, ”annat" och "vill inte 
svara”.

Webbenkäter

Stadskansliet bereder upphandlingen av ett enkätsystem via konkur-
rensutsättning för hela stadens bruk. Vid bestämmandet av kraven be-
aktas det som nämns i fullmäktigemotionen om erbjudande av fyra 
könsalternativ vid insamlingen av bakgrundsuppgifter för enkäterna. 
Funktionen kan genomföras på olika sätt. De anställda vid staden som 
utarbetar enkäter kan erbjudas egna modellunderlag i enkätsystemet i 
vilka det finns en färdig bakgrundsenkät med alternativ i enlighet med 
motionen.

I systemet ingår anvisningar på stadsnivå, så att beredarna har tillgång 
till riktlinjer för verksamheten när de utarbetar enkäter. Konkurrensut-
sättningen genomförs under våren 2021, och det är meningen att det 
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valda systemet ska användas i hela staden vid mottagandet av olika 
typer av invånarenkäter, anmälningar och kundkommentarer.

Eftersom staden utöver sin egen systemlösning också använder andra 
webbtjänster där det kan frågas efter bakgrundsuppgifter, bereds det 
anvisningar på stadsnivå om hur frågorna om könet alltid ska ställas 
om det frågas efter könet på den som svarar. Till sådana tjänster hör 
exempelvis kartbaserade enkäter och vissa färdiga plattformar för ge-
mensam utveckling och idékläckning. I vissa tjänster, såsom medborg-
arbudgeteringen, frågas det inte separat efter personens bakgrunds-
uppgifter, utan tjänsten suomi.fi, som används för stark identifiering, 
hämtar personuppgifterna från befolkningsregistret, som än så länge 
bara känner till två kön.

För att sprida anvisningarna med riktlinjer till dem som utarbetar enkä-
ter utnyttjas stadens interna kommunikationskanaler och expertnätverk.

HRT:s resekort

Helsingfors stadsfullmäktiges vilja att resekortet inom kollektivtrafiken 
ska ha ett könsneutralt informationsinnehåll har varit känd för HRT, 
som ansvarar för biljettsystemet. HRT ansvarar för planeringen och 
genomförandet av biljettsystemet inom den kollektiva lokaltrafiken.

HRT framhåller 17.2.2021 följande i ett nytt utlåtande som begärdes 
med anledning av stadsfullmäktiges beslut om återremiss:

HRT stöder med biljettkontrollsverksamheten en regelrätt användning 
av biljetterna och ser därmed till att det inflyter biljettintäkter. Med bil-
jettintäkterna säkerställs det att kollektivtrafikens servicenivå och med-
lemskommunernas subvention för kollektivtrafiken förblir som planerat. 
I det rådande ekonomiska läget är det mer kritiskt än förut att trygga bil-
jettintäkterna.

Det personliga resekortet innehåller information om ägarens personbe-
teckning. Könsuppgifterna finns inte registrerade på resekort eller i 
bakgrundssystemet för resekorten. Vid kontroll av resekort gör man 
den första bedömningen av huruvida kortet är i ägarens besittning uti-
från de ålders- och könsuppgifter som kontrollapparaten avläser från 
personbeteckningen. Eftersom kontrollresurserna är begränsade är det 
viktigt att göra en snabb och så omfattande första bedömning som möj-
ligt för att trygga biljettintäkterna. Att möta könsmångfald hör till det 
dagliga kontrollantarbetet och är en del av biljettkontrollantens yrkes-
skicklighet. Biljettkontrollanter har utbildats bland annat av Seta, och 
vid utbildningen av kontrollanterna ägnas det också i fortsättningen 
speciell uppmärksamhet åt förmågan att ta hänsyn till könsmångfalden.
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HRT arbetar för tillfället med att förnya biljett- och betalningssystemet. I 
den framtida kod- och kontobaserade tjänsten finns reserätten och 
kunduppgifterna i bakgrundssystemet och inte längre på ett kort med 
identifikationsuppgifter, i en telefon eller i någon annan eventuell identi-
fierare. HRT planerar i samband med planeringsarbetet på den kodba-
serade tjänsten också de uppgifter som behövs i biljettkontrollssituatio-
ner – vid den första bedömningen och vid identifieringen av kunden – 
och beaktar fullmäktigemotionen som en del av arbetet. Vi förbereder 
könsuppgiften i det nya kontobaserade underlaget med indelningen: 
kvinna, man, annat, vill inte svara. Den kod- och kontobaserade tjäns-
te- och systemhelheten tas etappvis i bruk under 2020-talet.

För att trygga biljettintäkterna och genomföra en kostnadseffektiv kon-
trollverksamhet måste biljettkontrollanterna också hädanefter kunna 
göra en så heltäckande första bedömning som möjligt, så att det går att 
upptäcka eventuella situationer med missbruk av personliga biljetter.

Befogenheter

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Olli Lahtinen, specialplanerare, telefon: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Lausunto, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, 17.2.2021

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 202

HEL 2020-001114 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Käsittely

22.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Kappaleen 10 viimeisen lauseen loppuosa muute-
taan seuraavasti:
"…joissa sukupuolen kirjaamiseen on käytössä vaihtoehdot "mies", 
"nainen", "muu” ja ”en halua vastata". "

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Reetta Vanhasen vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

15.03.2021 Pöydälle

24.08.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 09.09.2020 § 200

HEL 2020-001114 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige återremitterade ärendet till stadsstyrelsen för ny be-
redning. 

Behandling

09.09.2020 Återremitterades

Ledamoten Katju Aro understödd av ledamoten Eva Biaudet föreslog 
att ärendet skulle återremitteras för ny beredning utgående från att sta-
den påbörjar beredningen för att stryka könsuppgiften från HRT:s rese-
kort och utarbetar en riktlinje på stadsnivån om att könsalternativen 
"annat" och "jag vill inte precisera" läggs till bakgrundsuppgifterna för 
alla nätenkäter och andra frågeformulär.

5 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ
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JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att 
staden påbörjar beredningen för att stryka könsuppgiften från HRT:s 
resekort och utarbetar en riktlinje på stadsnivån om att könsalternativen 
"annat" och "jag vill inte precisera" läggs till bakgrundsuppgifterna för 
alla nätenkäter och andra frågeformulär.

Ja-röster: 23
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Juha Hakola, 
Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Pia Kop-
ra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Dani Niskanen, Mi-
ka Raatikainen, Risto Rautava, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel 
Sazonov, Sampo Terho, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Jan Va-
paavuori, Paavo Väyrynen

Nej-röster: 38
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Laura Fin-
ne-Elonen, Mia Haglund, Jasmin Hamid, Joel Harkimo, Mari Holopai-
nen, Veronika Honkasalo, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan 
Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Mut-
tilainen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Jaana Pelkonen, Petrus 
Pennanen, Marcus Rantala, Pauliina Saares, Suldaan Said Ahmed, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Pil-
vi Torsti, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Blanka: 24
Jussi Chydenius, Eveliina Heinäluoma, Abdirahim Husu Hussein, Ville 
Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, 
Seija Muurinen, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti 
Parpala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Na-
sima Razmyar, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sin-
nemäki, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för 
ny beredning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Olli Lahtinen, specialplanerare, telefon: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
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§ 74
Höjning av finansieringsandelen i ombyggnadsprojektet för Olym-
piastadion

HEL 2020-014449 T 02 05 02

Beslut

Stadsfullmäktige godkände en höjning av stadens finansieringsandel i 
renoverings- och ombyggnadsprojektet för Helsingfors Olympiastadion 
med 37 936 500 euro utgående från att stadens finansieringsandel av 
projektets kostnader är totalt högst 168 436 500 euro i stället för högst 
130,5 miljoner euro enligt det tidigare beslutet.

Stadsfullmäktige konstaterade dessutom att en förutsättning för verk-
ställigheten av detta beslut är att finska staten deltar i kostnaderna för 
renoverings- och ombyggnadsprojektet för Olympiastadion med minst 
en lika stor andel.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Atte Malmström, koncernstyrningschef, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1 Rahoitushakemus
2 Liite 1 Projektinjohtourakkamallin kuvaus
3 Liite 2 Rahoitustarvelaskelma 28.9.2016
4 Liite 3 Lisärahoitustarpeen perustelut
5 Liite 4 Rahoituslaskelma 17.12.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Stadion-stiftelsen sr Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar
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Bakgrund

Stadionstiftelsen sr är en stiftelse i vilken staden har bestämmande in-
flytande och vars uppgift är att främja och stödja idrott och idrottsfost-
ran. Stiftelsen förverkligar sin uppgift genom att sköta och underhålla 
Olympiastadion som ägs av Helsingfors stad, överlåta den mot ersätt-
ning för olika slags tränings- och tävlingsevenemang och andra eve-
nemang för allmänheten och använda dess lokaler.

Olympiastadion färdigställdes år 1938 och den har skyddats år 2006 
med stöd av den dåvarande byggnadsskyddslagen.

Stadsfullmäktige beslutade 28.11.2012 (§ 385) godkänna ett avtal mel-
lan Helsingfors stad och finska staten om samarbete i finansieringen av 
ombyggnadsprojektet för Helsingfors Olympiastadion. Enligt samar-
betsavtalet förbinder sig parterna till att finansiera de godtagbara och 
verkliga mervärdesskattefria kostnaderna för ombyggnadsprojektet 
med lika stora andelar. Samtidigt beslutade stadsfullmäktige bevilja 
Stadionstiftelsen ett lån på 5,9 miljoner euro ur fonden för idrotts- och 
friluftsanläggningar för finansiering av ombyggnadsprojektet för Olym-
piastadion.

Stadsfullmäktige beslutade 28.11.2012 (§ 386) bevilja Stadionstiftelsen 
ett lån på 1,5 miljoner euro ur fonden för idrotts- och friluftsanläggning-
ar för finansiering av ombyggnadsprojektet för Olympiastadion. Lånet 
som stadsfullmäktige beviljade innehöll ett lån på 0,5 miljoner euro för 
finansiering av planeringskostnaderna för ombyggnaden av Olympia-
stadion.

Stadsfullmäktige beslutade 11.2.2015 (§ 47) godkänna ett tillägg som 
ingås med finska staten till avtalet mellan staden och finska staten om 
samarbete mellan staden och staten i finansieringen av projektet för 
ombyggnad av Olympiastadion, enligt vilket stadens finansieringsandel 
av kostnaderna för ombyggnadsprojektet är totalt högst 104,5 miljoner 
euro. Samtidigt beslutade stadsfullmäktige godkänna projektplanen för 
renoverings- och ombyggnadsprojektet för Helsingfors Olympiastadion, 
daterad 3.11.2014.

Stadsfullmäktige beslutade 18.1.2017, § 8, godkänna en höjning av 
stadens finansieringsandel i renoverings- och ombyggnadsprojektet för 
Helsingfors Olympiastadion med 26 miljoner euro utgående från att 
stadens finansieringsandel av projektets kostnader är totalt högst 130,5 
miljoner euro i stället för högst 104,5 miljoner euro enligt det tidigare 
beslutet.

Staten har på motsvarande sätt fattat beslut om en finansieringsandel 
på högst 130,5 miljoner euro.
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I 2021 års budget som stadsfullmäktige godkände 9.12.2020 konstate-
ras att staden bereder sig på att i fortsättningen delta i ombyggnaden 
av Olympiastadion enligt avtalet som ingicks med finska staten om 
samarbete mellan staden och staten i fråga om finansieringen av om-
byggnaden av Helsingfors Olympiastadion och som stadsfullmäktige 
godkände 28.11.2012.

Stadionstiftelsens ansökan om tilläggsfinansiering för ombyggnaden

Stadionstiftelsen har skickat en ansökan till staden och staten om ytter-
ligare finansiering och slutförande av projektet för ombyggnad och re-
novering av Olympiastadion, daterad 17.12.2020.

Enligt ansökan har Olympiastadions ombyggnads- och renoveringspro-
jekt framskridit så långt att byggherren har kunnat uppskatta projektets 
slutliga kostnad. Finansieringen på 261 miljoner euro var inte tillräcklig 
för att genomföra den godkända projektplanen, med tanke på kost-
nadsutvecklingen.

Stadionstiftelsen föreslår att finska staten och Helsingfors stad beslutar 
att slutföra ombyggnaden av Olympiastadion enligt den godkända pro-
jektplanen, vilket innebär samfinansiering av kostnaderna på 
331 844 000 euro, enligt projektplanen.

Finanspolitiska ministerutskottets beslut 26.11.2019 och Helsingfors 
stadsstyrelses beslut  9.12.2019 innebar att både staten och staden i 
fråga om projektet för ombyggnad och renovering av Olympiastadion 
kommer att hålla fast vid de avtalsmässiga och finansiella skyldigheter 
samt de principer som har överenskommits i det avtal som underteck-
nades 13.3.2013 mellan staten, Helsingfors stad och Stadionstiftelsen.

Eftersom projektet var oavslutat 26.11.2019 och det inte fanns någon 
fullständig säkerhet om den slutliga totalkostnaden, ansåg staten då att 
det inte var möjligt att anslå ytterligare medel för projektet i budgeten 
och inte heller att bevilja projektet ytterligare statligt stöd, utan dessa 
åtgärder kan vidtas först när projektet är färdigt och dess totala kostna-
der är kända och när slutrapporten om projektet har erhållits och 
granskats. Staten godkände 26.11.2019 även att säkerhetsportarna 
och insidan av tornet renoveras som en del av projektet.

Helsingfors stadsstyrelse beslutade 9.12.2019 att den kommer att före-
slå stadsfullmäktige en höjning av stadens finansieringsandel i projek-
tet för ombyggnad och renovering av Olympiastadion, på basis av Sta-
dionstiftelsens ansökan. Höjningen kommer att föreslås efter att projek-
tet har slutförts på så sätt att stadens slutliga kostnadsandel för projek-
tet är hälften av dess godtagbara och faktiska mervärdesskattefria 
kostnader medan staten ska stå för resten av kostnaderna.



Helsingfors stad Protokoll 6/2021 158 (261)
Stadsfullmäktige

Ärende/12
31.03.2021

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

Ytterligare föreslår Stadionstiftelsen finska staten och Helsingfors stad 
att kostnaderna som hör till perioden efter att bygget blivit klart, de s.k. 
övriga projektkostnaderna som godkänts tillsammans, sammanlagt 
5 029 000 euro (inklusive reparation på insidan av tornet 216 000 euro, 
anskaffning av säkerhetsportar med grundarbeten 800 000 euro, gott-
görelse till Caverion Suomi Oy 513 120 euro samt obligatoriska änd-
ringsarbeten efter mottagandet 3 500 000 euro) ska finansieras i enlig-
het med principerna i det avtal som undertecknats 13.3.2013 mellan 
staten, Helsingfors stad och Stadionstiftelsen.

Den slutliga kostnaden för projektet uppgår till 336 873 000 euro, vilket 
innebär ett ytterligare finansieringsbehov på 75 873 000 euro för finan-
siärerna. Enligt de avtal som ingåtts ska staden stå för hälften av beho-
vet av ytterligare finansiering, dvs. 37 936 500 euro, och den totala fi-
nansieringsandelen för hela projektet uppgår till 168 436 500 euro. Sta-
tens andel av projektfinansieringen är lika stor.

I bilagan till ansökan om ytterligare finansiering beskrivs orsakerna till 
kostnadsökningarna i ombyggnads- och renoveringsprojektet. De mest 
betydande har varit förändringarna i målpriset för byggtekniska projekt-
ledningsentreprenader.

Täckning av stadens finansieringsandel

Stadsfullmäktige beslutade 28.11.2012 (§ 385) bevilja Stadionstiftelsen 
ett lån på 5,9 miljoner euro ur fonden för idrotts- och friluftsanläggning-
ar för finansiering av ombyggnadsprojektet för Olympiastadion. Dess-
utom räknades en tidigare finansiering på 0,5 miljoner euro med i sta-
dens finansieringsandel i projektet.

Enligt motiveringarna stadsfullmäktiges beslut 11.2.2015 är det ända-
målsenligt att stadens finansieringsandel täcks genom ett lån som be-
viljas ur fonden för idrotts- och friluftsanläggningar och vars amorte-
ringar börjar först efter att ombyggnadsprojektet har blivit klart. Stiftel-
sen betalas ett årligt institutions- och stiftelsebidrag varav en del riktas 
till betalning av räntor och amorteringar för lånet ur fondens medel.

Stadsfullmäktige beslutade 4.11.2016 (§ 276) bevilja Stadionstiftelsen 
ett lån på 6,3 miljoner euro ur medlen i fonden för idrotts- och friluftsan-
läggningar för planerings- och byggherrearbeten i renoverings- och 
ombyggnadsprojektet för Olympiastadion.

Vidare har stadsfullmäktige beslutat om lån till Stadionstiftelsen 
11.4.2018, § 78 (90 miljoner euro) och 5.8.2019, § 498 (25,5 miljoner 
euro).
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Utgående från stadsfullmäktiges ovannämnda lånebeslut har staden 
hittills beviljat totalt 128,2 miljoner euro i lån till Stadionstiftelsen av sin 
finansieringsandel på 130,5 miljoner euro.

Utöver lånen som nämns ovan har stadsstyrelsen beslutat 19.12.2016 
(768 500 euro), 11.12.2017 (764 500 euro) och 19.11.2018 (759 000 
euro) om placeringar på sammanlagt 2,3 miljoner euro i Stadionstiftel-
sens ombyggnadsfond. Placeringarna är en del av stadens finansie-
ringsandel i projektet.

Staden har också beviljat Stadionstiftelsen ett sammanlagt belopp på 
70 miljoner euro i koncernkredit för att säkerställa att ombyggnadspro-
jektet framskrider enligt planerna. Koncernkrediten påverkar inte sta-
dens finansieringsandel i ombyggnadsprojektet.

På det sätt som redogörs ovan har staden bekostat hela sin finansie-
ringsandel på 130,5 miljoner euro i ombyggnadsprojektet åt Stadionstif-
telsen, med medel från fonden för idrotts- och friluftsanläggningar och 
genom kapitalplaceringar i stiftelsens ombyggnadsfond. Undervisnings- 
och kulturministeriet har betalat 108 335 400 euro i bidrag för projektet. 
Enligt avtalet som undertecknats mellan finska staten och Helsingfors 
stad ska staden erbjuda temporär finansiering till ett belopp på 
22 164 600 euro som motsvarar den resterande finansieringsandelen i 
form av statsbidrag under 2020–2027. Med en låneansökan daterad 
7.10.2019 ansökte Stadionstiftelsen sr om ett tidsbegränsat lån på 
22 164 600 euro av staden, och stadsstyrelsen beslutade om att bevilja 
lånet 4.11.2019.

Dessutom beslutade stadsstyrelsen 2.12.2019 bevilja Stadionstiftelsen 
ett lån på 8 miljoner euro för att tillfälligt finansiera anskaffning av in-
ventarier och utrustning på stiftelsens ansvar.

I samband med behandlingen av bokslutet för 2019 beslutade stads-
fullmäktige 17.6.2020, § 170, överföra 60 miljoner euro av vinstmedlen 
i stadens balansräkning till fonden för idrotts- och friluftsanläggningar.

De framtida lån ur fonden för idrotts- och friluftsanläggningar som 
grundar sig på stadens ökade finansieringsandel tas senare separat 
upp för beslutsfattande.

Avtalstillägg som gäller höjningen av finansieringsandelarna

Om stadsfullmäktige godkänner förslaget förhandlar staden vid behov 
med staten om ett nytt tillägg som gäller en höjning av finansieringsan-
delarna i avtalet mellan Helsingfors stad och finska staten om samar-
bete i finansieringen av ombyggnadsprojektet för Helsingfors Olympia-
stadion som undertecknats 13.3.2013.
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Om båda avtalsparterna bedömer att tillägget är nödvändigt, med hän-
syn till att projektet blir klart, avtalas att staden och staten ska ansvara 
för en höjning av de framtida maximikostnaderna för att genomföra 
ombyggnaden och renoveringen av Olympiastadion, i enlighet med 
stadsfullmäktiges och statens beslut. I övrigt innebär avtalstillägget inte 
en ändring av det ursprungliga avtalet eller det tidigare tillägget till det. 
Ett motsvarande tillägg gjordes i september 2017 på basis av det tidi-
gare beslutet om extra finansiering.

Om det på basis av diskussioner med staten är motiverat att göra ett 
tillägg till avtalet, ska det senare separat föreläggas stadsstyrelsen.

Stadsstyrelsens ställningstagande

Stadsstyrelsen konstaterar att det har varit motiverat att genomföra 
ombyggnadsprojektet av Olympiastadion i enlighet med den ursprung-
liga projektplanen, så att Olympiastadion på bästa sätt kan tillgodose 
behoven hos den stora allmänheten, de som ordnar evenemang, stora 
begivenheter, stadsborna och besökarna. Olympiastadion enligt pro-
jektplanen har planerats till en funktionellt högklassig och flexibel hel-
het, som motsvarar behoven under de kommande decennierna.

I finländska förhållanden är det ett unikt ombyggnadsprojekt, med tan-
ke på omfattningen och kravnivån, som man har lyckats slutföra, bort-
sett från reparationer under garantitiden, och den ombyggda Olympia-
stadion har invigts. Staden bör tillsammans med staten fatta de avtal-
senliga besluten för att finansiera projektets totala kostnader till hälften 
var.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Atte Malmström, koncernstyrningschef, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1 Rahoitushakemus
2 Liite 1 Projektinjohtourakkamallin kuvaus
3 Liite 2 Rahoitustarvelaskelma 28.9.2016
4 Liite 3 Lisärahoitustarpeen perustelut
5 Liite 4 Rahoituslaskelma 17.12.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag
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Utdrag Bilagor till utdrag
Stadion-stiftelsen sr Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadskansliet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 15.03.2021 § 180

HEL 2020-014449 T 02 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupungin rahoitusosuuden ko-
rottamisen Helsingin Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannus-
hankkeen rahoittamisessa 37 936 500 eurolla siten, että kaupungin ra-
hoitusosuus hankkeen kustannuksista on aiemmin päätetyn enintään 
130,5 miljoonan euron sijaan yhteensä enintään 168 436 500 euroa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto toteaa, että tämän päätöksen täytäntöön-
panon edellytyksenä on, että Suomen valtio osallistuu Olympiastadio-
nin uudistamis- ja perusparannushankkeen kustannuksiin vähintään 
yhtä suurella osuudella.

Käsittely

15.03.2021 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Nasima Razmyar
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 75
Projektplan för nybyggnad för Kuninkaantammen peruskoulu och 
Kuninkaantammen päiväkoti

HEL 2020-011951 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för en nybyggnad för Kunin-
kaantammen peruskoulu och Kuninkaantammen päiväkoti, daterad 
15.11.2020, enligt vilken projektet omfattar cirka 4 600 m² bruttoyta och 
byggkostnaderna för projektet uppgår till högst 17 473 000 euro exklu-
sive mervärdesskatt i prisnivån för september 2020.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Hankesuunnitelma Kuninkaantammen pk ja lpk 15.11.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Projektets behövlighet

Projektplanen gäller en nybyggnad för en grundskola och ett daghem i 
Kungseken i stadsdelen Kårböle. Kungseken är ett av Helsingfors nya 
bostadsområden. År 2027 kommer det att finnas 5 500 invånare och 
1 000 arbetstillfällen i Kungseken. Bostadsbyggandet i området är livligt 
och i området behövs skol- och daghemstjänster. I nuläget ordnas 
småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen i området 
på olika verksamhetsställen, delvis i tillfälliga lokaler. De nuvarande lo-
kalernas kapacitet räcker inte till för antalet framtida användare i områ-
det.

Utgående från fostrans- och utbildningssektorns utredning om service-
lokalsnätet är nybyggnadsprojektet behövligt som en del av servicenä-
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tet i området. I området finns ett behov av permanenta lokaler för 
grundläggande utbildning och småbarnspedagogik. Den befintliga lo-
kalkapaciteten och kapaciteten som är under byggnad har beaktats i 
planeringen av servicelokalsnätet. I verksamhetsställets omfattning har 
man beaktat hela serviceområdets beräknade utveckling: befolknings-
prognosen, deltagandet i småbarnspedagogiken och nybyggandet.

Projektplan

Nybyggnadens lokaler planeras för 250 elever inom den grundläggan-
de utbildningen och 210 barn i åldern 1–6 år som deltar i småbarnspe-
dagogiken, varav förskoleundervisningens andel är 60 barn. I nybygg-
naden kommer att arbeta uppskattningsvis 65–70 personer inom små-
barnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande ut-
bildningen. Elevvården och den administrativa personalen kommer att 
bestå av cirka 6 anställda, mat- och städpersonalen av 3–5 anställda 
och därtill anställs en fastighetsskötare.

I och med nybyggnaden får skolan och daghemmet tidsenliga och triv-
samma lokaler. Den grundläggande utbildningens lokala betoning på 
uttrycksförmåga beaktas i planeringen av lokalerna.

En gård för raster och utevistelse anläggs för nybyggnaden. Gården 
förses med redskap som lämpar sig för skol- och daghemsbarn i olika 
åldrar. På tomten ska befintlig park och ett enhetligt område med 
skogsunderlag bevaras. Kravet beaktas i gårdsplaneringen.

Projektet förverkligar målen i Helsingfors stadsstrategi 2017–2021 ge-
nom att erbjuda trygga och hälsosamma inlärningsmiljöer för barnen i 
Kungseken och genom att planera lokalerna så att invånare och lokala 
sammanslutningar har möjlighet att ordna verksamhet och evenemang 
i dem.

Nybyggnadens stomme är av betong. Bottenbjälklaget är bärande och 
förverkligas med uteluftsventilerad krypgrund. Mellanbjälklaget och öv-
re bjälklaget består av ihåliga plattor. Fasadmaterialet är tegel, som 
rappas delvis. Yttertaket är delvis grönt tak, delvis tätskikt. De yttre 
trapporna byggs i betong. Enligt en preliminär bedömning i byggbar-
hetsutredningen grundläggs byggnaden med plattor via ett krosslager 
på mark, berg eller sprängt berg.

I enlighet med Helsingfors stads energieffektivitetsmål och åtgärdspro-
grammet Kolneutralt Helsingfors 2035 är målet att energieffektiviteten 
är bättre än föreskriftsnivån och förnybar energi produceras på platsen. 
Majoriteten av nybyggnadens uppvärmningsbehov täcks med jordvär-
me. Elenergi produceras med ett solenergisystem som placeras på yt-
tertaket och som täcker minst 10 procent av elbehovet.
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Projektet genomförs som en PB-entreprenad (planera och bygg), där 
entreprenören ansvarar för planeringen och byggandet av objektet. 
Entreprenaden var föremål för en kvalitets- och priskonkurrensutsätt-
ning i två faser. I den slutliga anbudsfasen stod kvaliteten för 50 pro-
cent och priset för 50 procent i bedömningen. Chefen för förvaltning av 
byggd egendom har 5.11.2020 (§ 25) beslutat godkänna bedömnings-
arbetsgruppens förslag om vinnaren i PB-entreprenadtävlingen om Ku-
ninkaantammen koulu och Kuninkaantammen päiväkoti. Referenspla-
nerna i projektplanen bygger på det förslag som vann tävlingen.

Projektet omfattar cirka 4 600 m² bruttoyta, 3 969 m² lägenhetsyta och 
3 371 m² effektiv yta.

Projektplanen finns som bilaga 1. Bilagorna till projektplanen finns i bi-
lagematerialet.

Lokalkostnad för fostrans- och utbildningssektorn

Den interna månadshyran för nybyggnaden är 24,18 euro/m² lägenhet-
syta, sammanlagt ca 95 970 euro i månaden och ca 1 151 640 euro om 
året. Grunden för hyran per kvadratmeter är 3 969 m² lägenhetsyta. 
Kapitalhyrans andel är 20,14 euro/m² lägenhetsyta, underhållshyrans 
andel 3,54 euro/m² lägenhetsyta och andelen för stadsmiljösektorns 
administrationskostnad 0,5 euro/m² lägenhetsyta. Avkastningskravet är 
tre procent och avskrivningstiden är 30 år.

Den slutliga kapitalhyran justeras efter de verkliga kostnaderna. Un-
derhållshyran justeras så att den motsvarar underhållshyran vid tid-
punkten då projektet slutförs.

Tillfälliga lokaler

Tillfälliga lokaler behövs inte i projektet.

Byggnadskostnader och finansiering av projektet

Maximipriset för projektets byggkostnader beräknat utgående från det 
teoretiska lokalbehovet uppgår till 17 473 000 euro exklusive mervär-
desskatt i kostnadsnivån för september 2020.

I byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt 2021–2030, som ingår 
som bilaga i 2021 års budget, har det reserverats sammanlagt 
18 500 000 euro för att planera och genomföra projektet, utgående från 
att projektets omfattning är 4 600 euro/m² bruttoyta och att det genom-
förs under åren 2021–2023.

Projektets genomförande och tidtabell
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Projektplanen har utarbetats i samarbete mellan stadsmiljösektorn, 
fostrans- och utbildningssektorn och stadskansliet. Representanter för 
bl.a. byggnadstillsynstjänsterna, miljötjänsten och räddningsverket i 
stadsmiljösektorn samt tillgänglighetsombudsmannen hörs som sak-
kunniga under den fortsatta planeringen av projektet.

Servicehelheten byggnader och allmänna områden i stadsmiljösektorn 
har helhetsansvaret för projektet. Stadsmiljösektorns underhållstjänster 
ansvarar för underhållet av byggnaden.

Byggarbetet ska inledas under vintern 2021/2022. Projektet ska färdig-
ställas under sommaren 2023.

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämnden har 3.3.2021 (§ 152) tillstyrkt pro-
jektplanen i sitt utlåtande och konstaterat att denna bra svarar mot de 
funktionella målen för fostran och utbildning. Utlåtandet finns i sin hel-
het i ärendets beslutshistoria.

Befogenheter

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Hankesuunnitelma Kuninkaantammen pk ja lpk 15.11.2020

Bilagematerial

1 Hankesuunnitelman liitteet Kuninkaantammen pk ja lpk 15.11.2020
2 Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön lausunto

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Fostrans- och utbildningsnämnden
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 198

HEL 2020-011951 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kuninkaantammen peruskoulun ja pä-
iväkodin uudisrakennuksen 15.11.2020 päivätyn hankesuunnitelman si-
ten, että hankkeen laajuus on noin 4 600 brm² ja rakentamiskustannus-
ten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17 473 000 euroa syysku-
un 2020 kustannustasossa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 02.03.2021 § 152

HEL 2020-011951 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
15.11.2020 päivätystä Kannelmäen peruskoulun Kuninkaantammen to-
imipisteen ja päiväkodin hankesuunnitelmasta (liite 1).

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuuta kiinnitettävän tilo-
jen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisääte-
isten palvelujen toteuttamiselle.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin edel-
leen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilojen suunnit-
telussa tulee kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvai-
mennukseen ja valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella 
helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta edellyttää, että hanke toteutuu suunni-
tellussa aikataulussa ja on valmis elokuussa 2023. Tämän lisäksi laut-
akunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan 
tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja 
turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 26.11.2020 
§ 133

HEL 2020-011951 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle osoitteeseen Kuninkaantammenkierto 22 
toteutettavan Kuninkaantammen peruskoulun ja päiväkodin uudisra-
kennuksen 15.11.2020 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä si-
ten, että hankkeen laajuus on noin 4 600 brm² ja rakentamiskustannus-
ten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17 473 000 euroa syysku-
un 2020 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakun-
ta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja 
yleiset alueet- palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua 
odottamatta hankepäätöstä.

Käsittely

26.11.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Juha Aaltonen. Asiantuntija
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
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Juha Aaltonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 21008
juha.aaltonen(a)hel.fi
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§ 76
Arrendeprinciper för en tomt för flervåningshus (Böle, Postparken, 
tomten 17116/6)

HEL 2021-000696 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för tomten 17116/6, eller 
de tomter som bildas av den, från en senare bestämd tidpunkt till 
31.12.2080 i enlighet med bilaga 1.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokrausperiaatteet
2 Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot
3 Toteutussopimus
4 Tonttijakoluonnos 17116
5 Asemakaavan muutos nro 12475

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Bonava Suomi Oy Förslagstext

Omprövning, stadsstyrelsen
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Bakgrund i ärendet

Detaljplaneändringen nr 12475 som har utarbetats för Postparken i Bö-
le vann laga kraft 6.7.2018. Detaljplanen gör det möjligt att bygga bo-
städer för ca 5 700 invånare på före detta landtrafikcentralens område. 
Byggandet i området har inletts år 2019.
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Stadsstyrelsen beslutade 25.8.2014 (836 §) reservera cirka 150 000 m² 
vy av den planerade bostadsbyggrätten för Postparkens område för 
överlåtelse i fråga om områden i stadens ägo för partnerskapsplan-
läggning och för planering och genomförande av bostadsprojekt till 
31.12.2016 enligt bland annat följande villkor:

 Av bostadsbyggrätten som planläggs i området förverkligas 20 % 
som hyresbostadsproduktion med statligt stöd, 40 % som bostadsp-
roduktion av mellanformstyp och 40 % som fritt finansierad, oregle-
rad ägar- och/eller hyresbostadsproduktion. Av den oreglerade bos-
tadsproduktionen kan högst ca 30 % vara hyresbostadsproduktion. 

 De som förverkligar den oreglerade bostadsproduktionen väljs ge-
nom en idé-/koncepttävling. 

 Den oreglerade bostadsproduktionen reserveras till tävlingsvinnar-
nas disposition. Enligt fastighetsnämndens omdöme är det också 
möjligt att reservera högst cirka 50 % av bostadsbyggrätten som 
avses för bostadsproduktion av mellanformstyp till vinnarnas dispo-
sition. 

 Tomterna som avses för oreglerad bostadsproduktion överlåts ge-
nom försäljning till det verkliga värdet, förutsatt att stadsfullmäktige 
fastställer försäljningsprinciperna för tomterna.

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

Fastighetsnämnden beslutade 11.2.2016 (58 §) godkänna ansöknings-
anvisningen som gäller kvarteren 17114–17118 och 17120–17122 i 17 
stadsdelen (Böle) i Helsingfors.

Staden ordnade under tiden 11.2–16.5.2016 ett anmälnings- och för-
handlingsförfarande om bostadskvarteren (AK, A, AL) 17114–17117, 
17120, 17122 och kvartersområdet för bilplatser (LPA) 17121 samt 
kvartersområdet för närservicebyggnader (PL) 17118 i enlighet med 
den av fastighetsnämnden godkända ansökningsanvisningen.

Förverkligande av kvarteren 17120 och 17121

Fastighetsnämnden beslutade 18.5.2017 (276 §) utgående från anmäl-
nings- och förhandlingsförfarandet om bostadskvarteren i norra delen 
av Postparken i Böle att utse Bonava Suomi Oy, som gjorde den bästa 
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slutliga projektplanen för ansökningsområdet, till reserveringstagare 
och genomförare för de planerade kvarteret 17120 och LPA-tomten 
17121, eller de tomter som bildas av dem.

Fastighetsnämnden beslutade dessutom reservera det planerade kvar-
teret nr 17116 (optionskvarteret) för Bonava Suomi Oy utgående från 
att staden senare fattar beslut om reserveringens ikraftträdande, om 
Bonava Suomi Oy har uppfyllt de förutsättningar som ställs för reserve-
ringen av tomterna i optionskvarteret i genomförandeavtalet och i förav-
talet om fastighetsköp. Ett genomförandeavtal och/eller ett föravtal för 
fastighetsaffären om tomterna i optionskvarteret 17116 utarbetas sepa-
rat i ett senare skede.

Stadsfullmäktige bemyndigade 30.8.2017 (301 §) stadsmiljönämnden 
att sälja de planerade tomterna i kvarteret 17120, eller de tomter som 
bildas av dem, till Bonava Suomi Oy eller av bolaget bilda-
de/föreskrivna bolag eller till förmån för bolag som bildas. Staden och 
Bonava Suomi Oy undertecknade 19.2.2018 ett genomförandeavtal 
och ett föravtal om fastighetsköp om tomterna i kvarteret 17129 och 
LPA-tomten 17121/1.

Bonava Suomi Oy förbinder sig till att på sin bekostnad och enligt prin-
cipen om helhetsansvar genomföra (planera och bygga) tomten helt 
färdig, i ett skick som staden och myndigheterna godkänner, i enlighet 
med villkoren i genomförandeavtalet, föravtalet om fastighetsköp, an-
sökningsanvisningen (anbudsbegäran), den slutliga projektplanen, ut-
värderingsgruppens anvisningar för den fortsatta planeringen och de-
taljplaneändringen samt tomtens reserveringsbeslut och fastighetens 
köpebrev/arrendeavtal, och med iakttagande av god byggnads- och 
byggherresed.

Om Bonava Suomi Oy i kvarteren 17120 och 17121 som förverkligas 
först har iakttagit villkoren och kraven i tomternas överlåtelsehandlingar 
och tidsfristerna som ställts för byggandet beslutar stadens om ikraft-
trädandet av reserveringen av optionskvarteret 17116. I fråga om op-
tionskvarteret kan genomförandeavtalet och föravtalet om fastighets-
köp utarbetas tidigast då cirka 50 % av kvarteren 17120 och 17121 har 
förverkligats. Bland annat för att främja inledningen av beredningen av 
optionskvarteret kan dock färdighetsgraden i fråga om kvarteret 17120 
och första delen av parkeringsanläggningen i kvarteret 17121 beräknas 
så att det är möjligt att fatta ett beslut om ikraftträdandet av den villkor-
liga reserveringen, om minst 50 % av kvarteret 17120 har förverkligats.

Reservering av kvarteret 17116

Tomtchefen preciserade 2.7.2020 (39 §) reserveringen av optionskvar-
teret 17116 så att rätten till planering och utredning av förutsättningar-
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na för förverkligandet av bostadstomterna 1–5 i kvarteret 17116 ges 
utgående från beslutet om den villkorliga reserveringen till Bonava Su-
omi Oy (FO-nummer 2592748-6) med tanke på ett/flera bolag som bil-
das senare. Reserveringen som gäller planering och utredning av för-
utsättningarna för förverkligandet av kvarteret är i kraft till 31.12.2022.

Enligt motiveringarna till tomtchefens beslut har man i fråga om tomten 
17120 konstaterat att tomten 17120/1 är såld och att tomten 17120/2 är 
långfristigt utarrenderad. Båda objekten färdigställs under slutet av år 
2020. Dessutom har man konstaterat att tomten 17120/6 är såld och att 
objektet färdigställs under sommaren 2021. I fråga om projektet på 
tomten 5 har man konstaterat att det inleddes på hösten 2020 och fär-
digställs i januari 2022. I fråga om hela kvarteret 17120 har man dess-
utom konstaterat rörande den sammanlagda byggrätten att 49,3 % är 
under planering och 50,7 % är under byggnad.

På ovannämnda grunder konstateras det i tomtchefens beslut att den 
som genomför kvarteret 17120, Bonava Suomi Oy, har efterföljt tidsfris-
terna för byggandet och i övrigt agerat på det sätt som förutsätts i ge-
nomförandeavtalet och föravtalen för fastighetsköp, med iakttagande 
av villkoren och kraven i överlåtelsehandlingarna. En justering av re-
serveringen av kvarteret 17116 är motiverad för att göra det möjligt att 
fortsätta med planeringen och börja med byggandet i kvarteret så att 
byggandet färdigställs år 2024, i enlighet med tidsschemat för hela om-
rådet.

Enligt det preliminära tidsschemat börjar byggandet av de första tom-
terna i kvarteret 17116 under hösten 2021.

Utkast till tomtindelning

Bonava Suomi Oy har föreslagit ett från detaljplanen avvikande utkast 
till tomtindelning som stadsmiljösektorns tomtenhet godkände 
22.4.2020. Tomterna som föreslås i utkastet till tomtindelning avviker 
från detaljplanen enligt framställningen i bilaga 4. För tomterna an-
vänds numrering, byggrätt, yta etc. enligt utkastet till tomtindelning, inte 
numrering/uppgifter som upptas i detaljplanen.

Tomtindelningen enligt det godkända utkastet till tomtindelning är aktu-
ell. Utkastet till tomtindelning finns som bilaga 4. Ett utdrag ur detaljpla-
nen finns som bilaga 5.

Arrendeprinciper för tomten 17116/6

Den i utkastet till tomtindelning upptagna tomten 17116/6 utarrenderas 
långfristigt till Bonava Suomi Oy, eller till bolag som Bonava Suomi Oy 
bildat/bestämt, eller med tanke på bolag som bildas senare.
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Byggrätten för tomten 17116/6 i kvartersområdet för flervåningshus 
(AK) är 6 120 m² vy och dess primära adress är Postparksstigen. Tom-
ten har inte tagits upp i fastighetsregistret.

Bestämmande av arrendeprinciper

När arrendeprinciperna bestämdes har man tagit hänsyn till tomtens 
pris i värderingsinstrumentet, priszonskartan, arrendeprinciper som ti-
digare fastställts på området, tomtens läge och utvecklingen av mark-
värdet i området, och på så sätt strävat efter en enhetlig och konse-
kvent prissättning. Tomternas besittnings- och finansieringsform har i 
vanlig ordning beaktats i bestämmandet av arrendeprinciper.

Som jämförelseuppgift konstateras att stadsfullmäktige 16.1.2019 (6 §) 
fastställde årsarrendet för tomterna för flervåningshus (AK) 17115/1 
och 8, 17120/2, 17122/1 och 4, 17126/1–2, 17127/1–2 och 17128/1–2 
så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 
1951 = 100” motsvaras minst av priset 31 euro (605 euro / index 1951) 
per kvadratmeter bostadsvåningsyta i fråga om tomter som förverkligas 
som hyresbostadsproduktion med statligt räntestöd eller bostadsrätts-
bostadsproduktion och minst av priset 37 euro (722 euro / index 1951) i 
fråga om tomter som förverkligas som Hitas-bostadsproduktion.

Stadsfullmäktige beslutade 20.8.2017 (301 §) om godkännandet av 
Postparkens bostadskvarter och fastighetsköp. Enligt beslutet är 
gängse pris per enhet för fritt finansierade ägarbostäder i kvarteret 
17115/2–6 i fråga om bostadsbyggrätten 800 euro/m² vy och i fråga om 
kombilokaler 400 euro/m² vy, och i kvarteren 17120/1, 3–5 och 
17122/2–3 i fråga om bostadsbyggrätten 850 euro/m² vy och i fråga om 
kombilokaler 400 euro/m² vy.

Årsarrende och arrendetid

Årsarrendet för flervåningshustomten (AK) 17116/6 bestäms så att po-
ängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 
100” motsvaras minst av priset 40 euro per kvadratmeter våningsyta i 
fråga om tomter som förverkligas som Hitas-bostadsproduktion.

Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna vå-
ningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.

Det föreslås att 80 procent av arrendet för den fritt finansierade tomten 
17116/6 ska tas ut till utgången av 2026 på grund av begynnel-
seårsnedsättningen som beviljas på grund av att området inte är fär-
digt. I övrigt gäller villkoren i genomförandeavtalet i bilaga 3 och av 
stadsmiljönämnden eventuellt föreskrivna tilläggsvillkor.
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I fråga om Hitas-objekt gäller de av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen 
fastställda villkoren om reglering av pris och kvalitet på bostäder samt 
de villkor som gäller Hitas-förbindelser, såsom villkor gällande tillsynen 
över ägarbegränsningen.

Arrendetiden är cirka 60 år, dvs. till 31.12.2080.

Försäljning av tomterna 17116/1, 5 och 7

Enligt ansökningsanvisningarna (fastighetsnämnden 11.12.2016, § 58) 
överlåts kvarteret genom försäljning till dess verkliga värde, förutsatt att 
staden fastställer försäljningsprinciper för kvarteret. Stadsstyrelsen har 
1.4.2019 (§ 220) godkänt Helsingfors riktlinjer för tomtöverlåtelse med 
preciserande tillämpningsanvisningar. Enligt övergångsbestämmelser-
na gäller riktlinjerna och tillämpningsanvisningarna tomtreserveringar 
och tomtöverlåtelser som blivit aktuella efter att de godkändes. För pro-
jekt som inletts före beslutet gäller tidigare praxis och principer.

I fråga om överlåtelserna av tomterna i det nu aktuella kvarteret 17116 
har man kommit överens om att följa principer som stämmer överens 
med det 19.2.2018 undertecknade genomförandeavtalet och föravtalet 
om fastighetsköp. Eftersom ärendet har blivit aktuellt innan de nya rikt-
linjerna godkändes, är det motiverat att följa de tidigare tomtöverlåtel-
seprinciperna och besluten och överlåta tomter genom försäljning.

Tomterna 17116/1, 5 och 7 utarrenderas till Bonava Suomi Oy, 
och/eller till bolag som Bonava Suomi Oy bildat/bestämt, eller med tan-
ke på bolag som bildas senare. Köpesumman beräknas sammanlagt 
uppgå till ca 8 775 000 euro. I den inledande fasen ingås ett föravtal 
om fastighetsköp med Bonava Suomi Oy om tomterna som säljs. Kö-
paren betalar köpesumman för tomterna i sin helhet till staden i sam-
band med affärerna, varvid ägande- och besittningsrätten för tomterna 
övergår till köparna.

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

Som jämförelseuppgift kan konstateras att stadsfullmäktige beslutade 
30.8.2017 (301 §) om godkännandet av Postparkens bostadskvarter 
och fastighetsköp. Gängse pris per enhet för fritt finansierade ägarbo-
städer i kvarteret 17115/2–6 är i fråga om bostadsbyggrätten 800 eu-
ro/m² vy och i fråga om kombilokaler 400 euro/m² vy, och i kvarteren 
17120/1, 3–5 och 17122/2–3 i fråga om bostadsbyggrätten 850 euro/m² 
vy och i fråga om kombilokaler 400 euro/m² vy.
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Föravtalet om fastighetsköpet finns som bilaga 2.

Marken

Området har varit en del av en landtrafikcentral, som upptas i det 
riksomfattande datasystemet för markens tillstånd. Marken i landtrafik-
centralens område har sanerats och Helsingfors miljöcentral har gett 
ett utlåtande om iståndsättningen, enligt vilket området har sanerats 
enligt myndighetens beslut.

Klorerade kolväten har påträffats i grundvattnet i en del av Postparkens 
detaljplaneområde. Halter av skadliga ämnen som överskrider gräns-
värdena har påträffats i marken på tomterna 17116/6 och 7. Om sane-
ringen av marken avtalas noggrannare i föravtalet om fastighetsköp 
och genomförandeavtalet.

Genomförandeavtal

I genomförandeavtalet avtalas förutom om de centrala villkoren för för-
säljning och utarrendering av tomterna också om rättigheterna och 
skyldigheterna mellan staden och Bonava Suomi Oy samt om villkoren 
och principerna för genomförandet av området.

Genomförandeavtalet finns som bilaga 3.

Befogenheter och verkställigheten av beslutet

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

Stadsstyrelsen har befogenheter att besluta om försäljning av fast 
egendom då försäljningspriset överskrider 5 miljoner euro men uppgår 
dock till högst 10 miljoner euro (FS 7 kap., 1 § 6 punkten, stadsstyrel-
sen 18.9.2017, § 865).

Stadsstyrelsen har för avsikt att, om stadsfullmäktige godkänner be-
slutsförslaget, sälja tomterna 17116/1, 5 och 7 samt att bemyndiga 
tomtchefen eller en av tomtchefen bemyndigad person att:

 underteckna genomförandeavtalet och vid behov göra smärre änd-
ringar i det

 underteckna föravtalet om fastighetsköp och köpebreven som tas 
fram utifrån det samt

 vid behov göra smärre ändringar i föravtalet om fastighetsköp och 
köpebreven.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokrausperiaatteet
2 Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot
3 Toteutussopimus
4 Tonttijakoluonnos 17116
5 Asemakaavan muutos nro 12475

Bilagematerial

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

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Bonava Suomi Oy Förslagstext

Omprövning, stadsstyrelsen
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 199

HEL 2021-000696 T 10 01 01 02

Päätös

A)
Kaupunginhallitus päätti myydä, ehdolla että kaupunginvaltuusto va-
hvistaa tontin 17116/6 vuokrausperiaatteet päätösehdotuksen C) koh-
dan mukaisesti, Bonava Suomi Oy:lle (Y-tunnus 2726714-3) tai tämän 
perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden luku-
un:  

 tontin 17116/1 vähintään 2 905 500 euron kauppahinnasta 
 tontin 17116/5 vähintään 2 876 250 euron kauppahinnasta
 tontin 17116/7 vähintään 2 993 250 euron kauppahinnasta
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 kaupoissa noudatetaan kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymi-
sen ja muilta osin liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen 
ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja 
toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. 

B)
Kaupunginhallitus hyväksyi, ehdolla että kaupunginvaltuusto vahvistaa 
tontin 17116/6 vuokrausperiaatteet päätösehdotuksen C) kohdan mu-
kaisesti, liitteenä 3 olevan toteutussopimuksen. 

C)
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa tontin 17116/6 tai siitä muodostettavan 
tontin vuokrausperiaatteet myöhemmin määriteltävästä ajankohdasta 
alkaen 31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 02.02.2021 § 42

HEL 2021-000696 T 10 01 01 02

Postipuistonpolku

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

 Kaupunki vahvistaa tonttijakoluonnoksen (liite 4) mukaisen tontin 
17116/6 tai siitä muodostettavan tontin vuokrausperiaatteet myö-
hemmin määriteltävästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka 
liitteen 1 mukaisesti. 

 Kaupunki päättää myydä tonttijakoluonnoksen (liite 4) mukaiset ton-
tit 17116/1, 5 ja 7 Bonava Suomi Oy:lle (Y-tunnus 2726714-3) tai 
tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yh-
tiöiden lukuun seuraavasti: Tontti 17116/1 vähintään 2 905 500 eu-
ron kauppahinnasta, Tontti 17116/5 vähintään 2 876 250 euron 
kauppahinnasta ja Tontti 7 vähintään 2 993 250 euron kauppahin-
nasta (kauppahinta yhteensä vähintään 8 775 000 euroa). Kaupois-
sa noudatetaan kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymisen ja 
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muilta osin liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ehto-
ja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja 
toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

 Kaupunki päättää tehdä liitteenä 3 olevan toteutussopimuksen.

 Kaupunki päättää oikeuttaa tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman 
allekirjoittamaan toteutussopimuksen sekä tekemään siihen tarvit-
taessa vähäisiä muutoksia sekä allekirjoittamaan kiinteistökaupan 
esisopimuksen ja päättämään sen perusteella tehtävät kaupat ja al-
lekirjoittamaan kauppakirjat sekä tekemään kiinteistökaupan esiso-
pimukseen ja kauppakirjoihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anu Kumara, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34013

anu.kumara(a)hel.fi
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§ 77
Detaljplaneändring för Kolsarvägen 7-11 i Kånala (nr 12616)

HEL 2019-006748 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomterna 1–3 i kvar-
teret 32016 i 32 stadsdelen (Kånala, Kånala) enligt ritning nr 12616, 
daterad 5.5.2020, och på de grunder som framgår av detaljplanebe-
skrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12616 kartta, päivätty 5.5.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12616 selostus, päivätty 5.5.2020, päivi-

tetty Kylk:n 5.5.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 19.2.2020, täydennetty 5.5.2020
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva, 5.5.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

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

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

Den som sökt detaljpla-
neändring

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

Helen Ab Förslagstext
Helen Elnät Ab Förslagstext
Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-

Förslagstext
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ter

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller kvarteret 32016, 
som ligger väster om korsningen mellan Kolsarvägen och Kolsargrän-
den i Kånala. Detaljplanelösningen gör det möjligt att bygga ett nytt 
flervåningshus i sju våningar. Målet är att kompletteringsbygga detalj-
planeområdet i enlighet med principerna i Generalplan 2016 för 
Helsingfors och stadens strategiska mål. Målet är att anpassa komplet-
teringsbyggandet till den omgivande byggda miljön. De nuvarande fler-
våningshusen i området bevaras och de nya bilplatserna placeras på 
nybyggnadens tomt. Det nya byggandet och gårdsarrangemangen 
styrs med planbestämmelser.

I kvarteret bildas sammanlagt 2 450 m² ny bostadsvåningsyta. Antalet 
invånare ökar med ca 60. Efter planändringen är kvartersexploaterings-
talet på området ca e = 0,65. Utan planändring är kvartersexploate-
ringstalet på området cirka e = 0,40.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska 
mål genom att möjliggöra byggande av bostäder i den befintliga stads-
strukturen nära tjänsterna i Kånala. I Generalplan 2016 för Helsingfors 
är området bostadsdominerat område med beteckningen A3. Detalj-
planelösningen motsvarar Generalplan 2016 för Helsingfors.

Utgångspunkter för området och nuläge

Flervåningshusområdet kring Kolsarvägen har till största delen byggts 
upp under början av 1960-talet. Omgivningen har utgående från den 
första detaljplanen för bostadsområdet i södra delen av Kånala (nr 
5151, 1962) byggts upp så att det allmänna intrycket är spatiöst och 
grönskande. På området finns punkt- och lamellhus i 4-6 våningar, vars 
gårdar i huvudsak är öppna och utan stängsel. Parkeringen i området 
kring Kolsarvägen har ordnats på tomterna på markplanet. I området 
för detaljplaneändringen finns tre befintliga punkthus i sex våningar, 
vars parkering finns i norra delen av kvartersområdet. Söder om områ-
det har det 2007 trätt i kraft en detaljplaneändring, i och med vilken två 
flervåningshus i sex våningar har byggts sydost om detaljplaneområ-
det, i korsningen mellan Kolsarvägen och Lillstuvägen på 2010-talet.
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Kvartersområdena är privatägda. Detaljplanelösningen har utarbetats 
på ansökan och innehållet i lösningen har förhandlats fram med sökan-
den.

Detaljplanelösningens kostnader

Att detaljplanelösningen genomförs innebär inga kostnader för staden. 
Detaljplanelösningen höjer områdets värde.

Detaljplanelösningen har gett upphov till ett markanvändningsavtal som 
staden har fattat beslut om genom tomtchefens beslut 24.11.2020 och 
som har undertecknats 18.2.2021.

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

I samband med beredningen av detaljplanelösningen har samarbete 
bedrivits förutom med olika parter inom stadsmiljösektorn också med 
följande myndigheter: Helen Ab, Helen Elnät Ab och Helsingforsregio-
nens miljötjänster (HRM) vattenförsörjning.

Myndigheterna hade ingenting att påpeka om programmet för delta-
gande och bedömning eller om beredningsmaterialet. HRM nämnde i 
sitt ställningstagande om programmet för deltagande och bedömning 
och om beredningsmaterialet att vattenledningarna som betjänar om-
rådet har byggts färdigt och att detaljplaneändringen inte förutsätter ut-
byggnad av vattenförsörjningen. Bemötandena till ställningstagandena 
anges i rapporten om växelverkan.

Åsikter

Åsikterna om programmet för deltagande och bedömning och om be-
redningsmaterialet gällde nybyggandets läge, höjd och storlek, 
överskuggning och vyer, arkitektur, kompletteringsbyggandets verk-
ningar för områdets natur och grönska, dagvattensarrangemangen, 
ändringens fördelar och nackdelar för grannskapet, gårds- och parke-
ringsarrangemanget, genomgången, trafiken och tomtinfarten samt 
ordnandet av gästparkeringen. Åsikterna har beaktats i detaljplanear-
betet så att nybyggnadens arkitektur har anpassats till det befintliga 
byggnadsbeståndet i området med hjälp av detaljplanebestämmelser 
och genom bestämmelser om planteringar och grönkoefficient för tom-
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ten. Olägenheten som nybyggnadens skuggor orsakar för de befintliga 
byggnaderna har utretts med hjälp av en studie om skuggningen.

Det lämnades in åtta skriftliga åsikter. En av åsiktsskrivelserna har ut-
arbetats på husbolaget Asunto Oy Kolsarintie 5:s vägnar. Skrivelsen 
har undertecknats av husbolagets fem styrelsemedlemmar och fyrtiotvå 
andra undertecknare, varav femton från andra husbolag. Dessutom 
finns en annan åsiktsskrivelse med sammanlagt tio undertecknare. 
Muntliga åsikter framfördes per telefon och på evenemanget för uppda-
teringen av detaljplanen.

Bemötandena till åsikterna presenteras i rapporten om växelverkan.

Detaljplaneförslaget offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 19.2-19.3.2020, vilket kun-
gjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen. Ett 
brev om att detaljplaneförslaget hålls framlagt skickades till en markä-
gare bosatt i en annan kommun.

Det kom in tre anmärkningar om förslaget till detaljplan.

I likhet med de tidigare åsikterna gällde påpekandena i anmärkningar-
na nybyggnadens läge, höjd och storlek, byggandets anpassning till 
miljön och dess verkningar i miljön, exempelvis områdets värde, 
överskuggning och grannarnas förutsättningar för produktion av solel, 
den tätnande stadsstrukturen, ändringarna i trafiken, parkeringen och 
servicetrafiken och de olägenheter som de orsakar såsom buller, be-
handlingen av dagvatten och behandlingen av den respons som läm-
nats in om detaljplanen. I en anmärkning ansågs också att förslaget till 
detaljplaneändring inte uppfyller de krav på trivsel och trygghet som 
ställs för byggandet i 54 § i markanvändnings- och bygglagen (MBL) 
och att detaljplanearbetet inte grundar sig på tillräckliga utredningar om 
de olägenheter som byggandet orsakar i området. I anmärkningen 
krävs att detaljplaneändringen ändras i fråga om nybyggnadens läge, 
höjd och storlek, vilket illustreras i en bilaga till anmärkningen.

Myndighetsutlåtanden om detaljplaneförslaget gavs av samma parter 
som i det tidigare skedet och dessa hade ingenting att påpeka om in-
nehållet i förslaget till detaljplaneändring. I Helen Ab:s utlåtande kon-
staterades att kvarterets nuvarande fjärrvärmeledning bör beaktas i 
planeringen.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna och myndighetsut-
låtandena i sammandrag och bemötandena till de påpekanden som 
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framförts i dessa. Enligt bemötandet styr detaljplaneändringen nybygg-
nadens arkitektur i fråga om byggnadens storlek, fasadmaterial, färg, 
balkongslösningar, takbyggande och byggnadens läge. Övriga och 
noggrannare arkitektoniska planeringslösningar för det nya byggandet 
styrs i bygglovsfasen. Genom planbestämmelser har man strävat att 
säkra en tillräcklig arkitektonisk kvalitetsnivå i nybyggandet och anpas-
sa det nya byggandet till den befintliga stadsbilden.

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.

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

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

1 Asemakaavan muutoksen nro 12616 kartta, päivätty 5.5.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12616 selostus, päivätty 5.5.2020, päivi-

tetty Kylk:n 5.5.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 19.2.2020, täydennetty 5.5.2020
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva, 5.5.2020

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset
4 Tehdyt muutokset
5 Kaavamuutoshakemus 10.6.2019, Kolsarintie 7-11
6 Konala Kolsarintie 7-11 maankäyttösopimus

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning



Helsingfors stad Protokoll 6/2021 184 (261)
Stadsfullmäktige

Ärende/15
31.03.2021

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

Utdrag

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

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

Den som sökt detaljpla-
neändring

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

Helen Ab Förslagstext
Helen Elnät Ab Förslagstext
Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter

Förslagstext

För kännedom

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

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 196

HEL 2019-006748 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 32. kaupunginosan (Konala, Konala) 
korttelin 32016 tonttien 1–3 asemakaavan muutoksen 5.5.2020 pä-
ivätyn piirustuksen nro 12616 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta 
ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 6/2021 185 (261)
Stadsfullmäktige

Ärende/15
31.03.2021

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

Kaupunkiympäristölautakunta 05.05.2020 § 251

HEL 2019-006748 T 10 03 03

Hankenumero 0740_59

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 5.5.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12616 hy-
väksymistä. Asemakaavan muutos koskee 32. kaupunginosan (Ko-
nala, Konala) korttelin 32016 tontteja 1–3.

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, Sörnäistenkatu 1 (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: 

o Rakennusliike Lapti Oy c/o Asunto Oy Kolsarintie 7–11:     
6 000 euroa

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Lotta Aulamo, arkkitehti, puhelin: 310 22792

lotta.aulamo(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Tiina Uusitalo, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 20764
tiina.uusitalo(a)hel.fi

Tomi Varjus, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 26530
tomi.varjus(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 12.11.2019 § 62

HEL 2019-006748 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12616 pohjakartan 
kaupunginosassa 32 Konala. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12616
Kaupunginosa: 32 Konala
Kartoituksen työnumero: 32/2019
Pohjakartta valmistunut: 22.8.2019
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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§ 78
Detaljplaneändring för Sjökortsgränden 6 i Nordsjö (nr 12553)

HEL 2017-010023 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 2 i kvarteret 
54048 och gatu- och parkområden i 54 stadsdelen (Nordsjö, Mellersta 
Nordsjö) enligt ritning nr 12553, daterad 16.4.2019, och på de grunder 
som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12553 kartta, päivätty 16.4.2019
2 Asemakaavan muutoksen nro 12553 selostus, päivätty 16.4.2019, päi-

vitetty Kylk:n päätöksen 16.4.2019 mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 3.1.2019, täydennetty 16.4.2019 ja asukastilai-

suuden muistio 18.4.2018
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva 10.9.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

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

Förslagstext

Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter

Förslagstext

Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
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Bilaga 3
Den som sökt detaljpla-
neändring

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

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller tomten 2 i kvarteret 
54048 i Mellersta Nordsjö längs med Kallviksvägen samt park- och ga-
tuområden öster om kvarteret. Ändringen möjliggör kompletteringsbyg-
gande av tre bostadsvåningshus med åtta våningar längs med Kall-
viksvägen. Målet är att främja kompletteringsbyggandet längs med den 
nuvarande busstrafikens stomlinje 560. Ersättning av stomlinjen med 
snabbspårvägen Jokerbanan 2 ingår i Generalplan 2016 för Helsing-
fors. Kompletteringsbyggandet med nya hus förverkligas med respekt 
för 1960-talets arkitektur som är typisk för Mellersta Nordsjö.

Detaljplanelösningens genomsnittliga tomtexploateringstal är 1,0. Det 
finns 9 900 m² ny bostadsvåningsyta och minst 200 m² vy för affärslo-
kaler. Antalet invånare ökar med ca 200–250.

Genomförandet av detaljplanelösningen har speciellt en sådan inver-
kan att Kallviksvägen får en mer tät och stadsmässig struktur.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska 
mål genom att möjliggöra byggandet av bostäder på en plats med goda 
trafikförbindelser. I Generalplan 2016 för Helsingfors hör området till ett 
bostadsdominerat område med beteckningarna A2 och A3. En 
snabbspårväg kommer att löpa genom området. Enligt den underjor-
diska generalplanen nr 11830 hör området till ett ytbergsområde i yt-
terstaden. Detaljplanelösningen stämmer överens med generalplaner-
na ovan. 

Planeringsprinciperna för Kallviksvägen behandlades av stadsmiljö-
nämnden vid samma sammanträde som denna detaljplaneändring 
16.4.2019.

Utgångspunkter för området och nuläge
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Planområdet ligger i centrala Mellersta Nordsjö. Omgivningen känne-
tecknas av glest bebyggda stora bostadskvarter och vidsträckta grön-
områden mellan dem. Området är en del av en värdefull kulturmiljö på 
landskapsnivå. Kallviksvägen har klassats i Helsingfors stads interna 
klassificering som ett värdefullt miljöobjekt av klass III. Den är en ma-
targata som ger uttryck åt 1960-talets förortsideologi, och dess omgiv-
ning är en del av Mellersta Nordsjös skogsförorter. De storvuxna tallar-
na längs vägen är en väsentlig del av den värdefulla byggda miljön.

Tomten 54048/2 har för närvarande sex bostadsvåningshus, glesa och 
grönskande gårdsområden samt stora parkeringsområden på markni-
vå. Husens våningsantal är för de tre lamellhusen tre, och för de tre 
punkthusen i tomtens södra ända fem. Dessutom har byggnaderna en 
källarvåning på marknivå.

Öster och söder om tomten 54048/2 omges kvarteret av ett parkområ-
de. I öster formar parken en remsa med skog mellan kvarteret och 
Kallviksvägens gatuområde. I söder löper en parkförbindelse reserve-
rad för allmän gångtrafik från Kallviksvägen till Vantbergets parkområ-
de.

För området gäller två detaljplaner från åren 1969 och 1976.

Helsingfors stad äger de park- och gatuområden som hör till området 
för detaljplaneändringen. Kvartersområdet är i privat ägo. Detaljplane-
lösningen har utarbetats på ansökan och innehållet i lösningen har dis-
kuterats med sökanden.

Detaljplanelösningens kostnader

Genomförandet av detaljplanelösningen orsakar låga kostnader för 
staden genom ändringsbehoven gällande nätverket för samhällsteknisk 
försörjning. Spårvägskostnaderna uppskattas inte i samband med den-
na detaljplan.

Det nya byggandet placeras enligt detaljplanen delvis på mark som ägs 
av staden.

Detaljplaneändringen höjer områdets värde. Staden får inkomster i 
form av markanvändningsersättningar för de privatägda tomterna. Mar-
kanvändningsavtalet och föravtalet om fastighetsköpet har godkänts av 
stadsstyrelsen 8.2.2021. Avtalet har undertecknats.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

I den bifogade rapporten om växelverkan presenteras en sammanfatt-
ning av myndigheternas ställningstaganden och intressenternas åsik-
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ter, vilka kommit in under beredningen av detaljplanen, samt bemötan-
dena till påpekandena i dessa.

Myndighetssamarbete

Under beredningen av detaljplanelösningen har man samarbetat med 
följande myndigheter: Samkommunen Helsingforsregionens trafik 
(HRT), kultur- och fritidssektorns stadsmuseum samt räddningsverket.

Stadsmuseet tog ställning till tomtens nuvarande flervåningshus och 
gårdsområden. Flervåningshusens fasader gavs under 1980–1990-
talsskiftet en yta med extra värmeisoleringselement som inte passar 
den ursprungliga arkitekturen. Gårdsområdena har bevarats bättre och 
deras rumsliga värde är fortfarande synligt. I ställningstagandet fö-
reslås att gårdsområdena mellan de nuvarande bostadsvåningshusen 
ska ges en skyddsbeteckning. I detaljplanelösningen föreslås att de 
nuvarande gårdsområdena ska bevaras.

Staden fick ett annat ställningstagande av HRT. I ställningstagandet 
konstaterades att detaljplaneområdets läge är bra med tanke på kollek-
tivtrafiken. Dessutom nämndes det i ställningstagandet att komplette-
ringsbyggandet och ökningen av invånarbasen stöder även planerna 
gällande ändringen av stomlinjen till en snabbspårväg.

Åsikter

Åsikterna om programmet för deltagande och bedömning samt bered-
ningsmaterialet riktades mot placeringen av kompletteringsbyggnader-
na, bostadsfördelningen, storleken samt lämpligheten i den nuvarande 
glesa stadsstrukturen och karaktären hos den värdefulla miljön. Ytterli-
gare gavs kommentarer om lösningarna för trafiken, avfallshanteringen 
och affärslokalen. Åsikterna har tagits i beaktande i planläggningsarbe-
tet genom att precisera placeringen av nybyggnaderna och minska de-
ras bottenarea samt genom möjliggörandet av en körförbindelse direkt 
från Kallviksvägen till parkeringsanläggningen under ett gårdsdäck. 
Dessutom föreslås det i planen att de nuvarande grönskande gårdsom-
rådena ska bevaras och nya gårdsområden ska anpassas till den exi-
sterande värdefulla miljön.

Det lämnades in åtta skriftliga åsikter.

Bemötandena till åsikterna presenteras i rapporten om växelverkan.

Detaljplaneförslaget offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 7.1–5.2.2019, vilket kun-
gjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen.
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Det gjordes inga anmärkningar mot förslaget.

Följande myndigheter gav utlåtande om förslaget: Helen Ab, Helen El-
nät Ab, HRT, Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och stadsmu-
seet. I utlåtandena av Helen Ab och HRM gällde påpekandena de 
kommunaltekniska ledningarna i nordöstra hörnet av detaljplaneområ-
det och norr om detta.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges myndighetsutlåtandena om förslaget 
till detaljplan i sammandrag och bemötandena till de påpekanden som 
framförts i dessa.

Det som ingår i påpekandena har beaktats med hänsyn till detaljpla-
nemålen och i den utsträckning det är ändamålsenligt.

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga 
materialet gjordes ändringar efter att detaljplanen varit offentligt fram-
lagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens 
sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt 
muutokset).

De ändringar som gjorts efter det offentliga framläggandet har diskute-
rats med berörda parter. De vars intresse ändringarna gäller har blivit 
separat hörda per e-post.

Närmare motiveringar

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12553 kartta, päivätty 16.4.2019
2 Asemakaavan muutoksen nro 12553 selostus, päivätty 16.4.2019, päi-

vitetty Kylk:n päätöksen 16.4.2019 mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 3.1.2019, täydennetty 16.4.2019 ja asukastilai-

suuden muistio 18.4.2018
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva 10.9.2018

Bilagematerial
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1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Fastighets Ab Babord, asemakaavan muutoshakemus, Merikorttikuja 6
4 Fastighets Ab Bobord, maankäyttösopimus

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

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

Förslagstext

Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter

Förslagstext

Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

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

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
Stadsmuseet
Detaljplaneläggning
Detaljplaneläggning/Koski

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 197

HEL 2017-010023 T 10 03 03

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-
Vuosaari) korttelin 54048 tontin 2 sekä katu- ja puistoalueiden asema-
kaavan muutoksen 16.4.2019 päivätyn piirustuksen nro 12553 mukai-
sena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 16.04.2019 § 207

HEL 2017-010023 T 10 03 03

Hankenumero 0592_13

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 16.4.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12553 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 54. kaupunginosan 
(Vuosaari, Keski-Vuosaari) korttelin 54048 tonttia 2 sekä katu- ja 
puistoalueita. 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

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

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

o Fastighets Ab Babord: 7 000 euroa

Käsittely

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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16.04.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Jussi Ukkonen. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jussi Ukkonen, arkkitehti, asemakaavoitus, puhelin: 310 20516

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

janne.antila(a)hel.fi
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, puhelin: 310 
39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

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

karri.kyllastinen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 6.2.2019

HEL 2017-010023 T 10 03 03

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on 
pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa Merikorttikuja 6:n asemakaa-
van muutosehdotuksesta. Museo tarkastelee hanketta perustehtävänsä 
mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu kan-
tanaan seuraavaa.

Suunnittelualue sijaitsee Vuosaaressa, Kallvikintien varrella ja koskee 
Merikorttikuja 6:n tonttia (54048/2) sekä sen ja Kallvikintien väliin 
jäävää vihervyöhykettä, jolle kaavamuutos mahdollistaa kolmen 8-
kerroksisen asuintalon sekä pihakannen alaisen pysäköintilaitoksen ra-
kentamisen. Kaavamuutoksen myötä Kallvikintien varsi tiivistyy ja ra-
kentuu Merikorttikuja 6:n kohdalla kantakaupunkimaisena ympäristönä. 
Uuden asuntokerrosalan määrä on 9 900 kerrosneliömetriä ja liiketila-
kerrosalan määrä vähintään 200 kerrosneliömetriä. Asukasmäärän li-
säys on 200–250 henkilöä. Alue on osa maakunnallisesti arvokasta 
Keski-Vuosaaren kulttuuriympäristöä, ja Kallvikintie on arvoluokkaan III 
kuuluva arvoympäristö. 

Museo on lausunut hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
(25.6.2018), missä yhteydessä museo painotti Merikorttikuja 6:n raken-
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nuskokonaisuuteen liittyviä huomattavia ympäristöllisiä arvoja. Koko-
naisuus koostuu Hilding Ekelundin vuosina 1970–71 suunnittelemista 
Fastighets Ab Babordin kolmesta pistetalosta sekä niihin kiinteästi liit-
tyvistä lamelleista. Rakennusten sijoittelu suhteessa toisiinsa ja ole-
massa olevaan rinnemaastoon on poikkeuksellisen herkkäviritteistä. 
Museon ehdotuksen mukaisesti kaavaehdotuksessa ovat maisemalli-
sesti arvokkaimmat piha-alueet saaneet suojelumerkinnän s: ”Alueen 
osa, jolla maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat pihajärjes-
telyt ja kasvillisuus tulee säilyttää. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 
mäntyjen säilyttämiseen.” 

Myös Kallvikintien varren uudisrakentamisen yhteydessä on kaavaeh-
dotuksessa huomioitu alkuperäisen ympäristön arvojen säilyttäminen ja 
esimerkiksi Keski-Vuosaarelle sekä Kallvikintien arvoympäristölle omi-
naisen mäntyvaltaisen puuston säilyminen. Esitetty uudisrakentaminen 
on luonteeltaan sellaista, että se noudattaa Kallvikintien suunnittelupe-
riaatteiden päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä 
toteutetun Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokosen Kallvikintien katuti-
lan maisemaselvityksen ja viitesuunnitelman linjauksia. Kallvikintien 
suunnitteluperiaatteiden päivittelyä OAS:aa koskevassa lausunnossaan 
(25.1.2019) kaupunginmuseo linjasi, että Byman & Ruokosen selvitys 
tarjoaa kestävän peruslähtökohdan Kallvikintien ympäristön jatkosuun-
nitteluun. 

Kaupunginmuseolla ei ole Merikorttikuja 6:n asemakaavan muutoseh-
dotukseen huomautettavaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kau-
punginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 25.6.2018

Lisätiedot
Petteri Kummala, tutkija, puhelin: 310 36940

petteri.kummala(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 28.11.2018 § 50

HEL 2017-010023 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12553 pohjakartan 
kaupunginosassa 54 Vuosaari. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

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

Asemakaavan numero: 12553
Kaupunginosa: 54 Vuosaari
Kartoituksen työnumero: 34/2018
Pohjakartta valmistunut: 7.9.2018
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

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

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 79
Detaljplaneändring för Nallebranten i Malm (nr 12577)

HEL 2018-008267 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för parkområde, park, 
flygfältsområde, specialområde för mottagande av snö och gatuområde 
i 38 stadsdelen (Malm, Nedre Malm, Tattaråsen, Malms flygfält) enligt 
ritning nr 12577, daterad 4.6.2019 och ändrad 3.12.2019, (de nya kvar-
teren 38233, 38234, 38236–38238, 38241, 38255, 38257 och 38258 
bildas) och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Behandling

Ledamoten Björn Månsson understödd av ledamoten Heimo Laakso-
nen föreslog att stadsfullmäktige skulle återremittera ärendet till stads-
styrelsen för ny beredning, i väntan på att de juridiska processerna 
kring Malms flygplatsområde avslutas.

Ledamoten Atte Kaleva understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen fö-
reslog att stadsfullmäktige skulle återremittera ärendet till stadsstyrel-
sen för ny beredning med följande motivering:

Flygekorren är fridlyst enligt direktiv och då man gör upp detaljplaner 
ska man iaktta vad som föreskrivs i 49 § i naturvårdslagen om förbud 
mot att förstöra och försämra de platser där den förökar sig och rastar, 
samt genom detaljplanens innehållskrav som en beskrivning av natur-
värdena. I 54.2 § i MBL konstateras att ”Den byggda miljön och na-
turmiljön skall värnas och särskilda värden i anslutning till dem får inte 
förstöras.” Och eftersom utredningarna för detaljplanen inte tagit hän-
syn till de aktuella uppgifterna, blir även 9 § i MBL tillämplig.
Enligt KAER Oy:s nya utredningar om flygekorrar i Malms flygfältsom-
råde kan det anses sannolikt att det på det detaljplanerade området 
finns platser där flygekorren rastar och bygger bo. För att detaljplanen 
ska gå vidare krävs det därmed att staden får undantagslov av NTM-
centralen. Eftersom det inte finns något undantagslov, är det motiverat 
att misstänka att detaljplanen är lagstridig.

Ärendet återremitteras för ny beredning på så sätt att betydligt mer 
preciserade utredningar om den fridlysta flygekorren beaktas.

Omröstningsordning

Förslagen om återremiss togs upp särskilt till omröstning.
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1 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, Björn Månssons förslag om återre-
miss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Detaljplanen återremitteras för ny beredning, i väntan på 
att de juridiska processerna kring Malms flygplatsområde avslutas.

Ja-röster: 53
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Katju Aro, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Tuula Haatainen, 
Joona Haavisto, Mia Haglund, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Ka-
isa Hernberg, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Ja-
lovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Ki-
velä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Petra Malin, 
Otto Meri, Matti Niiranen, Laura Nordström, Hannu Oskala, Matias 
Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasa-
nen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Daniel Sazo-
nov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi 
Torsti, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 31
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nu-
utti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kau-
ko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Da-
ni Niskanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Mari Rantanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, 
Mirita Saxberg, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Si-
nikka Vepsä, Paavo Väyrynen

Blanka: 1
Silja Borgarsdottir Sandelin

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Björn Månssons förslag om 
återremiss.

2 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, Atte Kalevas förslag om återremiss 
NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Flygekorren är fridlyst enligt direktiv och då man gör upp 



Helsingfors stad Protokoll 6/2021 199 (261)
Stadsfullmäktige

Ärende/17
31.03.2021

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

detaljplaner ska man iaktta vad som föreskrivs i 49 § i naturvårdslagen 
om förbud mot att förstöra och försämra de platser där den förökar sig 
och rastar, samt genom detaljplanens innehållskrav som en beskriv-
ning av naturvärdena. I 54.2 § i MBL konstateras att ”Den byggda mil-
jön och naturmiljön skall värnas och särskilda värden i anslutning till 
dem får inte förstöras.” Och eftersom utredningarna för detaljplanen in-
te tagit hänsyn till de aktuella uppgifterna, blir även  9 § i MBL tillämp-
lig.
Enligt KAER Oy:s nya utredningar om flygekorrar i Malms flygfältsom-
råde kan det anses sannolikt att det på det detaljplanerade området 
finns platser där flygekorren rastar och bygger bo. För att detaljplanen 
ska gå vidare krävs det därmed att staden får undantagslov av NTM-
centralen. Eftersom det inte finns något undantagslov, är det motiverat 
att misstänka att detaljplanen är lagstridig. Ärendet återremitteras för 
ny beredning på så sätt att betydligt mer preciserade utredningar om 
den fridlysta flygekorren beaktas.

Ja-röster: 54
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Katju Aro, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Tuula Haatainen, Joona Haavisto, Mia Haglund, Atte Harjanne, 
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Abdirahim 
Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, 
Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna 
Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Matti Niiranen, Laura Nordström, Han-
nu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, 
Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, 
Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Lilja 
Tamminen, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna 
Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 31
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nu-
utti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kau-
ko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Da-
ni Niskanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Mari Rantanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, 
Mirita Saxberg, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Si-
nikka Vepsä, Paavo Väyrynen

Stadsfullmäktige fortsatte behandlingen av ärendet.

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara understödd av ledamoten Mika Ebe-
ling föreslog att stadsfullmäktige skulle förkasta detaljplanen för Nalle-
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branten, eftersom Malms flygfält har oersättliga naturvärden. Till de 
mest betydande hör att fiskbeståndet i Stickelbackabäcken dör, om 
man börjar behandla den ställvis 17 meter tjocka bädden av sulfidlera 
under fältet och påla den för att bygga flervåningshus.

3 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, Sirpa Asko-Seljavaaras förkastande NEJ

JA-förslag: Stadsstyrelsen
NEJ-förslag: Detaljplanen för Nallebranten förkastas, eftersom Malms 
flygfält har oersättliga naturvärden. Till de mest betydande hör att fisk-
beståndet i Stickelbackabäcken dör, om man börjar behandla den ställ-
vis 17 meter tjocka bädden av sulfidlera under fältet och påla den för 
att bygga flervåningshus.

Ja-röster: 54
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Katju Aro, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Tuula Haatainen, Joona Haavisto, Mia Haglund, Atte Harjanne, 
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Abdirahim 
Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, 
Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna 
Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Matti Niiranen, Laura Nordström, Han-
nu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, 
Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, 
Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Lilja 
Tamminen, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna 
Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 31
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nu-
utti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kau-
ko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Da-
ni Niskanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Mari Rantanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, 
Mirita Saxberg, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Si-
nikka Vepsä, Paavo Väyrynen

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

Avvikande meningar

Ledamoten Atte Kaleva anmälde avvikande mening med följande moti-
vering:
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Flygekorren är fridlyst enligt direktiv och då man gör upp detaljplaner 
ska man iaktta vad som föreskrivs i 49 § i naturvårdslagen om förbud 
mot att förstöra och försämra de platser där den förökar sig och rastar, 
även genom detaljplanens innehållskrav som en beskrivning av natur-
värdena. I 54.2 § i MBL konstateras det att ”Den byggda miljön och na-
turmiljön skall värnas och särskilda värden i anslutning till dem får inte 
förstöras.” Och eftersom utredningarna för detaljplanen inte tagit hän-
syn till de aktuella uppgifterna, blir även 9 § i MBL tillämplig.  
Utifrån KAER Oy:s nya utredningar om flygekorrar på Malms flygfälts-
område kan man anse att flygekorrar sannolikt har rast- och boplatser 
på det planlagda området. För att detaljplanen ska gå vidare krävs det 
därmed att staden får undantagslov av NTM-centralen. Eftersom det in-
te finns något undantagslov är det motiverat att misstänka att detaljpla-
nens lösning är lagstridig.

Ledamöterna Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Tapio Klemetti, 
Laura Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sami 
Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika 
Raatikainen, Mari Rantanen, Mirita Saxberg, Matias Turkkila, Laura 
Varjokari, Sinikka Vepsä och Paavo Väyrynen anmälde avvikande me-
ning med samma motivering.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12577 kartta, päivätty 4.6.2019, muutettu 
10.12.2019

2 Asemakaavan muutoksen nro 12577 selostus, päivätty 4.6.2019, muu-
tettu 10.12.2019, päivitetty Kylk:n 10.12.2019 päätöksen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6964), päivätty 4.6.2019, muutettu 
26.11.2019

4 Vuorovaikutusraportti 4.12.2018, täydennetty 26.11.2019
5 Osa päätöshistoriaa (Nallenrinne)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

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

Förslagstext

Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter

Förslagstext

Säkerhets- och kemika-
lieverket (Tukes), Hel-
singfors

Förslagstext

Museiverket, skydd av 
kulturmiljön

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

Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

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

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller ett område i södra 
delen av Malms flygfältsområde, intill Tattaråsvägen. Detaljplanelös-
ningen gör det möjligt att bygga ett bostadsområde med närservice och 
parkområden för ungefär 2 800 invånare. Nallebranten är det första 
delområdet vid utbyggnaden av Malms flygfältsområde. Detaljplanelös-
ningen innebär att målen i arbetet på en dispositionsplan för Malms 
flygfältsområde kan nås.

Målet är ett mångsidigt, nytt urbant område som är levande och attrak-
tivt och som stöder sig på spårvagnsförbindelser. Den park som plane-
rats i norra delen av området utgör en del av ett parknätverk som för-
binder hela flygfältsområdet. I gatuplanet anvisas affärs- och servicelo-
kaler intill den för området planerade Luftbrovägen och Tattaråsvägen 
och vid den centrala Nallebrantsplatsen.

Till bostadskvarteren förläggs också parkeringshus som tjänar områ-
det, närservice och en tomt för servicebyggnader med tanke på ett 
daghem. Området har en areal på sammanlagt ca 19,6 ha. Den nya 
bostadsvåningsytan i detaljplaneändringen uppgår till 132 100 m² och 
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våningsytan för verksamhets- och servicelokaler till 10 900 m². Det ge-
nomsnittliga exploateringstalet (e) i kvartersområdena för bostadshus 
är 1,96. Antalet invånare ökar med ca 2 800.

I anslutning till detaljplanelösningen har det utarbetats en trafikplan (rit-
ning nr 6964), enligt vilket området får ett helt nytt gatunät som tjänar 
den nya dispositionen.

Att detaljplanelösningen genomförs har speciellt den effekten att ut-
byggnaden av området skapar förutsättningar för en mångsidig bo-
stadsproduktion på ett ställe som är lätt att nå med hållbara färdmedel. 
En utveckling mot differentiering, dvs. segregation, förebyggs genom 
en högklassig boendemiljö. Detaljplanelösningen främjar utbyggnaden 
av cykelnätverket med pendlingsstråk. Detaljplanen fullföljer för sin del 
målet i generalplanen för Helsingfors om en stadsstruktur som stöder 
sig på ett nätverk av snabbspårvägar.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen främjar stadens strategiska mål om en stads-
struktur som stöder sig på snabbspårvägar. I Generalplan 2016 för 
Helsingfors är Nallebrantens detaljplaneområde upptaget i huvudsak 
som område där boende dominerar, till en liten del som område för 
närcentrum (C3) och som område för arbetslokaler med en snabbspår-
väg intill. Genom området har också upptagits en förbindelse inom 
stomnätet för snabb cykeltrafik och genom norra delen av området går 
en grönförbindelse. Tattaråsvägen är angiven som huvudgata. Den de-
taljplanelösning som nu har utarbetats är förenlig med Generalplan 
2016 för Helsingfors.

Malms flygfältsområde ingår i inventeringsförteckningen över byggda 
kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009) och en del av detta RKY-
område hör till Nallebrantens detaljplaneområde.

Stadsmiljönämnden godkände 11.12.2018 en precisering av disposi-
tionsplanen för Malms flygplatsområde, daterad 4.12.2018, i fråga om 
Nallebranten och Flygplatskvarteren (planeringsprinciper) som under-
lag för detaljplaneändringen. Preciseringen av dispositionsplanen går 
ut på att de synnerligen viktiga naturvärdena i flygfältsområdet ska be-
varas.

Utgångspunkter för området och nuläge

Nallebrantens område är för närvarande till största delen obebyggt 
parkområde, där växtligheten har röjts och gjorts låg vid förlängningen 
på flygfältets startbana. Nära Nallebacka och gatan till flygfältet finns 
det fullvuxna träd. Terrängen i området stiger västerut mot Nallebacka. 
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Norra delen av området hör till flygfältsområdet. Tattaråsvägen löper i 
södra delen av området. Vid Tattaråsvägen finns det en vidsträckt as-
falterad snötipp, för vilken terrängen har jämnats ut. I korsningen av 
Tattaråsvägen och gatan till flygfältet finns det en servicestation. Om-
rådet genomkorsas av den historiska Stora Strandvägen, som ledde 
från Åbo till Viborg. Vid vägen finns några bostadshus från tiden före 
flygfältet. Många av byggnaderna är i dåligt skick. Genom området går 
också det populära friluftsstråket runt flygfältet och en stamledning för 
naturgas. I området finns befästningsanläggningar från tiden för första 
världskriget.

För området gäller flera detaljplaner från åren 1964–1999. I dem är om-
rådet upptaget som flygfältsområde, park- och gatuområde och speci-
alområde för mottagande av snö.

Helsingfors stad äger största delen av området, frånsett en fastighet 
som är i privat ägo. Detaljplanelösningen har utarbetats på initiativ av 
staden.

Kostnader för detaljplanelösningen

Att detaljplanelösningen genomförs medför preliminärt kostnader på 
ca 34 miljoner euro exkl. moms för staden enligt följande:

Grundberedning 12 miljoner euro
Gator och trafikområden 9 miljoner euro
Parker och grönområden 4 miljoner euro
Byggnader för offentlig service 9 miljoner euro
Sammanlagt ca 34 miljoner euro

Kostnaderna för den nya våningsytan uppgår till ca 250 euro/m². Kost-
naderna för spårvägen och för den gasledning som ska flyttas i norra 
delen av området ingår inte i kostnadskalkylen ovan.

Värdet på den byggrätt som planläggs är grovt uppskattat 70 miljoner 
euro. Att grundläggningsförhållandena i området är fördelaktiga och att 
detaljplanelösningen baserar sig på separata parkeringsanläggningar 
gör det möjligt med skäliga byggkostnader. Detaljplanen innebär ypper-
liga förutsättningar för en mångsidig fördelning av upplåtelse- och fi-
nansieringsformerna i enlighet med BM-programmet.

För att detaljplaneområdet ska kunna förverkligas har det med ägaren 
till fastigheten i privat ägo i området ingåtts ett markanvändningsavtal 
och ett föravtal om en fastighetsaffär, vilket har godkänts i stadsmiljö-
nämnden 26.1.2021 och undertecknats 2.3.2021.
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Detaljplaneförslaget offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 19.6–8.8.2019, vilket kun-
gjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen.

Det gjordes 13 anmärkningar mot detaljplaneförslaget.

Påpekandena i anmärkningarna gällde fortsatt flygverksamhet i områ-
det, detaljplanens konsekvenser för flygverksamheten och beaktande 
av bullret från flygtrafiken och av andra begränsningar. De gällde också 
innehållskraven i detaljplanen, detaljplaneområdets gränser och plan-
läggningsprocessen, likaså områdets kulturmiljö, skyddsvärdena och 
beaktande av RKY-området. Anmärkningarna tog dessutom fasta på 
områdets ekologiska hållbarhet, på minskningen av koldioxidutsläpp 
och på områdets natur- och rekreationsvärden, och vidare på områdets 
stadsbild, på själva byggandet och på volymen, skalan och tidsschemat 
för detta. I anmärkningarna fästes också avseende vid planeringen av 
områdets gator och öppna platser och vid namnskicket i området, vid 
planeringen av spårvägsförbindelsen och tidsplanen för denna, vid ar-
rangemangen för kollektivtrafiken i området, vid växelverkan kring de-
taljplanen och vid vilka som är intressenter.

Följande myndigheter gav utlåtande om detaljplaneförslaget: Helen El-
nät Ab, Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), Samkom-
munen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)/Finlands Förpack-
ningsåtervinning RINKI Ab, Museiverket, Närings-, trafik- och miljöcen-
tralen i Nyland (NTM-centralen), kultur- och fritidssektorns stadsmuse-
um och Säkerhets- och kemikalieverket Tukes. Det har förhandlats se-
parat om saken med fostrans- och utbildningssektorn (23.8.2019).

Påpekandena i utlåtandena gällde områdets kulturmiljö och skyddsvär-
den, el- och vattenförsörjningsarrangemangen i området, flyttningen av 
ledningar och avfallshanteringen. Utlåtandena innehöll också påpekan-
den om kollektivtrafiken i området, om rutten för specialtransporter på 
Tattaråsvägen och om bullerbekämpningen.

Åtgärder efter att förslaget 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-
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lagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens 
sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt 
muutokset).

Närmare motiveringar

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

Anvisningar för den fortsatta planeringen

Vid godkännandet av att förslaget till detaljplaneändring föreläggs 
stadsstyrelsen godkände nämnden följande anvisningar för den fortsat-
ta planeringen: Nämnden betonar att naturvärdena i den mångformiga 
biotopen i Malms flygfältsområde ska utredas och bevaras i den mån 
det är möjligt.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12577 kartta, päivätty 4.6.2019, muutettu 
10.12.2019

2 Asemakaavan muutoksen nro 12577 selostus, päivätty 4.6.2019, muu-
tettu 10.12.2019, päivitetty Kylk:n 10.12.2019 päätöksen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6964), päivätty 4.6.2019, muutettu 
26.11.2019

4 Vuorovaikutusraportti 4.12.2018, täydennetty 26.11.2019
5 Osa päätöshistoriaa (Nallenrinne)

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset_Yhdistetty_A (5)
4 Tehdyt muutokset
5 Malmin Nallenrinne (12577) maankäyttösopimus

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

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

Förslagstext

Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter

Förslagstext

Säkerhets- och kemika-
lieverket (Tukes), Hel-
singfors

Förslagstext

Museiverket, skydd av 
kulturmiljön

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

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
Fostrans- och utbildningssektorn

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 200

HEL 2018-008267 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 38. kaupunginosan (Malmi, Ala-Malmi, 
Tattariharju, Malmin lentokenttä) puistoaluetta, puistoa, lentokenttäalu-
etta, erityisaluetta lumenvastaanottopaikkaa varten ja katualuetta ko-
skevan asemakaavan muutoksen 4.6.2019 päivätyn ja 3.12.2019 muu-
tetun piirustuksen nro 12577 mukaisena (muodostuvat uudet korttelit 
38233, 38234, 38236-38238, 38241, 38255, 38257 ja 38258) ja ase-
makaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 



Helsingfors stad Protokoll 6/2021 208 (261)
Stadsfullmäktige

Ärende/17
31.03.2021

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

Käsittely

22.03.2021 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Marcus Rantala: Kaupunginhallitus palauttaa kaavan, ja arvioi kaava-
aluetta uudelleen Malmin lentokentän juridisten prosessien päätyttyä.

Kannattaja: Mika Raatikainen

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jat-
kamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Marcus Rantalan palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 13
Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Arja Karhuvaara, Mai Kivelä, Seija 
Muurinen, Pia Pakarinen, Nasima Razmyar, Daniel Sazonov, Tomi Se-
vander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Ozan Ya-
nar

Ei-äänet: 2
Mika Raatikainen, Marcus Rantala

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 13 - 2.

Mika Raatikainen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Mika Raatikainen jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:

Malmin lentokenttäalueella esiintyy lukuisia uhanalaisia ja muualla 
Helsingissä harvinaisia eliölajeja. Pyrkimykset rakentaa alueelle hait-
taavat merkittävästi näiden lajien alueella säilymisen edellytyksiä. Erity-
isesti lepakoiden osalta selvitykset ovat olleet puutteellisia ja viimei-
simmät liito-oravaselvitykset ovat havainneet merkkejä liito-oravista ai-
kaisempaa laajemmilla alueilla. Liito-orava on tiukasti suojeltu EU:n lu-
ontodirektiivin ja Suomen luonnonsuojelulain perusteella ja sen lisään-
tymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen sekä heikentäminen on kiel-
lettyä. Oikeuskäytännön mukaisesti myös lajin kulkuyhteyksiä pitää 
selvittää ja suojella.

Alueen kaavoitus on valmisteltu puutteellisesti ja tarkoitushakuisesti si-
ten, että sekä kaava-alueen että sen luontoarvojen turvaaminen ja sä-
ilyttäminen on unohdettu. Poikkeuslupaa ELY-keskukselta liito-oravan 
levähdys- ja pesimäalueen heikentämiseen ei ole haettu, joten on pe-
rusteltu syy epäillä, että kaava on lainvastainen. Esitetyllä rakentami-
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sella voi olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia myös kaava-aluetta ym-
päröiville alueille esimerkiksi valumavesien muodossa eikä näitä vaik-
utuksia ole valmistelussa asianmukaisesti huomioitu.

15.03.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 639

HEL 2018-008267 T 10 03 03

Hankenumero 4844_6, 4844_7

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle  

 4.6.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12577 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 38. kaupunginosan (Malmi, Ala-Malmi, Tattariharju, Malmin len-
tokenttä) puistoaluetta, puistoa, lentokenttäaluetta, erityisaluetta lu-
menvastaanottopaikkaa varten ja katualuetta (muodostuvat uudet 
korttelit 38233, 38234, 38236-38238, 38241, 38255, 38257 ja 
38258).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

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

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Hyväksyessään asemakaavan muutosehdotuksen lautakunta korostaa 
Malmin lentokentän alueen monimuotoisen biotoopin luontoarvojen 
selvittämistä ja säilyttämistä mahdollisuuksien mukaan.

Käsittely

10.12.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Kaisa Jama. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Hyväksyessään asemakaavan muutosehdotuksen lauta-
kunta korostaa Malmin lentokentän alueen monimuotoisen biotoopin 
luontoarvojen selvittämistä ja säilyttämistä mahdollisuuksien mukaan.

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Atte Kale-
van vastaehdotuksen.

03.12.2019 Pöydälle

26.11.2019 Pöydälle

11.06.2019 Ehdotuksen mukaan

04.06.2019 Pöydälle

11.12.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.12.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Valtteri Heinonen, arkkitehti, puhelin: 310 64795

valtteri.heinonen(a)hel.fi
Kaisa Jama, tiimipäällikkö, puhelin: 310 22980

kaisa.jama(a)hel.fi
Tuomo Näränen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 20462

tuomo.naranen(a)hel.fi
Riikka Österlund, liikenneinsinööri (liikenne), puhelin: 310 37312

riikka.osterlund(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti (rakennussuojelu), puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 31.7.2019

HEL 2018-008267 T 10 03 03

Helsingin kaupunginmuseon lausunto Malmin kaupunginosassa (KO 
38) sijaitsevan Nallenrinne (Malmin lentokentän alue) asemakaavan 
muutosehdotuksesta (nro 12577)

Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu on pyytänyt kaupungin-
museon lausuntoa koskien Malmin kaupunginosassa (KO 38) sijaitse-
van Nallenrinne (Malmin lentokentän alue) asemakaavan muutosehdo-
tuksesta (nro 12577). Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta kulttuu-
riympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa asema-
kaavoitukselle seuraavan lausunnon.

Asemakaavan muutosehdotus koskee aluetta Malmin lentokentän alu-
een eteläosassa. Alue rajautuu lännessä Nallenmäen ja Sunnuntaipals-
tojen nykyisiin pientalotontteihin sekä Tullivuorentiehen ja etelässä 
Tattariharjun teollisuusalueeseen. Idässä suunnittelualueen rajan muo-
dostaa tuleva Ilmasillantie. Pohjoinen osa kuuluu Malmin lentokenttäa-
lueeseen ja etelässä sijaitsee joitakin heikkokuntoisia rakennuksia, lu-
menvastaanottopaikka ja Tattarinharjuntie. Pinta-alaltaan 19,6 ha Nal-
lenrinne on ensimmäinen osa-alue Malmin lentokentän rakentamises-
sa. Osittain Malmin lentoaseman valtakunnallisesti merkittävään ra-
kennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009) kuuluva alue on nykyisin 
pääosin rakentamatonta, lentokentän kiitotien jatkeen kasvillisuudelta 
matalaksi raivattua turvasektoria sekä ulkoilualuetta. Alueella sijaitsee 
ensimmäisen maailmansodan linnoitteita.

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa lentoaseman alue on osoitettu 
tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi sekä RKY-alueeksi, jolla on 
sovitettava yhteen osoitettu maankäyttö ja kulttuuriympäristön arvojen 
säilyminen. Helsingin 2018 voimaan tulleessa yleiskaavassa Nallenrin-
teen alue on suurelta osin asuntovaltaisena kehitettävää korttelialuetta 
pääasiallisena tehokkuutena 1,0 – 2,0. Alueella on voimassa asema-
kaavoja vuosilta 1964 – 1999, joissa alue on merkitty mm. lentokenttä- 
ja vaara-alueeksi, puisto- ja katualueeksi sekä lumenvastaanoton erity-
isalueeksi. Kaavaratkaisun vaikutuksena todetaan, ettei lentotoiminta 
ole enää mahdollista kaavan toteuttamisen jälkeen. Maisema muuttuu 
kaupunkimaiseksi huolimatta joistakin avoimena säilyvistä tiloista. 

Kaavaratkaisu perustuu suljettuihin suurkortteleihin, joiden sisäpihat 
jakautuvat pienimuotoisiksi pihatiloiksi. Alueen pohjoislaidalle osoitettu 
puisto liittyy koko lentokenttäalueelle kaavailtuun puistoverkostoon. 
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Asumiseen tulisi 131 500 k-m², toimitiloille ja palveluille 9730 k-m². Alu-
etehokkuus on e= 0,72 ja asuinkerrostalojen keskimääräinen korttelite-
hokkuus on e=1,91. Kaupunkirakenne on suunniteltu tiiviiksi ja mitta-
kaavaltaan vaihtelevaksi, pääosin 4-8 kerroksisin rakennuksin. Paikoin 
rakennukset nousevat 12-kerroksiksi ja kiitotien linjaa jatkavan akselin 
päättävässä Nallenrinteenaukion maamerkkirakennuksessa olisi 16 
kerrosta. Rakentamista ja kaupunkikuvaa ohjataan yleismääräyksillä 
mm. julkisivujen rakennustavan, materiaalin ja pintakäsittelyjen osalta.

Kaupunginmuseon lausunto:

Kaupunginmuseo pitää kaavaehdotuksen mahdollistamaa mittavaa ra-
kentamista ongelmallisena suhteessa alueen kulttuuriympäristösta-
tukseen valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin merkittävänä rakennet-
tuna kulttuuriympäristönä. Lentokenttäalueen osan muuttaminen kau-
punkirakenteeltaan tiiviiksi uudeksi asuinalueeksi tuottaa ympäristön, 
joka ei vastaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vaatimusta 
alueen historiaan ja ominaispiirteisiin sovitettavasta kehittämisestä. 
Kaupunginmuseo korostaa, että alueen suunnittelun lähtökohtana tulisi 
olla alueen keskeiset ominaispiirteet ilmailuhistoriallisena kohteena. 
Esillä oleva asemakaavaratkaisu ei tue tätä tavoitetta, mitä kau-
punginmuseo pitää erittäin valitettavana.  

Kaavamääräyksissä on tuotava esiin alueen kuuluminen RKY 
2009:ään. Nallenrinteen säilytettävä asuinrakennus ja siihen liittyvän 
puutarhamaisen pihan säilyminen on varmistettava suojelumääräyksin. 

Arkeologinen kulttuuriperintö:

Malmin lentokentän eteläpuolella ja Nallenrinteen kaava-alueella sijait-
see useita ensimmäisen maailmansodan aikaisia Viaporin linnoituksen 
maarintaman linnoitteita, jotka ovat muinaismuistolain suojaamia. Nal-
lenrinteen kaava-alueella sijaitsevat linnoitteet eivät kuulu valtakunnal-
lisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön luettelon Pääkau-
punkiseudun 1. maailmansodan linnoitteet -alueisiin kuten asemakaa-
vaselostuksessa mainitaan. Ne sijaitsevat vain Malmin lentoaseman 
RKY-alueella, jonka rajaus suurin piirtein puolittaa kaava-alueen. 

Alueella sijaitsevista ensimmäisen maailmansodan linnoitteista osa sä-
ilyy lähivirkistys- ja puistoalueella ja ne on varustettu sm-merkinnällä 
asianmukaisin määräyksin. Tukikohta IX:6 sijaitsee alueen lounaisnur-
kassa ja tukikohta IX:12:n kaava-alueen puolelle tuleva pieni osa Tatta-
rinharjuntien eteläpuolella. Niiden huomioiminen lähivirkistysalueiden 
(VL) kunnostuksen suunnitellussa mainitaan selostuksessa. 

Tukikohdat IX:4 ja IX:5 kaava-alueen pohjoisosassa jäävät kaavaratka-
isussa pääosin asuinrakentamisen alle, mutta osin myös katualueelle ja 



Helsingfors stad Protokoll 6/2021 213 (261)
Stadsfullmäktige

Ärende/17
31.03.2021

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

puistoalueelle (VP). Ne on merkitty smd-merkinnällä. Sitä koskevassa 
määräyksessä todetaan, että ennen rakennustöiden aloittamista tulee 
suorittaa linnoituslaitteiden arkeologinen tutkiminen ja lähiympäristön 
kartoittaminen. Muuttuvan maankäytön tiellä olevista kohteista on käyty 
Museoviraston kanssa muinaismuistolain 13 § edellyttämä neuvottelu 
28.5.2019. Neuvottelumuistion luonnoksessa todetaan Nallenrinteen 
osalta, että tutkimukset tukikohdissa IX:4 ja 5 (24.-28.9.2018) olivat 
pääosin riittävät. Museoviraston ja kaupunginmuseon edustajat katsoi-
vat niihin kajoamisen olevan mahdollista paitsi, että tukikohta IX:4:n 
tutkimattomalla itäosalla pitää tehdä pieni tarkastustutkinta. Tutkimus 
tapahtuu syksyllä 2019.

Tukikohtien IX:4 ja IX:5 koekaivauksesta on maininta kaava-
aineistoissa. Edellä mainitun kokouksen lopullinen neuvottelumuistio on 
liitettävä myös kaava-aineistoon. Mikäli riittävät tutkimukset tehdään jo 
kaavaprosessin aikana ja Museovirasto poistaa kohteiden suojelun, ei 
kaavaan tarvitse enää osoittaa smd-merkintöjä näille tukikohdille. 

Kaava-alueen itäkulmassa Tattariharjuntieltä luoteeseen kohti lentoa-
semaa sijaitsee käytöstä poistettu 1. maailmansodan aikainen yhdystie, 
joka on merkitty osittain smd-merkinnällä. Sen sijainti on merkitty vää-
rin. Tie osoitetaan meneväksi asuinkortelialueen läpi (ilman smd-
merkintää). Se sijaitsee kuitenkin kokonaisuudessaan suunnitellun Il-
masillantien kohdalla.

Mikäli tutkimuksia tarvitaan vielä kaavan hyväksymisen jälkeen, on 
smd-määräyksessä todettava, että hankkeen toteuttaja vastaa arkeolo-
gisen tutkimuksen kustannuksista.

Kaavaselostuksessa alueen läpi todetaan kulkevan Suuren Rantatien 
linjaus, joka säilytetään keskeisenä kevyenliikenteenraittina ja nimettäi-
siin Vanhaksi Viipurin maantieksi. Suuren Rantatien linjaus kulki 
Helsingin kautta kaupungin perustamisen (1550) jälkeen. Keskiaikainen 
linjaus Vantaan kautta jäi toissijaiseksi linjaukseksesi sen jälkeen. Tie-
linjan säilyminen kevyenliikenteen käytössä on hyvä muisto alueen 
vanhasta historiasta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kau-
punginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 25.9.2018

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

markku.heikkinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 09.05.2019 § 39
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HEL 2018-008267 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12577 pohjakartan 
kaupunginosassa 38 Malmi. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12577
Kaupunginosa: 38 Malmi
Kartoituksen työnumero: 6/2019
Pohjakartta valmistunut: 6.2.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 10.04.2019 § 26

HEL 2018-008267 T 10 03 03

Nimistötoimikunta on käsitellyt alueen nimistöä viimeksi 16.1.2019.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavan uuden nimen:

Rauhamäenpuisto–Rauhamäkiparken
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(puisto)

Perustelu: Paikalla sijainneen Rauhamäki-nimisen tilan mukaan.

16.01.2019 Käsitelty

12.12.2018 Pöydälle

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 80
Detaljplaneändring för Flygplatskvarteren i Malm (nr 12623)

HEL 2018-008324 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 23 i kvarteret 
38171, för en del av tomten 6 i kvarteret 38173 och för park-, flygfälts-, 
skyddsgrön- och gatuområde i 38 stadsdelen (Malm, Tattaråsen, 
Malms flygfält; de nya kvarteren 38263–38268 bildas) enligt ritning 
nr 12623, daterad 17.3.2020 och ändrad 26.1.2021, och på de grunder 
som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Det utreds om det är möjligt att i området få en informationstavla 
om de gamla befästningarna i Malm. (Sami Muttilainen)

Behandling

Ledamoten Björn Månsson understödd av ledamoten Atte Kaleva fö-
reslog att ärendet skulle återremitteras för ny beredning, i väntan på att 
de juridiska processerna kring Malms flygplatsområde avslutas.

Ledamoten Nuutti Hyttinen understödd av ledamoten Atte Kaleva fö-
reslog att ärendet skulle återremitteras för ny beredning med följande 
motivering: 

Helsingfors stad har förbundit sig vid ambitiösa klimatmål och vill vara 
en föregångare i att stävja klimatförändringen. För att Helsingfors ska 
vara tryggt och klimathållbart också under förändrade förhållanden, an-
passar sig staden också till klimatförändringen. Helsingfors stad har 
satt som mål att vara kolneutral år 2035. Då leder verksamheten inom 
Helsingfors stads område inte längre till någon uppvärmning av klima-
tet. Kolneutralitet innebär att de utsläpp av växthusgaser som uppstår 
inom Helsingfors är lika stora eller mindre än de utsläpp som Helsing-
forsområdet binder.

Grundberedningen i Malms flygplatsområde är verksamhet som sker 
inom Helsingfors, och utsläppen från denna bör beaktas vid gransk-
ningen av hur kolneutraliteten och över lag klimatmålen uppnås, också 
i det fall att de råvaror som används vid byggandet och grundbered-
ningen, såsom betongen, produceras utanför stadens gränser. En 
granskning av annat slag skulle vara förståndsmässigt ohederlig och 
medger deloptimering, där stadens beslutsfattare kan gröntvätta sin 
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verksamhet genom att skenbart flytta utsläppen utanför stadens grän-
ser, trots att de i realiteten orsakas av stadens verksamhet. 

Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att det som en 
del av den nya beredningen av detaljplanen utarbetas en övergripande 
bedömning av detaljplanens klimatkonsekvenser med hänsyn till alla 
utsläpp som uppstår vid byggandet och grundberedningen i detaljpla-
neområdet, också om dessa utsläpp i fråga om materialtillverkningen 
sker utanför stadens gränser. Den utredning om utsläppen vid byggan-
det och grundberedningen som bedömningsarbetet resulterat i är ett 
viktigt kriterium, utifrån vilket stadsfullmäktige kan bedöma om det är 
motiverat att inleda projektet med hänsyn till stadens klimatmål.

Ledamoten Atte Kaleva understödd av ledamoten Juhani Strandén fö-
reslog att ärendet skulle återremitteras med följande motivering:

Flygekorren är fridlyst enligt direktiv och då man gör upp detaljplaner 
ska man iaktta vad som föreskrivs i 49 § i naturvårdslagen om förbud 
mot att förstöra och försämra de platser där den förökar sig och rastar, 
även genom detaljplanens innehållskrav som en beskrivning av natur-
värdena. I 54.2 § i MBL konstateras det att ”Den byggda miljön och na-
turmiljön skall värnas och särskilda värden i anslutning till dem får inte 
förstöras.” Och eftersom utredningarna för detaljplanen inte tagit hän-
syn till de aktuella uppgifterna, blir även  9 § i MBL tillämplig.
Enligt KAER Oy:s nya utredningar om flygekorrar i Malms flygfältsom-
råde kan det anses vara sannolikt att det på det detaljplanerade områ-
det finns platser där flygekorren rastar och bygger bo. För att detaljpla-
nen ska gå vidare krävs det därmed att staden får undantagslov av 
NTM-centralen. Eftersom det inte finns något undantagslov, är det mo-
tiverat att misstänka att detaljplanen är lagstridig.

Ärendet återremitteras för ny beredning på så sätt att betydligt mer 
preciserade utredningar om den fridlysta flygekorren beaktas.

4 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, Björn Månssons förslag om återre-
miss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Detaljplanen återremitteras för ny beredning, i väntan på 
att de juridiska processerna kring Malms flygplatsområde avslutas.

Ja-röster: 53
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Katju Aro, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Tuula Haatainen, 
Joona Haavisto, Mia Haglund, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Ka-
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isa Hernberg, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Ja-
lovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Ki-
velä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Petra Malin, 
Otto Meri, Matti Niiranen, Laura Nordström, Hannu Oskala, Matias 
Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasa-
nen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Daniel Sazo-
nov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi 
Torsti, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 31
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nu-
utti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kau-
ko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Da-
ni Niskanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Mari Rantanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, 
Mirita Saxberg, Juhani Strandén, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Si-
nikka Vepsä, Paavo Väyrynen

Blanka: 1
Silja Borgarsdottir Sandelin

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Björn Månssons förslag om 
återremiss.

5 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, Nuutti Hyttinens förslag om återre-
miss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Helsingfors stad har förbundit sig vid ambitiösa klimatmål 
och vill vara en föregångare i att stävja klimatförändringen. För att 
Helsingfors ska vara tryggt och klimathållbart också under förändrade 
förhållanden, anpassar sig staden också till klimatförändringen. 
Helsingfors stad har satt som mål att vara kolneutral år 2035. Då leder 
verksamheten inom Helsingfors stads område inte längre till någon 
uppvärmning av klimatet. Kolneutralitet innebär att de utsläpp av växt-
husgaser som uppstår inom Helsingfors är lika stora eller mindre än de 
utsläpp som Helsingforsområdet binder. Grundberedningen i Malms 
flygplatsområde är verksamhet som sker inom Helsingfors, och utsläp-
pen från denna bör beaktas vid granskningen av hur kolneutraliteten 
och över lag klimatmålen uppnås, också i det fall att de råvaror som 
används vid byggandet och grundberedningen, såsom betongen, pro-
duceras utanför stadens gränser. En granskning av annat slag skulle 
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vara förståndsmässigt ohederlig och medger deloptimering, där sta-
dens beslutsfattare kan gröntvätta sin verksamhet genom att skenbart 
flytta utsläppen utanför stadens gränser, trots att de i realiteten orsakas 
av stadens verksamhet.  Ärendet återremitteras för ny beredning utgå-
ende från att det som en del av den nya beredningen av detaljplanen 
utarbetas en övergripande bedömning av detaljplanens klimatkonse-
kvenser med hänsyn till alla utsläpp som uppstår vid byggandet och 
grundberedningen i detaljplaneområdet, också om dessa utsläpp i frå-
ga om materialtillverkningen sker utanför stadens gränser. Den utred-
ning om utsläppen vid byggandet och grundberedningen som bedöm-
ningsarbetet resulterat i är ett viktigt kriterium, utifrån vilket stadsfull-
mäktige kan bedöma om det är motiverat att inleda projektet med hän-
syn till stadens klimatmål.

Ja-röster: 54
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Katju Aro, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Tuula Haatainen, Joona Haavisto, Mia Haglund, Atte Harjanne, 
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Abdirahim 
Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, 
Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna 
Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Matti Niiranen, Laura Nordström, Han-
nu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, 
Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, 
Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Lilja 
Tamminen, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna 
Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 31
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nu-
utti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kau-
ko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Da-
ni Niskanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Mari Rantanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, 
Mirita Saxberg, Juhani Strandén, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Si-
nikka Vepsä, Paavo Väyrynen

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Nuutti Hyttinens förslag om 
återremiss.

6 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, Atte Kalevas förslag om återremiss 
NEJ
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JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Flygekorren är fridlyst enligt direktiv och då man gör upp 
detaljplaner ska man iaktta vad som föreskrivs i 49 § i naturvårdslagen 
om förbud mot att förstöra och försämra de platser där den förökar sig 
och rastar, även genom detaljplanens innehållskrav som en beskriv-
ning av naturvärdena. I 54.2 § i MBL konstateras det att ”Den byggda 
miljön och naturmiljön skall värnas och särskilda värden i anslutning till 
dem får inte förstöras.” Och eftersom utredningarna för detaljplanen in-
te tagit hänsyn till de aktuella uppgifterna, blir även  9 § i MBL tillämp-
lig.
Enligt KAER Oy:s nya utredningar om flygekorrar i Malms flygfältsom-
råde kan det anses vara sannolikt att det på det detaljplanerade områ-
det finns platser där flygekorren rastar och bygger bo. För att detaljpla-
nen ska gå vidare krävs det därmed att staden får undantagslov av 
NTM-centralen. Eftersom det inte finns något undantagslov, är det mo-
tiverat att misstänka att detaljplanen är lagstridig. Ärendet återremitte-
ras för ny beredning på så sätt att betydligt mer preciserade utredning-
ar om den fridlysta flygekorren beaktas.

Ja-röster: 54
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Katju Aro, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Tuula Haatainen, Joona Haavisto, Mia Haglund, Atte Harjanne, 
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Abdirahim 
Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, 
Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna 
Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Matti Niiranen, Laura Nordström, Han-
nu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, 
Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, 
Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Lilja 
Tamminen, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna 
Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 31
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nu-
utti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kau-
ko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Da-
ni Niskanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Mari Rantanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, 
Mirita Saxberg, Juhani Strandén, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Si-
nikka Vepsä, Paavo Väyrynen

Stadsfullmäktige fortsatte behandlingen av ärendet.
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Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara understödd av ledamoten Björn 
Månsson föreslog att stadsfullmäktige skulle förkasta beslutsförslaget 
med följande motivering:

Malms flygfält har oersättliga naturvärden, museala värden och kultur-
värden, likaså möjligheter till för staden betydande kommersiell verk-
samhet. Planläggningen av flygplatskvarteret för bostäder bör därför 
förkastas och fältet reserveras för luftfart. Till de mest betydande natur-
värdena hör att fiskbeståndet i Stickelbackabäcken förintas, om man 
börjar gräva och påla i den upp till 17 meter tjocka bädden av sulfidlera 
under fältet. Stickelbackabäcken har med frivilliga krafter kunnat re-
staureras så att till och med bäcköringen leker i den. Behandlingen av 
lerbädden leder till att sulfatmassorna blir upplösta och att det uppstår 
svavelsyra, som dödar fiskarna.

Under diskussionen framställdes två förslag till hemställningsklämmar.

Ledamoten Daniel Sazonov understödd av Risto Rautava föreslog föl-
jande hemställningskläm:

 Då detaljplanen godkänns förutsätter stadsfullmäktige att man 
utreder möjligheterna för att Luftfartsmuseet, som söker nya lo-
kaler, erbjuds lokaler på området, i synnerhet i den skyddade 
flygstationsbyggnaden och hangaren som finns där.

Ledamoten Sami Muttilainen understödd av Laura Kolbe föreslog föl-
jande hemställningskläm:

 Det utreds om det är möjligt att i området få en informationstavla 
om de gamla befästningarna i Malm.

Omröstningsordning

Först togs ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag om förkastande 
upp till omröstning. Därefter togs hemställningsklämmarna särskilt upp 
till omröstning.

7 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, förkastande NEJ

JA-förslag: Stadsstyrelsen
NEJ-förslag: Malms flygfält har oersättliga naturvärden, museala vär-
den och kulturvärden, likaså möjligheter till för staden betydande kom-
mersiell verksamhet. Planläggningen av flygplatskvarteret för bostäder 
bör därför förkastas och fältet reserveras för luftfart. Till de mest bety-
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dande naturvärdena hör att fiskbeståndet i Stickelbackabäcken förin-
tas, om man börjar gräva och påla i den upp till 17 meter tjocka bädden 
av sulfidlera under fältet. Stickelbackabäcken har med frivilliga krafter 
kunnat restaureras så att till och med bäcköringen leker i den. Behand-
lingen av lerbädden leder till att sulfatmassorna blir upplösta och att det 
uppstår svavelsyra, som dödar fiskarna.

Ja-röster: 53
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Katju Aro, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Tuula Haatainen, Joona Haavisto, Mia Haglund, Atte Harjanne, 
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Abdirahim 
Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, 
Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna 
Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Matti Niiranen, Laura Nordström, Han-
nu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, 
Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, 
Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi 
Torsti, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 31
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nu-
utti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kau-
ko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Da-
ni Niskanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Mari Rantanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, 
Mirita Saxberg, Juhani Strandén, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Si-
nikka Vepsä, Paavo Väyrynen

Blanka: 1
Satu Silvo

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

8 omröstningen

Ledamoten Daniel Sazonovs hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Då detaljplanen godkänns förutsätter stadsfullmäktige att 
man utreder möjligheterna för att Luftfartsmuseet, som söker nya loka-
ler, erbjuds lokaler på området, i synnerhet i den skyddade flygsta-
tionsbyggnaden och hangaren som finns där.
NEJ-förslag: Motsätter sig
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Ja-röster: 32
Ted Apter, Harry Bogomoloff, Fatim Diarra, Tuula Haatainen, Joona 
Haavisto, Juha Hakola, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Abdirahim 
Husu Hussein, Ville Jalovaara, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Johan-
na Laisaari, Otto Meri, Sami Muttilainen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, 
Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Petrus 
Pennanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, Da-
niel Sazonov, Anni Sinnemäki, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Ulla-Marja 
Urho, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa

Nej-röster: 5
Laura Finne-Elonen, Nuutti Hyttinen, Mika Raatikainen, Sinikka Vepsä, 
Paavo Väyrynen

Blanka: 48
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Joel 
Harkimo, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Jukka Järvi-
nen, Atte Kaleva, Emma Kari, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivu-
laakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Heimo Laaksonen, 
Petra Malin, Björn Månsson, Dani Niskanen, Laura Nordström, Aman-
da Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuo-
mas Rantanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Satu Silvo, Osmo Soi-
ninvaara, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Lilja 
Tamminen, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Anna Vuor-
joki, Ozan Yanar

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Daniel Sazonovs förslag till 
hemställningskläm.

9 omröstningen

Ledamoten Sami Muttilainens hemställningskläm JA, motsätter sig 
NEJ.

JA-förslag: Det utreds om det är möjligt att i området få en informa-
tionstavla om de gamla befästningarna i Malm.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 60
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir 
Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia 
Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Eveliina Hei-
näluoma, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Jukka Järvinen, Atte 
Kaleva, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia 
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Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Johanna 
Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Dani Niskanen, 
Laura Nordström, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti 
Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus 
Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Suldaan Said 
Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Juhani 
Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Tai-
pale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, An-
na Vuorjoki, Paavo Väyrynen

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 24
Pentti Arajärvi, Katju Aro, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Joona Haa-
visto, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Abdirahim Husu Hussein, Ville Ja-
lovaara, Kati Juva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Matti Niiranen, Hannu 
Oskala, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Satu 
Silvo, Osmo Soininvaara, Lilja Tamminen, Reetta Vanhanen, Juhana 
Vartiainen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Sami Muttilainens förslag till 
hemställningskläm.

Avvikande meningar

Ledamoten Mirita Saxberg anmälde avvikande mening med följande 
motivering:

Elektrisk luftfart är vardag och stadsborna rör sig naturligt med flyg. 
Helsingfors behöver ett lättillgängligt närflygfält. Malms flygfält blev in-
valt på listan över de sju mest hotade kulturobjekten i Europa år 2016. 
Flygfältet är en av de bäst bevarade fungerande flygplatserna från ti-
den före andra världskriget. Marken inom Malms detaljplaneområde är 
besvärlig, och det blir exceptionellt dyrt att låta bygga bostadshus där. 
Att bevara Malms flygfält är inte bara viktigt med tanke på natur- och 
kulturvärdena, utan också ekonomiskt förnuftigt.

Ledamoten Mika Ebeling anmälde avvikande mening med samma mo-
tivering.

Ledamoten Nuutti Hyttinen anmälde avvikande mening med samma 
motivering som ledamoten Mirita Saxberg och utöver det med följande 
motivering:

Inom Malms flygfältsområde förekommer ett flertal arter som är ovanli-
ga på andra håll i Helsingfors. Strävandena att bygga i området mins-
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kar betydligt förutsättningarna för dessa arter att finnas kvar i området. 
Speciellt när det gäller fladdermössen har utredningarna varit bristfälli-
ga, och de senaste utredningarna om flygekorren har visat tecken på 
flygekorrar inom mer vidsträckta områden än tidigare. Flygekorren är 
strängt skyddad med stöd av EU:s habitatdirektiv och Finlands natur-
vårdslag, och det är förbjudet att förstöra och försämra de platser där 
den förökar sig och rastar. Enligt rättspraxis bör också de korridorer där 
arten tar sig fram utredas och skyddas. Planläggningen av området har 
beretts bristfälligt och tendentiöst så att tryggandet och bevarandet av 
såväl detaljplaneområdet som dess naturvärden har glömts bort. Det 
har inte ansökts om undantagslov av NTM-centralen för att försämra de 
platser där flygekorren rastar och bygger bo och därför finns det grun-
dade skäl att misstänka att detaljplanen är lagstridig. Det föreslagna 
byggandet kan ha avsevärda negativa konsekvenser också för områ-
dena kring detaljplaneområdet i form av avrinningsvatten, och dessa 
konsekvenser har inte beaktats adekvat vid beredningen.

Helsingfors stad har förbundit sig vid ambitiösa klimatmål och vill vara 
en föregångare i att stävja klimatförändringen. För att Helsingfors ska 
vara tryggt och klimathållbart också under förändrade förhållanden, an-
passar sig staden också till klimatförändringen. Helsingfors stad har 
satt som mål att vara kolneutral år 2035. Då leder verksamheten inom 
Helsingfors stads område inte längre till någon uppvärmning av klima-
tet. Kolneutralitet innebär att de utsläpp av växthusgaser som uppstår 
inom Helsingfors är lika stora eller mindre än de utsläpp som Helsing-
forsområdet binder.

Grundberedningen i Malms flygplatsområde är verksamhet som sker 
inom Helsingfors, och utsläppen från denna bör beaktas vid gransk-
ningen av hur kolneutraliteten och över lag klimatmålen uppnås, också 
i det fall att de råvaror som används vid byggandet och grundbered-
ningen, såsom betongen, produceras utanför stadens gränser. En 
granskning av annat slag skulle vara förståndsmässigt ohederlig och 
medger deloptimering, där stadens beslutsfattare kan gröntvätta sin 
verksamhet genom att skenbart flytta utsläppen utanför stadens grän-
ser, trots att de i realiteten orsakas av stadens verksamhet. Då det inte 
har gjorts någon övergripande bedömning av klimatkonsekvenserna av 
att Malms flygplatsområde bebyggs, kan det bedömas att detaljplanen 
också strider mot stadens egna klimatmål och stadsstrategin.

Ledamöterna Sirpa Asko-Seljavaara, Laura Finne-Elonen, Jussi Halla-
aho, Joel Harkimo, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kop-
ra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Björn Måns-
son, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Mari Ran-
tanen, Juhani Strandén, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä och Paavo 
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Väyrynen anmälde avvikande mening med samma ovannämnda moti-
veringar som ledamöterna Mirita Saxberg och Nuutti Hyttinen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12623 kartta osa 1/2, päivätty 17.3.2020, 
muutettu 26.1.2021

2 Asemakaavan muutoksen nro 12623 kartta osa 2/2, päivätty 17.3.2020, 
muutettu 19.1.2021

3 Asemakaavan muutoksen nro 12623 selostus, päivätty 17.3.2020, muu-
tettu 26.1.2021

4 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7033) / 19.1.2021
5 Vuorovaikutusraportti 4.12.2018, täydennetty 17.3.2020 ja 19.1.2021
6 Osa päätöshistoriaa
7 Havainnekuva, 19.1.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Gasgrid Finland Oy Förslagstext
Helen Ab Förslagstext
Helen Elnät Ab Förslagstext
Samkommunen Helsing-
forsregionens trafik

Förslagstext

Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter

Förslagstext

Museiverket, skydd av 
kulturmiljön

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

Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
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Säkerhets- och kemika-
lieverket (Tukes), Hel-
singfors

Förslagstext

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller ett område i södra 
delen av Malms flygfältsområde, kring de skyddade flygfältsbyggna-
derna och intill Tattaråsvägen. Detaljplanelösningen gör det möjligt att 
bygga ett nytt bostadsområde med närservice och parkområden för 
ungefär 2 200 invånare. Detaljplanelösningen innebär att målen i dis-
positionsplanen för Malms flygfältsområde kan nås.

Målet är att anlägga ett attraktivt, hållbart och urbant område som har 
mångsidiga funktioner och som stöder sig på spårvagnsförbindelser. 
Områdets historia och tidsskikt görs synliga i den nya stadsmiljön, och 
det nya som byggs anpassas till platsens kulturhistoriska värden. Det 
nya byggnadsskiktet planeras så att stadsbilden blir högklassig. Princi-
perna för hållbart byggande tillämpas, och målet är att stödja byggan-
det av en koldioxidneutral stadsdel.

För området har planerats sju bostadskvarter, en räddningsstation, en 
skola och ett daghem, Flygplatsparken, dvs. det centrala grönområdet i 
det parknätverk som anläggs i hela flygfältsområdet, och dessutom två 
mindre parker. I gatuplanet anvisas affärslokaler vid Luftbrovägen och 
Tattaråsvägen och intill den öppna platsen vid Spilvegränden. De par-
keringshus som tjänar området byggs som en del av bostadskvarteren.

Den nya bostadsvåningsytan uppgår till 100 075 m², servicevåningsy-
tan till 11 500 m², våningsytan för verksamhetsbyggnader till 13 288 m² 
och våningsytan för lokaler för samhällsteknisk försörjning till 4 000 m². 
Det genomsnittliga exploateringstalet (e) för bostadstomterna är 1,57. 
Antalet invånare ökar med ca 2 200.

I anslutning till detaljplanelösningen har det utarbetats en trafikplan (rit-
ning nr 7033), enligt vilket området får ett helt nytt gatunät som tjänar 
den nya dispositionen.

Att detaljplanelösningen genomförs har speciellt den effekten att ut-
byggnaden av området skapar förutsättningar för en mångsidig bo-
stadsproduktion och för service på ett ställe som är lätt att nå med håll-
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bara färdmedel. Också en utveckling mot differentiering, dvs. segrega-
tion, förebyggs genom en högklassig boendemiljö.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen främjar stadens strategiska mål om en stads-
struktur som stöder sig på snabbspårvägar. I Generalplan 2016 för 
Helsingfors är detaljplaneområdet upptaget som område där boende 
dominerar och som rekreations- och grönområde. Dessutom har områ-
det beteckningen närcentrum C3. En snabbspårväg har angetts genom 
området. Detaljplanelösningen motsvarar Generalplan 2016 för 
Helsingfors.

Stadsmiljönämnden godkände 11.12.2018 en precisering av disposi-
tionsplanen för Malms flygplatsområde, daterad 4.12.2018, i fråga om 
Nallebranten och Flygplatskvarteren (planeringsprinciper) som under-
lag för detaljplaneändringen. Preciseringen av dispositionsplanen går 
ut på att de synnerligen viktiga naturvärdena i flygfältsområdet ska be-
varas.

Största delen av detaljplaneområdet finns inom en byggd kulturmiljö av 
riksintresse (RKY 2009/Malms flygplats). Malms flygplats har också av 
den internationella organisationen DOCOMOMO tagits upp bland den 
finländska modernismens betydande verk från slutet av 1920-talet till 
1970-talet. De värdefullaste byggnaderna, flygplatsens terminalbygg-
nad och hangar, har skyddats genom detaljplanen Malms flygplats 
byggnader nr 12450, som vann laga kraft 2019.

I detaljplaneområdet finns också befästningsanläggningar från tiden för 
första världskriget. De är i detaljplanen upptagna som fasta fornläm-
ningar fredade med stöd av lagen om fornminnen (295/1963).

Utgångspunkter för området och nuläge

Flygplatskvarterens detaljplaneområde hör så gott som helt till Malms 
flygplatsområde, som är en byggd kulturmiljö av riksintresse. I området 
finns södra delen av flygfältet, startbanor och byggnader och konstruk-
tioner som hänför sig till flygfältsverksamheten, tre baracker från en ba-
rackby som tyskarna byggde på 1940-talet, en brandstation, låga verk-
samhetsbyggnader och bostadshus med komplementbyggnader, ett 
träningshopptorn för brandmän, en tennisplan och en liten ishockey-
rink. I södra delen av området finns landbefästningar från tiden för förs-
ta världskriget, rester av gamla Borgåvägen och sträckningen för den 
historiska Stora Strandvägen, som ledde från Åbo till Viborg. Genom 
området går också det populära friluftsstråket runt flygfältet och en 
stamledning för naturgas. Växtligheten söder om terminalen och han-
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garen är tämligen frodig och träden fullvuxna. Höjdskillnaderna i områ-
det är måttliga.

För området gäller flera detaljplaner från åren 1964–2009. I detaljpla-
nerna är området upptaget som flygfältsområde, parkområde, kvarters-
område för industri- och lagerbyggnader och gatuområde.

Helsingfors stad äger området.

Kostnader för detaljplanelösningen

Detaljplanelösningen medför följande kostnader för staden, exklusive 
mervärdesskatt:

Grundberedning och markbyggnad 15 miljoner euro
Gator och trafikområden 6 miljoner euro
Parker, idrotts- och grönområden 20 miljoner euro
Offentliga byggnader 40–45 miljoner euro
Sammanlagt ca 80–86 miljoner euro

Staden får tomtinkomster i och med detaljplaneändringen. Värdet på 
byggrätten har preliminärt uppskattats vara ca 50–55 miljoner euro.

Detaljplaneförslaget offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 7.4–6.5.2020, vilket kun-
gjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen.

Det kom in 24 anmärkningar mot detaljplaneförslaget, och 14 av dem 
innehöll ett krav på att framläggandet ska uppskjutas till tiden efter un-
dantagsförhållandena till följd av coronapandemin. Dessa påpekanden 
gällde framläggandet under tiden för undantagsförhållandena, växel-
verkan, beaktandet av åsikter och presentationsmaterialet för planen. 
Till dessa påpekanden har det på s. 60–62 i rapporten om växelverkan 
getts ett svar, varav det framgår att planläggningsprocessen har pågått 
länge och att växelverkan har genomförts på många olika sätt. Påpe-
kandena gällde dessutom bedömningen av miljökonsekvenser, plan-
läggningsprocessens gång, dimensioneringen av byggandet och dess 
konsekvenser för stadsbilden och landskapet, beaktande av RKY-
området, konsekvenserna för den civila luftfarten, beaktande av fred-
ningsförslagen, planeringstävlingarna, markens beskaffenhet och na-
turvärdena.

Följande myndigheter gav utlåtande om förslaget till detaljplan: Helen 
Elnät Ab, Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), Sam-
kommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Museiverket, Nä-
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rings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen), Säkerhets- 
och kemikalieverket (Tukes) och Gasgrid Finland Oy. Påpekandena i 
utlåtandena gällde vattenförsörjningen, eldistributionen, kollektivtrafi-
ken, värdena i RKY-området, detaljplaneområdenas storlek på Malms 
före detta flygfält, innehållskraven i 45 § i MBL, konsekvensbedömning 
av trafiksystemet och landsvägsnätet, bullerbekämpningen, utredning 
av luftkvaliteten, flygekorrens förbindelser, bestämmelserna om hante-
ring av dagvatten och om grundvattenområdet och den gasledning som 
ska flyttas.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna och myndighetsut-
låtandena om detaljplaneförslaget i sammandrag och bemötandena till 
de påpekanden som framförts i dessa.

Det som framförts i påpekandena har beaktats med hänsyn till detalj-
planens mål och i den mån det är ändamålsenligt.

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga 
materialet gjordes ändringar efter att detaljplanen varit offentligt fram-
lagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens 
sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt 
muutokset).

De ändringar som gjorts efter det offentliga framläggandet har diskute-
rats med berörda parter.

Närmare motiveringar

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

Behandling i nämnden och fortsatta åtgärder

Stadsstyrelsen konstaterar att det vid behandlingen av detaljplaneför-
slaget i nämnden förrättades en omröstning om återremiss av förslaget 
för ny beredning. Återremiss förslogs på följande grunder: Det justera-
de förslaget till detaljplaneändring för Flygplatskvarteren (Malms flyg-
fältsområde) återremitteras för beredning utgående från att resultatet 
av de preciserade naturutredningarna om flygekorren med behövliga 
tillståndsförfaranden ska beaktas vid den nya beredningen. Vid om-
röstningen gavs 10 Ja-röster (föredragandens förslag) och 3 Nej-röster 
(förslaget om återremiss). Den som hade föreslagit återremiss anmälde 
avvikande mening i ärendet genom att reservera sig mot beslutet.

Med anledning av en utredning som stadsmiljösektorn gett 16.2.2021 
konstaterar stadsstyrelsen följande:
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I de naturutredningar som utarbetats för området under beredningen av 
detaljplanen har det inte upptäckts sådana platser som enligt 49 § 1 
mom. i naturvårdslagen (1096/1996) är skyddade för att flygekorren 
förökar sig och rastar där. I närheten av detaljplaneområdet har det 
dock i samband med den tidigare planläggningen observerats flygekor-
rar. Förbudet att förstöra och försämra sådana platser där flygekorren 
förökar sig och rastar gäller direkt med stöd av lagen och kommer att 
tillämpas då bygglov och andra tillstånd beviljas för området.

Flygekorren är med stöd av EU:s habitatdirektiv (92/43/EEG) och na-
turvårdslagen (39 § och 49 §) en fridlyst och skyddad art. Det är med 
stöd av naturvårdslagen förbjudet att förstöra och försämra de platser 
där arten förökar sig och rastar, dvs. i praktiken boträd med omgivande 
träd och behövliga förbindelser. Skyddet av flygekorren baserar sig på 
reglering på lagnivå, och det går inte att avvika från skyddet av arten 
genom en detaljplan.

Flygekorrens aktivitetsområde förändras årligen och arten sprider sig 
till nya områden. Därför har det ansetts vara ändamålsenligt att redan i 
förväg utreda flygekorrens potentiella möjligheter att ta sig fram i det 
område som ingår i dispositionsplanen för Malms flygplatsfältsområde. 
För att artens gynnsamma skyddsnivå ska bevaras bör det finnas för-
bindelser i trädkronorna och lämpliga möjligheter för flygekorren att ta 
sig från området till mer vidsträckta grönområden. De förbindelser som 
ska bevaras och utvecklas i omgivningen kring Flygplatskvarterens de-
taljplaneområde går enligt nätverksplanen för flygekorren (Helsingin lii-
to-oravaverkosto 2019. Helsingfors stad, stadsmiljösektorns publikatio-
ner 2020:2) i nordsydlig riktning öster om Nallebrantens detaljplaneom-
råde över Tattaråsvägen och vidare mot Malms begravningsplats och 
norr om Smedsbacka mot Stickelbackabäckens dal. De förbindelser 
som ska utvecklas norr om Malms flygfältsområde leder över Lahtisle-
den till Stensböle grönområde. Flygplatskvarterens detaljplaneområde 
är inte en betydande rutt för flygekorren med tanke på den omfattande 
granskningen i nätverksplanen, eftersom området gränsar till det öppna 
flygfältsområdet och till industriområdena i Tattaråsen och vid Hyttvä-
gen, genom vilka flygekorrarna inte kan ta sig fram.

Staden granskar årligen flygekorrens utbredning och beaktar då också 
observationer gjorda av andra. Förekomsten av flygekorre utreds årli-
gen i omgivningen kring Malms före detta flygfält. Tidigare observatio-
ner har beskrivits i rapporter från åren 2016, 2018, 2019 och 2020. In-
venteringarna görs i mars–april när flygekorren bygger bo. De i natur-
vårdslagen avsedda platser där flygekorrarna förökar sig är de ställen 
där får de ungar. Med de platser där flygekorrarna rastar avses de stäl-
len där de håller till på dagarna. Platserna där de förökar sig och rastar 
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omfattar boträden och de träd i närheten som erbjuder skydd och nä-
ring.

I Flygplatskvarterens område utreds det aktuella läget för flygekorrens 
utbredning vid den fortsatta planeringen. Med stöd av utredningarna 
bestäms de fortsatta åtgärderna för att en tillräcklig skyddsnivå för ar-
ten ska bibehållas. Åtgärderna och planerna för området diskuteras 
med miljömyndigheterna. Om det skulle hittas nya platser där flygekor-
ren förökar sig och rastar i detaljplaneområdet, går det att ansöka om 
undantag från skyddet av flygekorren. Det är möjligt att göra undantag 
från skyddet bara med tillstånd av närings-, trafik- och miljöcentralen 
(NTM-centralen) (49 § i naturvårdslagen), förutsatt att det inte finns nå-
gon annan lämplig lösning och att undantaget inte försvårar upprätthål-
landet av en gynnsam bevarandestatus hos bestånden av de berörda 
arterna och att det finns en tvingande orsak som har ett väsentligt all-
mänintresse.

För närvarande pågår beredningen av en ändring av naturvårdslagen, 
och i detta sammanhang granskas möjligheten till ekologisk kompensa-
tion och genomförande av sådan. Dessutom föreslås det i Helsingfors 
verksamhetsprogram för tryggande av naturens mångfald att en modell 
för ekologisk kompensation ska utvecklas i Helsingfors. Om stadsfull-
mäktige godkänner detaljplaneändringen på det sätt som stadsstyrel-
sen föreslår, kommer stadsstyrelsen vid verkställigheten att förutsätta 
att ett pilotprojekt med kompensationsmodellen genomförs i Malms 
flygfältsområde.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12623 kartta osa 1/2, päivätty 17.3.2020, 
muutettu 26.1.2021

2 Asemakaavan muutoksen nro 12623 kartta osa 2/2, päivätty 17.3.2020, 
muutettu 19.1.2021

3 Asemakaavan muutoksen nro 12623 selostus, päivätty 17.3.2020, muu-
tettu 26.1.2021

4 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7033) / 19.1.2021
5 Vuorovaikutusraportti 4.12.2018, täydennetty 17.3.2020 ja 19.1.2021
6 Osa päätöshistoriaa
7 Havainnekuva, 19.1.2021

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
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2 Ilmakuva
3 Muistutukset
4 Tehdyt muutokset

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Gasgrid Finland Oy Förslagstext
Helen Ab Förslagstext
Helen Elnät Ab Förslagstext
Samkommunen Helsing-
forsregionens trafik

Förslagstext

Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter

Förslagstext

Museiverket, skydd av 
kulturmiljön

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

Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Säkerhets- och kemika-
lieverket (Tukes), Hel-
singfors

Förslagstext

För kännedom

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

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 201
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HEL 2018-008324 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 38. kaupunginosan (Malmi, Tattariharju, 
Malmin lentokenttä) korttelin 38171 tonttia 23, osaa korttelin 38173 
tonttia 6  sekä puisto-, lentokenttä-, suojaviher- ja katualuetta koskevan 
asemakaavan muutoksen (muodostuvat uudet korttelit 38263–38268) 
17.3.2020 päivätyn ja 26.1.2021 muutetun piirustuksen nro 12623 mu-
kaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Parhaillaan on käynnissä luonnonsuojelulain muutoksen valmistelu, 
jonka yhteydessä tarkastellaan ekologista kompensaatiota ja sen to-
teuttamista. Lisäksi Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen 
toimintaohjelmassa esitetään ekologisen kompensaation mallin ke-
hittämistä Helsingissä. Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaa-
van muuttamisen kaupunginhallituksen esittämällä tavalla, kaupungin-
hallitus edellyttää täytäntöönpanon yhteydessä, että kompensaatiomal-
lia pilotoidaan Malmin lentokenttäalueella.

Käsittely

22.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Palautusehdotus:

Mika Raatikainen: Kaupunginhallitus päättää palauttaa asemakaavan 
valmisteltavaksi uudelleen. Malmin lentokenttäalueella esiintyy lukuisia 
uhanalaisia ja muualla Helsingissä harvinaisia eliölajeja. Pyrkimykset 
rakentaa alueelle haittaavat merkittävästi näiden lajien alueella säilymi-
sen edellytyksiä. Erityisesti lepakoiden osalta selvitykset ovat olleet pu-
utteellisia ja viimeisimmät liito-oravaselvitykset ovat havainneet merk-
kejä liito-oravista aikaisempaa laajemmilla alueilla. Liito-orava on tiu-
kasti suojeltu EU:n luontodirektiivin ja Suomen luonnonsuojelulain pe-
rusteella ja sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen sekä 
heikentäminen on kiellettyä. Oikeuskäytännön mukaisesti myös lajin 
kulkuyhteyksiä pitää selvittää ja suojella. MRL 54.2 § mukaan "Raken-
nettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä 
erityisiä arvoja saa hävittää.” Koska kaavan selvityksissä ajantasaisia 
tietoja ei ole otettu huomioon, tulee huomioida myös MRL 9 §.

KAER Oy:n Malmin lentokenttäalueella tekemien uusien liito-
oravaselvitysten perusteella voidaan pitää todennäköisenä, että Lento-
asemankortteleiden alueella sijaitsee liito-oravien levähdys- ja pesä-
paikkoja. Kaavan eteneminen vaatii näin ollen sitä, että kaupunki saa 
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ELY-keskukselta poikkeusluvan. Koska poikkeuslupaa ei ole, on perus-
teltu syy epäillä, että kaava on lainvastainen.

Alueen kaavoitus on valmisteltava uudestaan siten, että kaava-alueen 
monimuotoisen biotoopin luontoarvot selvitetään ja säilytetään vähin-
tään nykyisellä tasollaan. Liito-oravan elinympäristön heikentyminen 
alueella on estettävä. Rakentamisen vaikutukset lähialueille, joiden lu-
ontoarvojen säilymiseen kaava-alueen rakentaminen vaikuttaisi, on tut-
kittava huolellisesti ja pidättäydyttävä sellaisesta toiminnasta, joka va-
hingoittaisi esimerkiksi lähialueiden vesistöjä, kuten Longinojaa, valu-
mavesien muodossa.

Helsingin kaupunki on sitoutunut kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin ja 
haluaa olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Jotta kaupunki 
on turvallinen ja ilmastonkestävä myös muuttuvissa olosuhteissa, 
Helsinki myös sopeutuu ilmastonmuutokseen. Helsingin kaupunki on 
asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2035. Tällöin Helsingin 
alueella tapahtuva toiminta ei enää aiheuta ilmaston lämpenemistä. Hi-
ilineutraalius tarkoittaa sitä, että Helsingin alueella syntyvät kasvihuo-
nekaasupäästöt ovat yhtä suuret tai pienemmät kuin Helsingin alueen 
sitomat päästöt.

Malmin lentoasema-alueella tapahtuva esirakentaminen on Helsingin 
alueella tapahtuvaa toimintaa ja siitä aiheutuvat päästöt tulee huomioi-
da hiilineutraaliuden ja yleisemminkin ilmastotavoitteiden toteutumisen 
tarkastelussa, vaikka rakentamisessa ja esirakentamisessa käytetyt 
raaka-aineet, kuten betoni, tuotettaisiinkin kaupungin rajojen ulkopuo-
lella. Muunlainen tarkastelu olisi älyllisesti epärehellistä ja mahdollistaa 
osaoptimoinnin, jossa kaupungin päättäjät voivat viherpestä toimin-
taansa siirtämällä kaupungin toiminnasta tosiasiallisesti aiheutuvat 
päästöt näennäisesti kaupungin rajojen ulkopuolelle. Kaavan uudelle-
envalmistelun osana tulee laatia kaavan ilmastovaikutusten kokonais-
valtainen arviointi, jossa huomioidaan kaikki kaava-alueen rakentami-
sesta ja esirakentamisesta aiheutuvat päästöt, vaikka nämä päästöt ta-
pahtuisivat materiaalien valmistuksen osalta kaupungin rajojen ulkopu-
olella.

Kannattaja: Marcus Rantala

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jat-
kamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Mika Raatikaisen palautusehdotuksen mukaisesti
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Jaa-äänet: 13
Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Arja Karhuvaara, Mai Kivelä, Seija 
Muurinen, Pia Pakarinen, Nasima Razmyar, Daniel Sazonov, Tomi Se-
vander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Ozan Ya-
nar

Ei-äänet: 2
Mika Raatikainen, Marcus Rantala

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 13 - 2.

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Lisätään esittelijän perusteluiden 33 kappaleeksi seuraa-
vaa:

Parhaillaan on käynnissä luonnonsuojelulain muutoksen valmistelu, 
jonka yhteydessä tarkastellaan ekologista kompensaatiota ja sen to-
teuttamista. Lisäksi Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen 
toimintaohjelmassa esitetään ekologisen kompensaation mallin ke-
hittämistä Helsingissä. Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaa-
van muuttamisen kaupunginhallituksen esittämällä tavalla, kaupungin-
hallitus edellyttää täytäntöönpanon yhteydessä, että kompensaatiomal-
lia pilotoidaan Malmin lentokenttäalueella.

Kannattaja: Jan Vapaavuori

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Mai Kivelän vastaehdotuksen 
mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Mika Raatikainen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. 

Mika Raatikainen jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:

Malmin lentokenttäalueella esiintyy lukuisia uhanalaisia ja muualla 
Helsingissä harvinaisia eliölajeja. Pyrkimykset rakentaa alueelle hait-
taavat merkittävästi näiden lajien alueella säilymisen edellytyksiä. Erity-
isesti lepakoiden osalta selvitykset ovat olleet puutteellisia ja viimei-
simmät liito-oravaselvitykset ovat havainneet merkkejä liito-oravista ai-
kaisempaa laajemmilla alueilla. Liito-orava on tiukasti suojeltu EU:n lu-
ontodirektiivin ja Suomen luonnonsuojelulain perusteella ja sen lisään-
tymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen sekä heikentäminen on kiel-
lettyä. Oikeuskäytännön mukaisesti myös lajin kulkuyhteyksiä pitää 
selvittää ja suojella. Alueen kaavoitus on valmisteltu puutteellisesti ja 
tarkoitushakuisesti siten, että sekä kaava-alueen että sen luontoarvojen 
turvaaminen ja säilyttäminen on unohdettu. Poikkeuslupaa ELY-
keskukselta liito-oravan levähdys- ja pesimäalueen heikentämiseen ei 
ole haettu, joten on perusteltu syy epäillä, että kaava on lainvastainen. 
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Esitetyllä rakentamisella voi olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia myös 
kaava-aluetta ympäröiville alueille esimerkiksi valumavesien muodossa 
eikä näitä vaikutuksia ole valmistelussa asianmukaisesti huomioitu.

Helsingin kaupunki on sitoutunut kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin ja 
haluaa olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Jotta kaupunki 
on turvallinen ja ilmastonkestävä myös muuttuvissa olosuhteissa, 
Helsinki myös sopeutuu ilmastonmuutokseen. Helsingin kaupunki on 
asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2035. Tällöin Helsingin 
alueella tapahtuva toiminta ei enää aiheuta ilmaston lämpenemistä. Hi-
ilineutraalius tarkoittaa sitä, että Helsingin alueella syntyvät kasvihuo-
nekaasupäästöt ovat yhtä suuret tai pienemmät kuin Helsingin alueen 
sitomat päästöt.

Malmin lentoasema-alueella tapahtuva esirakentaminen on Helsingin 
alueella tapahtuvaa toimintaa ja siitä aiheutuvat päästöt tulee huomioi-
da hiilineutraaliuden ja yleisemminkin ilmastotavoitteiden toteutumisen 
tarkastelussa, vaikka rakentamisessa ja esirakentamisessa käytetyt 
raaka-aineet, kuten betoni, tuotettaisiinkin kaupungin rajojen ulkopuo-
lella. Muunlainen tarkastelu olisi älyllisesti epärehellistä ja mahdollistaa 
osaoptimoinnin, jossa kaupungin päättäjät voivat viherpestä toimin-
taansa siirtämällä kaupungin toiminnasta tosiasiallisesti aiheutuvat 
päästöt näennäisesti kaupungin rajojen ulkopuolelle. Kun kokonaisval-
taista ilmastovaikutusten arviointia Malmin lentoasema-alueen raken-
tamisesta ei ole laadittu, voidaan arvioida, että kaava on myös kau-
pungin omien ilmastotavoitteiden ja kaupunkistrategian vastainen.

15.03.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 26.01.2021 § 27

HEL 2018-008324 T 10 03 03

Hankenumero 4844_10, 4844_13

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 
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 17.3.2020 päivätyn ja 26.1.2021 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12623 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 38. kaupunginosan (Malmi, Tattariharju, Malmin lentokenttä) 
korttelin 38171 tonttia 23, osaa korttelin 38173 tonttia 6  sekä puis-
to-, lentokenttä-, suojaviher- ja katualuetta (muodostuvat uudet kort-
telit 38263–38268). 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työ-
pajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksen-
teko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Käsittely

26.01.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Salla Hoppu, tiimipäällikkö Kai-
sa Jama ja ympäristötarkastaja Tuomas Lahti. Asiantuntijat poistuivat 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Palautusehdotus:
Atte Kaleva: Lentoasemankortteleiden (Malmin lentokentän alue) tar-
kistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12623) palautetaan valmis-
teluun siten, että uudessa valmistelussa huomioidaan liito-oravan koh-
dalta tarkentuneiden luontoselvitysten tulokset tarvittavine lupamenet-
telyineen.

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Asian käsittelyn palauttamisesta äänestettiin ennen keskustelun jatka-
mista. 

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Lentoasemankortteleiden (Malmin lentokentän alue) tarkis-
tettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12623) palautetaan valmis-

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


Helsingfors stad Protokoll 6/2021 239 (261)
Stadsfullmäktige

Ärende/18
31.03.2021

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

teluun siten, että uudessa valmistelussa huomioidaan liito-oravan koh-
dalta tarkentuneiden luontoselvitysten tulokset tarvittavine lupamenet-
telyineen.

Jaa-äänet: 10
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Noora Laak, Jape Lovén, Amanda 
Pasanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Mikko Sä-
relä, Satu Susanna Vartiainen

Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva

Kaupunkiympäristölautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 10-3. 

Atte Kaleva jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Atte Kaleva: Liito-orava on direktiivilaji, joka pitää ottaa kaavoituksessa 
huomioon luonnonsuojelulain 49 §:n lisääntymis- ja levähdyspaikan 
hävittämis- ja heikentämiskiellon lisäksi asemakaavan sisältövaatimus-
ten kautta, luontoarvojen kuvaajana. MRL 54.2 § todetaan: "Rakennet-
tua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä eri-
tyisiä arvoja saa hävittää.” Ja koska kaavan selvityksissä ajantasaisia 
tietoja ei ole otettu huomioon, tulee käyttöön myös MRL 9 §. 

KAER Oy:n Malmin lentokenttäalueella tekemien uusien liito-
oravaselvitysten perusteella voidaan pitää todennäköisenä, että Lento-
asemankortteleiden alueella sijaitsee liito-oravien levähdys- ja pesä-
paikkoja. Kaavan eteneminen vaatii näin ollen sitä, että kaupunki saa 
ELY-keskukselta poikkeusluvan. Koska poikkeuslupaa ei ole, on perus-
teltu syy epäillä, että kaava on lainvastainen.

Kannattajat: Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen

19.01.2021 Pöydälle

31.03.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

17.03.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Salla Hoppu, arkkitehti, puhelin: 310 37240

salla.hoppu(a)hel.fi
Kaisa Jama, tiimipäällikkö, puhelin: 310 22980

kaisa.jama(a)hel.fi
Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi
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Kaarina Laakso, tiimipäällikkö (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37250
kaarina.laakso(a)hel.fi

Sakari Mentu, arkkitehti (rakennussuojelu), puhelin: 310 37217
sakari.mentu(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 6.5.2020

HEL 2018-008324 T 10 03 03

Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu on pyytänyt kaupungin-
museon lausuntoa koskien Malmin kaupunginosassa (KO 38) sijaitse-
van Malmin lentokentän alueen asemakaavan muutosehdotuksesta. 
Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja on päättänyt antaa asemakaavoitukselle seuraavan 
lausunnon.

Kaavaratkaisu koskee aluetta Malmin lentokentän alueen eteläosassa, 
suojeltujen lentokenttärakennusten ympärillä ja Tattariharjuntien varrel-
la. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa noin 2200 asukkaan uusi asui-
nalue lähipalveluineen ja puistoineen Malmin lentokentän etelälaidalle. 
Asuntorakentaminen on pääosin 4-8 kerroksista, mutta alueelle on su-
unniteltu sekä korkeampaa (korkeimmillaan 15-kerroksista) että pieni-
mittakaavallisempaa rakentamista. Suunnittelualueen sisälle jää 2019 
voimaan tullut lentokenttäalueen kortteleiden 38340 ja 38341 asema-
kaava, jolla sijaitsevat rakennukset eli lentoterminaali, hangaari ja auto-
tallirakennus on suojeltu.

Kaavasuunnittelun lähtökohtana kaavaselostuksessa mainitaan RKY-
alueen ominaispiirteiden säilyttäminen. Terminaalirakennuksen lisäksi 
kenttäkokonaisuuteen kuuluvat lentokonehalli ja kiitoradat. Kiitoteiden 
linjat säilytetään osana kaupunkirakennetta ja näkyvinä elementteinä 
Lentoasemanpuistossa. Myös avoin maisematila säilytetään puistossa 
matalan kasvillisuuden avulla. Nykyinen tielinja ja näkymä Malmin len-
toaseman kadulta terminaalille säilytetään. Terminaali ja hangaari sijo-
ittuvat Lentoasemanpuiston eteläreunaan ja ne rajaavat puistoaluetta 
kauas näkyvänä rakennusrintamana yhdessä rakennettavan koulun 
kanssa.

Suunnittelualue on pinta-alaltaan 25,5 ha, ja rakennusoikeutta on 130 
683 k-m2. Puolet alueesta on puistoa ja toinen puoli kaupunkimaista 
rakennetta. Asuinkortteleiden kaavallinen ratkaisu perustuu suurkortte-
leihin, joissa rakentamisen mittakaava vaihtelee. Lentoasemanpuiston 
läheisyydessä rakentaminen madaltuu ja sovitetaan suojeltujen lento-
kenttärakennusten mittakaavaan. Lentoasemanpuisto on keskeinen 
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osa koko lentokenttäalueelle kaavaillusta puistoverkostosta ja sillä on 
merkittävä rooli koko alueen identiteetin muodostumisessa. 

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa lentoaseman alue on osoitettu 
tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi sekä RKY-alueeksi, jolla on 
sovitettava yhteen osoitettu maankäyttö ja kulttuuriympäristön arvojen 
säilyminen. Helsingin 2018 voimaan tulleessa yleiskaavassa aluetta 
kehitetään pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelu-
jen sekä lähipalvelujen käyttöön, jolla pääasiallisena tehokkuutena on 
1,0 – 2,0. 

Kaupunginmuseon lausunto:

Kaupunginmuseo on todennut aiemmissa lausunnoissaan alueen arvot 
RKY 2009 kohdealueena ja sen erityiset arvot ilmailuhistoriallisena 
kohteena, joiden tulee olla alueen suunnittelun lähtökohtana. Lisäksi 
Malmin lentoasema on valittu kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön 
hyväksymään valikoimaan suomalaisen modernismin merkkiteoksia 
1920-luvun lopulta 1970-luvulle.

Lentoasema valmistui toimintakuntoon joulukuussa 1936, avajaisia vie-
tettiin 1938. Kentällä on merkittävä historia siviili-, sotilaskenttänä ja he-
ti sodan jälkeen valvontakomission käyttöön ottamana kenttänä. Mal-
min merkitys kansainvälisenä lentoasemana väheni, kun yhä suurem-
pien lentokoneiden edellyttämät kiitoradat valmistuivat Vantaalle Seutu-
laan olympiavuonna 1952. Näihin päiviin asti jatkunut toiminta on 
koostunut lentokoulutuksesta, yleisilmailusta ja viranomaislennoista.

Kaupunginmuseo on pitänyt tärkeänä, että asemakaavoituksella mah-
dollistetaan kenttäalueen ja kiitoteiden säilyminen muistumina kentästä 
ja sen käytöstä. Aiemmassa lausunnossaan kaupunginmuseo esitti 
myös, että asemakaava-alueella sijaitsevien 1940-luvulta peräisin ole-
vien asuinparakkien säilymistä tulee tutkia. Puistoalueella on pyritty ot-
tamaan huomioon alueen ominaispiirteitä ja historiaa suojelumääräyk-
sin. Asemakaavaehdotuksessa Lentoasemanpuisto on merkitty VP-1: 
Puisto. Alueella sijaitsee kulttuurihistoriallisia arvoja. Lisäksi puistoalu-
eella säilyvien kiitoteiden osat on merkitty s:llä: Säilytettävä alueen osa, 
jolla sijaitsee kiitorata. Alueen pintamateriaalin tulee erottua puistoalu-
eella. Sen sijaan lentokentän toimintaan liittyneiden 1940-luvun asuin-
parakkeja ei ole kaavaratkaisussa huomioitu.

Arkeologinen kulttuuriperintö:

Malmin lentokentän eteläpuolella asemakaavan muutosalueella sijait-
see useita muinaismuistolain suojaamia ensimmäisen maailmansodan 
aikaisia Viaporin linnoituksen maarintaman linnoitteita ja vanha tielin-
jaus. Tukikohdat IX:1-3 sijaitsevat asuntorakentamiseen ja niiden piha-
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alueiksi osoitetuilla kohdilla kuten myös Vanhan Porvoontien tieraunio-
na oleva osuus. Tien käytössä oleva osuus muutosalueella muuttuu 
Vanhan Viipurin maantie –nimiseksi kevyen liikenteen väyläksi.

Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelun kustantamana alueen 
muinaismuistojen dokumentointi suoritettiin syyskuussa 2019 Museovi-
raston toimesta. Linnoitteiden maanpäälliset osat ja joitakin esiin otetu-
ista maanalaisista linnoitteista dokumentoitiin. Tutkimuksessa saatujen 
tulosten perusteella asemakaavoituspalvelun, Museoviraston ja 
Helsingin kaupungin-museon kesken päädyttiin asemakaavan muuto-
sehdotuksen mukaiseen ratkaisuun. Maanpinnalla näkyvät rakenteet 
säilytetään ja rakennustöiden yhteydessä esiin tulevat mahdolliset 
maanalaiset linnoitteet tutkitaan ja ne voidaan poistaa dokumentoinnin 
jälkeen. 

Malmin lentoaseman kadun aseman 3 länsipuoliset osat VP-alueella on 
merkitty sm-merkinnällä, jolla kielletään alueen kaivaminen, peittämi-
nen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen muinaismuistolain nojalla. 
Kadun itäpuolella sijaitseva suojahuone asuinkorttelin 38341 pihalla on 
saanut sm-merkinnän. Kaavamääräyksen mukaan alueille on laadittava 
kunnostus- ja hoitosuunnitelma ja niistä koskevista toimenpiteistä on 
neuvoteltava museoviranomaisten kanssa.

Näitä kahta kohdetta ympäröi smd –alue, joka on rajattu Museoviraston 
muinaisjäännösrekisterin aseman 3 aluerajauksen mukaisesti. Alueella 
sijaitsee todennäköisesti peitettyjä linnoitteita, mutta myös tuhoutunei-
ta. Näillä alueilla kaavamääräysten mukaan tulee tarvittaessa ottaa esi-
in ja dokumentoida rakennustöiden yhteydessä rakennuttajan kustan-
nuksella mahdolliset esiin tulevat linnoitteet, jotka voidaan poistaa do-
kumentoinnin jälkeen.

Kastrupinkadun länsipuolella sijaitsee aseman 2 säilytettävä osa kortte-
lissa 38264. Sitä ympäröi myös smd-alue. Aluerajaukset on tehty sa-
moin periaattein kuin aseman 1 kohdalla. Niitä koskee myös samat 
määräykset kuin asemaa 3. Maahan kaivetut peittyneet tai peitetyt lin-
noitteet sijaitsevat asuntokortteleiden ja niiden pihojen ja kadun alueel-
la.

Aseman 1 vähäiset jäännökset sijaitsevat Tattariharjuntie itäpuolella 
KTY-1 -alueella ja se on merkitty smd -alueena. Vanhan Porvoontien 
linjaus tutkittiin syyskuussa 2019 ja sen suojelu on poistettu ilman jat-
kotutkimusvaatimusta.

Asemakaavamuutosalueen muinaismuistoja koskevat rajat ja määräyk-
set ovat käytyjen neuvottelujen mukaiset eikä kaupunginmuseolla ole 
niistä huomautettavaa.
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Lopuksi:

Helsingin yleiskaavassa alue on osoitettu asumisen, puistojen, virkis-
tys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön. Yleiskaavaa oh-
jaavassa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa lentoaseman alue on 
osoitettu tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi sekä RKY-
alueeksi, jolla on sovitettava yhteen osoitettu maankäyttö ja kulttuu-
riympäristön arvojen säilyminen. Näiden tavoitteiden yhteensovittami-
nen on vaikeaa. Arvokkaan rakennusperinnön suojelun lisäksi kenttäa-
lueen säilyttäminen mahdollisimman laajana ja avoimena, arkeologisen 
kulttuuriperinnön huomioon ottaminen sekä uuden rakentamisen sovit-
taminen kulttuuriympäristön arvoihin on kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta keskeistä. Käsillä olevassa asemakaavaehdotuksessa 
otetaan huomioon kulttuuriympäristön osien, rakenteiden ja arkeologi-
sen perinnön säilymisen tavoitetta, mutta koska alueen käyttö tulee 
täydellisesti muuttumaan, sen keskeiset alkuperäiseen ja vuosikymme-
niä jatkuneeseen toimintaan liittyvät kulttuurihistorialliset ominaispiirteet 
jäävät fragmentaarisiksi, eikä kokonaisuus enää hahmotu lentoase-
maympäristönä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kau-
punginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 21.9.2018

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

sari.saresto(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 04.02.2020 § 7

HEL 2018-008324 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12623 pohjakartan 
kaupunginosassa 38 Malmi. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12623
Kaupunginosa: 38 Malmi
Kartoituksen työnumero: 22/2019
Pohjakartta valmistunut: 14.6.2019



Helsingfors stad Protokoll 6/2021 244 (261)
Stadsfullmäktige

Ärende/18
31.03.2021

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

Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 14.08.2019 § 57

HEL 2018-008324 T 10 03 03

Arkkitehti Salla Hoppu esitteli.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Brommankatu–Brommagatan

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (Malmin lentoaseman lentoreitit). Bromma on 
lentoasema Tukholmassa, Ruotsissa. Malmilta lennettiin sinne 
säännöllisesti kaupallisia lentoja vuodesta 1936 alkaen.

Hyppytorninpuisto–Hopptornsparken

(puisto): Paikalla sijaitsevan hyppytornin tai harjoitustornin mukaan, jo-
ka on otettu käyttöön vuonna 1994.

Kastrupinkatu–Kastrupgatan 
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(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (Malmin lentoaseman lentoreitit). Kastrup on len-
toasema Kööpenhaminassa, Tanskassa. Malmilta lennettiin sinne 
säännöllisesti kaupallisia lentoja vuodesta 1948 alkaen. 

Lentoreitinpuisto–Flygruttsparken

(puisto)

Perustelu: Ryhmänimi (Malmin lentoaseman lentoreitit).

Malmin lentoaseman katu–Malms flygplats gata 

(katu)

Perustelu: Liitynnäinen, Malmin lentoaseman mukaan.

Pulkovonkuja–Pulkovogränden 

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (Malmin lentoaseman lentoreitit). Pulkovo (aik. 
Šosseinaja) on lentoasema Pietarissa Venäjällä. Malmilta lennettiin 
sinne säännöllisesti kaupallisia lentoja vuodesta 1948 alkaen.

Spilvenkuja–Spilvegränden 

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (Malmin lentoaseman lentoreitit). Spilve on len-
toasema Riiassa, Latviassa. Malmilta lennettiin sinne säännöllisesti 
kaupallisia lentoja vuodesta 1937 alkaen.

Tempelhofinkatu–Tempelhofsgatan

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (Malmin lentoaseman lentoreitit). Tempelhof on 
lentoasema Berliinissä, Saksassa. Malmilta lennettiin sinne säännölli-
sesti kaupallisia lentoja vuodesta 1937 alkaen.
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Lentoreittien historiaa selvitettäessä käytettyjä lähteitä:

http://www.timetableimages.com/ttimages/complete/complete.htm

Wikipedia (suom., ruots., engl.)

John Wegg 1983: Finnair–The Art of Flying since 1923. Finnair.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 81
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2021-004203, 2021-004204, 2021-004206, 2021-004207, 2021-004210, 2021-004217, 2021-004218, 2021-
004219

Beslut

Gruppmotioner

 Gruppmotion av Socialdemokratiska fullmäktigegruppen om ett 
återhämtningsprogram efter coronapandemin

 Gruppmotion av Sannfinländarnas fullmäktigegrupp om konsek-
vensbedömning av bostadspolitiken 

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 Motion av ledamoten Pentti Arajärvi m.fl. om uppkallande av ett of-
fentligt stadsrum eller stråk till minne av Jörn Donner

 Motion av ledamoten Petrus Pennanen m.fl. om samservice som 
stöd för barn med särskilda behov och deras föräldrar

 Motion av ledamoten Pia Pakarinen m.fl. om utnyttjande av den 
sydkarelska modellen för att ingripa i lagstridiga gärningar i skolorna

 Motion av ledamoten Pia Pakarinen m.fl. om en park för barnens 
rättigheter i Forsby

 Motion av ledamoten Fatim Diarra m.fl. om tjänster och rekrea-
tionsmöjligheter sommartid på Råholmen

 Motion av ledamoten Mirita Saxberg m.fl. om färjetrafik från kajerna 
i Kronbergsstranden till centrum med de nuvarande sjötrafikföreta-
gen

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 63, 64, 65, 66, 73 ja 81 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75 ja 76 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

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

Valitusperusteet
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Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
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män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätök-
sestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden 
vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikai-
suvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tie-
toon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2021 251 (261)
Kaupunginvaltuusto

31.03.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 77, 78, 79 ja 80 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

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

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

maankäytöllä on vaikutuksia
 rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvis-

sa asioissa toimialueellaan.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
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Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
ehyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
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Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oi-
keudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista 
päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. 
Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli 
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen 
on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero: (09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

63, 64, 65, 66, 73 och 81 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75 och 76 § 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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2021 255 (261)
Kaupunginvaltuusto

31.03.2021

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

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

77, 78, 79 och 80 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)
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 av en kommunmedlem
 av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den 

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

hör till dess verksamhetsområde.

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista 
dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt 
anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns till-
gängligt i det allmänna datanätet.

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

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 

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

Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

  

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5
 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079
Telefonnummer: 029 56 42000
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Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-
tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

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

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

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

 på vilka grunder ändring söks.

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

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

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

Till besvärsskriften ska fogas

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

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

begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

Rättegångsavgift

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

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

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer: (09) 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.
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HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Otso Kivekäs
puheenjohtaja
ordförande

Harry Bogomoloff
puheenjohtaja
ordförande

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Sinikka Vepsä Heimo Laaksonen

Mai Kivelä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 16.04.2021.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 16.04.2021.


