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Kokousaika 01.02.2023 18:00 - 20:24

Kokouspaikka Kaupunginvaltuuston istuntosali, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja

Torsti, Pilvi kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja

Vartiainen, Juhana pormestari
Arhinmäki, Paavo apulaispormestari
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Sazonov, Daniel apulaispormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Ahde, Hilkka
Ahmed, Mahad
Alanko-Kahiluoto, Outi
Arajärvi, Pentti
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Castrén, Maaret
Ebeling, Mika
Gebhard, Elisa
Grotenfelt, Nora
Haatainen, Tuula
Haglund, Mia
Halla-aho, Jussi
Harakka, Timo
Harkimo, Harry
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina
Hiltunen, Titta
Holopainen, Mari saapui 18:35, poissa: 21 - 22 §, osa 

23 §
Huff, Shawn
Hyttinen, Nuutti
Jalovaara, Ville
Jungner, Mikael
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Kivelä, Mai saapui 19:29, poissa: 21 - 25 §
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Kolbe, Laura
Kopra, Pia
Korpinen, Laura
Korpinen, Sini
Koskela, Minja
Lindgren, Minna
Makkonen, Teija
Malin, Petra
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Nevanlinna, Tuomas saapui 18:08, poissa: 21 - 22 §
Niskanen, Dani
Nuorteva, Johanna
Pajula, Matias
Pajunen, Jenni
Pakarinen, Pia
Pasanen, Amanda
Peltokorpi, Terhi
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari
Rautava, Risto
Ruohonen-Lerner, Pirkko
Rydman, Wille
Sarkomaa, Sari
Sauri, Pekka
Saxberg, Mirita
Soininvaara, Osmo saapui 19:37, poissa: 21 - 26 §
Suomalainen, Nina
Tuomioja, Erkki
Vepsä, Sinikka
Vierunen, Maarit
Yanar, Ozan
Abib, Mukhtar varajäsen
Apter, Ted varajäsen
Asko-Seljavaara, Sirpa varajäsen
Hassan, Ahmed varajäsen
Kettunen, Marko varajäsen
Kolehmainen, Laura varajäsen
Korkkula, Vesa varajäsen
Laaksonen, Heimo varajäsen
Majok, Ajak varajäsen
Miettinen, Nina varajäsen
Niiranen, Matti varajäsen
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Pulkkinen, Suvi varajäsen
Rissanen, Laura varajäsen
Silvennoinen, Oula varajäsen
Sydänmaa, Johanna varajäsen

saapui 18:09, poissa: 21 - 22 §
Tuomi-Nikula, Tuomas varajäsen
Wallgren, Thomas varajäsen
Vesikansa, Sanna varajäsen

Muut

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Järvenkallas, Satu kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Remes, Kirsi hallintojohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja

poissa: 26 - 27 §
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Hyttinen, Hannu johtava kaupunginsihteeri
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Nelskylä, Maria kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna erityisasiantuntija
Kentala, Julianna erityisavustaja
Leino, Antti erityisavustaja
Loima, Maria erityisavustaja
Nurmela, Jeremias erityisavustaja
Staffans, Lotta erityisavustaja
Salminen, Teresa erityisavustaja
Holmberg, Iris kielenkääntäjä
Päivinen, Tuulikki kielenkääntäjä
Krogell-Magni, Pi viestintäpäällikkö
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija
Turtola, Ilona viestintäasiantuntija

Asiantuntijat

Rautio, Susanna viestintäpäällikkö
läsnä: 23 §

Puheenjohtaja

Harry Bogomoloff kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja

Pöytäkirjanpitäjä
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Lauri Menna johtava asiantuntija
21 - 24 §

Hannu Hyttinen johtava kaupunginsihteeri
25 - 28 §

Antti Peltonen hallintopäällikkö
29 - 32 §
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Tid 01.02.2023 18:00 - 20:24

Plats Stadsfullmäktiges sessionssal, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Torsti, Pilvi stadsfullmäktiges II vice ordförande
Vartiainen, Juhana borgmästare
Arhinmäki, Paavo biträdande borgmästare
Razmyar, Nasima biträdande borgmästare
Sazonov, Daniel biträdande borgmästare
Sinnemäki, Anni biträdande borgmästare
Ahde, Hilkka
Ahmed, Mahad
Alanko-Kahiluoto, Outi
Arajärvi, Pentti
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Castrén, Maaret
Ebeling, Mika
Gebhard, Elisa
Grotenfelt, Nora
Haatainen, Tuula
Haglund, Mia
Halla-aho, Jussi
Harakka, Timo
Harkimo, Harry
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina
Hiltunen, Titta
Holopainen, Mari anlände 18:35, frånvarande: 21 - 

22 §, delvis 23 §
Huff, Shawn
Hyttinen, Nuutti
Jalovaara, Ville
Jungner, Mikael
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Kivelä, Mai anlände 19:29, frånvarande: 21 - 

25 §
Kolbe, Laura
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Kopra, Pia
Korpinen, Laura
Korpinen, Sini
Koskela, Minja
Lindgren, Minna
Makkonen, Teija
Malin, Petra
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Nevanlinna, Tuomas anlände 18:08, frånvarande: 21 - 

22 §
Niskanen, Dani
Nuorteva, Johanna
Pajula, Matias
Pajunen, Jenni
Pakarinen, Pia
Pasanen, Amanda
Peltokorpi, Terhi
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari
Rautava, Risto
Ruohonen-Lerner, Pirkko
Rydman, Wille
Sarkomaa, Sari
Sauri, Pekka
Saxberg, Mirita
Soininvaara, Osmo anlände 19:37, frånvarande: 21 - 

26 §
Suomalainen, Nina
Tuomioja, Erkki
Vepsä, Sinikka
Vierunen, Maarit
Yanar, Ozan
Abib, Mukhtar ersättare
Apter, Ted ersättare
Asko-Seljavaara, Sirpa ersättare
Hassan, Ahmed ersättare
Kettunen, Marko ersättare
Kolehmainen, Laura ersättare
Korkkula, Vesa ersättare
Laaksonen, Heimo ersättare
Majok, Ajak ersättare
Miettinen, Nina ersättare
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Niiranen, Matti ersättare
Pulkkinen, Suvi ersättare
Rissanen, Laura ersättare
Silvennoinen, Oula ersättare
Sydänmaa, Johanna ersättare

anlände 18:09, frånvarande: 21 - 
22 §

Tuomi-Nikula, Tuomas ersättare
Wallgren, Thomas ersättare
Vesikansa, Sanna ersättare

Övriga

Sarvilinna, Sami kanslichef
Järvenkallas, Satu sektorchef i fostrans- och utbild-

ningssektorn
Kivelä, Liisa kommunikationsdirektör
Remes, Kirsi förvaltningsdirektör
Saxholm, Tuula finansdirektör

frånvarande: 26 - 27 §
Peltonen, Antti förvaltningschef
Hyttinen, Hannu ledande stadssekreterare
Menna, Lauri ledande sakkunnig
Nelskylä, Maria stadssekreterare
Vallittu, Anja stadssekreterare
Villeneuve, Anna specialsakkunnig
Kentala, Julianna specialmedarbetare
Leino, Antti specialmedarbetare
Loima, Maria specialmedarbetare
Nurmela, Jeremias specialmedarbetare
Staffans, Lotta specialmedarbetare
Salminen, Teresa specialmedarbetare
Holmberg, Iris translator
Päivinen, Tuulikki translator
Krogell-Magni, Pi kommunikationschef
Snellman, Johanna kommunikationsspecialist
Turtola, Ilona kommunikationsspecialist

Sakkunniga

Rautio, Susanna kommunikationschef
närvarande: 23 §

Ordförande

Harry Bogomoloff stadsfullmäktiges I vice ordförande
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Protokollförare

Lauri Menna ledande sakkunnig
21 -24 §

Hannu Hyttinen ledande stadssekreterare
25 - 28 §

Antti Peltonen förvaltningschef
29 - 32 §
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§ Asia

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

22 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

23 Asia/3 Kyselytunti
Frågestund

24 Asia/4 Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä
Anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp

25 Asia/5 Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman muuttaminen, hankkeen 
enimmäishinnan korottaminen ja hankkeelle myönnetyn lainatakauk-
sen voimassaolon jatkaminen
Ändring av projektplanen för Dals samsjukhus, höjning av maximipri-
set och fortsättning av den lånegaranti som projektet beviljats

26 Asia/6 Tilojen vuokraaminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:ltä päiväkodin 
ja lyhytaikaisen tuetun asumisen käyttöön
Hyrning av lokaler av Helsingfors stads bostäder Ab för daghem och 
kortvarigt stödboende

27 Asia/7 Haagan Lassilan Hopeatien ympäristön asemakaavan muutos (nro 
12725)
Detaljplaneändring för Silvervägens omgivning i Lassas i Haga (nr 
12725)

28 Asia/8 Vuosaaren Broändan asemakaavan muutos (nro 12770)
Detaljplaneändring för Broända i Nordsjö (nr 12770)

29 Asia/9 Valtuutettu Matias Pajulan aloite nousevista ajoesteistä keskeisille 
paikoille vieville ajoväylille
Ledamoten Matias Pajulas motion om höjbara trafikhinder på gator 
som leder till centrala platser

30 Asia/10 Valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin aloite liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi Jätkäsaaren Hyväntoivonpuistossa
Ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelins motion om att förbättra trafik-
säkerheten i Godahoppsparken på Busholmen

31 Asia/11 Valtuutettu Coel Thomasin aloite ympärivuorokautisen metroliikenteen 
selvittämiseksi
Ledamoten Coel Thomas motion om att utreda metrotrafik dygnet runt

32 Asia/12 Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet
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Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 21
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:

 Atte Kaleva, tilalle Heimo Laaksonen
 Otto Meri, tilalle Laura Rissanen
 Juha Hakola, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 Anniina Iskanius, tilalle Ted Apter
 Mia Nygård-Peltola, tilalle Matti Niiranen
 Elina Valtonen, tilalle Mukhtar Abib
 Fatim Diarra, tilalle Suvi Pulkkinen
 Alviina Alametsä, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula
 Maria Ohisalo, tilalle Johanna Sydänmaa
 Reetta Vanhanen, tilalle Sanna Vesikansa
 Atte Harjanne, tilalle Oula Silvennoinen
 Tuomas Rantanen, tilalle Nina Miettinen
 Ilkka Taipale, tilalle Thomas Wallgren
 Veronika Honkasalo, tilalle Vesa Korkkula
 Suldaan Said Ahmed, tilalle Ajak Majok
 Elina Kauppila, tilalle Laura Kolehmainen
 Tom Packalén, tilalle Marko Kettunen
 Eva Biaudet, tilalle Ahmed Hassan 

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 Mari Holopainen
 Maria Ohisalo
 Maj Kivelä
 Osmo Soininvaara
 Tuomas Nevanlinna

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän ti-
lalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa ko-
kouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 22
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Sini Korpinen ja Tuomas 
Nevanlinna sekä varalle valtuutetut Emma Kari ja Mika Raatikainen.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimie-
lisesti valtuutetut Sini Korpinen ja Tuomas Nevanlinna sekä varalle val-
tuutetut Emma Kari ja Mika Raatikainen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 23
Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla oli esillä valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran kysymys ai-
heesta Hämeentien väliaikainen avaaminen autoille Hakaniemen ra-
kennustöiden ajaksi, valtuutettu Ozan Yanarin kysymys aiheesta S2-
kielen opetuksen tarpeen arviointi sekä valtuutettu Nora Grotenfeltin 
kysymys aiheesta STOP VaKava leikki -mielenilmauksen yhteydessä 
kerättyjen varhaiskasvatuksen olosuhteita parantavien toimenpiteiden 
toteutusmahdollisuudet.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 24
Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä

HEL 2023-000625 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi liitteenä olevan ilmoituksen val-
tuutetun liittymisestä Perussuomalaisten valtuustoryhmän jäseneksi ja 
edellä mainitun ryhmän ilmoituksen valtuustoryhmään hyväksymisestä.

Esittelijä
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Ilmoitus 16.1.2023, liite liittymis- ja hyväksymisilmoitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 30 luvun 1 §:n mukaan valtuustotyöskentelyään varten 
valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä.

Hallintosäännön 30 luvun 2 §:n mukaan liittymisestä valtuustoryhmään 
ja siitä eroamisesta valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle. 
Liittymisilmoitukseen on liitettävä asianomaisen ryhmän kirjallinen hy-
väksyminen. Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuusto-
ryhmän on ilmoitettava tästä kirjallisesti valtuustolle.

Kaupunginvaltuustolle on jätetty 16.1.2023 ilmoitus valtuustoryhmään 
liittymisestä sekä asianosaisen ryhmän hyväksyntä liittymiselle.

Esittelijä
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi
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Liitteet

1 Ilmoitus 16.1.2023, liite liittymis- ja hyväksymisilmoitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 25
Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman muuttaminen, hank-
keen enimmäishinnan korottaminen ja hankkeelle myönnetyn laina-
takauksen voimassaolon jatkaminen

HEL 2022-012626 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi osaltaan Helsingin kaupungin ja HUS-
yhtymän yhteisenä hankkeena toteutettavan Laakson yhteissairaalan:

A) 12.2.2020 päivättyyn hankesuunnitelmaan liitteen 1 mukaiset muu-
tokset, 

B) hankkeen arvonlisäverottoman enimmäishinnan korottamisen 34 
685 000 eurolla siten, että hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverot-
tomana 870 000 000 euroa marraskuun 2019 kustannustasossa (RKI 
2015=100 2019M11,104,4), 

C) hankkeelle päätetyn enimmäishinnan sitomisen hankepäätöksen
mukaiseen kustannustasoon marraskuu 2019, joka on Tilastokeskuk-
sen ilmoittama rakennuskustannusten kokonaisindeksi RKI 2015=100
2019M11 pisteluku 104,4, ja sen tarkastamisen kerran vuodessa sen
hetkisen rakennuskustannusindeksin mukaisesti, sitoutumatta olevien
kustannusten osalta ja

D) hankeyhtiölle (Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle) 
17.3.2021, 59 §, myöntämäänsä omavelkaista takausta koskevan pää-
töksen voimassapitämisen, koskien yhtiön Helsingin kaupungin Laak-
son kaupunginosan kortteliin 18626 rakennettavan sairaalakokonai-
suuden investointeja. Em. kaupungin omavelkaisen takauksen määrä 
on enintään 150 000 000 euroa. Nostettavien lainojen laina-aika saa ol-
la enintään 30 vuotta. Takaus tulee käyttää kaupunginvaltuuston 
17.3.2021, 59 § päätöksessä hyväksyttyyn tarkoitukseen ja takauksen 
muut ehdot säilyvät alkuperäisen takauspäätöksen mukaisina. Alkupe-
räistä takauspäätöstä tulkitaan niin, että kukin omavelkainen takaus 
annetaan siten, ettei kaupungin siihen perustuva takausvastuu takaus-
sitoumuksen antohetkellä ylitä kiinteistöosakeyhtiön omistusosuutta 
vastaavaa suhteellista osuutta asianomaiseen lainaan perustuvista vel-
voitteista. Mahdolliset myöhemmät kiinteistöosakeyhtiön omistuksen 
muutokset eivät vaikuta takaajan vastuun laajuuteen vähentävästi il-
man takauksen edunsaajan nimenomaista kirjallista suostumusta.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että HUS-yhtymä hy-
väksyy osaltaan kohtien A-D mukaiset päätökset.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Laakson yhteissairaala hankesuunnitelman muutos 04112022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistöosakeyhtiö Laakson 
yhteissairaala

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1

HUS-yhtymä Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Laakson yhteissairaala on Laakson sairaala-alueelle Helsingin kau-
pungin ja aiemman Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayh-
tymän, nyttemmin HUS-yhtymän yhteishankkeena toteutettava psykiat-
rinen ja somaattinen sairaala. Osana valtakunnallista sote-uudistusta 
HUS-kuntayhtymän tehtävät, varat ja velvoitteet ovat siirtyneet HUS-
yhtymälle 1.1.2023 alkaen.

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 10.6.2020, 157 § ja HUS-
kuntayhtymän hallitus 6.4.2020, 44 § Laakson yhteissairaalan 
12.2.2020 päivätyn hankesuunnitelman ja arvion hankkeen rakenta-
miskustannusten arvonlisäverottomasta enimmäishinnasta 838 miljoo-
naa euroa kustannustasossa marraskuu 2019. HUS-kuntayhtymän hal-
litus päätti hyväksyä Meilahti–Laakso -logistiikkatunnelin toteutettavaksi 
osana yhteissairaalahanketta 15.2.2021.
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Laakson yhteissairaalan rakentaminen on merkittävä yhteiskunnallinen 
panos Helsingin ja Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön 
edistämiseksi, palvelujen tasavertaisen saatavuuden turvaamiseksi ja 
sairaalaan sijoittuvien palvelujen laadun, vaikuttavuuden ja kustannus-
tehokkuuden kehittämiseksi. Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän on 
tarkoitus valmistella psykiatristen sairaalatoimintojensa yhdistäminen 
samaan organisaatioon yhteissairaalan valmistumiseen mennessä.

Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys on todettu hankepäätösten ja 
sosiaali- ja terveysministeriön 7.1.2021 (VN/5751/2020) tekemän poik-
keuslupapäätöksen yhteydessä. Käynnissä olevan ison, pitkäkestoisen 
ja monista erillisistä toteutusvaiheista muodostuvan sairaalahankkeen 
etenemisen turvaaminen tavoiteaikataulussa edellyttää hankkeelle va-
rattujen määrärahojen riittävyyden varmistamista. 

Hyväksytty hankesuunnitelma

Hankesuunnitelman mukaisesti Laakson yhteissairaalaan rakennetaan 
tilat pääkaupunkiseudun psykiatriselle sairaanhoidolle, HUS-yhtymän 
vaativalle neurologiselle kuntoutukselle ja noin puolelle Helsingin sai-
raalan somaattisista sairaansijoista sekä näitä tukeville poliklinikoille, 
tukipalveluille, opetukselle, tutkimukselle ja hallinnolle. Yhteissairaalas-
sa on 922 sairaansijaa, joista 394 on somatiikan, 54 neurologisen kun-
toutuksen, 444 psykiatrian ja 30 lastenpsykiatrian sairaansijaa. Lisäksi 
sairaalaan on suunniteltu 10 asumisvalmennuksen paikkaa.

Hankesuunnitelman mukainen arvio hankkeen kokonaislaajuudesta on 
190 000 brm² ja arvonlisäverottomista rakentamiskustannuksista  838 
miljoonaa euroa kustannustasossa marraskuu 2019. Arvio sisältää py-
säköintilaitoksen kustannuksen noin 58,7 miljoonaa euroa, Meilahti-
Laakso logistiikkatunnelin kustannuksen noin 18,2 miljoonaa euroa ja 
Auroranportin ajoyhteyden ja tunnelin kustannuksen noin 34,5 miljoo-
naa euroa.

Hankesuunnitelmassa esitetyn hankeaikataulun tavoitteena on, että 
sairaalan kahden uudisrakennuksen, Auroranportin ajoyhteyden sekä 
maanalaisten paikoitus- ja huoltotilojen rakentaminen käynnistyy vuo-
den 2022 alkupuolella, paikoitus- ja huoltotilojen sekä Auroranportin 
ajoyhteys valmistuu vuoden 2025 loppuun mennessä ja päärakennus 
valmistuu vuonna 2026. Säilyvien rakennusten peruskorjaus- ja muu-
tostöiden sekä pohjoisen uudisrakennuksen rakentamisen on tavoit-
teena ajoittua vuosille 2027–2030. Aikataulun toteutumiseen todettiin 
vaikuttavan hankkeen päätöksenteon ja rahoitusjärjestelyjen vaatima 
aika, asemakaavamuutoksen eteneminen ja voimaantulo sekä hank-
keen poikkeuslupakäsittelyn aika sosiaali- ja terveysministeriössä ja 
valtiovarainministeriössä.
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Hyväksytty hankesuunnitelma on oheismateriaalissa.

Hankepäätöksen jälkeen tehdyt päätökset

Hankepäätösten jälkeen ovat kaupunginvaltuusto 18.1.2021, 44 § ja 
HUS-kuntayhtymän hallitus 15.2.2021, 14 § päättäneet perustaa yhtä-
läisin omistusosuuksin Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan, 
joka vastaa kaikista hankkeen valmisteluun, suunnitteluun, rakennut-
tamiseen ja toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista. 

Kaupunginvaltuusto päätti 17.3.2021, 59 § ja HUS-yhtymän valtuusto 
11.3.2021, 7 § omavelkaisten takausten myöntämisestä Kiinteistöosa-
keyhtiö Laakson yhteissairaalalle osana enintään 300 miljoonan euron 
ja 60 miljoonan euron suuruisia rahoitusjärjestelyjä, hankesuunnitel-
massa vuosille  2021−2024 ajoittuviksi arvioitujen investointimenojen 
rahoittamiseksi nostettavien pitkäaikaisten lainojen ja niiden korkojen, 
viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen kattamiseksi. 

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Helsingin kaupungille koko Laak-
son yhteissairaalahanketta koskevan kuntien ja kuntayhtymien eräiden 
oikeustoimien rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun 
lain mukaisen poikkeusluvan 7.1.2021, sisältäen oikeuden siirtää sille 
myönnetty poikkeuslupa kaupungin yhdessä Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin (nykyisen HUS-yhtymän) kanssa kokonaan omista-
malle kiinteistöosakeyhtiölle. 

Laakson sairaala-alueen kehittämisen edellytyksenä ollut asemakaa-
van muutos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 19.1.2022, 13 § ja se 
on saanut lainvoiman 16.6.2022. 

Hankkeen toteutusmuoto on allianssi. Kilpailutettu ja teknisen johtajan 
päätöksellä 23.4.2021, 104 § valittu hankkeen päätoteuttaja on SRV 
Rakennus Oy. Allianssisopimus on allekirjoitettu 10.5.2021 tilaajan eli 
Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan, SRV Rakennus Oy:n se-
kä jo ennen hankesuunnitteluvaiheen käynnistämistä kilpailutettujen 
suunnitteluosapuolten Laakson LATU (AW2 Architects Oy:n, Lukkaroi-
nen Arkkitehdit Oy:n, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy:n, Uki Arkkitehdit 
Oy), Unitas-ryhmittymän(Vahanen Suunnittelupalvelut Oy, A-Insinöörit 
Suunnittelu Oy, A-Insinöörit Civil Oy, AFRY Finland Oy) ja Granlund 
Oy:n välillä.

Hankkeen toteutuksen tilanne ja eteneminen hankepäätöksen jälkeen

Hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen hanketta kehitettiin ja siitä 
laadittiin täydentäviä tutkimuksia sekä selvityksiä valmisteilla ollutta 
Laakson sairaala-alueen asemakaavan muutosehdotuksen suunnitel-
maa varten. 
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Laakson yhteissairaalan allianssi käynnistyi toukokuussa 2021. Sairaa-
lan suunnittelu- ja toteutusratkaisuja on laadittu yhdessä hankkeen ke-
hittämisestä, suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavan allianssin os-
apuolten sekä Helsingin ja HUS-yhtymän omistajatahojen ja toiminnan 
edustajien kesken. Suunnittelu on keskittynyt Laakson yhteissairaalan 
ensimmäisessä vaiheessa valmistuvien osaprojektien eli päärakennuk-
sen, itäisen uudisrakennuksen sekä maanalaisten kalliotilojen ja yh-
teyksien suunnitteluun.

Hanke etenee useina rinnakkaisina kehitys- ja toteutusvaiheina. Hank-
keessa on toteutettu esirakentamista ja muita valmistelevia töitä sekä 
Laakson sairaalan tontilla että siihen rajautuvilla alueilla. Sairaala-
alueen viereisen Keskuspuiston ja Laakson kentän puolelle toteutetta-
vien kunnallistekniikkareitin ja työmaatunnelin sekä Auroranportin liit-
tymän rakentaminen on käynnistetty. 

Ennen Laakson sairaala-alueella tarvittavien purkutöiden aloittamista, 
on niiden edellyttämät väistö- ja korvaavat tilat toteutettu omina hank-
keinaan hankesuunnitelmassa esitetyn mukaisesti. Päiväkotirakennus 
ja Laakson terveysasemarakennus on purettu suunnitellusti sairaala-
alueelta. Kaupunki on ostanut kaupunginhallituksen päätöksellä 
13.6.2022, 455 § Kiinteistöosakeyhtiö Auroranlinnalta sairaala-alueelta 
kevään 2023 aikana purettavat neljä asuinkerrostaloa.

Hankesuunnitelman muutokset

Hankesuunnitteluvaiheessa tehdyt varaukset työmaan yleiskustannuk-
siin, rakennuttamiskustannuksiin ja hankkeen aikaiseen suunnitteluun 
on arvioitu liian pieniksi. Lisäksi muuttunut maailmantilanne ja siitä seu-
ranneet raaka-aineiden ja rakennusmateriaalien saatavuusongelmat 
ovat nostaneet hintoja nopeammin kuin rakennuskustannusindeksi on 
kehittynyt. Nämä syyt ovat johtaneet tilanteeseen, jossa hankkeen tar-
kistettu kustannusarvio 953 miljoonaa euroa ylittää yhteensä 115 mil-
joonalla eurolla hankkeelle päätetyn arvonlisäverottoman enimmäishin-
nan 838 miljoonaa euroa kustannustasossa marraskuu 2019. Hanke-
hinnan korotustarpeeseen johtaneet tekijät on tuotu esiin yksityiskoh-
taisemmin otsikon Kustannusmuutokset ja niiden syyt alla.

Laakson yhteissairaalahankkeen kehittämisestä, suunnittelusta ja to-
teuttamisesta vastaava Laakson yhteissairaalan allianssi on tutkinut 
mahdollisuuksia hankkeen kehittämiseksi ja kustannusten sopeuttami-
seksi niin, että yhteissairaala olisi mahdollista toteuttaa hankepäätök-
sen mukaisella enimmäishinnalla. Hankesuunnitelmaa muutetaan seu-
raavasti:

Laakson sairaalan rakennus 1 jätetään pois hankkeesta
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Laakson sairaalan säilyvä ja asemakaavassa suojeltu rakennus 1 jäte-
tään pois Laakson yhteissairaalahankkeesta. Rakennukseen 1 suunni-
tellut toiminnot sijoitetaan yhteissairaalan muihin tiloihin Laaksossa. Ar-
vio näiden lisäksi yhteissairaalan ulkopuolelta vuokrattavaksi tarvittavis-
ta tiloista on noin 1 600 htm². Rakennus 1 jää kaupungin omistukseen. 
Siihen sijoitettavaksi suunnitellun ja kaupungin omana hankkeena to-
teutettavan Laakson yhteissairaalan lasten ja nuorten psykiatrian toi-
mintoja palvelevan Sophie Mannerheimin koulun psykiatrian opetustilo-
jen sijoittuminen Laakson sairaala-alueella tarkastellaan uudelleen. 

Oikeuspsykiatrian tilat rakennetaan Ohkolaan

Laakson yhteissairaalan oikeuspsykiatrian toiminnan tilat toteutetaan 
HUS-yhtymän Ohkolan sairaalan yhteyteen rakennettavaan uudisra-
kennukseen ja nykyisen Ohkolan sairaalan tiloihin. Oikeuspsykiatrian 
osastotoiminnoille Laaksoon suunniteltua itäistä uudisrakennusta ei ra-
kenneta. Vapautuva rakennusalue jää hyödynnettäväksi yhteissairaa-
lan muille toiminnoille esim. piha-alueena sekä tarvittaessa myöhem-
min sairaalan lisärakentamisen alueena. 

Kaikkien psykiatrian alojen, oikeuspsykiatria mukaan lukien, toimintojen 
sijoittuminen muun Laakson yhteissairaalan kanssa samalle sairaala-
alueelle, on ollut hankkeen perusteltu alkuperäinen tavoite. Oikeuspsy-
kiatrian toimintojen osalta tavoitteena on ollut tuottaa hoitoa ja kuntou-
tusta, jotka tähtäävät potilaiden mahdollisimman täysipainoiseen elä-
mään yhteiskunnan jäsenenä. Oikeuspsykiatrian palvelut suunniteltiin 
sijoitettavaksi Laaksoon, jotta ne sijaitsisivat lähellä potilaiden asui-
nympäristöä ja mahdollistaisivat näin osaltaan potilaiden onnistuneen 
integraation yhteiskuntaan. 

Hankkeen suunnittelun tarkentuessa on vahvistunut käsitys siitä, että 
nykyaikaisen, turvallisuusvaatimukset täyttävän oikeuspsykiatrisen yk-
sikön rakentaminen Laaksoon on mahdollista, mutta rakenteellisesti 
vaativaa ja sairaalan muuta rakentamista huomattavasti kalliimpaa. 
Suunniteltaessa oikeuspsykiatrisen yksikön rakentamista Laaksoon on 
haasteena ollut toiminnan edellyttämien turvallisuusrakenteiden ja han-
kesuunnitelmavaiheessa tavoitteena olleiden kuntoutumismahdolli-
suuksien yhteensovittaminen. Erityisesti työtoimintojen ja ulkoilumah-
dollisuuksien toteuttaminen riittävällä tasolla ja turvallisesti on osoittau-
tunut vaikeaksi.

Edellä kuvatuista yhteensovittamisen haasteista johtuen oikeuspsykiat-
riset sairaalat ovat tyypillisesti Suomessa ja kansainvälisesti muusta 
palvelujärjestelmästä toiminnallisesti ja maantieteellisesti erillisiä yksi-
köitä. Näiden yksiköiden ohella kaupunkiympäristöissä on pienempiä 
jatkokuntoutusyksiköitä, mikä on perusteltua potilaan kuntoutuksen 
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edetessä kohti avohoitoa. Oikeuspsykiatrisen potilaan jatkohoitoon liit-
tyvät asumisvalmennusyksikkö ja oikeuspsykiatrian poliklinikka ovat 
jäämässä hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti Laakson sairaala-
alueelle. 

Oikeuspsykiatrian osastotoimintojen sijoittuminen Ohkolaan mahdollis-
taa siellä jo valmiina olevien toimintojen hyödyntämisen. Näitä ovat 
muun muassa laajat toiminnallisen kuntoutuksen mahdollisuudet kuten 
työtoiminta, toimintaterapia, liikunta- ja fysioterapiatilat. Ohkolassa on 
mahdollista järjestää potilaiden itsenäinen ulkoilu helposti ja laaduk-
kaasti myös niissä tilanteissa, joissa liikkumisen ja vuorovaikutuksen 
ympäristöön tulee olla rajattua ja valvottua. Oikeuspsykiatrian sijoittu-
minen Ohkolaan mahdollistaa tilojen osalta myös toiminnan laajentumi-
sen tulevaisuudessa.  

Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala vastaa päätetyn Laakson 
yhteissairaalan oikeuspsykiatrian hankesuunnitelman mukaisten tilojen 
rakennuttamisesta ja rahoittamisesta Laakson sijasta Ohkolaan. Tar-
koitus on, että Laakson yhteissairaalan allianssi toteuttaa myös Ohko-
laan rakennettavat tilat. Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala 
vuokraa valmiit tilat toiminnan järjestämisestä vastaavalle HUS-
yhtymälle. Ohkolan tontin omistaa HUS-yhtymä, joka vuokraa sen edel-
leen Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle. HUS-yhtymä vas-
taa Ohkolan vanhoihin rakennuksiin sijoittuville toiminnoille mahdolli-
sesti tarvittavista muutostöistä. 

Päärakennuksen ylin kerros jätetään rakentamatta

Laakson yhteissairaalan päärakennuksen laajuutta pienennetään jät-
tämällä siihen suunniteltu ylin kerros rakentamatta. Ratkaisu madaltaa 
päärakennusta, mutta ei vaikuta sen muihin ulkomittoihin. Pääraken-
nuksen madaltaminen on kaupunkikuvan kannalta myönteinen päätös 
ja tukee uudisrakentamisen liittymistä suojellun vanhan sairaala-alueen 
rakennusten korkoihin. 

Muutos toteutetaan niin, ettei yhteissairaalan hankesuunnitelman mu-
kainen sairaansijamäärä muutu. Ratkaisu edellyttää kuitenkin muutok-
sia somatiikalle (Helsingin sairaala ja HUS-yhtymän vaativa neurologi-
nen kuntoutus) suunniteltuihin osastomoduuleihin. Hankkeessa on tut-
kittu erilaisia vaihtoehtoja korvaavien sairaansijojen sijoittamiseksi uu-
delleen muuttamalla yhden hengen huoneita kahden tai joissakin ta-
pauksissa kolmen hengen huoneiksi niin, että kussakin osastomoduu-
lissa enintään puolet sairaansijoista on sijoitettu useamman kuin yhden 
hengen huoneisiin. Osastojen sairaansijamäärät kasvavat, kun osa sai-
raansijoista muuttuu kahden tai kolmen hengen huoneiksi. Psykiatrian 
sairaalaosastoilla säilyvät yhden hengen potilashuoneet. Psykiatrian 
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osalta vähennetään päärakennuksesta hankesuunnitelman mukaista 
sairaansijamäärää yhden 18 sairaansijan kuntoutusmoduulin verran. 
Nämä sairaansijat sijoitetaan nykyiseen Ohkolan sairaalaan, osana oi-
keuspsykiatrian kokonaisuutta.

Maanalaista tunneliyhteyttä T4 ei rakenneta

T4-tunneliyhteys on suunniteltu katuverkkoa täydentäväksi yhteydeksi. 
Sen tarkoitus on ollut tarjota yhteys sairaala-alueelle maan päälle pai-
koitus- ja huoltokerroksista sekä kaikista sairaala-alueen lähestymis-
suunnista Auroranportin liittymän ja ajotunnelin T1 kautta (sairaalan 
pääyhteys). T4-tunneliyhteydestä luopumisen vaikutukset on tarkistettu 
liikennesimuloinnein sairaalan saavutettavuuden ja liikenteen toimivuu-
den varmistamiseksi.

Luovutaan syväkaivoihin perustuvasta maalämpöjärjestelmästä

Hankkeen jatkosuunnittelussa on tunnistettu hankesuunnitelmassa esi-
tetyn kaltaisten syväkaivojen toteutukseen ja toimintaan liittyviä merkit-
täviä teknisiä ja taloudellisia riskejä. Hankesuunnitteluvaiheessa syvä-
kaivoihin ja niiden poraukseen liittyvän tekniikan oli ennustettu kehitty-
vän siinä määrin, että toteutusriskit olisivat pienemmät hankkeen ra-
kentamisvaiheen alkaessa, mutta näin ei ole tapahtunut. Lopullinen, 
syväkaivoista luovuttaessa saatava kustannussäästö tarkentuu suun-
nittelun edetessä ja on riippuvainen siitä, mihin korvaavaan lämmön ja 
jäähdytyksen tuotantoratkaisuun hankkeen toteutuksessa päädytään. 
Energiajärjestelmä suunnitellaan niin, että se mahdollistaa mahdolli-
simman laajasti rakennushankkeen aikana ja myöhemmin uusiutuvan 
energiatuotannon teknologioiden lisäämisen järjestelmään.

Syväkaivoille selvitetään korvaavia paikallisia, uusiutuvia lämmön ja 
jäähdytyksen tuotantoratkaisuja, joilla hankesuunnitelmassa esitetyt 
energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian tuotantoon liittyvät tavoit-
teet voidaan saavuttaa. Energiatehokkuustavoite (E-luku -10 %) ja uu-
siutuvan energian tuotantotavoite (vähintään 5–10 %) voidaan saavut-
taa myös vaihtoehtoisilla energiajärjestelmäratkaisuilla ilman syväkai-
voja. Syväkaivoista luopuminen vaikuttaa rakennusten E-lukuun hei-
kentävästi, mutta korvaavilla tuotantoratkaisuilla E-lukutavoitteet saavu-
tetaan. Jos verrataan syväkaivoratkaisua korvaaviin teknologioihin, ai-
heuttavat korvaavat ratkaisut maksimissaan +0,02 % vaikutuksen suh-
teessa Hiilineutraali Helsinki 2030 -ohjelman päästövähennystavoittee-
seen. Valittavasta korvaavasta teknologiasta riippuen vaikutus voi olla 
vielä pienempi.

Hankesuunnitelman muutoksista on laadittu liitteenä 1 oleva, 4.11.2022 
päivätty asiakirja.
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Hankkeen tarkistettu laajuus

Hankkeen hankepäätöksen mukainen enimmäislaajuus on 190 000 
brm². Arvio hankkeen enimmäislaajuudesta edellä kuvattujen muutos-
ten jälkeen on noin 178 100 brm² eli noin 11 900 brm² hankesuunnitel-
massa esitettyä pienempi. Oikeuspsykiatrian toiminnan tilatarve Ohko-
lassa on arvioitu Laakson itäisen uudisrakennuksen laajuuden mukai-
sena. Hankkeen kokonaislaajuus tarkentuu vielä Ohkolan uudisraken-
nuksen suunnittelun edetessä.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Hankkeen jatkosuunnitteluvaiheen syyskuussa 2022 tarkistettu arvonli-
säveroton kustannusarvio oli 953 miljoonaa euroa eli 115 miljoonaa eu-
roa suurempi kuin hankkeelle päätetty arvonlisäveroton enimmäishinta 
838 miljoonaa euroa. Hankkeen enimmäishinta on päätöksissä sidottu 
kustannustasoon marraskuu 2019. Tilastokeskuksen rakennuskustan-
nusten kokonaisindeksi on marraskuussa 2019 ollut 104,4 ja on 120,4 
kustannustasossa syyskuu 2022. Rakennuskustannusindeksi on nous-
sut ko. ajanjaksolla noin 15 %. 

Arvio muutos- ja sopeuttamistoimenpiteiden kustannusvaikutuksesta 
on yhteensä 83 693 000 euroa. Hankkeen tarkistettu arvolisäveroton 
kustannusarvio muutos- ja sopeuttamistoimenpiteet huomioiden on 
870 000 000 euroa. Hankkeen enimmäishintaa korotetaan arvonlisäve-
rottomana 34 685 000 eurolla kustannustasossa RKI 11/2019 (RKI 
2015=100 2019M11 kokonaisindeksi pisteluku 104,4). Tämä korottaa 
hankkeelle hyväksyttyä enimmäishintaa 4,1 %:lla.

Hankkeessa syyskuun loppuun 2022 mennessä sidottuja kustannuksia, 
yhteensä 19 miljoonaa euroa ei ole huomioitu, kun syyskuussa 2022 
laadittu kustannusarvio on indeksikorjattu hankepäätöksen mukaiseen 
kustannustasoon RKI 11/2019.

Hankepäätöksessä hyväksytty 838 miljoonan euron enimmäishinta-
arvio on laskettu 12.2.2020 päivättyyn hankesuunnitelmaan sisältynei-
siin ehdotussuunnitelmiin, alustaviin rakenneratkaisuihin ja viranomais-
ten ennakkoarvioihin perustuen. Allianssin johtoryhmä on ehdottanut 
hankkeen toteuttamista alustavasti kahdeksassa limittyvässä kehitys- 
ja toteutusvaiheessa, joista kustakin tehdään erilliset kehitys- ja toteu-
tusvaiheiden tilaukset. Kahden ensimmäisen, infraurakan ja pääraken-
nuksen toteutusta varten laadittujen tarkennettujen suunnitelmien poh-
jalta ja esimerkiksi louhinnan ja runkotöiden ennakkotarjousten pohjalta 
toteutusvaiheiden tilauksia varten lasketut rakennusosapohjaiset tavoi-
tekustannusarviot ylittävät hankepäätöksessä hyväksytyn enimmäishin-
ta-arvion. Koska viimeisten vaiheiden toteutussuunnittelu alkaa vasta 
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useamman vuoden kuluttua, ei kustannusarvioon sisältyviä hankkeen 
varauksia voida pienentää. 

Laakson yhteissairaalahankkeelle hyväksytyn, hankesuunnitelman mu-
kaisen enimmäishinnan kustannusarvio on laskettu marraskuussa 
2019, jolloin hankkeen tarkka toteutustapa ei ollut vielä tiedossa. Han-
kesuunnitelman valmistumisen jälkeen on hanke päädytty toteuttamaan 
allianssimallilla. Allianssimalli tuo hankkeelle omat erityispiirteensä, ku-
ten allianssiprojektin projektinjohtokuluja, joita alkuperäisessä hanke-
suunnitelmassa ei ole huomioitu riittävästi. Näillä projektinjohtokuluilla 
varmistetaan poikkeuksellisen pitkäkestoisen ja vaativan hankkeen 
laadullinen taso, hallitaan hankkeen kustannuksia ja aikataulua sekä 
koordinoidaan hankkeen läpivientiä tehokkaasti useiden eri allianssios-
apuolten kesken.

Hankehinnan korotustarpeeseen vaikuttavat, allianssimallin aiheutta-
man lisäkustannuksen lisäksi, tarkistetut arviot työmaan käyttökustan-
nuksista sekä tilaajan kustannuksista. Kyseisiä kuluja ei osattu arvioida 
riittävästi marraskuun 2019 laskelmissa. Uusi arvio perustuu ajantasai-
seen tietoon mm. Laakson alueen rakentamisolosuhteista, jotka kas-
vattavat työmaan käyttökustannuksia keskimääräistä rakentamista 
enemmän. Myös tilaajan omia kustannuksia tulee tarkistetun arvion 
mukaisesti korottaa niin, että tilaajan yleiskustannukset tulevat katetuk-
si koko pitkän hankkeen ajalle. 

Hankkeen koko kustannus bruttoalalle jaettuna on 4 886 euroa/brm². 
Hankkeen kustannustasoa selittävät osaltaan mm. rakentaminen Taka-
Töölön tiiviissä kantakaupunkirakenteessa ja paljon louhintaa vaativalla 
tontilla, jossa on suuret korkeuserot. Hankkeessa toteutetaan kerralla 
kokonainen sairaalakampus liikenne-, piha- ja muine aluetöineen. Var-
sinaisten erillisten sairaalarakennusten lisäksi alueelle rakennetaan nii-
tä yhdistävät tunnelit ja tekniikka. Kustannuksissa on huomioitu myös 
psykiatrisen sairaalan erityisvaatimukset ja kokonaan uuden, Laakson 
sairaala-alueen läheiseen katuverkkoon yhdistävän tunneliyhteyden ra-
kentaminen. Kustannuksiin vaikuttavat lisäksi mm. asemakaavassa 
suojellun historiallisen sairaalatontin ja sillä olevien suojeltujen sairaala-
rakennusten suunnittelua ja toteutusta ohjaavat erityispiirteet.

Kustannusten sitominen rakennuskustannusindeksiin

Hankepäätösten mukaisesti on hankkeen enimmäishinta hyväksytty 
kustannustasossa marraskuu 2019. Hankesuunnitelman luvussa 10 on 
rakentamiskustannukset esitetty kustannustasossa marraskuu 
2019, RI 104,2; THI 193,2. Hankesuunnitelmaan merkitty RI 104,2 on 
Tilastokeskuksen ilmoittama indeksi marraskuu 2019, muu talonraken-
nus. Tässä päätöksessä hankkeen kustannukset on tarkistettu Tilasto-
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keskuksen ilmoittaman rakennuskustannusten kokonaisindeksin mar-
raskuu 2019 mukaisiksi. Kokonaisindeksi on ollut tällöin RKI 2015=100 
2019M11 pisteluku 104,4. Nyt tehty indeksikorjaus on siten 0,2 pistettä 
pienempi kuin, jos korjaus olisi tehty hankesuunnitelmavaiheen kustan-
nuslaskennan pistelukuun RI 104,2. 

Päätöksessä hankepäätöksen mukainen enimmäishinta sidotaan jat-
kossa Tilastokeskuksen ilmoittamaan rakennuskustannusten kokonai-
sindeksiin. 

Jatkossa Laakson yhteissairaalan allianssi esittää Kiinteistöosakeyhtiö 
Laakson yhteissairaalan hallitukselle kerran vuodessa hyväksyttäväksi 
kunkin vuoden tammikuun rakennuskustannusindeksin (RKI 2015=100) 
mukaan lasketut, kyseisenä ajankohtana sitomatta olevien kustannus-
ten osalta hankepäätöksen mukaiseen kustannustasoon (RKI 
2015=100 2019M11 pisteluku 104,4) tarkistetut kustannukset. 

Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan kustannukset

Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan perustamispäätöksen pe-
rusteluissa ja osakassopimuksessa todetaan, että Laakson yhteissai-
raalan hankesuunnitelman mukaisiin rakentamiskustannuksiin ei ole si-
sällytetty hankkeen rahoituskustannuksia eikä säilytettävien sairaalara-
kennusten luovutuksen yhteydessä hankkeelle aiheutuvia kustannuk-
sia, jotka rakennuskustannusten ohella ovat perustettavan yhtiön vas-
tuulla.

Arvio yhtiön rahoituskuluista on 73 miljoonaa euroa ja arvio kiinteistö-
osakeyhtiön toimintakuluista on 22 miljoonaa euroa eli arvonlisäverot-
tomana yhteensä 95 miljoonaa euroa hankkeen ajalle vuoden 2030 
loppuun mennessä. Arvio perustuu Deloitten rakentamisen ajalle las-
kemaan keskimääräiseen korkokantaan 1,5 % ja tarkentuu hankkeen 
toteutuksen aikana.

Nämä kustannukset eivät sisälly hankkeelle päätettyyn enimmäishin-
taan. Ne sisältyvät kuitenkin pääomavuokran perusteena olevaan 
hankkeen tarkistettuun investointikustannukseen.

Tilakustannukset käyttäjille

Hankkeen tilakustannukset on tarkistettu. Korjatuissa laskelmissa on li-
säkustannuksina huomioitu hankehinnan korotuksen ja Kiinteistöosa-
keyhtiö Laakson yhteissairaalan rahoitus- ja toimintakulujen kustan-
nukset sekä Auroranportin uuden ajoyhteyden ja tunnelin kustannus, 
jonka kaupunki hankepäätöksen valmisteluvaiheessa totesi sairaala-
hankkeeseen kuuluvaksi toisin kuin 12.2.2020 päivätyssä hankesuunni-
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telmassa on esitetty. Laskelmassa on huomioitu myös tontin vuokran 
tarkistus.

Alustavat vuokra-arviot käyttäjille on tarkistettu saman laskentaperiaat-
teen eli Helsingin kaupungin tilahankkeiden käsittelyohjeiden (kaupun-
ginhallitus 14.12.2015 § 1208) mukaisesti kuin hankesuunnitelmassa. 
Vaikka toimintayksiköiden tilat ovat rakentamiskustannuksiltaan eri hin-
taisia ja aikanaan tilakustannukset yhteissairaalan uusissa ja peruskor-
jatuissa osissa lasketaan rakennuksittain, käytetään tässä laskelmassa 
yhtä keskimääräistä vuokra-arviota. Ohkolaan rakennettaville oikeusp-
sykiatrian tiloille on laskettu oma vuokra-arvionsa.

Yhteissairaalan tilat Laaksossa:

Korjatuilla kustannuksilla tilojen tulevaksi kuukausivuokraksi arvioidaan 
46,39 euroa/htm², josta pääomavuokran osuus on 40,72 euroa/htm² ja 
ylläpitovuokran osuus 5 euroa/htm². Yhteensä vuokrakustannukset 
ovat siten noin 4 906 000 euroa kuukaudessa eli noin 58,9 miljoonaa 
euroa vuodessa.

Vuokra ei sisällä Ohkolaan rakennettavaa osuutta eikä pysäköintilai-
toksen kustannuksia ja laajuuksia. Laskelma sisältää n. 95,1 % osuu-
den Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan rahoitus- ja toiminta-
kustannuksista. Kaupungin hankepäätöksen mukaisesti Auroranportin 
ajoyhteyden ja tunnelin kustannukset sisältyvät hankkeen kustannuk-
siin. 

Yhteissairaalan tilat Ohkolassa:

Korjatuilla kustannuksilla tilojen tulevaksi kuukausivuokraksi arvioidaan 
43,88 euroa/htm², josta pääomavuokran osuus on 38,21 euroa/htm² ja 
ylläpitovuokran osuus 5 euroa/htm². Yhteensä vuokrakustannukset 
ovat siten noin 262 402 euroa kuukaudessa eli noin 3,2 miljoonaa eu-
roa vuodessa. Pääomavuokraan sisältyy lisäksi 4,9 % osuus Koy 
Laakson yhteissairaalan rahoitus- ja toimintakustannuksista. Laskelma 
ei sisällä mahdollisia muita tilakustannuksia, eikä tontin vuokraa Ohko-
lassa.

Vuokra-arviot on laskettu korjatun enimmäishinnan perusteella 30 vuo-
den poistoajalla ja 3 prosentin tuotto-odotuksella. Pääomavuokra tar-
kentuu toteutuneiden kustannusten mukaan ja ylläpitovuokra valmistu-
misajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi. Alustava arvio tilojen yh-
teenlasketusta vuosivuokrasta on noin 62,1 miljoonaa euroa.

Rahoitus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2023 19 (173)
Kaupunginvaltuusto

Asia/5
01.02.2023

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 FI02012566

Laakson yhteissairaala on Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle 
vuokrahanke. Kaupungin ja HUS-yhtymän yhteisesti omistama Kiinteis-
töosakeyhtiö Laakson yhteissairaala rahoittaa hankkeen Helsingin 
kaupungin ja HUS-yhtymän takaamalla vieraan pääoman lainoituksella 
ja vastikkeettomilla sijoituksilla. 

Kaupunki ja HUS-yhtymä ovat keväällä 2021 kumpikin osaltaan päät-
täneet antaa 30 miljoonan euron suuruisen takauksen yhtiön yhteensä 
60 miljoonan euron kuntayritystodistusohjelmalle, sekä lisäksi 150 mil-
joonan euron suuruisen takauksen yhtiön tarvitsemille yhteensä 300 
miljoonan euron pitkäaikaisille rahalaitoslainoille. Kaupunki ja HUS-
yhtymä ovat tahollaan antaneet yhteensä 60 miljoonan euron takaussi-
toumukset mainitulle kuntayritystodistusohjelmalle, ja ohjelma on nyt 
käytössä. Yhtiöllä ei vielä ole ollut pitkäaikaista lainanottoa, eikä osak-
kaiden ole ollut toistaiseksi tarvetta antaa lainanottoon tarvittavia ta-
kaussitoumuksia. 

Kaupunginvaltuuston päätös 17.3.2021, 59 § omavelkaisen takauksen 
myöntämisestä yhtiölle pysyy voimassa. 

Hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta on 1 003 miljoonaa euroa 
kustannustasossa syyskuu 2022. Hankkeen arvonlisäveroton kokonais-
rahoitustarve on 1 098 miljoonaa euroa kustannustasossa syyskuu 
2022, sisältäen arvion Koy Laakson yhteissairaalan rahoitus- ja toimin-
takustannuksista.

Tarkistettu aikataulu

Hankkeen toteutusaikataulu on tarkentunut eri toteutusvaiheiden osal-
ta. Tavoitteena on, että päärakennus valmistuu vuoden 2027 loppuun 
mennessä ja koko sairaala hankesuunnitelmassa esitetyn aikatauluta-
voitteen mukaisesti vuoden 2030 loppuun mennessä. 

Valtiontukiarviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 (1) ar-
tiklan mukaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion 
myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tu-
ki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä 
tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikut-
taa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan tultua perustetuksi Hel-
singin kaupungin on tarkoitus myöntää yhtiölle omistajiensa hyväksy-
män hankesuunnitelman mukaisen investoinnin edellyttämän lainara-
hoituksen saamiseksi enintään 150 000 000 euron suuruinen omavel-
kainen takaus yhtiön pitkäaikaisten lainojen vakuudeksi. Lisäksi kau-
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pungin tarkoitus on antaa enintään 30 000 000 euron suuruinen oma-
velkainen takaus yhtiön kuntayritystodistusohjelmalle, rakentamisen ai-
kaisen lyhytaikaisen rahoituksen varmistamiseksi. Takauksien antami-
sen ehtona on, että yhtiön toinen osakas, HUS-yhtymä, antaa yhtiölle 
omistusosuuksien suhteessa vastaavat takaukset, vastaavin ehdoin.

Ennen edellä kuvattujen rahoitustoimien tekemistä on arvioitava, sisäl-
tyykö suunniteltuihin toimienpiteisiin SEUT 107 (1) artiklan mukaista 
valtiontukea.

Euroopan komission tiedonannon mukaan valtiontukisääntöjä sovelle-
taan ainoastaan silloin, kun tuensaajana on yritys, jolla tarkoitetaan oi-
keudellisesta muodosta tai rahoitustavasta riippumatta taloudellista 
toimintaa harjoittavaa yksikköä. Taloudellista toimintaa on kaikki toimin-
ta, jossa tavaroita tai palveluita tarjotaan markkinoilla (komission tiedo-
nanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01, kohdat 6–12).

Valtiontukiarvioinnissa on selvitettävä, harjoittaako yhtiö valtiontuki-
säännösten mukaista taloudellista toimintaa.

Komission tiedonannossa on todettu, että joissakin jäsenvaltioissa jul-
kiset sairaalat ovat olennainen osa kansallista terveydenhuoltoa ja pe-
rustuvat lähes kokonaan solidaarisuuden periaatteeseen. Tällaiset sai-
raalat rahoitetaan suoraan sosiaaliturvamaksuilla ja muilla valtion va-
roilla, ja ne tarjoavat yleisesti kattavia palveluja ilmaiseksi. Unionin 
tuomioistuimet ovat vahvistaneet, että organisaatiot, joilla on tällainen 
rakenne, eivät toimi yrityksinä. Komission tiedonannon mukaan kysei-
sessä rakenteessa nekään toiminnot, jotka sinällään voisivat olla luon-
teeltaan taloudellisia mutta jotka suoritetaan pelkästään toisen, muun 
kuin taloudellisen palvelun tuottamiseksi, eivät ole luonteeltaan talou-
dellisia. Yksikkö, joka ostaa tavaroita – jopa suuressa mittakaavassa – 
muun kuin taloudellisen palvelun tarjoamiseksi, ei toimi yrityksenä pel-
kästään siitä syystä, että se on ostaja tietyillä markkinoilla. (komission 
tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01, kohdat 24–25)

Yhtiön ainoa tarkoitus on mahdollistaa julkisen terveydenhuollon toteut-
taminen. Yhtiön toimialana on vuokrata hallinnoimiaan tiloja sen omis-
tajille, eli Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle, jotka käyttävät yhtiöl-
tä vuokraamiaan tiloja ainoastaan julkisen terveydenhuollon toimintaan. 
Yhtiön vuokralaisten Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiloissa har-
joittama toiminta ei ole taloudellista toimintaa, vaan komission tiedo-
nannossa tarkoitettua julkista terveydenhuoltoa. Yhtiön harjoittama 
vuokraustoiminta ei siten ole taloudellista toimintaa, koska se tapahtuu 
julkisen terveydenhuollon toteuttamiseksi eli muun kuin taloudellisen 
palvelun tuottamiseksi.
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Yhtiön varsinaisten julkisen terveydenhuollon käyttöön tarkoitettujen ti-
lojen vuokraamisen lisäksi yhtiön toimialaan kuuluu yhtiön toimintaa 
palvelevien pysäköintilaitoksen ja logistiikkatunnelin rakennuttaminen ja 
hallinnoiminen. Kyseiset infrastruktuurit rakennetaan julkisen tervey-
denhuollon järjestämisen mahdollistamiseksi eli muuta kuin taloudellis-
ta toimintaa varten.

Yhtiön hallinnoimissa rakennuksissa on hyvin vähäisessä määrin muita 
kuin terveydenhuollon tiloja, joita se voi vuokrata julkisen terveyden-
huollon tavanomaiseen oheistoimintaan (esim. kukkakauppa tai kioski). 
Mikäli yhtiö vuokraa tiloja kolmansille osapuolille (muille kuin Helsingin 
kaupungille ja HUS-yhtymälle), tulee varmistua siitä, että yhtiön Helsin-
gin kaupungilta tai HUS-yhtymältä saama taloudellinen etu ei siirry kil-
pailluilla markkinoilla toimivien yritysten hyväksi. Tällaisissa tilanteissa 
kolmansille osapuolille tapahtuva vuokraus tulee tehdä markkinaehtoi-
sesti. Kun oheistoimintaan vuokratuista tiloista peritään markkinaeh-
toista vuokraa, vuokraustoiminnassa ei muodostu valtiontueksi katsot-
tavaa etua. Yhtiön hyvin pienimuotoinen muihin kuin sen omistajiin 
kohdistuva vuokraustoiminta ei siten vaikuta yhtiön saaman rahoituk-
sen sallittavuuteen. Komission tiedonannossa on todettu myös, että: 
”Lähes yksinomaan muuhun kuin taloudelliseen toimintaan käytettäviin 
infrastruktuureihin liittyvien tavanomaisten palvelujen, kuten ravintoloi-
den, myymälöiden ja maksullisen pysäköinnin, julkisella rahoituksella ei 
yleensä ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska nämä 
palvelut eivät todennäköisesti houkuttele asiakkaita muista jäsenval-
tioista ja niiden rahoituksella on todennäköisesti enintään marginaali-
nen vaikutus rajat ylittäviin investointeihin tai sijoittautumiseen.” (ko-
mission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01, kohta 207).

Yhtiö on perustettu omistamaan ja hallinnoimaan julkisen terveyden-
huollon käyttöön rakennettuja ja rakennettavia tiloja, joita se vuokraa 
pääasiassa omistajilleen Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle, joten 
yhtiön ei katsota harjoittavan taloudellista toimintaa. Edellä kuvattujen 
perustelujen mukaisesti yhtiön osakkaiden järjestämään edellä kuvat-
tuun hankerahoitukseen ei sisälly SEUT 107 (1) artiklan mukaista val-
tiontukea.

Kuntalain 129 §

Kuntalain 129 § vaatimukset huomioiden, kaupungin talouden tunnus-
lukujen perusteella arvioituna voidaan todeta, että myönnettävä takaus 
ei vaaranna kaupungin kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. 
Takaukseen ei myöskään sisälly kuntalaissa tarkoitettua merkittävää 
taloudellista riskiä ottaen huomioon edellä selostetun yhtiön tarkoituk-
sen sekä sen, että yhtiön omistajina on pelkästään julkisyhteisöjä. Ta-
kauksille ei tässä yhteydessä edellytetä vastavakuuksia. Yhtiön ääni-
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valta on kaupungilla ja HUS-yhtymällä. Mikäli omistuksessa tapahtuu 
myöhemmin muutoksia, kaupunki varaa itselleen oikeudet vaatia järjes-
telyn yhteydessä järjestelyn ennakkoedellytyksenä tarvittaessa vakuu-
det.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 13.12.2022, 253 § antanut hanke-
suunnitelman muutoksista, hankehinnan korottamisesta ja sitomisesta 
rakennuskustannusindeksiin marraskuu 2019 (RKI 2015=100 
2019M11,104,4) puoltavan, päätöshistoriasta ilmenevän lausunnon.

HUS-yhtymän päätös

HUS-yhtymä päättää osaltaan Laakson yhteissairaalan hankesuunni-
telman muutoksista, hankehinnan korottamisesta ja sitomisesta raken-
nuskustannusindeksiin marraskuu 2019 (RKI 2015=100 
2019M11,104,4) sekä lainatakauksen myöntämisestä.

Lopuksi

Hankesuunnitelman muutoksia, hankehinnan korottamista ja hankehin-
nan rakennuskustannusindeksiin sitomista koskevat päätöskohdat A-C 
ovat kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaoston esityksen mukaiset. Päätökseen on lisätty lainatakausta koske-
va kohta D kaupunginkanslian valmistelussa talous- ja suunnitteluosas-
ton rahoitus-yksikön toimesta.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan kaupun-
ginvaltuusto päättää kaupungin hankkeita koskevista hankesuunnitel-
mista, kun kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa.

Kuntalain 14 §:n 2 mom. 9 kohdan mukaisesti valtuusto päättää ta-
kaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Laakson yhteissairaala hankesuunnitelman muutos 04112022
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Oheismateriaali

1 Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelma 12022020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistöosakeyhtiö Laakson 
yhteissairaala

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1

HUS-yhtymä Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.01.2023 § 33

HEL 2022-012626 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy osaltaan Helsingin kaupungin ja HUS-
yhtymän yhteisenä hankkeena toteutettavan Laakson yhteissairaalan:

A) 12.2.2020 päivättyyn hankesuunnitelmaan liitteen 1 mukaiset muu-
tokset, 

B) hankkeen arvonlisäverottoman enimmäishinnan korottamisen 34 
685 000 eurolla siten, että hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverot-
tomana 870 000 000 euroa marraskuun 2019 kustannustasossa (RKI 
2015=100 2019M11,104,4), 

C) hankkeelle päätetyn enimmäishinnan sitomisen hankepäätöksen
mukaiseen kustannustasoon marraskuu 2019, joka on Tilastokeskuk-
sen ilmoittama rakennuskustannusten kokonaisindeksi RKI 2015=100
2019M11 pisteluku 104,4, ja sen tarkastamisen kerran vuodessa sen 
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hetkisen rakennuskustannusindeksin mukaisesti, sitoutumatta olevien 
kustannusten osalta ja

D) hankeyhtiölle (Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle) 
17.3.2021, 59 §, myöntämäänsä omavelkaista takausta koskevan pää-
töksen voimassapitämisen, koskien yhtiön Helsingin kaupungin Laak-
son kaupunginosan kortteliin 18626 rakennettavan sairaalakokonai-
suuden investointeja. Em. kaupungin omavelkaisen takauksen määrä 
on enintään 150 000 000 euroa. Nostettavien lainojen laina-aika saa ol-
la enintään 30 vuotta. Takaus tulee käyttää kaupunginvaltuuston 
17.3.2021, 59 § päätöksessä hyväksyttyyn tarkoitukseen ja takauksen 
muut ehdot säilyvät alkuperäisen takauspäätöksen mukaisina. Alkupe-
räistä takauspäätöstä tulkitaan niin, että kukin omavelkainen takaus 
annetaan siten, ettei kaupungin siihen perustuva takausvastuu takaus-
sitoumuksen antohetkellä ylitä kiinteistöosakeyhtiön omistusosuutta 
vastaavaa suhteellista osuutta asianomaiseen lainaan perustuvista vel-
voitteista. Mahdolliset myöhemmät kiinteistöosakeyhtiön omistuksen 
muutokset eivät vaikuta takaajan vastuun laajuuteen vähentävästi il-
man takauksen edunsaajan nimenomaista kirjallista suostumusta.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että HUS-yhtymä hy-
väksyy osaltaan kohtien A-D mukaiset päätökset.

Käsittely

23.01.2023 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jenni Rope
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta) 

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat yksikön päällikkö Jarmo Ra-
veala ja johtava arkkitehti Pirjo Sipiläinen. Asiantuntijat poistuivat kuu-
lemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2022 § 253

HEL 2022-012626 T 10 06 00

Lausunto
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Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi omalta osaltaan Helsingin kau-
pungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) yhteisenä 
hankkeena toteutettavan Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman 
seuraavat muutokset:

- 12.2.2020 päivättyyn hankesuunnitelmaan esitetyt laajuus-, hinta- ja 
toiminnalliset muutokset

- hankkeen arvonlisäveroton enimmäishintaa korotetaan hankepäätök-
sen mukaisesti 34 685 000 eurolla siten, että hankkeen enimmäishinta
on arvonlisäverottomana 870 000 000 euroa marraskuun 2019 kustan-
nustasossa (RKI 2015=100 2019M11,104,4)

- hankkeelle päätetty enimmäishinta sidotaan hankepäätöksen mukai-
seen marraskuun 2019 kustannustasoon, joka on Tilastokeskuksen il-
moittama rakennuskustannusten kokonaisindeksi RKI 2015=100 
2019M11 pisteluku 104,4. Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan 
hallitus hyväksyy tämän päätösesityksen mukaisen kertatarkistuksen 
jälkeen vuosittain tilastokeskuksen ilmoittaman viimeisimmän toteutu-
neen rakennuskustannusten kokonaisindeksin (RKI 2015=100) mu-
kaan.

Käsittely

13.12.2022 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Ennen asian käsittelyn aloittamista terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 
Leena Turpeinen ilmoitti olevansa esteellinen hallintolain 28.1 § kohdan 
5 (yhteisöjääviys) mukaisesti. Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 
Leena Turpeinen poistui kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn 
aloittamista ja pysyi poistuneena asian käsittelyn ajan.

Esittelijä toimialajohtaja Juha Jolkkonen: Päätösehdotuksen kohta 

"- hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta korotetaan hankepäätök-
sen mukaisesti 34 685 000 euroon siten, että hankkeen enimmäishinta
on arvonlisäverottomana 870 000 000 euroa marraskuun 2019 kustan-
nustasossa (RKI 2015=100 2019M11,104,4)"

muutetaan seuraavaksi:

"- hankkeen arvonlisäveroton enimmäishintaa korotetaan hankepää-
töksen mukaisesti 34 685 000 eurolla siten, että hankkeen enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 870 000 000 euroa marraskuun 2019 
kustannustasossa (RKI 2015=100 2019M11,104,4)"

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän muutetun esityk-
sen mukaisen lausunnon.
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Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Riina Kotaviita, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 20700

riina.kotaviita(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 17.11.2022 
§ 119

HEL 2022-012626 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin (HUS) yhteisenä hankkeena toteutettavan 
Laakson yhteissairaalan 

-  12.2.2020 päivättyyn hankesuunnitelmaan esitettyjen muutosten hy-
väksymistä,

-  hankepäätöksen mukaisen hankkeen arvonlisäverottoman enim-
mäishinnan korottamista 34 685 000 eurolla siten, että hankkeen 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 870 000 000 euroa marras-
kuun 2019 kustannustasossa (RKI 2015=100 2019M11,104,4), 

-  hankkeelle päätetyn enimmäishinnan sitomista hankepäätöksen mu-
kaiseen kustannustasoon marraskuu 2019, joka on Tilastokeskuksen 
ilmoittama rakennuskustannusten kokonaisindeksi RKI 2015=100 
2019M11 pisteluku 104,4, ja että Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteis-
sairaalan hallitus hyväksyy tämän päätösesityksen mukaisen kertatar-
kistuksen jälkeen kerran vuodessa kunakin ajankohtana Tilastokeskuk-
sen ilmoittaman viimeisimmän toteutuneen rakennuskustannusten ko-
konaisindeksin (RKI 2015=100) mukaan lasketut ja hankkeessa kysei-
senä ajankohtana sitomatta olevien kustannusten osalta em. hanke-
päätöksen mukaiseen kustannustasoon tarkistetut kustannukset.

Päätösesitys annettiin kaupunginhallitukselle ehdolla, että 

-   sosiaali- ja terveyslautakunta antaa puoltavan lausunnon Laakson 
yhteissairaalan 12.2.2020 päivättyyn hankesuunnitelmaan esitetyistä 
muutoksista, hankehinnan korottamisesta ja sitomisesta rakennuskus-
tannusindeksiin marraskuu 2019, (RKI 2015=100 2019M11,104,4).

-  HUSin hallitus päättää osaltaan hyväksyä Laakson yhteissairaalan 
12.2.2020 päivättyyn hankesuunnitelmaan esitetyt muutokset sekä 
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hankehinnan korottamisen ja sitomisen rakennuskustannusindeksiin 
marraskuu 2019, (RKI 2015=100 2019M11,104,4).

Käsittely

17.11.2022 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Sari Hilden, Nina-Ilona Törmikoski

Esteellisyyden syy (Sari Hilden): Hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohta
Esteellisyyden syy (Nina-Ilona Törmikoski): Hallintolain 28 § 1 mom. 2 
kohta ja hallintolain 28 § 1 mom. 4 kohta

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti todeta etteivät Sari Hilden ja Nina-Ilona Törmikoski esteellisinä 
osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

Asian aikana kuultavana olivat konsultti Erja Erra ja yksikön päällikkö 
Jarmo Raveala. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouk-
sesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
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§ 26
Tilojen vuokraaminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:ltä päiväko-
din ja lyhytaikaisen tuetun asumisen käyttöön

HEL 2021-011963 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti vuokrata Helsingin kaupungin asunnot Oy:ltä 
(Heka Oy) Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4:n noin 1 255 brm² 
laajuiset tilat 20 vuoden ajaksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
käyttöön päiväkotitiloina ja noin 1 760 brm² laajuiset tilat sosiaali- ja ter-
veystoimialan käyttöön lyhytaikaiseen tuettuun asumiseen siten, että 
hankkeen kokonaisvuokra on arvonlisäverottomana 13 909 200 euroa. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Humalistonkatu 4 16062022
2 Humalistonkatu 4 Heka ER ja Lpk Ratikka Hankesuunnitelman liitteet 1 

- 8, 31052022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tilatarve

Töölöön tarvitaan päiväkotipalveluita. Alueella on jouduttu luopumaan 
kahdesta tilasta rakennusluvattomien päiväkotien selvitykseen liittyen 
ja osa nykyisistä tiloista vaatii korjausta. Päiväkoti Ratikan laajennus 
palvelee tulevaisuudessa myös Töölön väistötilatarvetta. 

Päiväkodin nykyiset tilat tarvitsevat pintakorjausta, pieniä tilamuutoksia 
sekä tekniikan ja leikkipihan uusimista. Entisen vanhusten palvelutalon 
1. kerros muutetaan päiväkodin ryhmätiloiksi, jolloin nykyinen asiakas-
kapasiteetti lähes kaksinkertaistuu. Keittiö huolletaan, jätehuonetta laa-
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jennetaan yhteiskäyttöiseksi sosiaali- ja terveystoimialan kanssa, kella-
ritilat kunnostetaan ja henkilökunnan pukutiloja laajennetaan.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala tarvitsee tiloja erityisryhmien ly-
hytaikaiseen asumiseen. Tiloissa harjoitellaan itsenäistä asumista. Li-
säksi majoitustilat mahdollistavat asiakkaiden omaishoitajille lakisäätei-
set vapaapäivät. Entisen vanhusten palvelutalon 2. ja 3. kerroksen 
asuintilat huolletaan avustetun lyhytaikaisen asumisen tiloiksi ja 4. ker-
roksen asuintilat avustetun pitkäaikaisemman asumisen tiloiksi. Henki-
lökunnalle rakennetaan sosiaalitilat kellariin. Tekniikka päivitetään ja 
tarvittavin osin uusitaan.

Suunnittelu- ja rakennusvaihe

Korjaus- ja muutoshankkeen laajuus on yhteensä noin 3 015 brm², jos-
ta päiväkodin osuus on noin 1 255 brm² ja sosiaali- ja terveystoimialan 
palveluasuntojen osuus noin 1 760 brm². 

Rakennuksen vanhassa osassa sekä pihalla on haitta-aineita, jotka 
poistetaan tai muilla keinoin varmistetaan käyttäjille terveelliset ja tur-
valliset tilat.

Rakennuksen suojeltu vesikatto ja julkisivut vaativat korjauksia. Van-
han osan ikkunat uusitaan vanhan mallin mukaisiksi.

Rakennus- ja muutostöitä ei voida aloittaa ennen kuin vuokralaisille on 
löydetty väistötilat. Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja ylei-
set alueet -palvelukokonaisuuden tilaomaisuusyksikkö selvittää väistöti-
lojen saatavuutta ja vastaa niiden hankkimisesta. 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus suunnittelee ja to-
teuttaa hankkeen muutos- ja korjaustyöurakan asiakirjoineen ja Helsin-
gin kaupungin asunnot Oy (Heka Oy) korvaa nämä kustannukset ra-
kennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudelle. Rakennustöiden 
toteuttaja kilpailutetaan.

Tarjouskilpailun voittaneen tahon kanssa tehdään suunnittelu- ja raken-
tamisvaiheen sopimus, jossa sovitaan kohteen suunnittelusta, raken-
tamisen valmistelusta ja rakentamisesta sekä näihin liittyvistä osapuol-
ten tehtävistä ja vastuista siltä osin, kuin niistä ei sovita vuokrasopi-
muksessa. Kiinteistön omistaja yhdessä rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuuden kanssa käynnistää kohteen suunnittelun heti 
sopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

Aikataulu

Tavoitteena on, että kohde valmistuu 5/2024. Aikataulun mukaan uudet 
tilat luovutettaisiin käyttäjille 1.6.2024.
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Vuokra- ja investointikustannukset

Kiinteistön omistaja Heka Oy rahoittaa muutos- ja korjaushankkeen 30 
vuoden laina-ajalle mitoitetulla tasaerälyhenteisellä lainalla. Laina-aika 
on laskettu kahden prosentin korkotasolla. Korkotason muuttuessa lai-
na-aika lyhenee tai pitenee tasaerän pysyessä muuttumattomana.

Hankkeen enimmäishinta-arvio on kaupunkiympäristön toimialan ra-
kennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden tilat-palvelun Heka 
Oy:lle maksama pääomakustannusten vuokrasumma, joka muodostuu 
Heka Oy:n hankkeen rahoittamista varten ottaman lainan tasaeräly-
hennyksistä, vanhan lainan jäljellä olevasta osuudesta sekä tontinvuok-
rasta.

Heka Oy tilaa muutos- ja korjaushankkeen suunnittelun ja toteutuksen 
rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden tilat-palvelulta, joka 
kilpailuttaa rakennustöiden toteutuksen. 

Tilat-palvelu edelleen vuokraa tilat käyttäjille. Neljännen kerroksen 
asuntojen vuokrien kohtuullistamiseksi haetaan ARA-rahoitusta.

Kustannusarvion mukainen korjaus- ja muutostöiden enimmäishinta-
arvio on toukokuun 2022 kustannustasossa arvonlisäverottomana yh-
teensä 6 307 000 euroa, josta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
osuus on 3 168 000 euroa ja sosiaali- ja terveystoimialan osuus  
3 139 000 euroa. Enimmäishinta-arvioon sisältyy noin 10 % varaus lisä- 
ja muutostöihin.

Tilat-palvelun Heka Oy:lle maksama Heka Oy:n hanketta varten otta-
man lainan tasaerälyhennyksistä, vanhan lainan jäljellä olevasta osuu-
desta sekä tontinvuokrasta muodostuva elinkustannusindeksiin sidottu 
pääomavuokra on yhteensä noin 463 638 euroa vuodessa, 38 636 eu-
roa kuukaudessa ja keskimäärin noin 17,90 euroa/m²/kk. 

Lisäksi Tilat-palvelu maksaa Heka Oy:lle ylläpitokustannusten toteu-
man mukaan tarkistettavaa sekä kaupungille maksettavan kiinteistöve-
ron sisältävää ylläpitovuokraa, joka sopimuskauden alkaessa on yh-
teensä noin 195 200 euroa vuodessa, 16 270 euroa kuukaudessa ja 
7,52 euroa/m²/kk.

Kiinteistön omistaja Heka Oy vastaa kiinteistön käytettävyydestä, yllä-
pidosta ja peruskorjauksista koko noin 30 vuoden laina-ajan kestävän 
vuokrakauden ajan.

Tilat-palvelu perii käyttäjiltä edellä kuvatuista pääoma- sekä ylläpito-
vuokrista sekä tilahankkeiden käsittelyohjeiden (Khs 14.12.2015) mu-
kaan muista tilakustannuksista määräytyvää sisäistä vuokraa, joka on 
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yhteensä noin 710 740 euroa vuodessa ja 59 230 euroa kuukaudessa 
(laskennallinen vuokra-ala yhteensä 2 163 htm²).

Heka Oy:n hallitus on hyväksynyt muutos- ja korjaustöiden hankesuun-
nitelman 16.3.2022. Heka on toimittanut käyttäjäkohtaiset vuokralas-
kelmat 30 vuoden lainanlyhennysajan mukaan 25.5.2022.

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sitoutuu tarvepäätöksellään 20 
vuoden ajaksi maksamaan Tilat-palvelulle pääoma- ja ylläpitovuokrista 
sekä muista tilakustannuksista muodostuvaa vuokraa, joka on noin 
308 940 euroa vuodessa, 25 745 euroa kuukaudessa ja 29,09 eu-
roa/htm²/kk (laskennallinen vuokra-ala 885 htm²), joka muodostuu:

-  Heka Oy:lle maksettavasta noin 27,09 euroa/htm²/kk tilavuokrasta 
(sisältäen tasaerän 15,76 euroa/m²/kk, vanhat lainat 2,65 euroa/m²/kk, 
tontinvuokran 1,16 euroa/m²/kk sekä kiinteistöverosta ja ylläpitokustan-
nuksista muodostuvan ylläpitovuokran 7,52 euroa/m²/kk),
-  valmistelu- ja käyttäjämuutosten osuudesta noin 1,50 euroa/htm²/kk, 
-  yleiskustannuksesta 0,50 euroa/htm²/kk. 

Arvioitu tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on 20 
vuodessa yhteensä enintään noin 6 179 000 euroa. 

Tilakustannus sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala sitoutuu tarvepäätöksellään 20 
vuoden ajaksi maksamaan tilat-palvelulle pääoma- ja ylläpitovuokrista 
sekä muista tilakustannuksista muodostuvaa vuokraa, joka on noin 
401 800 euroa vuodessa, 33 490 euroa kuukaudessa ja 26,20 eu-
roa/htm²/kk (laskennallinen vuokra-ala 1 278 htm²), joka muodostuu:

-  Heka Oy:lle maksettavasta noin 24,20 euroa/htm²/kk tilavuokrasta 
(sisältäen tasaerän 11,02 euroa/m²/kk, vanhat lainat 4,50 euroa/m²/kk, 
tontinvuokran 1,16 euroa/m²/kk sekä kiinteistöverosta ja ylläpitokustan-
nuksista muodostuvan ylläpitovuokran 7,52 euroa/m²/kk),
-  valmistelu- ja käyttäjämuutosten osuudesta noin 1,50 euroa/htm²/kk,
-  yleiskustannuksesta 0,50 euroa/htm²/kk.

Arvioitu tuetun asumisen tilakustannus sosiaali-, terveys- ja pelastus-
toimialalle 20 vuodessa on yhteensä enintään noin 8 035 000 euroa.

Rahoitus ja toteutus

Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle maksettava vuokra rahoitetaan 
kaupunkiympäristön toimialan käyttötalousmäärärahoista. Helsingin 
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kaupunki vastaa lainan maksamisesta vuokrasopimuksen päättymisen 
jälkeiseltä ajalta. 

Rakennuttamiskustannus sekä lisä- ja muutostyövaraus rahoitetaan 
kaupungin kohdentamattomista määrärahoista.

Lausunnot

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelu-
kokonaisuus on pyytänyt sosiaali- ja terveystoimialalta sekä kasvatus- 
ja koulutuslautakunnalta lausuntoa Hekalta tulleista vuokratiedoista.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on  2022 on antanut puoltavan lau-
sunnon hankesuunnitelmasta. Lausunnon mukaan hankesuunnitelma 
vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. 

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala on hyväksynyt toimialan osuuden 
hankkeesta ja hankesuunnitelman. 

Toimivalta ja päätöksen täytäntöönpano

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella kau-
punginvaltuusto on toimivaltainen päättämään hankesuunnitelmasta, 
kun kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin 9 kohdan perusteella kau-
punginvaltuusto on toimivaltainen päättämään vuokraamisesta, kun 
sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo ylittää 10 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yh-
teydessä oikeutta kaupunkiympäristön toimialan rakennukset- ja yleiset 
alueet palvelukokonaisuuden asiakkuusyksikkö 1:n ja asiakkuusyksikkö 
2:n päälliköt  allekirjoittamaan Heka Oy:n kanssa vuokrasopimukset 
sekä tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Humalistonkatu 4 16062022
2 Humalistonkatu 4 Heka ER ja Lpk Ratikka Hankesuunnitelman liitteet 1 

- 8, 31052022

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Asiakkuusyksikkö 1
Asiakkuusyksikkö 2

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.01.2023 § 26

HEL 2021-011963 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää vuokrata Helsingin kaupungin asunnot 
Oy:ltä (Heka Oy) Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4:n noin 1 255 
brm² laajuiset tilat 20 vuoden ajaksi kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan käyttöön päiväkotitiloina ja noin 1 760 brm² laajuiset tilat sosiaali- ja 
terveystoimialan käyttöön lyhytaikaiseen tuettuun asumiseen siten, että 
hankkeen kokonaisvuokra on arvonlisäverottomana 13 909 200 euroa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.08.2022 § 169

HEL 2021-011963 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti  

A

hyväksyä Töölöön osoitteeseen Humalistonkatu 4 toteutettavan Rati-
kan päiväkodin laajennuksen tarveselvityksen (Liite 1).

B

antaa puoltavan lausunnon osoitteeseen Humalistonkatu 4 toteutetta-
van päiväkoti Ratikan laajennuksen hankesuunnitelmasta (Liite 2). Li-
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säksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ää-
neneristykseen ja -vaimennukseen sekä valaistukseen tulee kiinnittää 
huomiota. Lisäksi tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivot-
taviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin 
ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisym-
päristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun pitävyy-
destä on huolehdittava. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja las-
ten näkemykset tilojen kehittämisessä. 

Hanke on esitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yh-
teistoimintahenkilöstölle 1.11.2021. Työsuojelun lausunto tulee ottaa 
huomioon suunnittelussa.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Miia Kemppi

Lisätiedot
Seija Serovuo, suunnittelija, puhelin: 310 25897

seija.serovuo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 30.06.2022 
§ 76

HEL 2021-011963 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle, että se päättää vuokrata liitteenä 1 olevan 
13.4.2022 päivätyn hankesuunnitelman mukaiset Koy Humalistonkatu 
4:n noin 1 255 brm² laajuiset päiväkotitilat ja noin 1 760 brm² laajuiset 
lyhytaikaiseen tuettuun asumiseen tarkoitetut tilat Helsingin kaupungin 
asunnot Oy:ltä, siten, että hankkeen enimmäishinta-arvio on arvonlisä-
verottomana 13 909 200 euroa. 
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Lisäksi jaosto esitti, että kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusyksik-
kö 1:n ja asiakkuusyksikkö 2:n päälliköt oikeutetaan allekirjoittamaan 
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa vuokrasopimukset sekä te-
kemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Päätös tehtiin ehdolla, että sosiaali- ja terveystoimiala sekä kasvatus- 
ja koulutuslautakunta antavat kumpikin puoltavan lausunnon muutos- ja 
korjaussuunnitelmasta sekä tilojen vuokrauksesta.

B

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

Käsittely

30.06.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Mika Suominen. Asiantunti-
ja poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Mika Suominen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 28563

mika.suominen(a)hel.fi
Sonja Liljeblad, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 38472

sonja.liljeblad(a)hel.fi
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§ 27
Haagan Lassilan Hopeatien ympäristön asemakaavan muutos (nro 
12725)

HEL 2020-012681 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29. kaupunginosan (Haaga, Lassila) kort-
teleiden 29175–29177 ja 29187 sekä puisto- ja katualueiden asema-
kaavan muutoksen 7.6.2022 päivätyn ja 8.11.2022 muutetun piirustuk-
sen nro 12725 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin pe-
rustein. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12725 kartta, päivätty 7.6.2022, muutettu 
8.11.2022

2 Asemakaavan muutoksen nro 12725 selostus, päivätty 7.6.2022, muu-
tettu 8.11.2022, päivitetty Kylk:n 8.11.2022 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 7.6.2022, täydennetty 8.11.2022
4 Osa päätöshistoriaa
5 Muistutus
6 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7231)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin kaupungin 
asunnot Oy

Esitysteksti

Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti
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Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto (Tukes), 
Helsinki

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Lassilassa Kehäradan 
itäpuolella sijaitsevia Hopeatien itäpään ja Schildtinpolun kortteleita. 
Kaavaratkaisu mahdollistaa sen, että alueelle voidaan rakentaa ikäih-
misten palveluasumista ja avopalveluja tarjoava seniorikeskus. Lisäksi 
kaava mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen rakentamisen huonokun-
toisten vanhainkoti- ja asuinrakennusten tilalle. 

Tavoitteena on, että Hopeatien ympäristö kehittyy monipuolisena 
ikäihmisten asumisen ja palvelujen keskittymänä. Alueen sijaitessa alle 
300 metrin etäisyydellä Pohjois-Haagan asemasta on muunkin maan-
käytön tehostaminen uuden kerrostalorakentamisen muodossa perus-
teltua.

Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, miten alueelle 
voidaan toteuttaa tavoitteen mukaiset nykyaikaiset ja toimivat tilat niin, 
että uudet tilat korvaisivat mm. kolme nykyistä huonokuntoista palvelu-
yksikköä. Niiden palvelutuotannosta vastaa nykyisin Helsingin Seniori-
säätiö. Uusi seniorikeskus tulee toiminnallisesti liittymään nykyiseen 
Hopeatien palvelutaloon (Hopeatie 14). Seniorikeskuksen tavarahuolto 
edellyttää maanalaisia ratkaisuja. Purettavien rakennusten paikalle, 
miellyttäville viheralueeseen rajautuville rakennuspaikoille (Schildtin-
polku 6, Äyripolku 1, Hopeatie 9–11), on suunniteltu uusia asuinkerros-
taloja. 

Alueen yhteenlaskettu kerrosala on 62 000 k-m². Kerrosala lisääntyy 
27 550 k-m²:llä verrattuna alueen voimassa oleviin asemakaavoihin. 
Seniorikeskuksen uudisrakennuksen ja Hopeatien palvelutalon muo-
dostamalle kokonaisuudelle varataan 32 000 k-m² kerrosalaa. Kaava-
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ratkaisu mahdollistaa 22 900 k-m² uutta asuinkerrostalorakentamista. 
Kerrostaloasukkaiden määrä kasvaa n. 200 asukkaalla ja palvelu- ja 
erityisasumisen asukaspaikat lisääntyvät noin 200 paikalla nykytilan-
teeseen verrattuna. Palvelu- ja erityisasumiseen liittyviä työpaikkoja ar-
vioidaan olevan n. 600. Kaavaratkaisun toteuttaminen edellyttää usean 
rakennuksen purkamista.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
7231), jonka mukaan Hopeatien kääntöpaikka tulee toimimaan seniori-
keskuksen saapumisaukiona eri liikennemuodoille. Hopeatien itäpääs-
sä on esitetty kadun itäpuolisen, seniorikeskuksen sisäänkäynnille joh-
tavan jalkakäytävän leventämistä nykyisestä, jonka avulla parannetaan 
esteetöntä jalankulkureittiä Pohjois-Haagan aseman ja seniorikeskuk-
sen välillä.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on pääosin asuntovaltaista 
aluetta (A2 ja A3). Kehäradan tuntumassa esiintyy yleiskaavamerkintä 
kantakaupunki (C2). Yleiskaava osoittaa Kehäradan itäpuolella ohjeel-
lisen sijainnin pyöräliikenteen nopealle runkoverkolle (baanalle) ja 
suunnittelualueen kaakkoisosassa viheryhteyden. Helsingin maanalai-
sen yleiskaavan 2021 mukaan suunnittelualueen halki kulkee nykyinen 
maanalainen tila tai tunneli joka tulee ottaa huomioon asemakaavoituk-
sessa. Kaavaratkaisu on em. yleiskaavojen mukainen.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista mahdollistamalla toimivan, ajanmukaisen ja esteettömän seniori-
keskuksen rakentamisen, sovittamalla yhteen kaupunkirakenteen tiivis-
tämistä ja lähiluonnon arvoja sekä edistämällä asuntotuotantoa hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien, erityisesti raideliikenteen äärellä AM-
ohjelman tavoitteiden mukaisesti. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Hopeatie alue on suunniteltu 1970-luvulla osana Martinlaakson radan, 
nykyisen Kehäradan varren uudisalueita. Hopeatie ja Schildtinpolku 
vievät lännessä kohti junarataa ja Pohjois-Haagan asemaa. Kortteleita 
ympäröivät metsäiset, kumpuilevat viheralueet, joilla on säilynyt useita 
1. maailmansodan aikaisia linnoitekohteita. Alueen eteläosan betoni-
pintaiset, 3–4-kerroksiset asuinkerrostalot (Äyripolku 1, Hopeatie 9–11 
ja Hopeatie 20) ja 6-kerroksiset asuntolatyyppiset kerrostalot (Hopeatie 
16–18) ovat valmistuneet 1970-luvun lopussa. Mariankodin tiiliverhottu 
3-kerroksinen vanhainkotirakennus (Schildtinpolku 6) pienimittakaavai-
sine pihatiloineen on valmistunut 1980-luvun alussa. Mariankoti kytkey-
tyy sisäyhteydellä viereiseen 1990-luvulla rakennettuun 3-kerroksiseen 
monimuotoiseen rakennukseen (Kuparitie 7), jossa toimii saattohoidon 
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ja vanhusten asumisen yksiköitä. Kuparitie 5 on valmistunut 1990-
luvulla ja sen asunnot on kohdennettu ikäihmisille. Alueen uusin raken-
nus on vuonna 2007 valmistunut Hopeatien palvelutalo (Hopeatie 14). 
1990- ja 2000-luvulla rakennettujen kiinteistöjen autopaikat sijoittuvat 
osittain rakennusten kellareihin ja osittain maantasoon.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1975–2001.

Helsingin kaupunki omistaa pääosan suunnittelualueesta. Kiinteistöt 
Hopeatie 7 ja 9–11 ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty 
sosiaali- ja terveystoimialan esittämien palvelutilatarpeiden pohjalta ja 
Heka Oy:n hakemuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti:

katualueet  0,6–0,8 milj. euroa
kunnallistekniikka  0,35 milj. euroa
rakennusten purku  3–5 milj. euroa
yhteensä  4–6 milj. euroa

Lisäksi asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kustannuksia ilman ar-
vonlisäveroa seuraavasti:

pysäköintilaitos  1,9 milj. euroa
ajoramppi ja huol-
topiha

 2,0 milj. euroa

seniorikeskus  n. 116,0…130,0 
milj. euroa

Hopeatien katualueen kustannusarvioon vaikuttaa huomattavasti kään-
töpaikan pintamateriaali. Kustannusarvio on laskettu sekä betonikivi- 
että luonnonkivivaihtoehdoilla.

Rakennusten purkukustannuksiin vaikuttaa merkittävästi jatkossa mää-
ritettävä purku- ja kierrätystapa. Pysäköintilaitoksen sekä ajorampin ja 
huoltopihan kustannukset ja kustannusten kohdentuminen täsmentyvät 
jatkosuunnittelussa. Seniorikeskuksen kustannustarkastelut laaditaan 
hankkeen edetessä.

Asemakaavan muutos nostaa tonttien arvoa. Kaupungille kohdistuu 
maankäyttötuloja rakennusoikeuden myymisestä tai vuokraamisesta. 
Kiinteistön 29176/3 maanomistajalle ei kaavaratkaisun johdosta koidu 
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merkittävää hyötyä, joten kaupunginhallituksen 26.4.2021 § 310 teke-
män päätöksen mukaiselle maankäyttösopimusmenettelylle ei sen 
osalta ole tarvetta. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 14.7.–23.8.2022.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus. 

Muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdistuivat lasirakentamisen 
turvallisuuteen linnuille ja sen ohjaamiseen asemakaavalla.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 sosiaali- ja terveystoimiala
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat puistoalueelle raken-
tamiseen, kaupunkiluonnon säilymiseen, muinaisjäännösten turvaami-
seen, alueen vesihuoltolinjojen uudelleen rakentamiseen ja sen kus-
tannuksiin sekä alueen turvallisuuteen kemikaaliturvallisuuslain näkö-
kulmasta.

Lisäksi Museovirasto ilmoitti, että Museoviraston ja alueellisen vastuu-
museon välisen työnjaon mukaisesti Helsingin kaupunginmuseo vastaa 
lausunnon antamisesta.

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

Tarkemmat perustelut

Esittelijä toteaa, että lautakunta on perustellut kaavaratkaisua paitsi 
tarpeellisen seniorikeskuksen rakentamisella, myös sillä, että kaava 
mahdollistaa asuinrakentamista "huonokuntoisten vanhainkodin ja 
asuinrakennusten tilalle."  Täydennyksenä tähän voidaan kuitenkin to-
deta, että nykyisin Kojamo Oyj:n omistuksessa olevat Hopeatie 9-11 
asuinrakennukset on 2000-luvulla tehdyn julkisivusaneerauksen yhtey-
dessä mm. varustettu hisseillä. Niiden purkamiseen ei ole niinkään 
päädytty niiden teknisen käyttöiän päättymisen vuoksi vaan siksi, että 
seniorikeskuksen rakennusaikaisen asumishäiriön ja seniorikeskuksen 
tontin ja katualueiden laajentuessa myös tämän tontin puolelle, omista-
ja pitää tarkoituksenmukaisempana korvata ne tehokkaammalla uudis-
rakentamisella, joka olisi samanaikaista seniorikeskuksen rakentumi-
sen kanssa. Tällöin myös uusien "asuintalojen ja seniorikeskuksen jul-
kisivujen välinen etäisyys tulee väljemmäksi ja pysäköinnille jää tarkoi-
tuksenmukaisesti tilaa". Mariankoti -niminen vanhainkoti puolestaan on 
rakennettu 1980-luvun alussa mutta sen korjaamista seniorikeskuksen 
tilaohjelman tekniset ja toiminnalliset tavoitteet täyttäväksi ei ole pidetty 
mahdollisena. Kaavaselostuksessa todetaan, että tilanteessa, jossa 
kaavaratkaisu edellyttää useiden rakennusten purkamista, purkamisen 
ilmastovaikutusta pyritään hillitsemään määräyksellä purkumateriaalien 
kestävästä käsittelystä.  

Kaavaratkaisun tarkemmat vaikutukset ja perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Mikäli valtuusto hyväksyy ehdotuksen, kaupunginhallitus tulee täytän-
töönpanon yhteydessä toteamaan, että purkumateriaalien kestävän kä-
sittelyn lisäksi on oleellista huomioida kiertotalousnäkökulmat rakenta-
misen koko prosessissa, kuten Helsingin kierto- ja jakamistalouden tie-
kartta linjaa. Kysymys rakennusmateriaalien kestävästä käsittelystä on 
erityisen olennainen tämän nimenomaisen kaavan kohdalla, jossa tar-
koitus on purkaa verrattain nuorta rakennuskantaa. Lisäksi kaupungin-
hallitus toteaa, että mikäli ilmastoselvitystä edellyttävä uusi rakentamis-
laki on voimassa rakentamisen käynnistyessä, tulee sen sisältämä il-
mastoselvitys osaksi prosessia rakennuslupavaiheessa lain siirtymä-
säännökset huomioiden. Mikäli uusi rakentamislaki ei ole silloin voi-
massa, Kaupunginhallitus painottaa, että mahdollisimman vähähiilisten 
rakennusmateriaalien käyttö sekä rakennusmateriaaleista laadittava 
rakentamisen hiilijalanjäljen todentaman ilmastoselvityksen laatiminen 
on erittäin toivottavaa.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12725 kartta, päivätty 7.6.2022, muutettu 
8.11.2022

2 Asemakaavan muutoksen nro 12725 selostus, päivätty 7.6.2022, muu-
tettu 8.11.2022, päivitetty Kylk:n 8.11.2022 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 7.6.2022, täydennetty 8.11.2022
4 Osa päätöshistoriaa
5 Muistutus
6 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7231)

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Tehdyt muutokset
4 Hakemus 18.11.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin kaupungin 
asunnot Oy

Esitysteksti

Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto (Tukes), 
Helsinki

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.01.2023 § 31

HEL 2020-012681 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 29. kaupunginosan (Haaga, Lassila) 
kortteleiden 29175–29177 ja 29187 sekä puisto- ja katualueiden ase-
makaavan muutoksen 7.6.2022 päivätyn ja 8.11.2022 muutetun piirus-
tuksen nro 12725 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin 
perustein. 

Käsittely

16.01.2023 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti käsitellä esityslistan toisen esityksen kokouk-
sen viimeisenä asiana. 

Vastaehdotus:

Minja Koskela: Mikäli valtuusto hyväksyy ehdotuksen, kaupunginhalli-
tus tulee täytäntöönpanon yhteydessä toteamaan, että purkumateriaa-
lien kestävän käsittelyn lisäksi on oleellista huomioida kiertotalousnä-
kökulmat rakentamisen koko prosessissa, kuten Helsingin kierto- ja ja-
kamistalouden tiekartta linjaa. Kysymys rakennusmateriaalien kestä-
västä käsittelystä on erityisen olennainen tämän nimenomaisen kaavan 
kohdalla, jossa tarkoitus on purkaa verrattain nuorta rakennuskantaa. 
Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että mikäli ilmastoselvitystä edellyttä-
vä uusi rakentamislaki on voimassa rakentamisen käynnistyessä, tulee 
sen sisältämä ilmastoselvitys osaksi prosessia rakennuslupavaiheessa 
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lain siirtymäsäännökset huomioiden. Mikäli uusi rakentamislaki ei ole 
silloin voimassa, kaupunginhallitus painottaa, että mahdollisimman vä-
hähiilisten rakennusmateriaalien käyttö sekä rakennusmateriaaleista 
laadittava rakentamisen hiilijalanjäljen todentaman ilmastoselvityksen 
laatiminen on erittäin toivottavaa.

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Minja Koskelan vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

09.01.2023 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 08.11.2022 § 623

HEL 2020-012681 T 10 03 03

Hankenumero 0740_65, 3355

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 7.6.2022 päivätyn ja 8.11.2022 muutetun asemakaavan muutoseh-
dotuksen nro 12725 (liite nro 3) hyväksymistä. Asemakaavan muu-
tos koskee 29. kaupunginosan (Haaga, Lassila) kortteleita 29175–
29177 ja 29187 sekä puisto- ja katualueita. 

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

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

Käsittely

08.11.2022 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Kari Pudas (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta)

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Tuomas Eskola. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

14.06.2022 Ehdotuksen mukaan

07.06.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Tuomas Eskola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37285

tuomas.eskola(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

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

jarkko.nyman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 10.02.2022 § 9

HEL 2020-012681 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12725 pohjakartan 
kaupunginosassa 29 Haaga. 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: 12725
Kaupunginosa: 29 Haaga
Kartoituksen työnumero: 38/2021
Pohjakartta valmistunut: 14.10.2021
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Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 28
Vuosaaren Broändan asemakaavan muutos (nro 12770)

HEL 2020-007904 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-
Vuosaari) kortteleiden 54037–54045, korttelin 54046 tonttien 4, 6-9 ja 
12, korttelin 54141 tontin 2 ja lähivirkistys-, vesi-, puisto- ja katualuei-
den asemakaavan muutoksen 22.3.2022 päivätyn ja 8.11.2022 muute-
tun piirustuksen nro 12770 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta il-
menevin perustein.

Käsittely

Valtuutettu Ville Jalovaara ehdotti valtuutettu Mika Ebelingin kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää mahdollisuutta selvittää, miten 
Vuosaaren sosiaali- ja terveyspalvelut riittävät kaavan tuomille 
asukkaille.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

1 äänestys

Valtuutettu Ville Jalovaaran ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI.

JAA-ehdotus: Valtuutettu Ville Jalovaaran ehdottama toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 30
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Pentti Arajärvi, Mika Ebe-
ling, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Jussi Halla-aho, Ahmed Hassan, 
Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, 
Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Ajak Majok, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, 
Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Mirita 
Saxberg, Pilvi Torsti, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, 
Maarit Vierunen

Ei-äänet: 5
Harry Harkimo, Marko Kettunen, Matias Pajula, Risto Rautava, Nina 
Suomalainen
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Tyhjä: 50
Outi Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-
Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret 
Castrén, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Timo Harakka, Joel Harkimo, 
Titta Hiltunen, Shawn Huff, Mikael Jungner, Arja Karhuvaara, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Laura Korpi-
nen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, 
Teija Makkonen, Petra Malin, Nina Miettinen, Seija Muurinen, Johanna 
Nuorteva, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Pel-
tokorpi, Suvi Pulkkinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Laura Ris-
sanen, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Daniel Sazonov, 
Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sy-
dänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, 
Ozan Yanar

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Ville Jalovaaran ehdot-
tamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12770 kartta, päivätty 22.3.2022, muutet-
tu 8.11.2022, päivitetty Kylk:n 8.11.2022 päätöksen mukaiseksi

2 Asemakaavan muutoksen nro 12770 selostus, päivätty 22.3.2022 , 
muutettu 8.11.2022, päivitetty Kylk:n 8.11.2022 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 22.3.2022, täydennetty 8.11.2022 ja asukastilai-
suuden muistio 5.9.2019 ja pientaloinfotilaisuuden muistio 31.10.2019

4 Osa päätöshistoriaa
5 Muistutukset
6 Havainnekuva AK-korttelista, 23.9.2022
7 Kaavamuutoshakemukset, kaavio 7.2.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

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

Esitysteksti
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Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Kymp/Talouden tuki Esitysteksti
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Kaavamuutoksen haki-
jat

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Broändan asuinaluetta, 
joka sijaitsee Vuosaaren luoteisosassa Kallvikintien länsipuolella, lähel-
lä Vuosaaren pohjoista ostoskeskusta. Kaavaratkaisu on tehty, koska 
alueella olevaa rakentumatonta kaupungin omistamaa asuinrakennus-
ten korttelialueen (A) tonttia 54037/6 koskien on myönnetty suunnitte-
luvaraus Rakennusliike Reponen Oy:lle sekä Roslings Manor Garden-
sille asuntohankkeiden suunnittelua ja kumppanuuskaavoitusta varten. 
Kyseessä on viherrakentamisen kehityshanke, jossa toteutetaan uu-
denlaisia viherkattorakenteita asuinrakennusten kattopinnoille ja par-
vekkeille.

Tontille merkitään kaksi kaarevaa rakennusalaa kerrostaloille, joista 
läntisempi on jaettu II- ja III-kerroksisiin osiin ja idempi IV–VI-
kerroksisiin osiin, ja jonka itäpuolella on Kallvikintien suuntainen II-
kerroksinen osa katutilaan liittyviä maantason liiketiloja varten.

Kaavaratkaisussa on erityisesti keskitytty ratkaisemaan se, miten 
asuinkerrostalojen kattopintoihin ja parvekkeisiin liittyvät viherrakenteet 
toteutetaan poikkeuksellisen laadukkaina ja runsaina. Lisäksi asuinra-
kennukset on sijoitettu erityisen huolellisesti vaativaan rinnemaastoon, 
jotta viereisten pientalotonttien olosuhteet eivät heikenny merkittävästi.
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Uutta asuntokerrosalaa on 3 943 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 
90 asukasta. Nykyinen A-tontti muutetaan AK-tontiksi, jolloin tontin ker-
rosala 2 800 k-m2 kasvaa 3 100 k-m2 (nykyinen tonttitehokkuus 
et=0,47). AK-tontin uusi kerrosala on 5 900 k-m2 ja uusi tonttitehok-
kuus et = 0,94. Osalla nykyisistä pientalo-tonteista eli uusilla AP- eli 
asuinpientalotonteilla tonttitehokkuus et=0,25 nostetaan maanomista-
jien pyynnöstä 0,30:een, jolloin kerrosala kasvaa 843 k-m2:llä.  Tällä 15 
pientalotonttia koskevalla tonttitehokkuuden nostolla ei ole merkittäviä 
vaikutuksia koko alueen maiseman kannalta. Tontit sijoittuvat eri puolil-
le laajaa pientaloaluetta. Tonttitehokkuuden nosto kasvattaa kerrosalaa 
keskimäärin alle 60 k-m2 pientalotonttia kohden. 

Kaavaratkaisun myötä alueelle rakentuu uusia asuntoja, joiden ainut-
laatuisena vetovoimatekijänä ovat ekologisesti ja toiminnallisesti moni-
puoliset kattopuutarhat. Lisäksi alueen pientalotonttien täydennysra-
kentamista joustavoitetaan ja Vartiokylänlahden ekologisen yhteyden 
edellytykset turvataan.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on tontilla 54037/6 ja Kallvi-
kintien läheisyydessä asuntovaltaista aluetta A2 (korttelitehokkuus on 
pääasiassa 1,0–2,0), Broändan pientaloalueella Rantakiventien länsi- 
ja pohjoispuolella pääosin asuntovaltaista aluetta A4 (korttelitehokkuus 
on pääasiassa alle 0,4), alueen kaakkoisreunassa Rantakiventien itä-
puolella asuntovaltaista aluetta A3 (korttelitehokkuus on pääasiassa 
0,4–1,2) ja alueen länsi- ja lounaisreunalla virkistys- ja viheraluetta.  

Helsingin maanalaisen yleiskaavan 2021 mukaan alueen läpi kulkee 
nykyisen tontin 54037/6 kohdalla itä-länsisuunnassa nykyinen raken-
nettu tila ja tunneli, jonka olemassaolo on otettava huomioon ja sen 
toiminta- ja kehittämisedellytykset on turvattava. 

Kaavaratkaisu on em. yleiskaavojen mukainen.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista edistämällä asuntotuotantoa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ää-
rellä, vahvistamalla kaupunginosan elävyyttä ja omaleimaisuutta sekä 
ehkäisemällä alueiden välistä eriytymistä. 

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Kallvikintien suunnitteluperiaat-
teet 21.5.2019 jatkosuunnittelun pohjaksi.

Kaupunginhallitus varasi 17.12.2018 tontin 54037/6 Rakennusliike Re-
ponen Oy:lle ja Roslings Manor Gardensille asuntohankkeiden suunnit-
telua ja kumppanuuskaavoitusta varten. Suunnitteluvaraus on uusittu 
tonttipäällikön päätöksellä 25.1.2022.
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Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on Broändan purolaakson pientaloalue sekä sitä ympäröivät 
viheralueet Kallvikintien länsireunasta Broändan puron itäreunaan 
saakka. Alue rajoittuu etelässä Vartiokylänlahteen ja pohjoisessa Kur-
kimoision 2010-luvun alussa rakentuneeseen asuinalueeseen. Laakso 
on osa Vartiokylänlahdelta Mustavuorelle jatkuvaa vihersormea, Itä-
Helsingin kulttuuripuistoa.

Alue on ollut aiemmin osa laajaa paikallisten kartanoiden ja tilakeskus-
ten maisemaltaan avointa pelto- ja laidunmaata. Alueen vanhin raken-
nus oli vuodelta 1901 peräisin ollut koulurakennus, joka tuhoutui tulipa-
lossa syksyllä 2020. Vanhimmat alueella olevat omakotitalot ovat 1940- 
ja 1950-luvuilta ja uusimmat ovat pientaloja 2010- ja 2020-luvuilta. 
Rantakiventien ja Kallvikintien risteyksen pohjoispuolella, on rakentu-
maton, 2000-luvun alussa kaavoitettu asuinrakennusten tontti 54037/6, 
jolla on aiemmin ollut soranottoa.

Vartiokylänlahteen rajoittuva alueen eteläreuna on hyvin lähellä me-
renpintaa. Tonttien ja asuinrakennusten suojaksi on Vartiokylänlahden 
pohjukkaan rakennettu tulvapenger 2010-luvulla.

Suurin osa Keski-Vuosaaresta on pohjavesialuetta. Keskellä Broändan 
pientaloaluetta on kunnallisten rakennusten ja laitosten korttelialue, 
jossa on varavedenottamo.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1970–2012.

Helsingin kaupunki omistaa tontin 54037/6 sekä kunnallistekniikan ra-
kennusten ja laitosten korttelialueet (ET) sekä katu-, puisto- ja lähivir-
kistysalueet. Omakotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen 
talojen korttelialueet (AO) sekä rivitalojen ja muiden kytkettyjen raken-
nusten korttelialueet (AR) ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on 
tehty kaupungin aloitteesta. AO-tonttien tonttitehokkuuden nosto on 
tehty vastaanotettujen kaavamuutospyyntöjen pohjalta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille vähäisiä kustan-
nuksia korttelin 54037 eteläpuolisen yleisen alueen rakennustöistä, 
nämä kustannukset täsmentyvät tarkemmassa suunnittelussa. Lisäksi 
korttelin 54037 alueen johtosiirroista aiheutuu kustannuksia noin 130 
000 euroa seuraavasti: Vesihuolto 100 000 euroa, sähkö 30 000 euroa.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungin omistamalle 
maalle kaavoitettavan rakennusoikeuden arvo on karkeasti arvioiden 
noin 4 milj. euroa.
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Kaavaratkaisun johdosta ei yksityisille maanomistajille koidu niin mer-
kittävää hyötyä, että kaupunginhallituksen 26.4.2021 § 310 tekemän 
päätöksen mukaiselle maankäyttösopimusmenettelylle olisi tarvetta. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 12.5.–10.6.2022 .

Kaavaehdotuksesta tehtiin 3 muistutusta, joista 1 oli adressi. (allekirjoit-
tajia yhteensä 12).

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat Broändan purolaak-
son alueella olevaan kolmeen lehtoalueeseen sekä ET-alueen luon-
toarvoihin, ehdotusvaiheen vuorovaikutukseen, tonttia 54037/7 koskien 
täydennysrakentamisen massiivisuuteen suhteessa ympäröiviin pienta-
loihin, autopaikkojen riittävyyteen, liikenneyhteyksien ja pelastamisen 
toimivuuteen, paalutuksen vaikutukseen naapuritalojen perustuksiin ja 
rakentamisen vaikutukseen pohjaveteen.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä (HSY)
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat osoitteessa ********** 
olevaan suojeltavaan omakotitaloon, tontilla 54037/7 oleviin sähköver-
kon kaapeleihin, vesijohtoon sekä jätevesiviemäriin, kortteleiden 54043 
ja 54041 johtokuja-aluevarausten merkintöihin, VL- ja VL/sl-alueiden 
johtokujamerkintöihin, Piippuhyllyn hulevesiviemäriin sekä Kallvikintien 
ja Rantakiventien risteyksen pohjoispuolisen istutettavan alueen johto-
kujamerkintöihin, ET-tontin 54040/1 rajaukseen, tulvariskistä johtuviin 
alimpiin rakentamiskorkeuksiin Vartiokylänlahden pohjukassa, huleve-
sien puhtaaseen käsittelyyn, liikennemelun torjuntaan sekä Raide-
Jokeri 2:n tärinän ja runkomelun torjuntaan.

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: 

 kaupunginmuseo 
 Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymä HSL
 Helen Oy.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet 
niissä esitettyihin huomautuksiin.
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Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

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

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12770 kartta, päivätty 22.3.2022, muutet-
tu 8.11.2022, päivitetty Kylk:n 8.11.2022 päätöksen mukaiseksi

2 Asemakaavan muutoksen nro 12770 selostus, päivätty 22.3.2022 , 
muutettu 8.11.2022, päivitetty Kylk:n 8.11.2022 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 22.3.2022, täydennetty 8.11.2022 ja asukastilai-
suuden muistio 5.9.2019 ja pientaloinfotilaisuuden muistio 31.10.2019

4 Osa päätöshistoriaa
5 Muistutukset
6 Havainnekuva AK-korttelista, 23.9.2022
7 Kaavamuutoshakemukset, kaavio 7.2.2022

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Kuvaliite suojelukohteesta ja Broändan pientaloalueesta, 24.1.2022
4 Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

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

Esitysteksti
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Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Kymp/Talouden tuki Esitysteksti
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Kaavamuutoksen haki-
jat

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.01.2023 § 35

HEL 2020-007904 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-
Vuosaari) kortteleiden 54037–54045, korttelin 54046 tonttien 4, 6-9 ja 
12, korttelin 54141 tontin 2 ja lähivirkistys-, vesi-, puisto- ja katualuei-
den asemakaavan muutoksen 22.3.2022 päivätyn ja 8.11.2022 muute-
tun piirustuksen nro 12770 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta il-
menevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154
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tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 08.11.2022 § 622

HEL 2020-007904 T 10 03 03

Hankenumero 0592_20

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 22.3.2022 päivätyn ja 8.11.2022 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12770 (liite nro 3) hyväksymistä. Asemakaavan 
muutos koskee 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-Vuosaari) kort-
teleita 54037–54045, korttelin 54046 tontteja 4, 6-9 ja 12, korttelin 
54141 tonttia 2 ja lähivirkistys-, vesi-, puisto- ja katualueita.

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

08.11.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Tuukka Linnas. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

26.04.2022 Ehdotuksen mukaan

29.03.2022 Poistettiin

22.03.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja

https://www.hel.fi/fi/paatoksenteko-ja-hallinto/paatoksenteko
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Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Tuukka Linnas, tiimipäällikkö (asemakaavoitus), puhelin: 310 37308

tuukka.linnas(a)hel.fi
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
Anna-Maaria Särkkä, maisema-arkkitehti (kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu), puhe-
lin: 31042161

anna-maaria.sarkka(a)hel.fi
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37347

karri.kyllastinen(a)hel.fi
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja (ympäristöpalvelut), puhelin: 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 10.02.2022 § 10

HEL 2020-007904 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12770 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: 12770
Kaupunginosa: 54 Vuosaari
Kartoituksen työnumero: 2/2021
Pohjakartta valmistunut: 26.3.2021
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten 
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.
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Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi
Ville Jussila, kiinteistöinsinööri, puhelin: 310 31825

ville.jussila(a)hel.fi
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§ 29
Valtuutettu Matias Pajulan aloite nousevista ajoesteistä keskeisille 
paikoille vieville ajoväylille

HEL 2022-007410 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Matias Pajulan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Matias Pajula ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsinki selvittää mahdollisuuden asentaa nousevat ajoes-
teet kaupungin keskeisille paikoille vieville ajoväylille, kuten Senaatinto-
rin ja Kauppatorin ympäristöön.          

Kaupunkiympäristön toimialan liikenne- ja katusuunnittelupalvelu laatii 
selvityksen tarkoituksenmukaisista keinoista estää tilaisuuksien aikana 
ajo väkijoukkoon. Asia valmistellaan yhteistyössä poliisin, pelastuslai-
toksen ja kaupunginkanslian turvallisuus- ja valmiusyksikön kanssa. 
Selvityksen työohjelmaa laaditaan parhaillaan ja työ tehdään alkuvuo-
den aikana.

Helsingin keskusta-alueella on käytetty ajoesteinä kiinteitä ja avattavia 
pollareita. Avattavat pollarit ovat avaimella manuaalisesti avattavia tai 
alas laskeutuvia mekaanisia pollareita. Helsingin keskustassa on las-
keutuvia pollareita asennettu Kluuvikadulle, Yliopistokadulle, Kansalais-
torille, Eero Erkon kadulle ja Iso Roobertinkadulle. Pollareiden toteut-
tamisessa ja toiminnassa on ollut haasteita.
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Alas laskeutuvia pollareita käytetään kävelykaduilla ja torialueilla, joilla 
on tarvetta joko huoltoajoon tai kiinteistölle ajoon. Pollareilla estetään 
asiaton ajo sekä pysäköinti alueella. Pollarit laskemalla voidaan sallia 
välttämätön ajo kiinteistölle sekä huoltoajo. Törmäyksen kestävät alas 
laskeutuvat pylväät ovat rakenteeltaan raskaampia ja edellyttävät laa-
jempia rakenteita maan alle. 

Alas laskeutuvien törmäyksen kestävien pollareiden asentamisen hinta 
on noin 20 000 euroa/kpl. Pollareita tulee asentaa noin 1,5 m välein, jo-
ten ajon estäminen laajoilla alueilla aiheuttaa varsin merkittäviä inves-
tointikustannuksia. Pollareiden asentamista katualueelle vaikeuttaa 
myös maanalle sijoitetut johdot ja putkitukset. Katualueella ei juurikaan 
ole vapaata tilaa maanalaiseen rakentamiseen ja alas laskeutuvien pol-
lareiden asentaminen voi vaatia myös johtojen ja putkitusten siirtämis-
tä. Lisäksi pollareiden toiminnan varmistaminen vaatii kadun kuivatus-
järjestelyiden muutoksia. Tämä aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia 
pollareiden toteutukseen.

Keskeisten spontaanien ja järjestettyjen juhlien ja tapahtumien alueiden 
määrittäminen edellyttää yhteistyötä poliisin, pelastuslaitoksen ja kau-
pungin turvallisuus- ja valmiusyksikön kanssa. Alas laskeutuvien polla-
reiden suunnittelu yleisillä alueilla kuuluu liikenne- ja katusuunnittelu-
palvelun tehtäviin. 

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 ja 4 momentin mukaan kaupungin-
hallitus vastaa aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähintään 25 val-
tuutettua, ja esittää sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Matias Pajulan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 23.01.2023 § 36

HEL 2022-007410 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 23.08.2022 § 427

HEL 2022-007410 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin keskusta-alueella on käytetty ajoesteinä joko kiinteitä polla-
reita tai avattavia pollareita. Avattavat pollarit ovat joko avaimella ma-
nuaalisesti avattavia tai alas laskeutuvia mekaanisia pollareita. Helsin-
gin keskustassa on tehty päätökset alaslaskettavien pollareiden toteut-
tamisesta Kluuvikadulle, Yliopistokadulle, Kansalaistorille ja Eero Erkon 
kadulle sekä Iso Roobertinkadulle. Pollareiden toteuttamisessa ja toi-
minnassa on ollut haasteita.

Alas laskeutuvia pollareita käytetään kävelykaduilla ja torialueilla, joissa 
on tarvetta joko huoltoajoon tai kiinteistölle ajoon. Pollareilla estetään 
asiaton ajo sekä pysäköinti alueella. Pollarit laskemalla voidaan sallia 
välttämätön ajo kiinteistölle sekä huoltoajo tiettynä kellonaikana. Alas 
laskeutuvia pollareita ei ole yleisillä alueilla asetettu turvallisuussyistä 
(törmäyksen kestäviä). Ajoneuvojen pysäyttämiseen tarkoitetut alas 
laskeutuvat pylväät ovat rakenteeltaan raskaampia ja edellyttävät laa-
jempia rakenteita maan alle. Yksityisen tai muun toimijan toimesta on 
keskusta-alueelle myönnetty lupia asettaa törmäyksen kestäviä polla-
reita yleiselle alueelle. 

Alas laskeutuvien törmäyksen kestävien pollareiden asentamisen hinta 
on noin 20 000 euroa/kpl. Pollareita tulee asetta noin 1,5 m välein, jo-
ten laajojen alueiden ajon estäminen tuo merkittäviä investointikustan-
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nuksia. Haasteita pollareiden asettamiseen katualueelle tuo maanalle 
asetetut johdot ja putkitukset. Katualueella ei juurikaan ole vapaata ti-
laa maanalaiseen rakentamiseen ja alas laskeutuvien pollareiden aset-
taminen voi vaatia myös johtojen ja putkitusten siirtämistä. Lisäksi pol-
lareiden toiminnan varmistamiseksi edellytetään kadun kuivatusjärjes-
telyiden muutoksia. Tämä tuo merkittäviä lisäkustannuksia pollareiden 
toteutukseen.

Kaupungin keskeisten spontaanien ja järjestettyjen juhlien alueiden 
määrittäminen edellyttää yhteistyötä poliisin, pelastuslaitoksen ja kau-
pungin turvallisuus- ja valmiusyksikön kanssa. Alas laskeutuvien polla-
reiden suunnittelu yleisillä alueilla kuuluu liikenne- ja katusuunnittelu-
palvelun tehtäviin. 

Mikäli edellä esitetty huomioiden katsotaan tarkoituksenmukaiseksi läh-
teä sijoittamaan alas laskeutuvia pollareita kaupungin keskeisille alueil-
le valmistellaan asia yhteistyössä poliisin, pelastuslaitoksen ja kaupun-
gin turvallisuus- ja valmiusyksikön kanssa. Liikenne- ja katusuunnitte-
lupalvelu tulee vuoden 2023 kevääseen mennessä laatimaan selvityk-
sen edellä mainittujen tahojen kanssa tarkoituksenmukaisista keinoista 
estää tilaisuuksien aikana ajo väkijoukkoon kaupungin keskeisille ajo-
väylillä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Pekka Nikulainen, johtava liikenneinsinööri: 310 37122

pekka.nikulainen(a)hel.fi
Jouni Korhonen, johtava liikenneasiantuntija, puhelin: 310 37080

jouni.korhonen(a)hel.fi
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§ 30
Valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin aloite liikenneturvallisuu-
den parantamiseksi Jätkäsaaren Hyväntoivonpuistossa

HEL 2022-007413 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Silja Borgarsdottir Sandelinin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Silja Borgarsdottir Sandelin ja 25 muuta valtuutettua esittä-
vät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki parantaa liikenneturvallisuut-
ta Jätkäsaaren Hyväntoivonpuistossa ja laatii ratkaisuja, jotta ei-
toivottua ajoneuvoliikennettä ei olisi puistossa varmistaen kuitenkin pe-
lastusajoneuvojen ja puiston huoltoautojen pääsy.          

Hyväntoivonpuiston tarkoitus on toimia virkistysalueena ja vehreänä ja-
lankulun ja pyöräilyn väylänä. Puiston liikenteellisesti merkittävin reitti 
on puiston suuntaisesti kulkeva alueellinen jalankulun ja pyöräilyn väy-
lä, joka tulee puiston eteläisen osan ja eri puiston osia yhdistävän sillan 
valmistuttua yhdistämään Ruoholahden merenrantaan. Puiston etelä-
osan rakentaminen on käynnissä ja sitä rakennetaan vaiheittain tule-
vien vuosien aikana.

Puisto rajautuu yhdeksään katuun: Välimerenkatuun, Länsisatamanka-
tuun, Juutinraumankatuun, Suezinkatuun, Kap Horninkatuun, Rionka-
tuun, Hyväntoivonkatuun, Malagankatuun, Livornonkatuun  sekä Jätkä-
saarenkujaan. Katujen päihin puiston reunalle on suunniteltu portit ko-
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rostamaan liikenneympäristön muutosta puiston ja katualueen välillä. 
Portit on asennettu kaikkien katujen päihin lukuun ottamatta Rionkatua, 
Hyväntoivonkatua sekä Jätkäsaarenkujaa. Rionkadulle ja Hyväntoivon-
kadulle porttien asennus on aikataulutettu vuodelle 2023. Jätkäsaaren-
kujan päähän ei ole suunniteltu porttia kujan ollessa liikenneympäristöl-
tään erilainen muihin katuihin nähden. Jätkäsaarenkujalla kulku on sal-
littu ainoastaan jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Puiston reunoille katujen ja puiston rajalle on suunniteltu yhdistetyn jal-
kakäytävän ja pyörätien liikennemerkit. Autoilu on kielletty puistossa. 
Liikennemerkit on asennettu kaikkien katujen paitsi Hyväntoivonkadun 
päähän. Puistossa on kuitenkin puiston kunnossapitoa edellyttävää 
huoltoajoa sekä kiinteistöjen pelastusreittejä, jotka on huomioitu suun-
nittelussa.

Autojen läpiajon estämiseksi kaupunkiympäristön toimiala asentaa 
puuttuvan liikennemerkin Hyväntoivonkujan päähän sekä siirtää Juutin-
raumankadun, Suezinkadun ja Kap Horninkadun liikennemerkkejä nä-
kyvämmälle paikalle. Rionkadun ja Hyväntoivonkadun päähän puiston 
reunalle sijoitetaan tilapäiset istutuslaatikot kunnes suunnitellut portit 
saadaan rakennettua. Istutuslaatikot selkeyttävät ympäristön muutosta 
kadun ja puiston välillä. Lisäksi tutkitaan kalusteiden sijoittamista puis-
toon tavoitteena estää autojen läpiajon houkuttelevuutta visuaalisin 
keinoin. Uusien kalusteiden suunnittelussa huomioidaan pelastusreit-
tien ja puiston kunnossapidon vaatimat tilatarpeet.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 ja 4 momentin mukaan kaupungin-
hallitus vastaa aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähintään 25 val-
tuutettua, ja esittää sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Silja Borgarsdottir Sandelinin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.01.2023 § 37

HEL 2022-007413 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 25.10.2022 § 593

HEL 2022-007413 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Hyväntoivonpuiston pohjoisosa on suurimmalta osin valmistunut vuon-
na 2020. Hyväntoivonpuisto on suunniteltu aikaa kestäväksi. Puistossa 
liikkuvan henkilön turvallisuuden tunne on ollut yksi suunnittelua ohjan-
nut tekijä. Puiston pääasiallinen tarkoitus on toimia virkistysalueena ja 
vehreänä jalankulun ja pyöräilyn väylänä. Erilaiset toiminnat tukevat 
puiston monipuolista käytettävyyttä. Puiston liikenteellisesti merkittävin 
reitti on puiston suuntaisesti kulkeva alueellinen jalankulun ja pyöräilyn 
väylä, joka tulee puiston eteläisen osan ja eri puiston osia yhdistävän 
sillan valmistuttua yhdistämään Ruoholahden merenrantaan. Puiston 
eteläosan rakentaminen on käynnissä ja sitä rakennetaan vaiheittain 
tulevien vuosien aikana.

Hyväntoivonpuisto rajautuu yhdeksään katuun, jotka ovat Välimerenka-
tu, Länsisatamankatu, Juutinraumankatu, Suezinkatu, Kap Horninkatu, 
Rionkatu, Hyväntoivonkatu, Malagankatu, Livornonkatu sekä Jätkäsaa-
renkuja. Katujen päihin puiston reunalle on suunniteltu portit korosta-
maan liikenneympäristön muutosta puiston ja katualueen välillä. Portit 
on asennettu kaikkien katujen päihin lukuun ottamatta Rionkatua, Hy-
väntoivonkatua sekä Jätkäsaarenkujaa. Rionkadulle ja Hyväntoivonka-
dulle porttien asennus on aikataulutettu vuodelle 2023. Jätkäsaarenku-
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jan päähän ei ole suunniteltu porttia kujan ollessa liikenneympäristöl-
tään erilainen muihin katuihin nähden. Jätkäsaarenkujalla kulku on sal-
littu ainoastaan jalankulkijoille ja pyöräilijöille. 

Puiston reunoille katujen ja puiston rajalle on suunniteltu yhdistetyn jal-
kakäytävän ja pyörätien liikennemerkit, jotka kertovat autoilun olevan 
kiellettyä puistossa. Liikennemerkit on asennettu kaikkien katujen paitsi 
Hyväntoivonkadun päähän. Puistossa ei ole huoltoajon tarvetta liiketilo-
jen puolesta. Puistossa on kuitenkin muuta puiston kunnossapitoa 
edellyttävää huoltoajoa sekä kiinteistöjen pelastusreittejä, jotka on 
huomioitu suunnittelussa.

Autojen läpiajon estämiseksi puistossa kaupunkiympäristön toimiala tu-
lee asentamaan puuttuvan liikennemerkin Hyväntoivonkujan päähän 
sekä siirtämään Juutinraumankadun, Suezinkadun ja Kap Horninkadun 
liikennemerkkejä näkyvämmälle paikalle. Rionkadun ja Hyväntoivonka-
dun päähän puiston reunalle tullaan siirtämään tilapäisesti istutuslaati-
kot siksi ajaksi kunnes suunnitellut portit saadaan rakennettua puiston 
reunalle. Istutuslaatikot tulevat selkeyttämään ympäristön muutosta ka-
dun ja puiston välillä. Lisäksi kaupunkiympäristön toimiala tutkii kadun 
kalusteiden sijoittamista puistoon tavoitteena estää autojen läpiajon 
houkuttelevuutta visuaalisin keinoin. Uusien kadun kalusteiden suunnit-
telussa huomioidaan pelastusreittien ja puiston kunnossapidon vaati-
mat tilatarpeet.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri: 310 37490

teemu.vuohtoniemi(a)hel.fi
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§ 31
Valtuutettu Coel Thomasin aloite ympärivuorokautisen metroliiken-
teen selvittämiseksi

HEL 2022-007405 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Coel Thomasin aloite
2 Lausunto, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, 1.9.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Coel Thomas ja 31 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että metron liikennöinnin pidentämisestä ympärivuorokautiseksi 
tehdään kattava selvitys.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen 
järjestämisestä Helsingissä. HSL suunnittelee liikenteen ja tilaa joukko-
liikennepalvelut operaattoreilta. Metroliikenteen osalta tuotanto tilataan 
Helsingin kaupungin liikennelaitokselta (HKL), joka tuottaa sen yhteis-
työssä Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa. Päätös 
metron yöliikenteen lisäämisestä kuuluu HSL:n toimivaltaan ja siten 
myös valtuustoaloitteen ehdotuksen tutkiminen on ennen kaikkea 
HSL:n asia.

Metron yöliikenteestä eli metron liikennöintiajan pidentämisestä klo 
23.30 jälkeen on tehty useita valtuustoaloitteita ja muita tarkasteluita. 
Kaikissa näiden johdosta tehdyissä selvityksissä on päädytty siihen tu-
lokseen, että metron yöliikenne on kannattamatonta.
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HSL katsoo lausunnossaan, että metron liikennöintiajan pidennykselle 
ei ole edellytyksiä taloudellisista, liikenteenhoidollisista sekä matkusta-
jaturvallisuuden, -palvelun ja -kokemuksen näkökohdista. Vaikka met-
rolla liikennöitäisiin Tampereen ratikan tavoin yöliikennettä harvalla 30 
minuutin vuorovälillä, ei liikenteestä saataisi kustannustehokasta. HSL 
ei myöskään näe tällä hetkellä tarvetta uudelle metron yöliikenteen sel-
vitykselle, sillä edellisten selvitysten jälkeen liikennöintiaikojen piden-
tämisen edellytykset ovat heikentyneet pandemian myötä romahtanei-
den matkustajamäärien sekä selvästi heikomman taloudellisen tilan-
teen myötä.

Vuonna 2009 tehtiin Metron yöliikenteen laajentamisselvitys. Selvityk-
sen tuloksena todettiin, että metron liikennöintiajan jatkaminen ei ole 
toistaiseksi perusteltua palvelutaso- ja turvallisuusnäkökulmien lisäksi 
joukkoliikennejärjestelmän tehokkuuden kannalta.

HSL järjesti vuosina 2013–2014 yli vuoden kestäneen kokeilun, jonka 
aikana metro liikennöi viikonloppuöinä kaksi tuntia pidempään. Kokei-
lun aikana kerättiin tietoa sekä metro- että bussiliikenteestä. Kokeilusta 
tehdyt selvitykset vahvistivat aiempaa näkemystä siitä, että viikonlopun 
yöliikenteessä matkustajamäärät laskevat klo 22–02 ja nousevat jälleen 
klo 03–4.30. Metroliikenteen 2 tunnin jatkaminen osui täten juuri siihen 
ajankohtaan, jolloin matkustajia on vähiten. 

Metron liikennöintiajan pidentäminen johtaa taloudellisesti tehottomaan 
joukkoliikenteeseen, sillä metrolla tarjottava kapasiteetti on suuri ja 
asemien ylläpitotunnit kalliita suhteessa alhaisiin matkustajamääriin. 
Metron yöliikenteellä ei myöskään voi korvata bussiliikennettä koko-
naan, joten metron palvelua täydentämään tarvitaan joka tapauksessa 
joko liityntäbussilinjasto tai erillinen yöbussilinjasto. Nämä molemmat 
ratkaisut johtaisivat kalliiseen ja mahdollisesti päällekkäiseen ylitarjon-
taan keskiyön hiljaisimpina tunteina.

Matkustajamäärien pienuudesta johtuvan kustannustehottomuuden li-
säksi metron yöliikennettä vastaan puhuvat muut metron liikennöintiin 
liittyvät kustannukset. Liikennöintiajan pidennyksen myötä kasvavien 
liikennöintikorvausten lisäksi yöliikenteen kustannuksia nostaisi myös 
asemien aukiolon pidentäminen ja järjestyksenvalvonnan ja matkalip-
pujen tarkastuksen kasvanut tarve. Jälkimmäisiä perustelevat aiemmat 
selvitykset, joissa on todettu järjestyshäiriöiden ja liputtomuuden kas-
vavan selvästi metrossa yöaikaan. Lisäksi metrossa kuten muussakin 
raideliikenteessä koettu turvallisuus on ollut yöaikaan heikkoa, joka 
laskee kysyntää ja perustelee lisätyn järjestyksenvalvonnan tarvetta.

Kustannusnäkökulmien lisäksi myös liikenteenhoidolliset näkökulmat 
tulee huomioida metron liikennöintiaikojen pidentämisen mahdollisuuk-
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sia arvioidessa. Yöaikaan metrorata on varattu mm. infran kunnossapi-
dolle sekä mahdollisille koulutusajoille ym. toimenpiteille, joita ei voi 
suorittaa liikenteen kulkiessa. Yöaikaan myös hoidetaan suuri osa met-
rojunien huoltotoimenpiteistä, jotka pitävät junat varikolla poissa liiken-
teestä. Metroliikenteen sujuvuuden ja toimivuuden varmistamiseksi tar-
vitaan siis jokaisena yönä huoltoikkuna, jolloin metro ei liikennöi. 

Metron yöliikenteelle riittävä matkustajamäärä on viikonloppuisin pikku-
joulukaudella marras-joulukuussa, metron varressa järjestettävien suu-
rien yleisötapahtumien yhteydessä sekä joinakin erityisinä öinä kuten 
uutena vuonna tai vappuna. Tuolloin metro myös vähentää N-linjojen 
lisäliikenteen tarvetta ja on järkevää liikennöidä klo 23.30–1.30 välisenä 
aikana, koska kysyntää on riittävästi. Tätä periaatetta tullaan noudat-
tamaan jatkossakin. Muina aikoina erillisellä yöbussilinjastolla voidaan 
luoda kustannustehokkaampi joukkoliikennepalvelu.

Asiasta on saatu HSL:n; HKL:n johtokunnan ja kaupunkiympäristölau-
takunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 ja 4 momentin mukaan kaupungin-
hallitus vastaa aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähintään 25 val-
tuutettua, ja esittää sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Coel Thomasin aloite
2 Lausunto, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, 1.9.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.01.2023 § 38

HEL 2022-007405 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 13.09.2022 § 495

HEL 2022-007405 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon:

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) vastaa joukkoliiken-
teen järjestämisestä Helsingissä. HSL suunnittelee liikenteen ja tilaa 
joukkoliikennepalvelut operaattoreilta. Metroliikenteen osalta HSL tilaa 
liikenteen tuotannon Helsingin kaupungin liikennelaitokselta (HKL), joka 
tuottaa sen yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n 
(Kaupunkiliikenneyhtiö) kanssa. Päätös metron yöliikenteen lisäämi-
sestä kuuluu HSL:n toimivaltaan ja siten myös valtuustoaloitteen ehdo-
tuksen tutkiminen on ennen kaikkea HSL:n asia.

Metron liikennöintiajan jatkamisesta on tehty aloitteita aiemminkin. HSL 
toteutti Helsingin kaupungin pyynnöstä 15.11.2013 alkaen reilun vuo-
den kestäneen kokeilun, jonka aikana perjantain ja lauantain jälkeisinä 
öinä metroa liikennöitiin klo 1.30 asti. Kokeilun ensimmäisen puolen 
vuoden kokemuksista HSL totesi seuraavaa. ”Kokeilun aikana kerättiin 
tietoa sekä metrosta että busseista. Selvityksissä havaittiin viikonlopun 
yöliikenteestä se, että matkustajamäärä vähenee klo 22–02 ja nousee 
sitten klo 3–4.30. Tämä ei ole taloudellista joukkoliikennettä, koska 
metron kapasiteetti on suuri ja asemien ylläpitotunnit kalliita. Yömetrolle 
riittävä matkustajamäärä saavutetaan viikonloppuisin pikkujoulukaudel-
la marras-joulukuussa sekä joinakin erityisinä öinä kuten uutena vuote-
na ja vappuna. Tuolloin metron liikennöinti vähentää busseilla liikennöi-
tävien N-linjojen kaksoislähtöjen tarvetta, joten metroa on järkevää lii-
kennöidä klo 23.30–1.30 välisenä aikana.” Kuukausittaiset yömetron 
matkustajamäärät vuonna 2014 vaihtelivat 25 000 - 45 000 matkusta-
jan välillä.

Koronapandemia vaikutti voimakkaasti joukkoliikenteen käyttöön. Pa-
lautuminen joukkoliikenteen pariin on alkanut vähitellen, mutta matkus-
tajamäärän ennustetaan jäävän pitkäaikaisesti pienemmäksi kuin en-
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nen pandemiaa. Joukkoliikenteen matkustajamäärän arvioidaankin alit-
tavan vielä vuonna 2025 ennätysvuoden 2019 matkustajamäärän noin 
yhdeksällä prosentilla.

Koronan myötä joukkoliikenne on joutunut kustannuskriisiin. HSL on 
koronan myötä joutunut tekemään säästötoimenpiteenä leikkauksia 
joukkoliikenteen palvelutasoon. HSL:n mahdollisuudet palvelutason 
nostamiseen lähivuosina ovat hyvin rajalliset. HSL:n kaudelle 2023–
2025 asetettu lipputulotavoite sisältää paineita lippujen hintojen koro-
tuksille, jotta HSL:n talous saadaan tasapainoon.

Metroasemien läheisyydessä sekä Helsingissä että Espoossa asuu tu-
hansia asukkaita enemmän kuin ennen Länsimetron avautumista edel-
lisen yömetrokokeilun aikaan. Länsimetron toinen vaihe lisää tätä mää-
rää edelleen merkittävästi. Metron liikennöintiajan pidentäminen vaikut-
taisi erityisesti näiden ihmisten yölliseen liikkumiseen. Yöllinen matkus-
tamistarve hoidetaan nykyisin bussiliikenteellä, jolla pystytään tarjoa-
maan riittävää palvelua myös muualle kuin metroasemien välittömään 
läheisyyteen.

Metron liikennöintiajan kasvattaminen lisäisi joukkoliikenteen järjestä-
misen kustannuksia. Suuria säästöjä ei tässä yhteydessä todennäköi-
sesti ole saatavissa korvautuvasta bussiliikenteestä, koska metroliiken-
ne tarvitsee aina tuekseen bussiliikennettä, jotta joukkoliikenteen palve-
lutaso pysyisi kohtuullisena myös muualla kuin metroasemien lähei-
syydessä. Liikennöinnin lisäkustannusten lisäksi metron laajempi lii-
kennöintiaika aiheuttaa haasteita ja lisäkustannuksia myös radan kun-
nossapidolle.

Metron liikennöintiajan jatkamisen lisäarvoon matkustajille vaikuttaa 
metroasemien vaikutuspiirissä asuvien asukkaiden kasvava määrä. Yö-
liikennöinti kuitenkin lisäisi joukkoliikenteen järjestämisen kustannuksia. 
Joukkoliikenteen nykyisen taloustilanteen näkökulmasta katsoen ehdo-
tettu selvitys metron liikennöintiajan lisäämiseksi ei ole juuri nyt ajan-
kohtainen.

06.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 06.09.2022 § 66
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HEL 2022-007405 T 00 00 03

Lausunto

Johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Pääkaupunkiseudun metroliikenteen tilaajana toimii Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymä (HSL), jonka tilaaman metroliikenteen tuottaa 
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) yhteistyössä Pääkaupun-
kiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n (Kaupunkiliikenneyhtiö) kanssa.

Nykyään metron liikenne päättyy pääsääntöisesti HSL:n määrittelemän 
palvelutason mukaisesti klo 23.30. Tarvittaessa ja metron liikennettä on 
erillisen harkinnan mukaan jatkettu erilaisten suurtapahtumien yhtey-
dessä.

Vakituista metron yöliikennettä on selvitetty useaan otteeseen aiempi-
na vuosina: vuonna 2009 tehtiin metron yöliikenteen laajentamisselvi-
tys ja vuosina 2013 – 2014 toteutettiin metron pidennetyn liikenteen 
kokeilu viikonloppuisin. Edellisen kerran metron yöliikennettä käsiteltiin 
vuonna 2017 tehdyn valtuustoaloitteen yhteydessä.

Vuonna 2009 tehdyssä Metron yöliikenteen laajentamisselvityksessä ei 
löydetty perusteita laajentamiselle muun muassa palvelutason tai tur-
vallisuusnäkökulmien osalta eikä joukkoliikennejärjestelmän kustannus-
tehokkuuden kannalta. Selvityksessä todetaan myös yöbussilinjojen 
vaikutusalueen kattavuuden olevan metroliikenteen kaltainen ja tarjoten 
myöhäisillan hiljaisen kysynnän aikana myös paremman ja kustannus-
tehokkaan palvelutason matkustajamäärien hoitamiseen. Metroliiken-
teen kustannuksista, liikennöintikustannusten ohella, merkittävän osan 
muodostavat vartioinnin tarve ja mahdollinen liityntäliikenne.

Marraskuusta 2013 vuoden 2014 loppuun jatkuneen metron pidennetyn 
liikenteen kokeilun aikana metro liikennöi viikonloppuisin klo 1.30 asti. 
Kaupunginhallituksen lausunnossa koskien HSL:n alustavaa toiminta- 
ja taloussuunnitelmaa 2015 – 2017 (22.9.2014, § 962) todetaan, että 
metron yöliikenteen aiheuttama joukkoliikenteen kustannusten kasvu 
on saatuun joukkoliikennejärjestelmän palvelutason parantumiseen ja 
matkustajien hyötyyn nähden suuri.

Metron yöliikenne vaatisi lisäresursseja vartiointiin sekä kasvattaisi kul-
jettajatarvetta. Vuoden 2017 valtuustoaloitteen käsittelyä varten tehty-
jen alustavien selvitysten perusteella rajoitettu kokeilujakson kaltainen 
lisäliikenne ei aiheuttaisi huomattavia muutoksia metroradan ja junaka-
luston kunnossapitojärjestelyissä. Sen sijaan ympärivuorokautinen met-
roliikenne kasvattaisi kunnossapitokustannuksia merkittävästi. Myös 
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vuotuisen kilometrimäärän lisäys lisää kustannuksia tihentyneenä huol-
tovälinä kaluston kunnossapidossa. 

Kunnossapitotoiminnan yleiseen järjestelyyn ympärivuorokautinen met-
roliikenne toisi huomattavia muutoksia ja haasteita, sillä kunnossapito-
toiminnalle ei olisi käytettävissä selkeää vapaata ratakapasiteettia ja -
aikaa. Vapaan työskentelyajan poistuminen radalta sekä junakaluston 
luontaisen seisonta-ajan lyhentyminen nostaisivat kunnossapitokustan-
nuksia ja tuottaisivat haasteita säilyttää nykyinen liikenteen luotetta-
vuustaso. Tarkempi kunnossapitotoiminnan kustannusten selvittäminen 
vaatisi erillisen selvityksen.

Vuonna 2017 arvioitiin pelkän viikonloppujen pidennetyn liikenteen 
tuottavan vähintään noin 300.000 euron korotuksen vuotuisiin järjes-
tyksenvalvonnan kustannuksiin. Ympärivuorokautisen liikenteen koh-
dalla järjestyksenvalvonnan kustannukset kasvaisivat merkittävästi 
enemmän laajentunut metroverkko huomioiden. Vuonna 2022 käytettä-
vissä olevien tietojen perusteella arvioidaan, että viikonloppujen yölii-
kenne nostaisi järjestyksenvalvontakuluja n. 8 % nykyisestä. Jatkuva 
ympärivuorokautinen metroliikenne sen sijaan kasvattaisi järjestyksen-
valvontakuluja vähintään n. 2,1 milj. eurolla vuodessa, joka olisi lähes 
26 % korotus nykyisiin kustannuksiin.

HSL:n vastuulla on kokonaisvaltaisesti arvioida yöliikennemuutosten 
vaikutuksia koko seudun joukkoliikenteen kustannustasoon. HKL yh-
dessä Kaupunkiliikenneyhtiön kanssa tuottaa tarvittaessa tietoa ar-
vioinnin pohjaksi. Mahdollinen päätös yöliikenteen laajentamisesta kuu-
luu HSL:n toimivaltaan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätiedot
Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi
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§ 32
Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

Päätös

Talousarvioaloitteet

 valtuutettu Ville Jalovaaran talousarvioaloite terveydenhuollon pal-
velupisteen avaamisesta Meri-Rastilan ostoskeskukseen

Valtuutettujen aloitteet

 valtuutettu Ozan Yanarin aloite S2-opetukseen ohjaamisen käytän-
nöistä

 valtuutettu Ville Jalovaaran aloite uusien kaupunkipyöräasemien si-
joittamisesta Vuosaaren satamaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 21
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:

 Atte Kaleva, ersättare Heimo Laaksonen
 Otto Meri, ersättare Laura Rissanen
 Juha Hakola, ersättare Sirpa Asko-Seljavaara
 Anniina Iskanius, ersättare Ted Apter
 Mia Nygård-Peltola, ersättare Matti Niiranen
 Elina Valtonen, ersättare Mukhtar Abib
 Fatim Diarra, ersättare Suvi Pulkkinen
 Alviina Alametsä, ersättare Tuomas Tuomi-Nikula
 Maria Ohisalo, ersättare Johanna Sydänmaa
 Reetta Vanhanen, ersättare Sanna Vesikansa
 Atte Harjanne, ersättare Oula Silvennoinen
 Tuomas Rantanen, ersättare Nina Miettinen
 Ilkka Taipale, ersättare Thomas Wallgren
 Veronika Honkasalo, ersättare Vesa Korkkula
 Suldaan Said Ahmed, ersättare Ajak Majok
 Elina Kauppila, ersättare Laura Kolehmainen
 Tom Packalén, ersättare Marko Kettunen
 Eva Biaudet, ersättare Ahmed Hassan 

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:

 Mari Holopainen
 Maria Ohisalo
 Maj Kivelä
 Osmo Soininvaara
 Tuomas Nevanlinna

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 
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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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§ 22
Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Sini Korpinen och Tuomas Nevanlinna valdes till proto-
kolljusterare med ledamöterna Emma Kari och Mika Raatikainen som 
ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Sini Korpinen 
och Tuomas Nevanlinna till protokolljusterare med ledamöterna Emma 
Kari och Mika Raatikainen 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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§ 23
Frågestund

Beslut

Under frågestunden togs upp ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras fråga 
om att öppna Tavastvägen tillfälligt för bilar medan byggena i Hagnäs 
pågår, Ozan Yanars fråga om bedömning av behovet av undervisning i 
finska som andraspråk och Nora Grotenfelts fråga om möjligheterna att 
genomföra de förslag till förbättringar av förhållandena inom små-
barnspedagogiken som samlades in vid demonstrationen STOP VaKa-
va leikki. 

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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§ 24
Anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp

HEL 2023-000625 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade den i bilagan ingående anmälan om att 
en ledamot ansluter sig till Sannfinländarnas fullmäktigegrupp och 
gruppens meddelande om godkännande.

Föredragande
Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar
Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor

1 Ilmoitus 16.1.2023, liite liittymis- ja hyväksymisilmoitus

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 30 kap. 1 § i förvaltningsstadgan kan ledamöterna bilda fullmäk-
tigegrupper för arbetet i fullmäktige.

En ledamot som vill ansluta sig till eller utträda ur en fullmäktigegrupp 
ska enligt 30 kap. 2 § i förvaltningsstadgan skriftligen anmäla detta för 
fullmäktige. Till anmälan om anslutande ska fogas ett skriftligt godkän-
nande av gruppen. Om en ledamot har uteslutits ur en fullmäktige-
grupp, ska gruppen skriftligen anmäla detta för fullmäktige.

Till stadsfullmäktige har 16.1.2023 lämnats en anmälan om anslutande 
till en fullmäktigegrupp och ett skriftligt godkännande av gruppen.

Föredragande
Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar
Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi
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Bilagor

1 Ilmoitus 16.1.2023, liite liittymis- ja hyväksymisilmoitus

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 25
Ändring av projektplanen för Dals samsjukhus, höjning av maxi-
mipriset och fortsättning av den lånegaranti som projektet beviljats

HEL 2022-012626 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände för sin del följande gällande Dals samsjuk-
hus, ett gemensamt projekt mellan Helsingfors stad och HUS-
sammanslutningen:

A) ändringar i projektplanen, daterad 12.2.2020, i enlighet med bilaga 
1,

B) att projektets maximipris exklusive mervärdesskatt höjs med 34 685 
000 euro så att maximipriset exklusive mervärdesskatt är 870 000 000 
euro i kostnadsnivån för november 2019 (BKI 2015=100 
2019M11,104,4),

C) att projektets maximipris i enlighet med projektbeslutet binds till 
kostnadsnivån i november 2019, det vill säga byggnadskostnadernas 
totalindex enligt Statistikcentralen BKI 2015=100 2019M11 poängtalet 
104,4, samt att det justeras årligen enligt det vid respektive tidpunkt ak-
tuella byggnadskostnadsindexet för de obundna utgifternas del och

D) att beslutet 17.3.2021 (59 §) om att bevilja projektbolaget (Fastig-
hetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i Dal) proprieborgen förblir i 
kraft vad gäller bolagets investeringar i den sjukhushelhet som ska 
byggas i kvarteret 18626 i stadsdelen Dal i Helsingfors. Staden beviljar 
projektbolaget proprieborgen på högst 150 000 000 euro. Löptiden för 
lånen som tas ut får vara högst 30 år. Proprieborgen ska användas för 
det ändamål som godkändes i stadsfullmäktiges beslut 17.3.2021 (59 
§). I övrigt förblir borgensvillkoren desamma som beskrivs i det ur-
sprungliga beslutet. Det ursprungliga borgensbeslutet tolkas så, att 
stadens borgensansvar vid tidpunkten för beviljandet av varje enskild 
borgen inte överstiger den relativa andel som motsvarar fastighetsak-
tiebolagets ägarandel av de förpliktelser som följer av lånet i fråga. 
Eventuella senare ändringar i fastighetsaktiebolagets ägande minskar 
inte stadens ansvar om inte gäldenären skriftligen ger sitt uttryckliga 
samtycke därtill.

Verkställigheten av beslutet förutsätter att HUS-sammanslutningen för 
sin del godkänner besluten i enlighet med punkterna A–D.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Suvi Rämö, tf. stadssekreterare, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, finansieringschef, telefon: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Laakson yhteissairaala hankesuunnitelman muutos 04112022

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Fastighetsaktiebolaget Gemen-
samma Sjukhuset i Dal

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1

HUS-sammanslutningen Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Bakgrund

Dals samsjukhus är ett psykiatriskt och somatiskt sjukhus som byggs 
på Dals sjukhusområde som ett gemensamt projekt mellan Helsingfors 
stad å ena sidan och före detta samkommunen Helsingfors och Ny-
lands sjukvårdsdistrikt, numera HUS-sammanslutningen, å andra si-
dan. Som en del av den riksomfattande social- och hälsovårdsreformen 
överfördes samkommunen HNS uppgifter, tillgångar och förpliktelser till 
HUS-sammanslutningen 1.1.2023.

En projektplan för Dals samsjukhus, daterad 12.2.2020, och en maxi-
mipriskalkyl för projektets byggnadskostnaderpå 838 miljoner euro i 
kostnadsnivån för november 2019, exklusive mervärdesskatt, har god-
känts av Helsingfors stadsfullmäktige (10.6.2020, 157 §) och HUS-
sammanslutningens styrelse (6.4.2020, 44 §). HUS-
sammanslutningens styrelse beslutade 15.2.2021 godkänna att en lo-
gistiktunnel mellan Mejlans och Dal byggs som en del av samsjukhus-
projektet.
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Byggandet av Dals samsjukhus är en betydande samhällelig satsning 
på att främja samarbetet inom social- och hälsovården i Helsingfors 
och Nyland, garantera en jämlik tillgång till service, utveckla kvaliteten 
på sjukhusets tjänster och göra dem verkningsfullare och kostnadsef-
fektivare än tidigare. Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen ska 
förbereda en sammanslagning av de psykiatriska sjukhusfunktionerna 
under en enda organisation innan samsjukhuset står klart.

I samband med projektbesluten och social- och hälsovårdsministeriets 
beslut om undantagstillstånd 7.1.2021 (SR/5751/2020) har projektet 
konstaterats vara behövligt och brådskande. För att det pågående sto-
ra, långvariga sjukhusprojektet med sina många faser säkert ska kunna 
framskrida i den takt som planerats måste man försäkra sig om att de 
reserverade anslagen räcker till. 

Den godkända projektplanen

Enligt projektplanen ska Dals samsjukhus få lokaler för huvudstadsre-
gionens psykiatriska sjukvård, HUS-sammanslutningens krävande neu-
rologiska rehabilitering och ungefär hälften av Helsingfors sjukhus so-
matiska vårdplatser samt polikliniker, stödtjänster, undervisning, forsk-
ning och förvaltning som stöder dessa. Samsjukhuset ska ha 922 vård-
platser, varav 394 för somatik, 54 för neurologisk rehabilitering, 444 för 
psykiatri och 30 för barnpsykiatri. Till sjukhuset har därtill planerats 10 
platser för boendeträning.

I projektplanen beräknas projektets totala omfattning uppgå till 190 000 
m² bruttoyta och de totala byggnadskostnaderna exklusive mervär-
desskatt till 838 miljoner euro i kostnadsnivån för november 2019. I be-
räkningen ingår cirka 58,7 miljoner euro för en parkeringsanläggning, 
cirka 18,2 miljoner euro för en logistiktunnel mellan Mejlans och Dal 
och cirka 34,5 miljoner euro för en körförbindelse och tunnel från Au-
roraporten.

Projektplanen innehåller ett tidsschema där målet är att byggandet av 
sjukhusets två nybyggnader, körförbindelsen från Auroraporten och de 
underjordiska parkerings- och servicelokalerna inleds i början av 2022, 
att parkerings- och servicelokalerna samt körförbindelsen blir klara före 
slutet av 2025 och att huvudbyggnaden står klar 2026. Målet är att un-
der åren 2027–2030 renovera och bygga om de byggnader som ska 
bevaras samt uppföra den norra nybyggnaden. Huruvida tidsschemat 
kommer att hålla eller inte konstaterades bero på den tid som går åt till 
beslutsfattande och finansieringsarrangemang, hur detaljplaneändring-
en avancerar och när den träder i kraft samt behandlingen av ansökan 
om undantagstillstånd vid social- och hälsovårdsministeriet och fi-
nansministeriet.
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Den godkända projektplanen finns i bilagematerialet.

Beslut efter projektbeslutet

Efter projektbeslutet har stadsfullmäktige (18.1.2021, 44 §) och HUS-
sammanslutningens styrelse (15.2.2021, 14 §) fattat beslut om att med 
likvärdiga ägarandelar bilda Fastighetsaktiebolaget Gemensamma 
Sjukhuset i Dal, som ansvarar för alla kostnader för projektets förbere-
delser, planering, byggherreuppgifter och genomförande.

Stadsfullmäktige (17.3.2021, 59 §) och HUS-sammanslutningens full-
mäktige (11.3.2021, 7 §) har fattat beslut om att bevilja Fastighetsak-
tiebolaget Gemensamma Sjukhuset i Dal proprieborgen som en del av 
finansieringsarrangemang på högst 300 miljoner euro och 60 miljoner 
euro för att täcka långfristiga lån samt räntor, dröjsmålsräntor och 
eventuella indrivningskostnader för dessa. Lånen tas ut för att finansie-
ra investeringsutgifter som i projektplanen väntas infalla under åren 
2021–2024.

Social- och hälsovårdsministeriet har 7.1.2021 beviljat Helsingfors stad 
undantagstillstånd för hela Dals samsjukhusprojekt i enlighet med la-
gen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och sam-
kommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården. Samtidigt 
beviljades staden rätten att överföra undantagstillståndet till ett fastig-
hetsaktiebolag som i sin helhet ägs av staden och Helsingfors och Ny-
lands sjukvårdsdistrikt (numera HUS-sammanslutningen).

En detaljplaneändring som var nödvändig för att Dals sjukhusområde 
skulle kunna utvecklas godkändes i stadsfullmäktige 19.1.2022 (13 §) 
och vann laga kraft 16.6.2022.

Projektet genomförs enligt alliansmodellen. Efter en konkurrensutsätt-
ning har den tekniska direktören utsett SRV Rakennus Oy till huvudent-
reprenör 23.4.2021 (104 §). Alliansavtalet undertecknades 10.5.2021 
av beställaren Fastighetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i Dal, 
SRV Rakennus Oy och planeringsparterna, som konkurrensutsattes fö-
re projektplaneringsfasen: Laakson LATU (AW2 Architects Oy, Lukka-
roinen Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Uki Arkkitehdit 
Oy), Unitas-gruppen (Vahanen Suunnittelupalvelut Oy, A-Insinöörit Su-
unnittelu Oy, A-Insinöörit Civil Oy, AFRY Finland Oy) och Granlund Oy.

Lägesbild efter projektbeslutet

När projektplanen var färdig vidareutvecklades projektet och utfördes 
kompletterande undersökningar och utredningar som en del av bered-
ningen av förslaget till detaljplaneändring för Dals sjukhusområde.



Helsingfors stad Protokoll 2/2023 84 (173)
Stadsfullmäktige

Ärende/5
01.02.2023

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 FI02012566

Alliansen för Dals samsjukhus startades i maj 2021. Sjukhusbygget har 
planerats som ett samarbete mellan å ena sidan parterna i alliansen, 
som ansvarar för uvecklingen, planeringen och genomförandet av pro-
jektet, och å andra sidan ägarparterna i Helsingfors och HUS-
sammanslutningen samt representanter för sjukhusets verksamhet. I 
planeringen har fokus legat på de delprojekt som ska bli färdiga i sjuk-
husprojektets första fas, alltså huvudbyggnaden, den östra nybyggna-
den och de underjordiska bergrummen och förbindelserna.

Projektet framskrider i flera parallella utvecklings- och byggfaser. 
Grundberedning och andra förberedande arbeten har utförts både på 
sjukhusets tomt och på intilliggande områden. Man har börjat bygga en 
anslutning vid Auroraporten samt kommunalteknik och en byggtunnel 
nära den intilliggande Centralparken och Dals ridplan.

Innan de nödvändiga rivningsarbetena på sjukhusområdet inleddes lät 
man bygga tillfälliga och ersättande lokaler för de verksamheter som 
inhystes i de byggnader som rivs. Dessa lokaler har uppförts som egna 
projekt i enlighet med vad som föreslås i projektplanen. På sjukhusom-
rådet har en daghemsbyggnad och Dals hälsostation rivits som plane-
rat. Genom stadsstyrelsens beslut 13.6.2022 (455 §) har staden köpt 
fyra flervåningshus i sjukhusområdet av Fastighets Ab Auroraborg. Hu-
sen ska rivas våren 2023.

Ändringar i projektplanen

Projektplaneringsfasens reserveringar för byggarbetets allmänna kost-
nader, kostnader för byggherreverksamhet och planering under projek-
tets gång beräknas vara för små. Dessutom har det förändrade världs-
läget lett till brist på råvaror och byggmaterial, vilket har fått priserna att 
stiga snabbare än byggnadskostnadsindex. Följden av allt detta är att 
den justerade kostnadskalkylen för projektet, 953 miljoner euro, med 
sammanlagt 115 miljoner euro överstiger det maximipris på 838 miljo-
ner euro exklusive mervärdesskatt i kostnadsnivån för november 2019 
som har fastställts för projektet. De faktorer som ligger bakom behovet 
att höja projektpriset beskrivs mer ingående under rubriken Kostnads-
ändringar och orsaker.

Alliansen för Dals samsjukhus, som ansvarar för utvecklingen, plane-
ringen och byggandet inom Dals samsjukhusprojekt, har undersökt 
möjligheter att utveckla projektet och anpassa kostnaderna så att det 
vore möjligt att bygga samsjukhuset till det maximipris som slogs fast i 
projektbeslutet. Projektplanen ändras enligt följande:

Dals sjukhus byggnad 1 utelämnas
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Dals sjukhus byggnad 1, som ska bevaras och är skyddad i detaljpla-
nen, lämnas utanför Dals samsjukhusprojekt. De funktioner som plane-
rats för byggnad 1 kommer att förläggas till samsjukhusets övriga loka-
ler i Dal. Dessutom beräknas behovet av hyrda lokaler utanför sam-
sjukhuset uppgå till 1 600 m² lägenhetsyta. Byggnad 1 förblir i stadens 
ägo. Skolan Sophie Mannerheimin koulu betjänar barn- och ungdoms-
psykiatriska patienter på Dals samsjukhus. Skolans lokaler för under-
visning av psykiatriska patienter, som ska uppföras av staden som ett 
eget projekt, skulle ursprungligen förläggas till byggnad 1. Nu ska sta-
den på nytt överväga var på sjukhusområdet lokalerna ska placeras. 

Lokaler för rättspsykiatri byggs i Ohkola

Dals samsjukhus rättspsykiatriska verksamhet förläggs till de nuvaran-
de lokalerna i HUS-sammanslutningens sjukhus i Ohkola och en ny-
byggnad som ska uppföras där. Den planerade östra nybyggnaden i 
Dal, dit den rättspsykiatriska avdelningsverksamheten skulle förläggas, 
kommer inte att byggas. Samsjukhusets övriga funktioner kan använda 
den plats som frigörs till exempel som gårdsplan. Senare kan platsen 
vid behov användas för tillbyggnad.

Projektets ursprungliga, välgrundade mål var att förlägga alla psykia-
triska funktioner, inklusive rättspsykiatrin, till en och samma plats till-
sammans med resten av Dals samsjukhus. Syftet med de rättspsykia-
triska funktionerna har varit att har varit att erbjuda sådan vård och re-
habilitering som gör det möjligt för patienterna att så långt som möjligt 
leva som fullvärdiga samhällsmedborgare. Tanken var att erbjuda 
rättspsykiatriska tjänster i patienternas närmiljö i Dal och på så sätt 
möjliggöra en lyckad integration i samhället.

Allteftersom planeringen har preciserats har det blivit allt tydligare att 
det är möjligt men byggnadstekniskt krävande att i Dal bygga en mo-
dern rättspsykiatrisk enhet som uppfyller alla säkerhetskrav och att 
kostnaderna blir avsevärt högre än för de övriga sjukhusbyggnaderna. 
Problemet vid planeringen av en rättspsykiatrisk enhet i Dal har varit att 
sammanjämka de säkerhetskonstruktioner som verksamheten förutsät-
ter med sådana möjligheter till rehabilitering som avsågs i projektplane-
ringsfasen. Framför allt har det visat sig svårt att ordna arbetsdriften 
och erbjuda tillräckliga möjligheter till utomhusvistelse på ett säkert 
sätt.

På grund av dessa svårigheter fungerar rättspsykiatriska sjukhus såväl 
i Finland som i resten av världen i regel som funktionellt och geogra-
fiskt separata enheter i förhållande till övriga sjukhus. Utöver dessa 
finns det i stadsmiljöer mindre enheter för fortsatt rehabilitering. Detta 
är motiverat när rehabiliteringen framskrider och patienten ska förbere-
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das för öppenvård. Dals sjukhusområde ska få en boendeträningsen-
het och en rättspsykiatrisk poliklinik som betjänar den rättspsykiatriska 
eftervården i enlighet med den godkända projektplanen.

Då den rättspsykiatriska avdelningsverksamheten förläggs till Ohkola 
kan den dra nytta av de funktioner som redan finns där. Bland annat är 
det fråga om omfattande möjligheter till funktionell rehabilitering, som 
exempelvis arbetsverksamhet, ergoterapi och lokaler för motion och fy-
sioterapi. I Ohkola finns enkla och högklassiga möjligheter att vistas ut-
omhus på egen hand även för sådana patienter som endast begränsat 
och kontrollerat får röra sig och kommunicera med utomstående. I 
Ohkola finns det plats för att utvidga den rättspsykiatriska verksamhe-
ten i framtiden.

Fastighetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i Dal ansvarar för att 
uppföra sådana lokaler för rättspsykiatri som beskrivs i projektplanen 
för Dals samsjukhus i Ohkola i stället för Dal och finansiera bygget. Det 
är tänkt att alliansen för Dals samsjukhus låter bygga också lokalerna i 
Ohkola. Fastighetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i Dal hyr ut 
de färdiga lokalerna till HUS-sammanslutningen, som ansvarar för 
verksamheten. HUS-sammanslutningen äger tomten i Ohkola och ar-
renderar ut den till Fastighetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i 
Dal. Om funktionerna i de gamla byggnaderna i Ohkola förutsätter änd-
ringsarbeten ansvarar HUS-sammanslutningen för dem.

Huvudbyggnadens översta våning byggs inte

Dals samsjukhus huvudbyggnad blir mindre än planerat i och med att 
den planerade översta våningen utelämnas. Ändringen gör att huvud-
byggnaden blir lägre men påverkar i övrigt inte dess yttre mått. En läg-
re huvudbyggnad är ett bättre val med tanke på stadsbilden och gör det 
lättare att få nybyggnationen att smälta in i det skyddade gamla sjuk-
husområdet och dess höjdlägen.

Ändringen genomförs på ett sådant sätt att den inte påverkar antalet 
vårdplatser, som har slagits fast i samsjukhusets projektplan. Däremot 
förutsätter den att det görs ändringar i de avdelningsmoduler som har 
planerats för somatik (Helsingfors sjukhus och HUS-
sammanslutningens krävande neurologiska rehabilitering). Inom pro-
jektet har man undersökt olika alternativ för att få plats för ersättande 
vårdplatser, exempelvis genom att omvandla enkelrum till rum för två 
eller till och med tre personer. Minst hälften av vårdplatserna vid varje 
avdelningsmodul ska dock byggas som enkelrum. Antalet vårdplatser 
på en avdelning ökar när en del av vårdplatserna ändras till rum för två 
eller tre personer. Rummen på de psykiatriska sjukhusavdelningarna är 
fortsättningsvis enkelrum. Vårdplatserna i huvudbyggnaden minskas 
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med en psykiatrisk rehabiliteringsmodul på 18 vårdplatser jämfört med 
projektplanen. Dessa vårdplatser ska förläggas till det nuvarande sjuk-
huset i Ohkola som en del av den rättspsykiatriska helheten.

Den underjordiska tunnelförbindelsen T4 byggs inte

Tunnelförbindelsen T4 har planerats som ett komplement till gatunätet. 
Syftet med den har varit att erbjuda en förbindelse till markytan på 
sjukhusområdet från parkerings- och servicevåningarna samt från alla 
riktningar via Auroraporten och tunneln T1 (sjukhusets huvudförbindel-
se). Följderna av att tunneln T4 inte byggs har undersökts med trafik-
simuleringar för att säkerställa att sjukhuset blir tillgängligt och trafiken 
löper.

Inget jordvärmesystem med djupa brunnar

I den fortsatta planeringen av projektet har man identifierat avsevärda 
tekniska och ekonomiska risker med den typ av djupa brunnar som fö-
reslås i projektplanen. Riskerna gäller både byggandet av brunnarna 
och deras funktion. I projektplaneringsfasen räknade man med tekniska 
framsteg inom en nära framtid beträffande djupa jordvärmebrunnar och 
borrandet av dem. Detta skulle ha inneburit mindre risker i genomfö-
randeskedet. Emellertid har tekniken inte utvecklats som man hoppa-
des. Den slutliga kostnadsbesparingen till följd av att inga djupa brun-
nar borras preciseras när planeringen framskrider. Besparingen beror 
på vilket ersättande värme- och nedkylningssystem som väljs. Energi-
systemet ska planeras så att det både under och efter byggandet är 
möjligt att lägga till teknik som producerar förnybar energi i så omfat-
tande mån som möjligt.

Ersättande lokala och förnybara lösningar för värme och nedkylning 
ska utredas så att projektplanens mål om energieffektivitet och förnybar 
energiproduktion kan uppnås. Energieffektivitetsmålet (E-talet -10 %) 
och produktionsmålet för förnybar energi (minst 5–10 %) kan uppnås 
också utan djupa värmebrunnar med alternativa energisystem. Bygg-
nadernas E-tal sjunker då det inte borras några djupa brunnar, men 
med ersättande produktionssätt kan det eftersträvade E-talet ändå 
uppnås. Om ett system med djupa brunnar jämförs med alternativa sy-
stem ger alternativen upphov till högst 0,02 % större utsläpp i förhål-
lande till utsläppsminskningsmålet i programmet Kolneutralt Helsingfors 
2030. Beroende på vilken ersättande teknik som väljs kan effekten 
också bli mindre.

Ett dokument, daterat 4.11.2022, har utarbetats om ändringarna i pro-
jektplanen. Dokumentet finns som bilaga 1.

Projektets justerade omfattning
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Projektets maximala omfattning enligt projektbeslutet är 190 000 m² 
bruttoyta. Efter de ändringar som beskrivits beräknas projektets maxi-
mala omfattning uppgå till cirka 178 100 m² bruttoyta, det vill säga un-
gefär 11 900 m² mindre än i projektplanen. Rättspsykiatrins lokalbehov 
i Ohkola har beräknats enligt Dals östra nybyggnads omfattning. Pro-
jektets sammanlagda omfattning kommer att preciseras när planering-
en av nybyggnaden i Ohkola framskrider.

Kostnadsändringar och orsaker

Den i september 2022 justerade kostnadskalkylen för projektets fortsat-
ta planeringsskede exklusive mervärdesskatt var 953 miljoner euro, det 
vill säga 115 miljoner euro mer än det fastställda maximipriset på 838 
miljoner euro exklusive mervärdesskatt. Projektets maximipris har i oli-
ka beslut bundits till kostnadsnivån i november 2019. Statistikcentra-
lens totalindex för byggnadskostnader låg på 104,4 i november 2019 
och ligger på 120,4 i september 2022. Byggnadskostnadsindex har sti-
git med cirka 15 % under den här perioden.

De inplanerade ändringarna och anpassningsåtgärderna beräknas 
minska utgifterna med sammanlagt 83 693 000 euro. Den justerade 
kostnadskalkylen för projektet är 870 000 000 euro exklusive mervär-
desskatt när ändringarna och anpassningsåtgärderna tas i beaktande. 
Projektets maximipris exklusive mervärdesskatt höjs med 34 685 000 
euro i kostnadsnivån BKI 11/2019 (BKI 2015 = 100, 2019M11 totalin-
dex poängtal 104,4). Därmed höjs projektets godkända maximipris med 
4,1 %.

Kostnader som bundits fram till slutet av september 2022, sammanlagt 
19 miljoner euro, beaktades inte när kostnadskalkylen från september 
2022 indexjusterades enligt kostnadsnivån i projektbeslutet, BKI 
11/2019.

Projektplanens maximipriskalkyl på 838 miljoner euro har beräknats uti-
från projektplanen, daterad 12.2.2020, med förslagsplaner, preliminära 
konstruktionslösningar och myndigheters preliminära uppskattningar. 
Alliansens ledningsgrupp har föreslagit att projektet preliminärt delas 
upp i åtta överlappande utvecklings- och byggfaser och att beställning-
ar görs skilt för varje fas. Man har gjort upp målkostnadskalkyler för de 
enskilda byggnadsdelarna utifrån de preciserade planerna för de två 
första faserna, alltså byggandet av infrastrukturen och huvudbyggna-
den, och förhandsofferterna för exempelvis schaktning och byggande 
av byggnadsstommen. Kalkylerna överskrider den maximipriskalkyl 
som godkändes i projektbeslutet. Eftersom byggplaneringen inför de 
sista faserna inte kommer att inledas på flera år går det inte att minska 
reserveringarna för projektet i kostnadskalkylen.
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Kostnadskalkylen för det godkända och projektplansenliga maximipri-
set för Dals samsjukhusprojekt beräknades i november 2019, då det 
ännu inte var klart i vilken form projektet skulle genomföras. Efter att 
projektplanen blivit klar har det bestämts att projektet genomförs enligt 
alliansmodellen. Alliansprojekt har vissa särdrag, till exempel projekt-
ledningskostnader, som inte har beaktats i tillräcklig grad i den ur-
sprungliga projektplanen. Med hjälp av projektledningskostnaderna ga-
ranterar man att det ovanligt långvariga och krävande projektet håller 
en hög nivå, kontrollerar projektets kostnader och tidsplan och sam-
ordnar effektivt genomförandet av projektet mellan de olika allianspar-
terna.

Utöver alliansmodellens tilläggskostnader bidrar justerade kalkyler över 
byggplatsens driftskostnader och beställarens kostnader till att projekt-
priset måste höjas. Dessa kostnader kunde inte beräknas tillräckligt väl 
i november 2019. Den nya beräkningen grundar sig på aktuella uppgif-
ter om bl.a. byggnadsförhållandena i Dal, som ökar byggets driftskost-
nader mer än genomsnittligt byggande. Också beställarens egna kost-
nader måste höjas enligt den justerade uppskattningen så att beställa-
rens allmänna kostnader täcks under hela det långa projektet.

De totala kostnaderna för projektet fördelade på bruttoytan är 4 886 eu-
ro/m² bruttoyta. Några faktorer som ligger bakom kostnadsnivån är att 
sjukhuset byggs i en tät stadsstruktur i Bortre Tölö och på en tomt med 
stora höjdskillnader där omfattande schaktning krävs. Ett helt sjuk-
huscampus ska byggas på en gång, med allt vad det innebär av trafik-, 
gårds- och övriga utearbeten. Utöver uppförandet av de enskilda sjuk-
husbyggnaderna ska området förses med teknik och byggnaderna för-
bindas med tunnlar. I kostnaderna har man också beaktat de särskilda 
krav som ställs på ett psykiatriskt sjukhus och byggandet av en helt ny 
tunnel som förbinder Dals sjukhusområde med det närliggande gatunä-
tet. Dessutom är den historiska sjukhustomten och dess sjukhusbygg-
nader skyddade i detaljplanen. De har särdrag som måste beaktas i 
planeringen och byggandet, vilket också påverkar kostnaderna.

Att binda kostnaderna till byggnadskostnadsindex

Enligt projektbeslutet har projektets maximipris godkänts i kostnadsni-
vån för november 2019. I kapitel 10 i projektplanen presenteras bygg-
nadskostnaderna i kostnadsnivån för november 2019, byggnadskost-
nadsindex 104,2; producentprisindex 193,2.  Byggnadskostnadsindexet 
104,2, som står i projektplanen, är det indextal som Statistikcentralen 
angett för övrigt husbyggande i november 2019. I detta beslut har pro-
jektkostnaderna justerats enligt Statistikcentralens indextal för totalin-
dex för byggnadskostnader i november 2019. I november 2019 var to-
talindexet BKI 2015=100 2019M11 poängtalet 104,4. Detta innebär att 
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indexjusteringen är 0,2 poäng mindre än om den hade gjorts utgående 
från poängtalet 104,2 för övrigt husbyggande, som användes i kost-
nadsberäkningen under projektplaneringsfasen.

Enligt beslutet binds maximipriset i projektbeslutet framöver till Sta-
tistikcentralens totalindex för byggnadskostnader.

I fortsättningen ska alliansen för Dals samsjukhus årligen förelägga 
Fastighetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i Dals styrelse kost-
naderna för godkännande. Kostnaderna som föreläggs ska vara beräk-
nade enligt totalindex för byggnadskostnader för januari året i fråga 
(BKI 2015=100) och, vad de kostnader som dittills inte har bundits be-
träffar, justerade enligt kostnadsnivån i projektbeslutet (BKI 2015=100 
2019M11 poängtalet 104,4).

Fastighetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i Dals kostnader

I motiveringarna i beslutet om bildande av Fastighetsaktiebolaget Ge-
mensamma Sjukhuset i Dal och i bolagets aktieägaravtal konstateras 
att de i projektplanen upptagna byggnadskostnaderna inte omfattar 
projektets finansieringskostnader eller de kostnader som uppstår i 
samband med överlåtelsen av de sjukhusbyggnader som bevaras. Ut-
över byggnadskostnaderna är de här kostnaderna på bolagets ansvar.

Bolagets finansiella kostnader beräknas uppgå till 73 miljoner euro och 
verksamhetskostnaderna till 22 miljoner euro, sammanlagt alltså 95 
miljoner euro exklusive mervärdesskatt under den tid projektet pågår, 
alltså till slutet av 2030. Kalkylen baserar sig på en genomsnittlig ränte-
sats på 1,5 % som Deloitte räknat ut för byggtiden och kommer att pre-
ciseras under projektets gång.

Dessa kostnader ingår inte i projektets maximipris. Däremot ingår de i 
projektets justerade investeringskostnad, som kapitalhyran baserar sig 
på.

Kostnader för att använda lokalerna

Projektets lokalkostnader har justerats. I de justerade kalkylerna har 
kostnaderna för höjningen av projektpriset, Fastighetsaktiebolaget Ge-
mensamma Sjukhuset i Dals finansiella kostnader och verksamhets-
kostnader samt kostnaderna för den nya körförbindelsen och tunneln 
från Auroraporten beaktats som tilläggskostnader. Under projektbeslu-
tets beredningsfas beslutade staden att Auroraportens förbindelse in-
går i sjukhusprojektet, till skillnad från vad som föreslås i den 12.2.2020 
daterade projektplanen. I kalkylen har också justeringen av arrendet 
beaktats.



Helsingfors stad Protokoll 2/2023 91 (173)
Stadsfullmäktige

Ärende/5
01.02.2023

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 FI02012566

De preliminärt beräknade hyrorna har justerats enligt samma beräk-
ningsprincip som i projektplanen, det vill säga Helsingfors stads anvis-
ningar för hantering av lokalprojekt (stadsstyrelsen 14.12.2015 § 1208). 
I denna kalkyl används en genomsnittlig beräknad hyra, trots att bygg-
nadskostnaderna för verksamheternas lokaler varierar och lokalkost-
naderna kommer att beräknas skilt för de olika byggnaderna i samsjuk-
husets nya och ombyggda delar. En egen hyreskalkyl har gjorts för de 
rättspsykiatriska lokaler som ska byggas i Ohkola.

Samsjukhusets lokaler i Dal:

Efter kostnadsjusteringen uppskattas den blivande månadshyran för 
lokalerna uppgå till 46,39 euro/m² lägenhetsyta, varav kapitalhyrans 
andel är 40,72 euro/m² lägenhetsyta och underhållshyrans 5 euro/m² 
lägenhetsyta. De sammanlagda hyreskostnaderna blir således upp-
skattningsvis 4 906 000 euro i månaden, det vill säga 58,9 miljoner eu-
ro om året.

Varken de lokaler som ska byggas i Ohkola eller kostnaderna för par-
keringsanläggningen och dess omfång ingår i hyran. I kalkylen ingår 
95,1 % av Fastighetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i Dals fi-
nansiella kostnader och verksamhetskostnader. Kostnaderna för kör-
förbindelsen och tunneln från Auroraporten ingår i projektkostnaderna i 
enlighet med stadens projektbeslut.

Samsjukhusets lokaler i Ohkola:

Efter kostnadsjusteringen uppskattas den blivande månadshyran för 
lokalerna uppgå till 43,88 euro/m² lägenhetsyta, varav kapitalhyrans 
andel är 38,21 euro/m² lägenhetsyta och underhållshyrans 5 euro/m² 
lägenhetsyta. De sammanlagda hyreskostnaderna blir således upp-
skattningsvis 262 402 euro i månaden, det vill säga 3,2 miljoner euro 
om året. I kapitalhyran ingår dessutom 4,9 % av Fastighetsaktiebolaget 
Gemensamma Sjukhuset i Dals finansiella kostnader och verksam-
hetskostnader. Eventuella övriga lokalkostnader och tomtarrendet i 
Ohkola ingår inte i kalkylen.

Hyrorna har uppskattats utgående från det justerade maximipriset med 
30 års avskrivningstid och en förväntad avkastning på 3 procent. Kapi-
talhyran preciseras enligt de verkliga kostnaderna och underhållshyran 
så att den motsvarar den aktuella underhållshyran när byggnaden är 
färdig. Den sammanlagda årshyran för samtliga lokaler beräknas pre-
liminärt uppgå till ungefär 62,1 miljoner euro.

Finansiering
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Dals samsjukhus är ett hyresprojekt för Helsingfors stad och HUS-
sammanslutningen. Projektet finansieras av Fastighetsaktiebolaget 
Gemensamma Sjukhuset i Dal, som staden och HUS-
sammanslutningen äger tillsammans, med inlånat främmande kapital 
garanterat av staden och HUS-sammanslutningen samt med investe-
ringar utan vederlag.

Både staden och HUS-sammanslutningen fattade våren 2021 var för 
sig beslut om att bevilja borgen på 30 miljoner euro för bolagets kom-
munala företagscertifikatprogram på sammanlagt 60 miljoner euro samt 
borgen på 150 miljoner euro för de långfristiga lån hos penninginrätt-
ningar på sammanlagt 300 miljoner euro som bolaget behöver. Staden 
och HUS-sammanslutningen har ingått borgensförbindelser på sam-
manlagt 60 miljoner euro för bolagets kommunala företagscertifikatpro-
gram, som nu används. Bolaget har ännu inte tagit några långfristiga 
lån, så delägarna har tills vidare inte behövt ingå borgensförbindelser 
för bolagets lån.

Stadsfullmäktiges beslut 17.3.2021 (59 §) om att bevilja bolaget pro-
prieborgen förblir i kraft.

Projektets maximipris exklusive mervärdesskatt är 1 003 miljoner euro i 
kostnadsnivån för september 2022. Projektets totala finansieringsbe-
hov exklusive mervärdesskatt uppgår till 1 098 miljoner euro i kost-
nadsnivån för 2022. I finansieringsbehovet ingår en uppskattning av 
Fastighetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i Dals finansiella 
kostnader och verksamhetskostnader.

Justerad tidsplan

Planen för när projektets olika faser ska genomföras har preciserats. 
Målet är att huvudbyggnaden blir färdig före utgången av 2027 och he-
la sjukhuset före utgången av 2030 i enlighet med det mål som slagits 
fast i projektplanen.

Statsstödsbedömning

Följande anges i artikel 107 punkt 1 i fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt (EUF): ”Om inte annat föreskrivs i fördragen, är stöd 
som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket 
slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen 
genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den 
inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan med-
lemsstaterna.”

Efter att Fastighetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i Dal har bil-
dats har Helsingfors stad för avsikt att bevilja bolaget proprieborgen på 
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högst 150 000 000 euro som garanti för bolagets långfristiga lån, för att 
trygga den av ägarna godkända lånefinansieringen som investeringen i 
enlighet med projektplanen förutsätter. Staden har dessutom för avsikt 
att bevilja bolagets kommunala företagscertifikatprogram proprieborgen 
på högst 30 000 000 euro för att trygga den kortfristiga finansieringen 
under byggtiden. Ett villkor för beviljandet av borgensansvaren är att 
bolagets andra aktieägare, HUS-sammanslutningen, beviljar bolaget 
motsvarande borgen i förhållande till sin ägarandel, på motsvarande 
villkor.

Innan de ovan beskrivna finansieringsåtgärderna genomförs bör man 
bedöma om sådant statligt stöd som avses i artikel 107 punkt 1 i för-
draget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF) ingår i de planera-
de åtgärderna.

Enligt Europeiska kommissionens tillkännagivande gäller reglerna om 
statligt stöd endast om stödmottagaren är ett företag, det vill säga en 
enhet som bedriver ekonomisk verksamhet, oberoende av dess rättsli-
ga ställning och hur den finansieras. All verksamhet som går ut på att 
erbjuda varor och tjänster på en marknad utgör ekonomisk verksamhet 
(kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd 2016/C 
262/01, punkterna 6–12).

I bedömningen av statsunderstöden bör man reda ut huruvida bolaget 
bedriver sådan ekonomisk verksamhet som avses i reglerna om statligt 
stöd.

I kommissionens tillkännagivande konstateras att de allmänna sjukhu-
sen i vissa medlemsstater är en integrerad del av det nationella hälso- 
och sjukvårdssystemet och nästan helt och hållet baserade på solidari-
tetsprincipen. Sådana sjukhus finansieras direkt med sociala avgifter 
och andra statliga medel och deras tjänster är gratis på grundval av 
principen om ett heltäckande skydd. Unionens domstolar har bekräftat 
att om en sådan struktur finns agerar de berörda organisationerna inte i 
egenskap av företag. Enligt kommissionens tillkännagivande gäller vi-
dare att där denna struktur finns är även verksamheter som i sig kan 
vara av ekonomisk art men som utförs enbart i syfte att tillhandahålla 
en annan icke-ekonomisk tjänst inte av ekonomisk art. En organisation 
som köper varor – även i stora kvantiteter – för att kunna erbjuda en ic-
ke-ekonomisk tjänst kan inte anses som ett företag bara därför att den 
är en köpare på en viss marknad. (kommissionens tillkännagivande om 
begreppet statligt stöd 2016/C 262/01, punkterna 24–25)

Den enda avsikten med bolaget är att möjliggöra förverkligande av of-
fentlig hälsovård. Bolagets verksamhetsområde är att hyra ut lokaler 
som det förvaltar till sina ägare, det vill säga Helsingfors stad och HUS-
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sammanslutningen, som använder lokalerna endast för offentlig hälso-
vårdsverksamhet. Den verksamhet som bolagets hyrestagare – 
Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen – bedriver i lokalerna är 
inte ekonomisk verksamhet utan sådan offentlig hälsovård som avses i 
kommissionens tillkännagivande. Uthyrningsverksamheten som bola-
get bedriver är följaktligen inte ekonomisk verksamhet, eftersom den 
vidtas för att förverkliga offentlig hälsovård, det vill säga för att erbjuda 
en icke-ekonomisk tjänst.

Utöver uthyrningen av bolagets egentliga lokaler som är avsedda för 
offentlig hälsovård omfattar bolagets verksamhetsområde också bygg-
herreansvaret för och förvaltningen av en parkeringsanläggning och en 
logistiktunnel som tjänar bolagets verksamhet. Dessa infrastrukturer 
anläggs för att göra det möjligt att ordna offentlig hälsovård, det vill sä-
ga för icke-ekonomisk verksamhet.

I byggnaderna som bolaget förvaltar finns till mycket liten grad lokaler 
som inte är hälsovårdslokaler och som bolaget kan hyra ut för sedvan-
lig kompletterande verksamhet i samband med offentlig hälsovård (till 
exempel en blomsterhandel eller en kiosk). Om bolaget hyr ut lokaler 
till tredje parter (andra än Helsingfors stad och HUS-
sammanslutningen), ska man försäkra sig om att den ekonomiska nytta 
som bolaget får från Helsingfors stad eller HUS-sammanslutningen inte 
överförs till fördel för företag som är verksamma på den öppna mark-
naden. I dylika situationer ska uthyrningen till tredje parter ske på 
marknadsvillkor. Då en marknadsbestämd hyra tas ut för lokaler som 
hyrs ut för kompletterande verksamhet, uppstår det i uthyrningsverk-
samheten ingen sådan fördel som kan betraktas som statligt stöd. Bo-
lagets mycket småskaliga hyresverksamhet som riktas till andra än 
dess ägare påverkar därför inte frågan om huruvida finansieringen som 
bolaget beviljas är tillåtlig. I tillkännagivandet konstateras också att 
kommissionen anser att: ”[...] offentlig finansiering som ges till sedvan-
liga faciliteter (såsom restauranger, butiker eller betalparkering) i infra-
strukturer som nästan enbart används för icke-ekonomisk verksamhet 
normalt sett inte påverkar handeln mellan medlemsstaterna eftersom 
det är osannolikt att dessa sedvanliga faciliteter lockar kunder från and-
ra medlemsstater och att finansieringen av dem får mer än en marginell 
inverkan på gränsöverskridande investeringar eller etableringar.” 
(kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd 2016/C 
262/01, punkt 207).

Bolaget har bildats för att äga och förvalta lokaler som byggts eller 
byggs för offentlig hälsovård och som det i huvudsak hyr ut till sina 
ägare Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen, varför bolaget inte 
anses bedriva ekonomisk verksamhet. I enlighet med motiveringarna 
ovan ingår det i den ovan beskrivna projektfinansieringen som bolagets 
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aktieägare har ordnat inget sådant statligt stöd som avses i artikel 107 
punkt 1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF).

§ 129 i kommunallagen

Med hänsyn till kraven enligt 129 § i kommunallagen och på basis av 
stadens ekonomiska nyckeltal kan man konstatera att den borgen som 
beviljas inte äventyrar stadens förmåga att svara för sina lagstadgade 
uppgifter. Borgensförbindelsen är inte heller förenad med en sådan be-
tydande ekonomisk risk som avses i kommunallagen, med hänsyn till 
bolagets ovan beskrivna syfte och till att dess ägare uteslutande är of-
fentliga samfund. För borgensansvaren krävs i det här sammanhanget 
ingen motsäkerhet. Rösträtt i bolaget har staden och HUS-
sammanslutningen. Om det i ett senare skede sker ändringar i inneha-
vet, reserverar staden rätten att i samband med arrangemanget vid be-
hov kräva säkerheter som förhandsvillkor.

Social- och hälsovårdsnämndens utlåtande

Social- och hälsovårdsnämnden har i sitt utlåtande 13.12.2022 (253 §) 
tillstyrkt ändringarna i projektplanen, höjningen av projektpriset och 
bindandet till totalindex för byggnadskostnader för november 2019 (BKI 
2015=100 2019M11,104,4). Utlåtandet framgår av beslutshistorien.

HUS-sammanslutningens beslut

HUS-sammanslutningen fattar för sin del beslut om ändringarna i Dals 
samsjukhus projektplan, höjningen av projektpriset, bindandet av pro-
jektpriset till totalindex för byggnadskostnader för november 2019 (BKI 
2015=100 2019M11,104,4) och beviljandet av borgen.

Till slut

Beslutspunkterna A–C om ändringarna i projektplanen, höjningen av 
projektpriset och bindandet av projektpriset till totalindex för byggnads-
kostnader stämmer överens med det förslag som stadsmiljönämndens 
sektion för byggnader och allmänna områden lagt fram. Under bered-
ningen i stadskansliet har ekonomi- och planeringsavdelningens finan-
sieringsenhet lagt till punkten D om beviljande av borgen.

Befogenheter

I enlighet med 7 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten i förvaltningsstadgan be-
slutar stadsfullmäktige om projektplaner som gäller stadens projekt 
vars kostnadskalkyl överstiger 10 miljoner euro.
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Enligt 14 § 2 mom. 9 punkten i kommunallagen fattar fullmäktige beslut 
om ingående av borgensförbindelse eller ställande av annan säkerhet 
för annans skuld.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, tf. stadssekreterare, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, finansieringschef, telefon: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Laakson yhteissairaala hankesuunnitelman muutos 04112022

Bilagematerial

1 Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelma 12022020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Fastighetsaktiebolaget Gemen-
samma Sjukhuset i Dal

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1

HUS-sammanslutningen Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1

För kännedom

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Social- och hälsovårdsnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.01.2023 § 33

HEL 2022-012626 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto hyväksyy osaltaan Helsingin kaupungin ja HUS-
yhtymän yhteisenä hankkeena toteutettavan Laakson yhteissairaalan:

A) 12.2.2020 päivättyyn hankesuunnitelmaan liitteen 1 mukaiset muu-
tokset, 

B) hankkeen arvonlisäverottoman enimmäishinnan korottamisen 34 
685 000 eurolla siten, että hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverot-
tomana 870 000 000 euroa marraskuun 2019 kustannustasossa (RKI 
2015=100 2019M11,104,4), 

C) hankkeelle päätetyn enimmäishinnan sitomisen hankepäätöksen
mukaiseen kustannustasoon marraskuu 2019, joka on Tilastokeskuk-
sen ilmoittama rakennuskustannusten kokonaisindeksi RKI 2015=100
2019M11 pisteluku 104,4, ja sen tarkastamisen kerran vuodessa sen 
hetkisen rakennuskustannusindeksin mukaisesti, sitoutumatta olevien 
kustannusten osalta ja

D) hankeyhtiölle (Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle) 
17.3.2021, 59 §, myöntämäänsä omavelkaista takausta koskevan 
päätöksen voimassapitämisen, koskien yhtiön Helsingin kaupungin 
Laakson kaupunginosan kortteliin 18626 rakennettavan sairaalakoko-
naisuuden investointeja. Em. kaupungin omavelkaisen takauksen 
määrä on enintään 150 000 000 euroa. Nostettavien lainojen laina-aika 
saa olla enintään 30 vuotta. Takaus tulee käyttää kaupunginvaltuuston 
17.3.2021, 59 § päätöksessä hyväksyttyyn tarkoitukseen ja takauksen 
muut ehdot säilyvät alkuperäisen takauspäätöksen mukaisina. Alkupe-
räistä takauspäätöstä tulkitaan niin, että kukin omavelkainen takaus 
annetaan siten, ettei kaupungin siihen perustuva takausvastuu takaus-
sitoumuksen antohetkellä ylitä kiinteistöosakeyhtiön omistusosuutta 
vastaavaa suhteellista osuutta asianomaiseen lainaan perustuvista vel-
voitteista. Mahdolliset myöhemmät kiinteistöosakeyhtiön omistuksen 
muutokset eivät vaikuta takaajan vastuun laajuuteen vähentävästi il-
man takauksen edunsaajan nimenomaista kirjallista suostumusta.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että HUS-yhtymä hy-
väksyy osaltaan kohtien A-D mukaiset päätökset.

Käsittely

23.01.2023 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jenni Rope
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta) 
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Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat yksikön päällikkö Jarmo Ra-
veala ja johtava arkkitehti Pirjo Sipiläinen. Asiantuntijat poistuivat kuu-
lemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2022 § 253

HEL 2022-012626 T 10 06 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi omalta osaltaan Helsingin kau-
pungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) yhteisenä 
hankkeena toteutettavan Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman 
seuraavat muutokset:

- 12.2.2020 päivättyyn hankesuunnitelmaan esitetyt laajuus-, hinta- ja 
toiminnalliset muutokset

- hankkeen arvonlisäveroton enimmäishintaa korotetaan hankepäätök-
sen mukaisesti 34 685 000 eurolla siten, että hankkeen enimmäishinta
on arvonlisäverottomana 870 000 000 euroa marraskuun 2019 kustan-
nustasossa (RKI 2015=100 2019M11,104,4)

- hankkeelle päätetty enimmäishinta sidotaan hankepäätöksen mukai-
seen marraskuun 2019 kustannustasoon, joka on Tilastokeskuksen il-
moittama rakennuskustannusten kokonaisindeksi RKI 2015=100 
2019M11 pisteluku 104,4. Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan 
hallitus hyväksyy tämän päätösesityksen mukaisen kertatarkistuksen 
jälkeen vuosittain tilastokeskuksen ilmoittaman viimeisimmän toteutu-
neen rakennuskustannusten kokonaisindeksin (RKI 2015=100) mu-
kaan.

Käsittely

13.12.2022 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Ennen asian käsittelyn aloittamista terveys- ja päihdepalvelujen johtaja 
Leena Turpeinen ilmoitti olevansa esteellinen hallintolain 28.1 § kohdan 
5 (yhteisöjääviys) mukaisesti. Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Le-
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ena Turpeinen poistui kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn aloit-
tamista ja pysyi poistuneena asian käsittelyn ajan.

Esittelijä toimialajohtaja Juha Jolkkonen: Päätösehdotuksen kohta 

"- hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta korotetaan hankepäätök-
sen mukaisesti 34 685 000 euroon siten, että hankkeen enimmäishinta
on arvonlisäverottomana 870 000 000 euroa marraskuun 2019 kustan-
nustasossa (RKI 2015=100 2019M11,104,4)"

muutetaan seuraavaksi:

"- hankkeen arvonlisäveroton enimmäishintaa korotetaan 
hankepäätöksen mukaisesti 34 685 000 eurolla siten, että hankkeen 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 870 000 000 euroa marrasku-
un 2019 kustannustasossa (RKI 2015=100 2019M11,104,4)"

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän muutetun esityk-
sen mukaisen lausunnon.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Riina Kotaviita, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 20700

riina.kotaviita(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 17.11.2022 
§ 119

HEL 2022-012626 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin (HUS) yhteisenä hankkeena toteutettavan 
Laakson yhteissairaalan 

-  12.2.2020 päivättyyn hankesuunnitelmaan esitettyjen muutosten hy-
väksymistä,

-  hankepäätöksen mukaisen hankkeen arvonlisäverottoman enimmä-
ishinnan korottamista 34 685 000 eurolla siten, että hankkeen enimmä-
ishinta on arvonlisäverottomana 870 000 000 euroa marraskuun 2019 
kustannustasossa (RKI 2015=100 2019M11,104,4), 
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-  hankkeelle päätetyn enimmäishinnan sitomista hankepäätöksen mu-
kaiseen kustannustasoon marraskuu 2019, joka on Tilastokeskuksen 
ilmoittama rakennuskustannusten kokonaisindeksi RKI 2015=100 
2019M11 pisteluku 104,4, ja että Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteis-
sairaalan hallitus hyväksyy tämän päätösesityksen mukaisen kertatar-
kistuksen jälkeen kerran vuodessa kunakin ajankohtana Tilastokeskuk-
sen ilmoittaman viimeisimmän toteutuneen rakennuskustannusten ko-
konaisindeksin (RKI 2015=100) mukaan lasketut ja hankkeessa kysei-
senä ajankohtana sitomatta olevien kustannusten osalta em. 
hankepäätöksen mukaiseen kustannustasoon tarkistetut kustannukset.

Päätösesitys annettiin kaupunginhallitukselle ehdolla, että 

-   sosiaali- ja terveyslautakunta antaa puoltavan lausunnon Laakson 
yhteissairaalan 12.2.2020 päivättyyn hankesuunnitelmaan esitetyistä 
muutoksista, hankehinnan korottamisesta ja sitomisesta rakennuskust-
annusindeksiin marraskuu 2019, (RKI 2015=100 2019M11,104,4).

-  HUSin hallitus päättää osaltaan hyväksyä Laakson yhteissairaalan 
12.2.2020 päivättyyn hankesuunnitelmaan esitetyt muutokset sekä 
hankehinnan korottamisen ja sitomisen rakennuskustannusindeksiin 
marraskuu 2019, (RKI 2015=100 2019M11,104,4).

Käsittely

17.11.2022 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Sari Hilden, Nina-Ilona Törmikoski

Esteellisyyden syy (Sari Hilden): Hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohta
Esteellisyyden syy (Nina-Ilona Törmikoski): Hallintolain 28 § 1 mom. 2 
kohta ja hallintolain 28 § 1 mom. 4 kohta

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti todeta etteivät Sari Hilden ja Nina-Ilona Törmikoski esteellisinä 
osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

Asian aikana kuultavana olivat konsultti Erja Erra ja yksikön päällikkö 
Jarmo Raveala. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kok-
ouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
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§ 26
Hyrning av lokaler av Helsingfors stads bostäder Ab för daghem 
och kortvarigt stödboende

HEL 2021-011963 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade hyra fastighetsbolaget Kiinteistö Oy 
Helsingin Humalistonkatu 4:s lokaler på ca 1255 m² vy av Helsingfors 
stads bostäder Ab (Heka Ab) till fostrans- och utbildningssektorns dis-
position som daghemslokaler och lokaler på ca 1 760 m² vy till social- 
och hälsovårdssektorns disposition för kortvarigt stödboende för en hy-
resperiod på 20 år så att projektets totalhyra uppgår till 13 909 200 eu-
ro exklusive mervärdesskatt.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Linden, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Hankesuunnitelma Humalistonkatu 4 16062022
2 Humalistonkatu 4 Heka ER ja Lpk Ratikka Hankesuunnitelman liitteet 1 

- 8, 31052022

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Lokalbehov

I Tölö behövs daghemstjänster. Staden har varit tvungen att avstå från 
två lokaler i anknytning till en utredning om daghem utan bygglov och 
en del av de nuvarande lokalerna behöver renoveras. En utvidgning av 
daghemmet Ratikka svarar i fortsättningen även på behov av tillfälliga 
lokaler i Tölö.

Daghemmets nuvarande lokaler behöver ytlig renovering, små lo-
kaländringar samt förnyande av tekniken och lekgården. Första vå-
ningen i det tidigare servicehuset för äldre ändras till grupplokaler för 
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daghemmet, varvid den nuvarande kundkapaciteten nästan fördubblas. 
Köket underhålls, avfallsrummet utvidgas så att det kan användas ge-
mensamt med social- och hälsovårdssektorn, källarlokalerna repareras 
och personalens omklädningslokaler utvidgas.

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn behöver lokaler för kortvarigt 
boende för grupper med särskilda behov. De boende kan öva sig på 
självständigt boende i lokalerna. Dessutom möjliggör inkvarteringsloka-
lerna att kundernas närståendevårdare kan ta ut sina lagstadgade ledi-
ga dagar. Bostadslokalerna i det tidigare servicehusets andra och tred-
je våning renoveras till lokaler för kortvarigt stödboende och bostadslo-
kalerna i fjärde våningen repareras till lokaler för långvarigt stödboen-
de. Personallokaler byggs i källaren. Tekniken uppdateras och förnyas 
vid behov.

Planerings- och byggnadsfas

Renoverings- och ändringsprojektets omfattning uppgår till ca 3 015 m² 
vy, varav daghemmets andel är ca 1 255 m² vy och andelen servicebo-
städer för social- och hälsovårdssektorn ca 1 760 m² vy. 

I byggnadens gamla del och på gården finns skadliga ämnen. Hälso-
samma och säkra lokaler för användarna tryggas antingen genom att 
avlägsna skadliga ämnen eller på något annat sätt.

Byggnadens skyddade yttertak och fasad kräver reparationer. Fönstren 
i den gamla delen förnyas så att de motsvarar den gamla modellen.

Byggnads- och ändringsarbetena kan inte inledas innan staden har hit-
tat tillfälliga lokaler för hyresgästerna. Lokalegendomsenheten inom 
servicehelheten byggnader och allmänna områden vid stadsmiljösek-
torn reder ut tillgången till tillfälliga lokaler och ansvarar för upphand-
lingen av dem.

Servicehelheten byggnader och allmänna områden planerar och ge-
nomför projektets ändrings- och renoveringsentreprenad inklusive 
handlingarna och Helsingfors stads bostäder Ab (Heka Ab) ersätter 
servicehelheten för kostnaderna. Entreprenören konkurrensutsätts.

Staden ingår ett avtal för planerings- och byggfasen med den part som 
vinner anbudsförfarandet. Genom avtalet kommer parterna överens om 
planeringen, beredningen inför byggandet och byggandet samt parter-
nas uppgifter och ansvar till de delar som inte fastställs i hyresavtalet. 
Fastighetsägaren inleder projektets planering tillsammans med ser-
vicehelheten byggnader och allmänna områden genast efter att avtalet 
undertecknats. Projektplanen finns i bilaga 1.
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Tidsplan

Målet är att objektet står färdig 5/2024. Enligt tidsplanen upplåts de nya 
lokalerna till användarna 1.6.2024.

Hyres- och investeringskostnader

Fastighetsägaren Heka Ab finansierar ändrings- och renoveringspro-
jektet med ett lån med jämna rater som har kalkylerats för en lånetid på 
30 år. Lånetiden har kalkylerats med en räntenivå på två procent. När 
räntenivån ändras blir lånetiden kortare eller längre, medan den jämna 
raten förblir oförändrad.

Projektets maximipriskalkyl är kapitalkostnadernas hyressumma som 
lokalservicen inom servicehelheten byggnader och allmänna områden 
vid stadsmiljösektorn betalar till Heka Ab och som består av jämna 
amorteringar för det lån som Heka Ab tagit för att finansiera projektet, 
det gamla lånets återstående andel och arrendet för tomten.

Heka Ab beställer planeringen och genomförandet av ändrings- och 
renoveringsprojektet av lokalservicen inom servicehelheten byggnader 
och allmänna områden som konkurrensutsätter projektet.

Lokalservicen hyr lokalerna till användarna. För att göra hyrorna på bo-
städerna i fjärde våningen rimligare kommer man att ansöka om ARA-
finansiering.

Renoverings- och ändringsarbetenas maximipriskalkyl i enlighet med 
kostnadskalkylen uppgår till 6 307 000 euro exklusive mervärdesskatt i 
kostnadsnivån för maj 2022, varav andelen för fostrans- och utbild-
ningssektorn uppgår till 3 168 000 euro och andelen för social- och häl-
sovårdssektorn uppgår till 3 139 000 euro. I maximipriskalkylen ingår 
en reservering på 10 % för tilläggs- och ändringsarbeten.

Den kapitalhyra som lokalservicen betalar Heka Ab är bunden till lev-
nadskostnadsindexet och består av jämna amorteringar för det lån som 
Heka Ab tagit för att finansiera projektet, det gamla lånets återstående 
andel och arrendet för tomten. Kapitalhyran uppgår sammanlagt till 463 
638 euro i året, 38 636 euro i månaden och i genomsnitt ca 17,90 eu-
ro/m²/mån.

Dessutom betalar lokalservicen Heka Ab underhållshyra som justeras 
enligt utfallet för underhållskostnaderna och som inkluderar den fastig-
hetsskatt som betalas staden. Underhållshyran uppgår i början av av-
talsperioden sammanlagt till ca 195 200 euro i året, 16 270 euro i må-
naden och 7,52 euro/m²/mån.
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Fastighetens ägare Heka Ab ansvarar för fastighetens användbarhet, 
underhåll och ombyggnad under den hyresperiod som varar hela låne-
tiden på ca 30 år.

Lokalservicen indriver intern hyra av användarna. Den interna hyran 
bestäms enligt de kapital- och underhållshyror som nämns ovan samt 
övriga lokalkostnader i enlighet med Helsingfors stads anvisningar för 
hantering av lokalprojekt, och uppgår sammanlagt till ca 710 740 euro i 
året och 59 230 euro i månaden (den kalkylmässiga hyresytan uppgår 
sammanlagt till 2 163 m² lägenhetsyta).

Heka Ab:s styrelse godkände 16.3.2022 projektplanen för ändrings- 
och renoveringsarbetena. Heka levererade 25.5.2022 användarspecifi-
ka hyreskalkyler enligt amorteringstiden på 30 år.

Lokalkostnader för fostrans- och utbildningssektorn

Fostrans- och utbildningssektorn förbinder sig genom ett behovsbeslut 
att för 20 år betala lokalservicen en hyra som består av kapital- och 
underhållshyrorna samt övriga lokalkostnader och som uppgår till ca 
308 940 euro i året, 25 745 euro i månaden och 29,09 euro/m² lägen-
hetsyta/mån. (den kalkylmässiga hyresytan är 885 m² lägenhetsyta). 
Hyran består av följande delar:

-  den lokalhyra på ca 27,09 euro/m² lägenhetsyta/mån (inklusive den 
jämna raten på 15,76 euro/m²/mån., de gamla lånen på 2,65 eu-
ro/m²/mån., tomtarrendet på 1,16 euro/m²/mån. samt den underhållshy-
ra på 7,52 euro/m²/mån. som består av fastighetsskatten och under-
hållskostnaderna) som betalas till Heka Ab
-  andelen av berednings- och användarändringar på ca 1,50 euro/m² 
lägenhetsyta/mån. 
-  allmänna kostnader på 0,50 euro/m² lägenhetsyta/mån.

De beräknade lokalkostnaderna för fostrans- och utbildningssektorn 
uppgår under 20 år sammanlagt till högst ca 6 179 000 euro.

Lokalkostnader för social-, hälsovårds- och räddningssektorn

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn förbinder sig genom ett be-
hovsbeslut att för 20 år betala lokalservicen en hyra som består av ka-
pital- och underhållshyrorna samt övriga lokalkostnader och som upp-
går till ca 401 800 euro i året, 33 490 euro i månaden och 26,20 eu-
ro/m² lägenhetsyta/mån. (den kalkylmässiga hyresytan är 1 278 m² lä-
genhetsyta). Hyran består av följande delar:

-  den lokalhyra på ca 24,20 euro/m² lägenhetsyta/mån (inklusive den 
jämna raten på 11,02 euro/m²/mån., de gamla lånen på 4,50 eu-
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ro/m²/mån., tomtarrendet på 1,16 euro/m²/mån. samt den underhållshy-
ra på 7,52 euro/m²/mån. som består av fastighetsskatten och under-
hållskostnaderna) som betalas till Heka Ab
-  andelen av berednings- och användarändringar på ca 1,50 euro/m² 
lägenhetsyta/mån.
-  allmänna kostnader på 0,50 euro/m² lägenhetsyta/mån.

De beräknade lokalkostnaderna för stödboende för social-, hälsovårds- 
och räddningssektorn i 20 år uppgår sammanlagt till högst ca 8 035 
000 euro.

Finansiering och genomförande

Den hyra som betalas till Helsingfors stads bostäder Ab finansieras 
med anslag för stadsmiljösektorns driftsekonomi. Helsingfors stad an-
svarar för betalningen av lånet efter att hyresavtalet löper ut.

Byggkostnader samt reserveringar för mer- och ändringsarbeten finan-
sieras med stadens ospecificerade anslag.

Utlåtanden

Stadsmiljösektorns servicehelhet byggnader och allmänna områden 
har av social- och hälsovårdssektorn samt fostrans- och utbildnings-
nämnden begärt ett utlåtande om hyresuppgifter från Heka.

Fostrans- och utbildningsnämnden har tillstyrkt projektplanen i ett utlå-
tande 2022. Enligt utlåtandet svarar projektplanen väl mot fostrans- och 
utbildningssektorns funktionella mål.

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn har godkänt sektorns andel i 
projektet och projektplanen.

Befogenheter och verkställighet av beslutet

I enlighet med 7 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten i förvaltningsstadgan har 
stadsfullmäktige behörighet att besluta om projektplaner som gäller 
projekt vars kostnadskalkyl överstiger 10 miljoner euro.

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

Förutsatt att stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget har stadssty-
relsen, i samband med att fullmäktigebeslutet verkställs, för avsikt att 
bemyndiga cheferna för lokalservicens kundrelationsenhet 1 och 2 vid 
stadsmiljösektorn att ingå hyresavtalen med Heka Ab samt att vid be-
hov göra smärre ändringar i dem.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Linden, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Hankesuunnitelma Humalistonkatu 4 16062022
2 Humalistonkatu 4 Heka ER ja Lpk Ratikka Hankesuunnitelman liitteet 1 

- 8, 31052022

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kundrelationsenhet 1
Kundrelationsenhet 2

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.01.2023 § 26

HEL 2021-011963 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää vuokrata Helsingin kaupungin asunnot 
Oy:ltä (Heka Oy) Kiinteistö Oy Helsingin Humalistonkatu 4:n noin 1 255 
brm² laajuiset tilat 20 vuoden ajaksi kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan käyttöön päiväkotitiloina ja noin 1 760 brm² laajuiset tilat sosiaali- ja 
terveystoimialan käyttöön lyhytaikaiseen tuettuun asumiseen siten, että 
hankkeen kokonaisvuokra on arvonlisäverottomana 13 909 200 euroa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala 6.9.2022

HEL 2021-011963 T 10 06 00
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Sosiaali- ja terveystoimiala hyväksyy sosiaali- ja terveystoimialan osu-
uden hankkeesta 4045 Humalistonkatu 4 Heka ER ja Lpk Ratikka pe-
rusparannus, sekä samalla 16.6.2022 päivätyn hankesuunnitelman ja 
vuokrakustannukset. 2. ja 3. kerroksessa jatkuu lyhytaikaisasumisen 
palvelu, mutta suunniteltujen 4. kerroksen pitkäaikaisasumisen asukas-
vuokrien tulee olla ARA-tasoiset. Selvitys ARA-tukien saamiseksi on 
Att:n toimesta käynnissä. Jos vuokria ei saada ARAn tuella riittävälle 
tasolle, harkitaan myös neljännen kerroksen asuntojen osoittamista ly-
hytaikaisasumiseen. Tällöin sosiaali- ja terveystoimiala maksaa kaikki-
en toimialan käytössä olevien tilojen vuokrat. 

Hankkeen kuvaus ja alustava vuokra-arvio

Kohde sijaitsee Taka-Töölössä osoitteessa Humalistonkatu 4 (tontti 
14492/9). Rakennuksen omistaa Helsingin kaupungin asunnot Oy He-
ka. Perusparannushankkeen laajuus sote-toimialan osalta on 1278 
htm2/1760 brm2. Kyseessä on vuokrahanke.

Hankesuunnitelma sote-tilojen osalta perustuu aiemmin laadittuihin ja 
palvelukokonaisuuden johtajan hyväksymiin tarvekuvauksiin 3.7.2020 
ja 3.1.2022. Toiminta käynnistettiin Humalistonkadun tilapäisasumisyk-
sikössä toukokuussa 2021, kohteessa toteutettujen pienten muutostöi-
den jälkeen. Tuolloin käyttöön otettiin kerrokset 2.-3., yhteensä 23 asi-
akaspaikkaa. 

Hankesuunnitelman mukaiset korjaus- ja muutostyöt on ajoitettu toteu-
tettavaksi 1/2023-6/2024. Tiloissa aiemmin toimeen vanhusten palvelu-
talon tiloja muutetaan vammaistyön asumispalveluille paremmin sovel-
tuviksi; kymmenelle alle 18-vuotiaalle asukkaalle, 18:lle aikuisasukkaal-
le sekä 23:lle henkilökuntaan kuuluvalle. Hankkeessa tehdään 2. – 4. 
kerrokseen vähäisiä tilamuutoksia, mutta pintoja ja kalusteita uusitaan 
ja esteettömyys tarkistetaan. Tekniset ja turvajärjestelmät päivitetään ja 
tiloista tehdään terveelliset ja turvalliset vammaistyön asumispalvelujen 
erityistarpeiden mukaan. Nykyisen suunnitelman mukaan 2. ja 3. ker-
roksen tiloissa jatkaa lyhytaikaisasuminen; niissä harjoitellaan ohjatusti 
siirtymistä kotihoidosta itsenäiseen asumiseen sekä mahdollistetaan 
omaishoitajille lakisääteiset vapaapäivät. Neljänteen kerrokseen tulee 
uusina tiloina pitkäaikaisempaa tuettua asumista varten viisi asuntoa, 
asukkaiden yhteistilaa sekä sote-henkilökunnan työtila.

Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustan-
nustasossa 5/2022 ovat arvonlisäverottomana yhteensä 6 307 000 €, 
josta sosiaali- ja terveystoimialan osuus on 3,168 M€ (kaikki toimi- ja 
asumistilat sisällytettynä). Sosiaali- ja terveystoimialalle arvioitu vuokra 
on noin 33 484 €/kk ja noin 401 800 €/v eli 26,20 €/htm²/kk. Vuokra si-
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sältää Hekan pääomavuokran ja ylläpitovuokran (7,5 €/htm²/kk) sekä 
Ryan lisävuokran (arvio 2,0 €/htm²/kk sisältäen lisä- ja muutostyöva-
rauksen). 20 vuoden vuokra-ajalla kokonaisvuokra on enintään noin 8 
036 000 €. Alustavasti on sovittu molemmilla vuokralaisilla vuokralas-
kelmaan takaisinmaksuajaksi 30 vuotta ja vuokra-ajaksi 20 vuotta. 
Jos neljännen kerroksen pitkäaikaisasuminen toteutuu, toimialan vuo-
krakustannus pienenee asukkaiden tehdessä omat vuokrasopimuksen-
sa.

Lisätiedot
Tapio Senne, suunnittelija, puhelin: 310 43895

tapio.senne(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.08.2022 § 169

HEL 2021-011963 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti  

A

hyväksyä Töölöön osoitteeseen Humalistonkatu 4 toteutettavan Rati-
kan päiväkodin laajennuksen tarveselvityksen (Liite 1).

B

antaa puoltavan lausunnon osoitteeseen Humalistonkatu 4 toteutetta-
van päiväkoti Ratikan laajennuksen hankesuunnitelmasta (Liite 2). Li-
säksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ää-
neneristykseen ja -vaimennukseen sekä valaistukseen tulee kiinnittää 
huomiota. Lisäksi tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti sii-
vottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin 
ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisym-
päristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun pitävyy-
destä on huolehdittava. 
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja las-
ten näkemykset tilojen kehittämisessä. 

Hanke on esitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yh-
teistoimintahenkilöstölle 1.11.2021. Työsuojelun lausunto tulee ottaa 
huomioon suunnittelussa.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Miia Kemppi

Lisätiedot
Seija Serovuo, suunnittelija, puhelin: 310 25897

seija.serovuo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 30.06.2022 
§ 76

HEL 2021-011963 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle, että se päättää vuokrata liitteenä 1 olevan 
13.4.2022 päivätyn hankesuunnitelman mukaiset Koy Humalistonkatu 
4:n noin 1 255 brm² laajuiset päiväkotitilat ja noin 1 760 brm² laajuiset 
lyhytaikaiseen tuettuun asumiseen tarkoitetut tilat Helsingin kaupungin 
asunnot Oy:ltä, siten, että hankkeen enimmäishinta-arvio on arvonlisä-
verottomana 13 909 200 euroa. 

Lisäksi jaosto esitti, että kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusyksik-
kö 1:n ja asiakkuusyksikkö 2:n päälliköt oikeutetaan allekirjoittamaan 
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa vuokrasopimukset sekä te-
kemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Päätös tehtiin ehdolla, että sosiaali- ja terveystoimiala sekä kasvatus- 
ja koulutuslautakunta antavat kumpikin puoltavan lausunnon muutos- ja 
korjaussuunnitelmasta sekä tilojen vuokrauksesta.

B

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

Käsittely
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30.06.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Mika Suominen. Asiantunti-
ja poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Mika Suominen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 28563

mika.suominen(a)hel.fi
Sonja Liljeblad, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 38472

sonja.liljeblad(a)hel.fi
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§ 27
Detaljplaneändring för Silvervägens omgivning i Lassas i Haga (nr 
12725)

HEL 2020-012681 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för kvarteren 29175–
29177 och 29187 samt gatu- och parkområden i 29 stadsdelen (Haga, 
Lassas) enligt ritning nr 12725, daterad 7.6.2022 och ändrad 
8.11.2022, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivning-
en.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12725 kartta, päivätty 7.6.2022, muutettu 
8.11.2022

2 Asemakaavan muutoksen nro 12725 selostus, päivätty 7.6.2022, muu-
tettu 8.11.2022, päivitetty Kylk:n 8.11.2022 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 7.6.2022, täydennetty 8.11.2022
4 Osa päätöshistoriaa
5 Muistutus
6 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7231)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helen Ab Förslagstext
Helen Elnät Ab Förslagstext
Helsingfors stads bostä-
der Ab

Förslagstext

Samkommunen Helsing-
forsregionens trafik

Förslagstext

Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter

Förslagstext
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Säkerhets- och kemika-
lieverket (Tukes), Hel-
singfors

Förslagstext

Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

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

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanens centrala innehåll

Detaljplaneändringen gäller kvarteren i Silvervägens östra ände och vid 
Schildtsstigen, båda öster om Ringbanan i Lassas. Detaljplaneändring-
en gör det möjligt att bygga ett seniorcenter som erbjuder serviceboen-
de och öppenvårdstjänster för äldre i området. Dessutom möjliggör det 
att nya flervåningshus byggs i stället för de äldreboende- och bostads-
byggnader som är i dåligt skick.

Avsikten är att Silvervägens omgivning ska utvecklas som en 
mångsidig koncentration av boende och tjänster för äldre. Eftersom 
området ligger på mindre än 300 meters avstånd från Norra Haga sta-
tion, är det motiverat att effektivisera markanvändningen även i övrigt 
genom att bygga nya flervåningshus.

Med detaljplanen har man särskilt strävat efter att lösa frågan om hur 
kan man bygga moderna och fungerande lokaler i enlighet med målet 
så att de nya lokalerna ersätter bland annat de tre nuvarande service-
enheter som är i dåligt skick. För tillfället ansvarar Seniorstiftelsen i 
Helsingfors för tjänsteproduktionen i enheterna. Det nya seniorcentret 
kommer att vara funktionellt sammankopplat med servicehuset Hopea-
tien palvelutalo (Silvervägen 14). Seniorcentrets varuförsörjning kräver 
underjordiska lösningar. Enligt planen ersätter nya flervåningshus de 
byggnader som rivs. Det är fråga om behagliga byggplatser (Schildts-
stigen 6, Örtugestigen 1, Silvervägen 9–11) som gränsar till ett grön-
område.

Områdets sammanlagda våningsyta är 62 000 m². Våningsytan ökar 
med 27 550 m² jämfört med de gällande detaljplanerna för området. 
För den helhet som seniorcentrets nybyggnad och servicehuset Hope-
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atien palvelutalo bildar reserveras 32 000 m² vy. Detaljplanen möjliggör 
byggnation av nya flervåningshus till en yta på cirka 22 900 m² vy. An-
talet invånare i flervåningshus ökar med cirka 200 och antalet platser i 
service- och specialboende ökar med cirka 200 jämfört med nuläget. 
Arbetsplatserna i anknytning till service- och specialboendet uppskattas 
uppgå till cirka 600. Genomförandet av detaljplaneändringen förutsätter 
rivning av flera byggnader.

Det har gjorts upp en trafikplan i samband med detaljplaneändringen 
(ritning nr 7231). Enligt den blir vändplatsen vid Silvervägen en infarts-
plats för seniorcentret. Det föreslås att den trottoar som leder till seni-
orcentrets ingång i Silvervägens östra ände görs bredare, vilket skulle 
förbättra gångförbindelsen mellan Norra Haga station och seniorcent-
ret.

Beslut som detaljplaneändringen bygger på

I Generalplan 2016 för Helsingfors är området i huvudsak bostadsdo-
minerat område (A2 och A3). I området kring Ringbanan förekommer 
generalplanebeteckningen innerstadsområde (C2). I generalplanen an-
visas ett riktgivande läge för ett snabbt stamnät för cykeltrafik öster om 
Ringbanan och en grönförbindelse i planområdets sydöstra del. Enligt 
den underjordiska generalplanen 2021 för Helsingfors korsas detaljpla-
neområdet av ett nuvarande underjordiskt utrymme eller en tunnel som 
ska beaktas i detaljplanläggningen. Detaljplanen stämmer överens med 
de ovannämnda generalplanerna.

Detaljplanen främjar stadens strategiska mål genom att möjliggöra 
byggandet av ett fungerande, tidsenligt och tillgängligt seniorcenter, 
genom att kombinera en tät stadsstruktur med respekten för naturvär-
den samt genom att främja bostadsproduktion vid goda kollektivtrafik-
förbindelser, i synnerhet vid spårtrafiken, i enlighet med målen i BM-
programmet.

Områdets förutsättningar och nuläge

Området vid Silvervägen är planlagt på 1970-talet som en del av de 
nybyggda områdena längs Mårtensdalsbanan, dvs. den nuvarande 
Ringbanan. Silvervägen och Schildtsstigen leder i väst mot järnvägen 
och Norra Haga station. Kvarteren omges av skogiga, backiga grönom-
råden där flera befästningsobjekt från första världskriget har bevarats. 
Flervåningshus i 3–4 våningar med betongyta i områdets södra del (Ör-
tugestigen 1, Silvervägen 9–11 och Silvervägen 20) och flervåningshus 
i 6 våningar av internattyp (Silvervägen 16–18) stod klara i slutet av 
1970-talet. Den tegelklädda byggnaden för servicehuset Mariankoti 
(Schildtsstigen 6) i tre våningar och dess småskaliga gårdsområde stod 
klara i början av 1980-talet. Från servicehuset Mariankoti finns en in-
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omhusförbindelse till den bredvidliggande mångsidiga byggnad i tre 
våningar (Kopparvägen 7) som byggdes på 1990-talet. I den finns en-
heter för terminalvård och äldreboende. Kopparvägen 5 färdigställdes 
på 1990-talet och dess bostäder är riktade till de äldre. Servicehuset 
Hopeatien palvelutalo (Silvervägen 14) som färdigställdes 2007 är den 
nyaste byggnaden på området. Parkeringsplatserna för de byggnader 
som byggdes på 1990- och 2000-talen är placerade delvis i byggna-
dernas källare och delvis på marknivån.

För området gäller flera detaljplaner från åren 1975–2001.

Helsingfors stad äger största delen av planeringsområdet. Fastigheter-
na på Silvervägen 7 och 9–11 är i privat ägo. Detaljplaneändringen har 
utarbetats på ansökan av Helsingfors stads bostäder Ab och utifrån de 
behov av servicelokaler som social- och hälsovårdssektorn har före-
lagt.

Detaljplaneändringens kostnader

Detaljplaneändringen medför följande kostnader för staden, exklusive 
mervärdesskatt:

gatuområden  0,6–0,8 mn euro
kommunteknik  0,35 mn euro
rivning av byggnader  3–5 mn euro
sammanlagt  4–6 mn euro

Dessutom medför detaljplaneändringen följande kostnader exklusive 
mervärdesskatt:

parkeringsanläggning  1,9 mn euro
bilramp och servicegård  2,0 mn euro
seniorcenter  n. 116,0…130,0 mn 

euro

Kostnadskalkylen för Silvervägens gatuområde påverkas betydligt av 
valet av ytmaterial för vändplatsen. Kostnadskalkylen har beräknats uti-
från två alternativ: betongstens- eller naturstensbeläggning.

Det rivnings- och återvinningssätt som fastställs senare påverkar be-
tydligt byggnadernas rivningskostnader. Kostnaderna för parkeringsan-
läggningen, bilrampen och servicegården samt kostnadsfördelningen 
preciseras under den fortsatta planeringen. Kostnadsgranskningar för 
seniorcentret utarbetas när projektet framskrider.
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Detaljplaneändringen höjer tomternas värde. Staden kommer att erhål-
la markanvändningsinkomster från försäljning eller uthyrning av bygg-
rätt. Detaljplanen medför ingen avsevärd nytta för markägaren av fas-
tigheten 29176/3 och det finns därför inte behov att i enlighet med 
stadsstyrelsens beslut 26.4.2021 (§ 310) tillämpa förfarandet med mar-
kanvändningsavtal.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt (MBL 65 §)

Detaljplaneförslaget var offentligt framlagt 14.7–23.8.2022.

Det kom in en enda anmärkning mot detaljplaneförslaget.

Påpekandena i anmärkningen gällde fåglarnas säkerhet i närheten av 
byggnadernas glaskonstruktioner och hur den kan förbättras genom 
styrning i detaljplanen.

Följande aktörer lämnade in utlåtanden:

 Helen Elnät Ab
 samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)
 samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)
 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen)
 Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
 social- och hälsovårdssektorn
 kultur- och fritidssektorn, stadsmuseet

Påpekandena i utlåtandena gällde byggande på ett parkområde, beva-
rande av stadsnatur, tryggande av fornlämningar, ombyggnaden av 
områdets ledningar för vattenförsörjning och kostnaderna för det samt 
områdets säkerhet med tanke på kemikaliesäkerhetslagen.

Dessutom meddelade Museiverket att Helsingfors stadsmuseum an-
svarar för att ge ett utlåtande i ärendet i enlighet med arbetsfördelning-
en mellan museiverket och museet med regionalt ansvar.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget varit offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna och myndighetsut-
låtandena om detaljplaneförslaget i sammandrag, samt bemötandena 
till påpekandena i dessa.

Det som framförts i påpekandena har beaktats med hänsyn till detalj-
planens mål och i den mån det är ändamålsenligt.

Efter att planen varit offentligt framlagd gjordes ändringar i detaljplane-
kartans beteckningar eller bestämmelser och i övrigt material. Detalj-
planebeskrivningens sista kapitel innehåller en närmare redogörelse för 
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ändringarna. 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 motivering

Föredraganden konstaterar att nämnden har motiverat detaljplaneänd-
ringen med behovet av ett nytt seniorcenter och med att detaljplanen 
gör det möjligt att bygga bostäder i stället för ”det ålderdomshem och 
de bostadsbyggnader som är i dåligt skick”.  Som kompletterande 
tillägg kan ändå konstateras att i samband med fasadsaneringen på 
2000-talet byggdes hissar i bostadsbyggnaderna på Silvervägen 9–11 
som nu ägs av Kojamo Oyj. Beslutet om att de byggnaderna ska rivas 
fattades inte därför att byggnaderna skulle vara i slutet av sin tekniska 
livslängd. Man kom till den slutsatsen eftersom ägaren ansåg att det är 
ändamålsenligare att ersätta byggnaderna med effektivare nybyggna-
tion parallellt med seniorcentret och förlägga arbetena så att de utförs 
samtidigt som bygget av seniorcentret i alla fall orsakar olägenheter för 
invånarna och seniorcentrets tomt och gatuområden utvidgas också till 
denna tomt. Då blir ”avståndet mellan bostadsbyggnadernas och seni-
orcentrets fasader spatiösare och parkeringen får det område som är 
ändamålsenligt”.  Ålderdomshemmet Mariankoti byggdes i början av 
1980-talet men ansågs inte möjligt att renovera så att det skulle uppfyl-
la de tekniska och funktionella mål som ställts i seniorcentrets lokalpro-
gram. Det konstateras i planbeskrivningen att i en situation där detalj-
planen kräver att flera byggnader rivs strävar staden efter att lindra riv-
ningens klimateffekter med en bestämmelse om en hållbar behandling 
av rivningsmaterial.  

Konsekvenserna av och motiveringarna till detaljplanelösningen fram-
går närmare av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Om stadsfullmäktige godkänner detaljplaneförslaget kommer stadssty-
relsen i samband med verkställandet av detaljplanen att konstatera att 
utöver en hållbar behandling av rivningsmaterialet är det väsentligt att 
beakta cirkulärekonomiska synpunkter även under hela byggnadspro-
cessen i enlighet med riktlinjerna i Helsingfors vägkarta för cirkulär 
ekonomi och delningsekonomi. Frågan om en hållbar behandling av 
byggnadsmaterial är särskilt väsentlig när det gäller den här detaljpla-
nen där avsikten är att riva relativt ungt byggnadsbestånd. Dessutom 
konstaterar stadsstyrelsen att ifall den nya bygglag som förutsätter en 
klimatdeklaration träder i kraft innan byggandet inleds, blir klimatdekla-
rationen med beaktande av lagens övergångsbestämmelser en del av 
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processen i bygglovsfasen. Stadsstyrelsen betonar att om den nya 
bygglagen inte gäller då är det mycket önskvärt att använda så koldiox-
idsnålt byggmaterial som möjligt och utarbeta en klimatdeklaration som 
redogör för byggandets klimatavtryck.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12725 kartta, päivätty 7.6.2022, muutettu 
8.11.2022

2 Asemakaavan muutoksen nro 12725 selostus, päivätty 7.6.2022, muu-
tettu 8.11.2022, päivitetty Kylk:n 8.11.2022 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 7.6.2022, täydennetty 8.11.2022
4 Osa päätöshistoriaa
5 Muistutus
6 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7231)

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Tehdyt muutokset
4 Hakemus 18.11.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helen Ab Förslagstext
Helen Elnät Ab Förslagstext
Helsingfors stads bostä-
der Ab

Förslagstext

Samkommunen Helsing-
forsregionens trafik

Förslagstext

Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter

Förslagstext

Säkerhets- och kemika-
lieverket (Tukes), Hel-
singfors

Förslagstext

Närings-, trafik- och mil- Förslagstext



Helsingfors stad Protokoll 2/2023 118 (173)
Stadsfullmäktige

Ärende/7
01.02.2023

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 FI02012566

jöcentralen i Nyland Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

För kännedom

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

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.01.2023 § 31

HEL 2020-012681 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 29. kaupunginosan (Haaga, Lassila) 
kortteleiden 29175–29177 ja 29187 sekä puisto- ja katualueiden ase-
makaavan muutoksen 7.6.2022 päivätyn ja 8.11.2022 muutetun pii-
rustuksen nro 12725 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmene-
vin perustein. 

Käsittely

16.01.2023 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti käsitellä esityslistan toisen esityksen kokouk-
sen viimeisenä asiana. 

Vastaehdotus:

Minja Koskela: Mikäli valtuusto hyväksyy ehdotuksen, kaupunginhalli-
tus tulee täytäntöönpanon yhteydessä toteamaan, että purkumateriaa-
lien kestävän käsittelyn lisäksi on oleellista huomioida kiertotalous-
näkökulmat rakentamisen koko prosessissa, kuten Helsingin kierto- ja 
jakamistalouden tiekartta linjaa. Kysymys rakennusmateriaalien 
kestävästä käsittelystä on erityisen olennainen tämän nimenomaisen 
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kaavan kohdalla, jossa tarkoitus on purkaa verrattain nuorta rakennus-
kantaa. Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että mikäli ilmastoselvitystä 
edellyttävä uusi rakentamislaki on voimassa rakentamisen käynnisty-
essä, tulee sen sisältämä ilmastoselvitys osaksi prosessia rakennuslu-
pavaiheessa lain siirtymäsäännökset huomioiden. Mikäli uusi rakenta-
mislaki ei ole silloin voimassa, kaupunginhallitus painottaa, että mah-
dollisimman vähähiilisten rakennusmateriaalien käyttö sekä rakennus-
materiaaleista laadittava rakentamisen hiilijalanjäljen todentaman il-
mastoselvityksen laatiminen on erittäin toivottavaa.

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Minja Koskelan vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

09.01.2023 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 08.11.2022 § 623

HEL 2020-012681 T 10 03 03

Hankenumero 0740_65, 3355

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 7.6.2022 päivätyn ja 8.11.2022 muutetun asemakaavan muutoseh-
dotuksen nro 12725 (liite nro 3) hyväksymistä. Asemakaavan muu-
tos koskee 29. kaupunginosan (Haaga, Lassila) kortteleita 29175–
29177 ja 29187 sekä puisto- ja katualueita. 

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
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www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Käsittely

08.11.2022 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Kari Pudas (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta)

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Tuomas Eskola. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

14.06.2022 Ehdotuksen mukaan

07.06.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Tuomas Eskola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37285

tuomas.eskola(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

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

jarkko.nyman(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala 22.8.2022

HEL 2020-012681 T 10 03 03

Kaupunkiympäristön toimiala on pyytänyt sosiaali- ja terveystoimialan 
kannanottoa Hopeatien ympäristön asemakaavan muutosehdotukseen 
(nro 12725).

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Lassilassa Kehäradan 
itäpuolella sijaitsevia Hopeatien itäpään ja Schildtinpolun kortteleita. 
Kaavaratkaisu mahdollistaa, että alueelle voidaan rakentaa ikäihmisten 
palveluasumista ja avopalveluja tarjoava seniorikeskus. Lisäksi kaava 
mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen rakentamisen huonokuntoisten 
vanhainkoti- ja asuinrakennusten tilalle.

Alueen yhteenlaskettu kerrosala on 62 000 k-m². Kerrosala lisääntyy 27 
550 k-m²:llä verrattuna alueen voimassa oleviin asemakaavoihin. Seni-

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


Helsingfors stad Protokoll 2/2023 121 (173)
Stadsfullmäktige

Ärende/7
01.02.2023

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 FI02012566

orikeskuksen uudisrakennuksen ja Hopeatien palvelutalon muodosta-
malle kokonaisuudelle varataan 32 000 k-m² kerrosalaa. Kaavaratkaisu 
mahdollistaa 22 900 k-m² uutta asuinkerrostalorakentamista. Kerrosta-
loasukkaiden määrä kasvaa n. 200 asukkaalla ja palvelu- ja erityisa-
sumisen asukaspaikat lisääntyvät noin 200 paikalla nykytilanteeseen 
verrattuna (kaavamuutoksen selostuksessa mainittu palvelu- ja erityi-
sasumisen paikkojen lisääntyvän 300:lla paikalla). Lisäksi seniori-
keskuksen asukaspaikat tulevat täyttymään pääosin muistisairaista 
ryhmäkotiasukkaista, ei vuodepotilaista, kuten selostuksessa on mai-
nittu.

Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, että alueelle 
voidaan toteuttaa nykyaikaiset ja toimivat tilat ikäihmisten palveluasu-
mista ja avopalveluja varten siinä laajuudessa, että uudet tilat korvaisi-
vat kolme nykyistä huonokuntoista vanhuspalveluyksikköä, joiden pal-
velujen tuottamisesta vastaa Helsingin Seniorisäätiö. Uusi seniorikes-
kus tulee toiminnallisesti liittymään nykyiseen Hopeatien palvelutaloon 
(Hopeatie 14). Palveluja erityisasumiseen liittyviä työpaikkoja arvioi-
daan olevan n. 600. Kaavaratkaisun toteuttaminen edellyttää usean ra-
kennuksen purkamista.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että luoteisen 
Helsingin ikäihmisten palveluasumisen tiloja voidaan nykyaikaistaa ja 
palvelutarjontaa monipuolistaa keskittämällä senioripalveluja sijaintiin, 
jonka saavutettavuus joukkoliikenteellä on erinomainen. Kaavaratkaisu 
on tehty sosiaali- ja terveystoimialan esittämien palvelutilatarpeiden ja 
toimialan tilaaman viitesuunnitelman pohjalta, sekä Heka Oy:n hake-
muksesta. Seniorikeskuksen viitesuunnitelma laadittiin yhteistyössä 
sosiaali- ja terveystoimialan, kaupunkiympäristötoimialan ja Hekan 
kanssa, ja siten vastaa toimialan esittämiä tarpeita. Seniorisäätiöltä on 
pyydetty kommentteja tarvekuvausvaiheessa, ja säätiön edustajia osal-
listetaan suunnitteluun hankesuunnitteluvaiheessa.

Sosiaali- ja terveystoimiala 12.2.2021

Lisätiedot
Tapio Senne, Suunnittelija, puhelin: 050 347 0992

tapio.senne(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 3.8.2022

Asemakaavan muutos koskee Lassilassa Kehäradan itäpuolella sijait-
sevia Hopeatien itäpään ja Schildtinpolun kortteleita. Asemakaavan 
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muutos mahdollistaisi ikäihmisten palveluasumista ja avopalveluja tar-
joavan seniorikeskuksen rakentamisen alueelle. Lisäksi kaava mahdol-
listaisi uusien asuinkerrostalojen rakentamisen huonokuntoisten van-
hainkoti- ja asuinrakennusten tilalle. Kaupunginmuseo tarkastelee han-
ketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta.

Kaupungin tavoitteena olisi koota ikäihmisten ja alle 65-vuotiaiden mo-
nisairaiden palvelut seniorikeskuksiin, joissa avopalvelut ja palvelua-
suminen yhdistyisivät. Tavoitteena olisi mahdollistaa uuden seniori-
keskuksen rakentaminen tonteille Hopeatie 16–20 siten, että uudisra-
kennus liittyisi sisäyhteydellä nykyiseen Hopeatien palvelutaloon (Ho-
peatie 14). Uudisrakennus pyrittäisiin mitoittamaan noin 360 asukas-
paikalle. Valmistuessaan seniorikeskus korvaisi Lassilan Schildtinpolku 
6:ssa sijaitsevan Mariankodin lisäksi Helsingin Seniorisäätiön käyttämiä 
tiloja Kannelmäessä ja Pakilassa. 

Uuden seniorikeskuksen rakentaminen Hopeatien päähän edellyttäisi 
nykyisten Heka Oy:n omistamien asuinrakennusten (Hopeatie 16–20) 
purkamista. 

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1975-2001) ja ni-
issä alue on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi, asuinkerrosta-
lojen korttelialueeksi ensisijaisesti vanhusten asuntoja varten, asuntola-
tyyppisten kerrostalojen korttelialueeksi, sosiaalitointa ja terveydenhu-
oltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi, autopaikkojen kortteli-
alueeksi sekä katu- ja puistoalueeksi.

Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on merkitty asuntovaltaiseksi alue-
eksi (A2) ja kantakaupungiksi (C2). 

Helsingin kaupunki omistaa pääosan suunnittelualueesta. Nykyiset kiin-
teistöt Hopeatie 7 ja Hopeatie 9–11 ovat yksityisomistuksessa. 

4.6.2019 päivätyissä ”Lassilan ja Kannelmäen toimitila-alueen suunnit-
teluperiaatteissa” osa alueesta määritellään asuntovaltaiseksi ja julkis-
ten palvelujen alueeksi. Lähes koko alue on paikallista keskusta-
aluetta, jossa asumisen edellytykset selvitetään asemakaavan muutos-
ten yhteydessä.

Tonteilla Hopeatie 14 ja Schildtinpolku 2 sijaitsee nykyisin vanhusten 
palvelu- ja ryhmäkotiasuntoja, Schildtinpolku 4–6:ssa Mariankodin ja 
Terhokodin tiloja, Hopeatie 16–18:ssa asuntolatyyppisiä kerrostaloja 
sekä Hopeatie 9, 11 ja 20 ja Äyripolku 1:ssä asuinkerrostaloja. Alueen 
rakennusten kerrosluku vaihtelee 3–8 kerroksen välillä. Aiemmin on 
suunniteltu Hopeatie 20 ja Äyripolku 1:n rakennusten korottamista, jos-
ta luovuttiin vuonna 2018. Hopeatie 5, 7 ja 12 ovat pysäköintikäytössä. 
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Schildtinpolku on varattu jalankululle ja pyöräilylle. Suunnittelualuee-
seen kuuluu kortteleita reunustavia metsäisiä viheralueita. Suunnittelu-
alueella sijaitsee ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoiterakente-
ita. 

Suunnittelualueen pinta-ala on 38 438 m2. Alueen yhteenlaskettu ker-
rosala on 62 000 km2, josta n. 48 000 k-m2 on uudisrakentamista. Ker-
rosala lisääntyy 27 550 k-m²:llä verrattuna alueen voimassa oleviin 
asemakaavoihin. Asemakaavan toteutuminen edellyttää seitsemän 
olemassa olevan rakennuksen purkamista. Purettavien kohteiden 
laajuus on n. 22 000 k-m2. 

Seniorikeskuksen ja asuntojen täydennysrakentamisen mahdollistami-
seksi on katsottu tarpeelliseksi laajentaa korttelialueita nykyisille vihera-
lueille kolmessa kohdassa: kaava-alueen eteläkärjessä, ohjeellisen ton-
tin 29176/6 lounais- ja koillisreunalla sekä ohjeellisen tontin 29175/5 
pohjoiskärjessä. Näiden korttelialueiden laajennusten yhteenlaskettu 
pinta-ala on 1 960 m2.

KAUPUNGINMUSEON KANTA:

Kaupunginmuseo on lausunut asemakaavan Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta ja todennut mm. että alle 40 vuotta vanhan ja käytössä 
olevan Mariankodin purkaminen on valitettavaa ja ennen lopullista 
päätöstä tulisi tutkia Mariankodin säilyttävä vaihtoehto. Kaupunginmu-
seo totesi lisäksi, että purettavaksi esitetyillä Hopeatie 16-20 asuinker-
rostaloilla ei ole, kuten ei myöskään Hopeatie 9-11 ja Äyritie 1 taloilla, 
sellaisia kulttuurihistoriallisia arvoja, että niiden asemakaavallinen suo-
jelu olisi tavoitteena. 

Mariankodin purkaminen epätarkoituksenmukaisena ja uudelle tilaoh-
jelmalle riittämättömänä on perusteltu. Uuden seniorikeskuksen raken-
taminen on kaupungin strategian ja palveluverkkosuunnitelman mukai-
nen.

Korttelialueita aiotaan laajentaa viheralueille n. 1960 m2 verran. Suu-
remmat ja korkeammat uudisrakennukset tulevat tiivistämään kaupun-
kirakennetta ja näkyvät erityisesti etelän suuntaan. Korttelien laajene-
mista viheralueille perusteltiin julkisten viheralueiden ja yksityisten piha-
alueiden rajojen selkiyttämisellä ja riittävien piha-alueiden toteuttami-
sella. Kaupunginmuseo pitää valitettavana, että metsäisille puistoalueil-
le halutaan rakentaa ja kaupungin viheralueet pienenevät. Kaupungin-
museo esittää, että jatkosuunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota 
kaupunkiluonnon säilymiseen, myös rakennusaikana. Tarpeetonta pui-
den kaatamista tulee välttää.
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Kaupunginmuseo pitää hyvänä, että asemakaavassa on määräyksiä 
uudisrakennusten korkeatasoisista julkisivumateriaaleista.

Arkeologinen kulttuuriperintö

Asemakaavan muutosalueella sijaitsee Hopeatie 18–20 ja Hopeatie 9 –
11 välisellä pihamaalla muinaismuistolailla (295/1963) suojeltu kiinteä 
muinaisjäännös Tukikohta XXIV:15 Lassila, (tunnus muinaisjäännösre-
kisterissä 1000013871), joka on ensimmäisen maailmansodan aikainen 
puolustusasema. Kohde on jäänyt ympäröivien kerrostalojen ja niiden 
pihamaiden alle ja on tuhoutunut suurelta osin. Rakentamattomilla 
kohdilla saattaa maan alla olla kuitenkin säilyneitä rakenteita.

Suunnittelualueen ulkopuolella, sen välittömässä läheisyydessä sijait-
sevat kiinteät muinaisjäännökset: Tukikohta XXIV:7 Lassila 
(1000013859), Tukikohta XXIV:8 Lassila (1000013860), Tukikohta XX-
IV:13 Lassila (1000013869) ja Tukikohta XXIV:14 Lassila 
(1000013870), jotka ovat kaikki ensimmäisen maailmansodan aikaisia 
varustuksia.

Muinaismuistolain 1. §:n mukaan kiinteät muinaisjäännökset ovat rau-
hoitettuja muistoina Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta. 
Ilman tämän lain nojalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen 
kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen 
ja muu siihen kajoaminen kielletty. Muinaismuistolain 13. §:ssä tode-
taan, että kaavoitusta suunniteltaessa on hyvissä ajoin otettava selko 
siitä, saattaako hankkeen tai kaavoituksen toimeenpaneminen tulla ko-
skemaan kiinteää muinaisjäännöstä. Jos niin on laita, on siitä viipymät-
tä ilmoitettava Museovirastolle asiasta neuvottelemista varten. 

Edellä mainittujen lainkohtien perusteella Helsingin kaupunginmuseo 
toteaa, että maankäytön suunnittelu ja rakentaminen on toteutettava 
lähtökohtaisesti siten, ettei suunnittelualueella tai sen välittömässä lä-
heisyydessä sijaitsevien muinaisjäännösten säilyminen vaarannu. 
Mikäli suunnitelmissa kuitenkin päätetään tehdä muinaisäännöksiin 
kohdistuvia toimia, on järjestettävä muinaismuistolain 13. §:n mukainen 
neuvottelu, jossa todetaan, että muinaisjäännös tai osa siitä on mah-
dollista poistaa riittävien arkeologisten tutkimusten jälkeen. Neuvot-
telusta tulee tehdä muistio, jossa nämä asiat todetaan. Neuvottelussa 
tulee olla mukana hankkeen toteuttajan lisäksi Museoviraston, 
Helsingin kaupunginmuseon ja maanomistajan edustajat. Tutkimus-
kustannuksista vastaa hankkeen toteuttaja. Arkeologisen kulttuuripe-
rinnön osalta lisätietoja antaa Helsingin kaupunginmuseon tutkija John 
Lagerstedt (john.lagerstedt@hel.fi).

Sanna Granbacka, tutkija, puhelin: 09 310 38056
sanna.granbacka(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 2/2023 125 (173)
Stadsfullmäktige

Ärende/7
01.02.2023

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 FI02012566

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 10.02.2022 § 9

HEL 2020-012681 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12725 pohjakartan 
kaupunginosassa 29 Haaga. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12725
Kaupunginosa: 29 Haaga
Kartoituksen työnumero: 38/2021
Pohjakartta valmistunut: 14.10.2021
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

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 16.2.2021

HEL 2020-012681 T 10 03 03
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Asemakaavoitus / Maankäyttö ja kaupunkirakenne / Kaupunkiympäri-
stön toimialalta on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa koskien Ho-
peatien ympäristön asemakaavan muutoksen 14.1.2021 päivättyä osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmaa. Kaupunginmuseo tarkastelee hanket-
ta perustehtävänsä mukaisesti rakennetun ja arkeologisen kulttuuriym-
päristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Asemakaavan muutos koskee Lassilassa Kehäradan itäpuolella sijait-
sevia Hopeatien, Schildtinpolun ja Äyripolun kortteleita 29175, 29176, 
29177, 29187. Pohjois-Haagan aseman kaakkoispuolella sijaitsevalle 
Hopeatien alueelle suunnitellaan ikäihmisten palveluasumista ja avo-
palveluja tarjoavaa seniorikeskusta. Samalla tarkastellaan alueella si-
jaitsevien Heka Oy:n kiinteistöjen mahdollista purkamista ja korvaavaa 
uutta asuntorakentamista sekä alueen pysäköinnin ja liikenteen järjes-
telyjä. Kaupungin tavoitteena on koota ikäihmisten ja alle 65-vuotiaiden 
monisairaiden palvelut seniorikeskuksiin, joissa avopalvelut ja palvelu-
asuminen yhdistyvät. Tavoitteena on mahdollistaa uuden seniori-
keskuksen rakentaminen tonteille Hopeatie 16–20 siten, että uudisra-
kennus liittyisi sisäyhteydellä nykyiseen, osoitteessa Hopeatie 14 sijait-
sevaan Hopeatien palvelutaloon. Uudisrakennus pyritään mitoittamaan 
noin 360 asukaspaikalle. Valmistuessaan seniorikeskus korvaisi suun-
nittelualueella, osoitteessa Schildtinpolku 6:ssa sijaitsevan Mariankodin 
lisäksi Helsingin Seniorisäätiön käyttämiä tiloja Kannelmäessä ja Paki-
lassa. Uuden seniorikeskuksen rakentaminen Hopeatien päähän edel-
lyttää nykyisten Heka Oy:n omistamien asuinrakennusten (Hopeatie 
16–20) purkamista. Suunnittelun aikana selvitetään, missä määrin se-
niorikeskushanke edellyttää edellä mainittujen tonttien laajentamista 
Hopeatien pään katualueelle, tonttien kaakkoispuoliselle viheralueelle 
ja mahdollisesti Hopeatie 9–11 rakentamattomalle tontin osalle. Taala-
ripolun jalankululle ja pyöräilylle varattu katuyhteys poistuu. Kaupunki 
tulee vuonna 2021 teettämään seniorikeskuksesta luonnoksia, ns. vii-
tesuunnitelman, jonka avulla keskuksen toiminnalliset ja kaupunkiku-
valliset ratkaisut tarkentuvat. Mikäli Seniorikeskus toteutuu, nykyisen 
Mariankodin paikalle suunnitellaan uusia asuinkerrostaloja. Ajoyhteyttä 
Kuparitien suunnasta kyseiselle kiinteistölle pyritään selkeyttämään jo-
ko kiinteistöjen välisillä ajorasitejärjestelyillä tai muodostamalla Schild-
tinpolku 4 kiinteistön pohjoisosaan uusi katu. Katualuetta voi olla tar-
peen ulottaa vähäisesti kiinteistön pohjoispuoliselle puistoalueelle. Ho-
peatie 5–7 pysäköintialueiden ja Heka Oy:n kiinteistön Äyripolku 1 koh-
dalla vertaillaan erilaisia vaihtoehtoja: Nykyinen asuinkerrostalo voi-
daan joko peruskorjata, mahdollisesti korottaa tai korvata uusilla asu-
inrakennuksilla. Pysäköintialueiden tehostamista kansiratkaisuin tullaan 
tarkastelemaan. Tarvittaessa tutkitaan Hopeatie 9–11 kiinteistön laa-
jentamista lännen suuntaan.
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Helsingin yleiskaavassa 2016 suunnittelualue on merkitty asuntovaltai-
seksi alueeksi (A2) ja kantakaupungiksi (C2). Yleiskaava osoittaa Ke-
häradan itäpuolella ohjeellisen sijainnin pyöräliikenteen nopealle run-
koverkolle ja suunnittelualueen kaakkoisosassa viheryhteyden. Suun-
nittelualueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1975-2001) 
ja niissä alue on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi, asuinker-
rostalojen korttelialueeksi ensisijaisesti vanhusten asuntoja varten, 
asuntolatyyppisten kerrostalojen korttelialueeksi, sosiaalitointa ja ter-
veydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi, autopaikkojen 
korttelialueeksi sekä katu- ja puistoalueeksi. 

Suunnittelualueen rakennuskanta muodostuu erilaisista asuinkerrosta-
loista ja palvelutalo- ja vanhainkotirakennuksista. Osoitteessa Hopeatie 
16-18 sijaitsevat kaksi Arkkitehtitoimisto Kalevi Ruokosuo co vuonna 
1976-1977 suunnittelemaa kuusikerroksisista yksiötaloa. Hopeatie 20 
on saman toimiston suunnitelma vuodelta 1977 ja se puolestaan käsit-
tää myös suurempia perheasuntoja. Myös Hopeatien vastakkaisella 
puolella sijaitsevat Hopeatie 9-11 ja Äyritie 1 asuinkerrostalot liittyvät 
ajallisesti, suunnittelultaan ja arkkitehtuuriltaan Hopeatie 20 kerrosta-
loon. Nämä kerrostalot ovat kellarillisia, kolmikerroksisia ja satulakattoi-
sia ja alkuperäisinä julkisivumateriaaleina on käytetty eri tavoin käsitel-
tyä betonia, julkisivulaattaa ja teräspeltiä. Schildtinpolun varrella sijait-
sevat Mariankodin vanhainkoti, Terhokodin tilat käsittävä palvelutalo ja 
sen viereinen palveluasumista tarjoava kerrostalo. Helsingin Seniori-
säätiön vanhainkodin, Mariankodin suunnitelmat on vuonna 1982 laati-
nut Arkkitehtitoimisto Björkstam – Heino – Kostiainen Ky otsikolla Po-
hjois-Haagan vanhainkoti. Rakennus on kaksi-kolmikerroksinen, tasa-
kattoinen ja julkisivuiltaan pääosin punaista tiililaattaa. Julkisivuja jä-
sentävät pääosin neliömäiset yksittäisikkunat. Tilat sijoittuvat kolmeen 
siipeen, joista kaksi on pääosin varattu asuinhuoneille. Näiden kahden 
asuinsiiven väliin jää suojainen oleskelupiha. Pääsisäänkäynti sijoittuu 
Runar Schildtin tien puoleiseen kulmaan. Mariankodin länsipuolelle 
sijoittuu Kiinteistö Oy Kuparitie 5 eli Terhokoti. Kaksikerroksisen saat-
tohoitoon erikoistuneen palvelukodin rakennuksen on suunnitellut Ark-
kitehtuuritoimisto Arja ja Raimo Savolainen vuonna 1992. Pohjakaaval-
taan nuolta muistuttava rakennus on naapurin tapaan kaksi-
kolmikerroksinen ja tasakattoinen. Rakentamisaikakauden arkkitehtuu-
ri-ihanteiden mukaisesti julkisivuissa on leikitelty erilaisilla maalatuilla 
betonipinnoilla ja niiden rinnalla punaisilla tiililaattapinnoilla. Eri julki-
sivuilla on kulmikkaita erkkereitä ja myös kaarevia aiheita. Ikkunat ovat 
pääosin yksittäisikkunoita ja muutamia lyhtymäisiä kattoikkunoita. 
Samaan kiinteistöön kuuluu Terhokodin länsipuolinen, samaan aikaan 
ja saman arkkitehtitoimiston suunnittelema kahdeksankerroksinen pal-
velutalo. Erikokoiset palveluasunnot sijoittuvat yhden porrashuoneen ja 
siihen liittyvän käytävän varrelle. Pykältävissä julkisivuissa on käytetty 
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samoja materiaaleja ja teemoja kuin Terhokodin rakennuksessa, mutta 
hieman hillitymmin. Uusin suunnittelualueen rakennuksista on osoitte-
essa Hopeatie 14 sijaitseva Pohjois-Haagan palvelutalo, nykyiseltä ni-
meltään Hopeatien palvelutalo, joka on valmistunut vuonna 2007 Arkki-
tehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy:n laatimien suunnitelmien mukaan.

Esillä olevan asemakaavan muutoksen tavoitteet perustuvat ainakin 
neljän olemassa olevan rakennuksen purkamiseen. Mariankoti maini-
taan huonokuntoiseksi. Vanhainkodin keittiössä on ilmeisesti tehty mu-
utoksia 1990-luvun alussa ja seuraavista tila- ja ikkunamuutoksista 
löytyy suunnitelmia vuodelta 2009. Rakennus on hieman alle nel-
jäkymmentä vuotta vanha ja se on tällä hetkellä käytössä. Kaupungin-
museo pitää erittäin valitettavana, että tämän ikäinen rakennus näh-
dään purkukohteena ja toimintoja varten tarvitaan uudisrakennus. Kau-
punginmuseo esittää, että myös Mariankodin rakennuksen säilyttävä 
vaihtoehto tutkitaan ennen lopullista päätöstä. Hopeatie 9-11 asuinker-
rostaloissa on tehty perusparannus ja asennettu jälkiasennushissit 
2000-luvulla. Nämä asuinkerrostalot onkin edelleen esitetty säilytettä-
viksi. Sen sijaan Hopeatie 20 ja Äyritie 1 taloissa, jotka ajallisesti ja su-
unnittelultaan sekä alkuperäiseltä ilmeeltään noudattavat näitä Hopea-
tie 9-11 viereisiä asuinkerrostaloja, on tehty pelkästään vesikattomuu-
tos 1990-luvun lopulla. Hopeatie 16 ja 18 yksiötaloissa ei valmistumi-
sen eli vuoden 1978 jälkeen ole tehty mitään rakennuslupaa vaativia 
korjaus- tai muutostöitä. Kaupunginmuseo toteaa, että purettavaksi esi-
tetyillä Hopeatie 16-20 asuinkerrostaloilla ei ole, kuten ei myöskään 
Hopeatie 9-11 ja Äyritie 1 taloilla, sellaisia kulttuurihistoriallisia arvoja, 
että niiden asemakaavallinen suojelu olisi tavoitteena. Kaupunginmu-
seo kuitenkin toteaa, että Helsingin kaupungin tavoitellessa hiilineutraa-
liutta, näinkin mittava olemassa olevan rakennuskannan purkaminen 
korjaamisen sijaan tulee olla perusteltu.

Asemakaavan muutosalueella ja sen lähiympäristössä sijaitsee useita 
muinaismuistolain suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kohteet ovat 
ensimmäisen maailmansodan aikaisia (1914-1918) puolustusasemia, 
jotka kuuluvat Lassilan sekä etelä- ja Pohjois-Haagan alueille sijoittu-
vaan tukikohtaan XXIV. Tukikohdan puolustusasemia sijaitsee kehära-
dan itä-ja länsipuolella. Osa tukikohdan kohteista on tuhoutunut asu-
inrakentamisen ja muun rakentamisen johdosta, mutta pihamailla ja vi-
heralueilla on myös säilyneitä kohteita, joista osa on hyvässä kunnos-
sa. Paremmin kohteita on säilynyt radan itäpuolella.

Asemakaavan muutosalueen pohjoislaidalla Terhokodin ja Mariankodin 
(Schildtinpolku 4–6) pohjoispuolella heti asfaltoidun katualueen laidalla 
sijaitsee linnoitekohde XXIV:8, joka on kivestä muurattu suurikokoinen, 
romahtanut suojahuone. Suojahuoneen kallioon louhittu yhdyshauta al-
kaa heti katualueen (tai pihakadun) laidalta. Suunnitelmissa tuodaan 
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esille, että Mariankodin tontille suunnitellaan selkeämpää ajoyhteyttä 
Kuparitien suunnasta. Näissä suunnitelmissa on hyvä huomioida, että 
katualuetta ei voi ulottaa linnoitteen kohdalla pohjoispuoliselle puistoa-
lueelle ilman että linnoitekohteen säilyminen vaarantuu.  Arkeologisen 
kulttuuriperinnön säilymisen kannalta vaihtoehtoista kulkuyhteyttä tule-
ville uusille asuintaloille purettavan Mariankodin alueella tulisi pohtia 
esimerkiksi Hopeatie 12 pysäköintialueen ja Hopeatien kautta tai 
Schildtinpolun kautta.

Hopeatie 9-11 kerrostalot on esitetty säilyviksi, mutta suunnitelmissa 
mainitaan tontin laajentamisesta länteen tarvittaessa. Hopeatie 11:n 
kerrostalon länsipuolella sijaitsee linnoitekohde XXIV:14. Kyseessä on 
rinteen juurella sijaitseva kallioon louhittu luola, jonka sisäänkäynti ja 
todennäköisesti myös sisätila on täytetty. Tämän lisäksi suunnittelualu-
een ja radan välissä Hopeatien eteläpuolella, aivan Äyripolku 1 tontin 
29175/1 reunaan ulottuu laaja linnoitekohde XXIV:13. Kohteella sijait-
see runsaasti sekä maahan kaivettuja että kallioon louhittuja linnoitera-
kenteita (hautoja, konekivääriasemia, tähystysasemia, suojahuoneita), 
joita on vahvistettu betonilla sekä kivimuurauksella. Tontin laajentumi-
sessa länteen on siis huomioitava linnoitekohteiden asettamat reu-
naehdot. Jos tontilla 29175/1 päädytään olemassa olevan rakennuksen 
purkamiseen ja tontin uudisrakentamiseen, tulee purkuvaiheessa var-
mistaa, että viereiselle linnoitekohteelle ei aiheudu vahinkoa ja tuleva 
rakentaminen suunnitella niin, että suojaetäisyys viheralueella sijaitse-
vaan muinaisjäännökseen tulee aiempaa paremmin huomioiduksi.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena olevan uuden seniorikeskuksen 
rakentaminen tuo muutoksia Hopeatien eteläpäähän, jos Hopeatie 16-
20 rakennukset puretaan ja katualueeseen tulee muutoksia. Hopeatien 
eteläpään kohdalla Hopeatie 9-11 ja 18-20 kerrostalojen välissä sijait-
see linnoitekohde XXIV:15. Tämä puolustusasema on tutkimusten mu-
kaan jäänyt rakennusten ja niiden pihamaiden alle ja tuhoutunut lähes 
kokonaan. On kuitenkin mahdollista, että piha- ja katualueella saattaa 
maan alla olla säilyneitä rakenteita. Kohteen säilyneisyyden arviointi 
edellyttää lisätutkimuksia maastossa.

Alueen suunnitelmien tarkennuttua tulee järjestää muinaismuistolain 13 
§ mukainen viranomaisneuvottelu koskien niitä kiinteitä muinaisjään-
nöksiä, joihin kajoaminen on tarpeen.

Alueen arkeologisen tutkimustarpeen osalta voidaan menetellä siten, 
että muuttuvan maankäytön alueella tehdään riittävät arkeologiset tut-
kimukset ennen kaavan vahvistamista. Tieto tutkimusten suorittamises-
ta merkitään kaavan selostusosaan. Tutkimusten jälkeen asemakaa-
vaan ei tule merkintää suojeltavista arkeologisista kohteista. Tai 
vaihtoehtoisesti kiinteä muinaisjäännöksen aluerajaus merkitään kaa-
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vaan ja kaavamääräykseen kirjataan, että ennen rakennustöiden aloit-
tamista tulee suorittaa muinaisjäännöksen riittävät arkeologiset tutki-
mukset. Tutkimusten kustannuksista vastaa rakennushankkeen toteut-
taja.

Helsingin kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa Hopeatien 
ympäristön asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunni-
telmaan.

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501

anne.salminen(a)hel.fi
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§ 28
Detaljplaneändring för Broända i Nordsjö (nr 12770)

HEL 2020-007904 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade godkänna detaljplaneändring för tomterna 
4, 6–9 och 12 i kvarteret 54046, tomten 2 i kvarteret 54141, kvarteren 
54037–54045 samt närrekreations-, vatten-, park- och gatuområden i 
54 stadsdelen (Mellersta Nordsjö, Nordsjö) enligt ritning nr 12770, da-
terad 22.3.2022 och ändrad 8.11.2022, och på de grunder som framgår 
av detaljplanebeskrivningen.

Behandling

Ledamoten Ville Jalovaara understödd av ledamoten Mika Ebeling fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten 
att utreda hur social- och hälsovårdstjänsterna i Nordsjö räc-
ker till för de nya invånare som detaljplaneändringen 
medför.

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag. 

1 omröstningen

Ledamoten Ville Jalovaaras förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ.

JA-förslag: Ledamoten Ville Jalovaaras förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 30
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Pentti Arajärvi, Mika Ebe-
ling, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Jussi Halla-aho, Ahmed Hassan, 
Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, 
Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Ajak Majok, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, 
Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Mirita 
Saxberg, Pilvi Torsti, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, 
Maarit Vierunen
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Nej-röster: 5
Harry Harkimo, Marko Kettunen, Matias Pajula, Risto Rautava, Nina 
Suomalainen

Blanka: 50
Outi Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-
Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret 
Castrén, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Timo Harakka, Joel Harkimo, 
Titta Hiltunen, Shawn Huff, Mikael Jungner, Arja Karhuvaara, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Laura Korpi-
nen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, 
Teija Makkonen, Petra Malin, Nina Miettinen, Seija Muurinen, Johanna 
Nuorteva, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Pel-
tokorpi, Suvi Pulkkinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Laura Ris-
sanen, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Daniel Sazonov, 
Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna 
Sydänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikan-
sa, Ozan Yanar

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Ville Jalovaaras förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12770 kartta, päivätty 22.3.2022, muutet-
tu 8.11.2022, päivitetty Kylk:n 8.11.2022 päätöksen mukaiseksi

2 Asemakaavan muutoksen nro 12770 selostus, päivätty 22.3.2022 , 
muutettu 8.11.2022, päivitetty Kylk:n 8.11.2022 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 22.3.2022, täydennetty 8.11.2022 ja asukastilai-
suuden muistio 5.9.2019 ja pientaloinfotilaisuuden muistio 31.10.2019

4 Osa päätöshistoriaa
5 Muistutukset
6 Havainnekuva AK-korttelista, 23.9.2022
7 Kaavamuutoshakemukset, kaavio 7.2.2022

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

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

Förslagstext

Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter

Förslagstext

Kymp/Ekonomistöd Förslagstext
Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

De som sökt detaljpla-
neändring

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

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanens centrala innehåll

Detaljplaneändringen gäller bostadsområdet Broända, som ligger i den 
nordvästra delen av Nordsjö, väster om Kallviksvägen, nära Nordsjö 
norra köpcentrum. Anledningen till detaljplaneändringen är att Raken-
nusliike Reponen Oy och Roslings Manor Gardens har beviljats en pla-
neringsreservering för den obebyggda tomten 54037/6, som staden 
äger i ett kvartersområde för bostadsbyggnader (A) i området, för pla-
nering av bostadsprojekt och partnerskapsplanläggning. Det är fråga 
om ett utvecklingsprojekt för grönbyggande, där nya slags gröna tak-
konstruktioner anläggs på bostadshusens takytor och balkonger.

På tomten anvisas två bågformiga byggnadsytor för flervåningshus, 
den västra i två och tre våningar och den östra i fyra och fem våningar. 
Öster om den östra byggnadsytan anvisas en del i två våningar som 
löper parallellt med Kallviksvägen. Den delen är avsedd för affärsloka-
ler i marknivå intill gaturummet.

Fokus i detaljplanen har särskilt legat på att lösa frågan om hur grönst-
rukturerna på flervåningshusens tak och vid balkongerna kan göras ex-
ceptionellt högklassiga och rikliga. Platsen för bostadshusen har valts 
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med särskild omsorg i den krävande backiga terrängen så att förhål-
landena för de intilliggande småhustomterna inte försämras kraftigt.

Den nya bostadsvåningsytan uppgår till 3 943 m². Antalet invånare 
ökar med ca 90. Den nuvarande tomten för bostadshus (A) ändras till 
en tomt för flervåningshus (AK) då tomtens nuvarande våningsyta på 2 
800 m² ökar med 3 100 m² (det nuvarande tomtexploateringstalet är 
e=0,47). Den nya våningsytan på AK-tomten är 5 900 m² vy och dess 
nya tomtexploateringstal är e=0,94. På markägarnas begäran höjs tom-
texploateringstalet på en del av de nuvarande småhustomterna, d.v.s. 
de nya AP-tomterna, från e=0,25 till 0,30. Våningsytan ökar då med 
843 m².  Denna höjning av exploateringstalet hos 15 småhustomter har 
inga märkbara konsekvenser med tanke på hela områdets landskap. 
Tomterna ligger i olika delar av det vidsträckta småhusområdet. Höj-
ningen av exploateringstalet ökar våningsytan med i genomsnitt mindre 
än 60 m² per småhustomt.

I och med detaljplaneändringen får området nya bostäder, vars ekolo-
giskt och funktionellt mångsidiga takträdgårdar utgör en unik attrak-
tionsfaktor. Dessutom görs kompletteringsbyggandet på områdets 
småhustomter flexiblare och förutsättningarna för Botbyvikens ekolo-
giska korridor tryggas.

Beslut som detaljplanen bygger på

Generalplan 2016 för Helsingfors innehåller följande beteckningar för 
området: tomten 54037/6 och Kallviksvägens omgivning utgör ett bo-
stadsdominerat område A2 (kvartersexploateringstalet är i huvudsak 
1,0–2,0),  småhusområdet Broända väster och norr om Strandstensvä-
gen utgör i huvudsak ett bostadsdominerat område A4 (kvartersexploa-
teringstalet är i huvudsak under 0,4), områdets sydöstra del öster om 
Strandstensvägen utgör ett bostadsdominerat område A3 (kvartersex-
ploateringstalet är i huvudsak 0,4–1,2) och områdets västra och syd-
västra delar utgör ett rekreations- och grönområde. 

Enligt den underjordiska generalplanen 2021 för Helsingfors löper i nu-
läget ett bebyggt utrymme och en tunnel genom området i öst-västlig 
riktning på tomten 54037/6. De måste beaktas och förutsättningarna för 
att de ska fungera och kunna utvecklas måste säkerställas.

Detaljplanen stämmer överens med dessa generalplaner.

Detaljplaneändringen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska 
mål genom att främja bostadsproduktion vid goda kollektivtrafikförbin-
delser, förstärka stadsdelens livskraft och karaktär samt förebygga dif-
ferentieringen mellan olika områden.
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Stadsmiljönämnden godkände 21.5.2019 planeringsprinciperna för 
Kallviksvägen som underlag för den fortsatta planeringen.

Stadsstyrelsen reserverade 17.12.2018 tomten 54037/6 för Rakennus-
liike Reponen Oy och Roslings Manor Gardens för planering av bo-
stadsprojekt och partnerskapsplanläggning. Planeringsreserveringen 
förnyades med tomtchefens beslut 25.1.2022.

Områdets förutsättningar och nuläge

I området finns ett småhusområde i Broända bäckdal med omgivande 
grönområden från Kallviksvägens västra kant till Broändabäckens östra 
kant. Området gränsar till Botbyviken i söder och till Trankyans bo-
stadsområde från början av 2010-talet i norr. Dalen är en del av 
grönkorridoren östra Helsingfors kulturpark som sträcker sig från Bot-
byviken till Svarta backen.

Området har tidigare varit en del av ett vidsträckt öppet landskap med 
åker- och betesmarker som tillhörde lokala gårdar och gårdscentrum. 
Områdets äldsta byggnad var ett skolhus från år 1901, som förstördes i 
en brand hösten 2020. De äldsta egnahemshusen i området är från 
1940- och 1950-talen och de nyaste byggnaderna är småhus från 
2010- och 2020-talen. Norr om korsningen mellan Strandstensvägen 
och Kallviksvägen ligger en obebyggd tomt för bostadshus 54037/6, 
som planlades i början av 2000-talet och där det tidigare har funnits en 
grustäkt.

Områdets södra kant gränsar till Botbyviken och är mycket nära havsy-
tan. En skyddsvall byggdes i Botbyvikens innersta del på 2010-talet för 
att skydda tomterna och bostadsbyggnaderna mot översvämningar.

Största delen av Mellersta Nordsjö utgör ett grundvattenområde. I mit-
ten av Broända småhusområde finns ett kvartersområde för byggnader 
och anläggningar för samhällsteknisk försörjning, där det finns en 
byggnad för reservvattentäkt.

För området gäller flera detaljplaner från åren 1970–2012.

Helsingfors stad äger tomten 54037/6, kvartersområdena för byggna-
der och anläggningar för samhällsteknisk försörjning (ET) samt gatu-, 
park- och närrekreationsområdena. Kvartersområdena för egnahems-
hus och övriga hus för högst två familjer (AO) samt kvartersområdena 
för radhus och andra kopplade bostadshus (AR) är privatägda. Detalj-
planen har utarbetats på initiativ av staden. Staden höjer tomtexploate-
ringstalet för AO-tomterna utifrån de mottagna begärandena om detalj-
planeändring.
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Detaljplanens kostnader

Genomförandet av detaljplanen medför smärre kostnader för staden för 
byggarbeten på det allmänna område som ligger söder om kvarteret 
54037. Dessa kostnader preciseras vid den närmare planeringen. 
Dessutom medför flyttningar av ledningar i kvarteret 54037 kostnader 
på ca 130 000 euro för staden enligt följande: Vatten- och avloppsled-
ningar 100 000 euro, elledningar 30 000 euro.

Detaljplaneändringen höjer områdets värde. Värdet på den byggrätt 
som planläggs på den mark som staden äger uppgår grovt uppskattat 
till ca 4 miljoner euro.

Detaljplanen medför inte så avsevärd nytta för de privata markägarna 
att det skulle vara motiverat att tillämpa förfarandet med markanvänd-
ningsavtal i enlighet med stadsstyrelsens beslut 26.4.2021 (§ 310).

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt (MBL 65 §)

Detaljplaneförslaget var offentligt framlagt 12.5–10.6.2022.

Mot detaljplaneförslaget gjordes 3 anmärkningar, varav en var en pro-
testlista (undertecknad av totalt 12 personer).

Påpekandena i anmärkningarna gällde de tre lundområden som ligger i 
bäckdalsområdet i Broända och naturvärden i området för samhälls-
teknisk försörjning (ET), växelverkan under förslagsfasen, komplette-
ringsbyggandets massiva proportioner på tomten 54037/7 i förhållande 
till de omgivande småhusen, tillräckligheten av bilplatser, trafikförbin-
delsernas och räddningens funktionalitet, pålningens inverkan på 
grannhusens grund och byggandets inverkan på grundvattnet.

Följande myndigheter lämnade in utlåtanden:

 Helen Elnät Ab
 samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)
 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen)

Påpekandena i utlåtandena gällde det skyddade egnahemshus som 
ligger på adressen ********** elnätets kablar, vattenledningen och spill-
vattenavloppet på tomten 54037/7, beteckningar på områdesreserve-
ringar för ledningsgränderna för kvarteren 54043 och 54041, beteck-
ningar på ledningsgränderna på VL- och VL/SL-områdena, Piphyllans 
dagvattenavlopp samt beteckningar på ledningsgränderna för området 
som ska planteras norr om korsningen mellan Kallviksvägen och 
Strandstensvägen, avgränsningen av ET-tomten 54040/1, de lägsta 
byggnadsnivåerna i Botbyvikens innersta del med anledning av över-
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svämningsrisken, ren behandling av dagvatten samt bekämpningen av 
vibrationer och stombuller från Jokerbanan 2.

Dessutom meddelade följande parter att de inte har något att yttra:

 stadsmuseet
 samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)
 Helen Oy

Åtgärder efter att förslaget varit offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges sammanfattningar av anmärkning-
arna och myndighetsutlåtandena om detaljplaneförslaget samt bemö-
tandena 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.

Efter att planen varit offentligt framlagd gjordes ändringar i detaljplane-
kartans beteckningar eller bestämmelser och övriga material. Detalj-
planebeskrivningens sista kapitel innehåller en närmare redogörelse för 
ändringarna. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt 
muutokset).

Närmare motivering

Detaljplanens konsekvenser och den närmare motiveringen till planen 
framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12770 kartta, päivätty 22.3.2022, muutet-
tu 8.11.2022, päivitetty Kylk:n 8.11.2022 päätöksen mukaiseksi

2 Asemakaavan muutoksen nro 12770 selostus, päivätty 22.3.2022 , 
muutettu 8.11.2022, päivitetty Kylk:n 8.11.2022 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 22.3.2022, täydennetty 8.11.2022 ja asukastilai-
suuden muistio 5.9.2019 ja pientaloinfotilaisuuden muistio 31.10.2019

4 Osa päätöshistoriaa
5 Muistutukset
6 Havainnekuva AK-korttelista, 23.9.2022
7 Kaavamuutoshakemukset, kaavio 7.2.2022

Bilagematerial
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1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Kuvaliite suojelukohteesta ja Broändan pientaloalueesta, 24.1.2022
4 Tehdyt muutokset

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

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

Förslagstext

Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter

Förslagstext

Kymp/Ekonomistöd Förslagstext
Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

De som 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

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.01.2023 § 35

HEL 2020-007904 T 10 03 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-
Vuosaari) kortteleiden 54037–54045, korttelin 54046 tonttien 4, 6-9 ja 
12, korttelin 54141 tontin 2 ja lähivirkistys-, vesi-, puisto- ja katualuei-
den asemakaavan muutoksen 22.3.2022 päivätyn ja 8.11.2022 muute-
tun piirustuksen nro 12770 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta il-
menevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 08.11.2022 § 622

HEL 2020-007904 T 10 03 03

Hankenumero 0592_20

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 22.3.2022 päivätyn ja 8.11.2022 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12770 (liite nro 3) hyväksymistä. Asemakaavan 
muutos koskee 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-Vuosaari) kort-
teleita 54037–54045, korttelin 54046 tontteja 4, 6-9 ja 12, korttelin 
54141 tonttia 2 ja lähivirkistys-, vesi-, puisto- ja katualueita.

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

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

Käsittely

08.11.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Tuukka Linnas. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

26.04.2022 Ehdotuksen mukaan

29.03.2022 Poistettiin

22.03.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Tuukka Linnas, tiimipäällikkö (asemakaavoitus), puhelin: 310 37308

tuukka.linnas(a)hel.fi
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
Anna-Maaria Särkkä, maisema-arkkitehti (kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu), puhe-
lin: 31042161

anna-maaria.sarkka(a)hel.fi
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37347

karri.kyllastinen(a)hel.fi
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja (ympäristöpalvelut), puhelin: 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 3.6.2022

HEL 2020-007904 T 10 03 03

Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu on pyytänyt kaupungin-
museolta lausuntoa Vuosaaressa sijaitsevan Broändan asemakaavan 
muutoksen ehdotuksesta. Museo tarkastelee hanketta kulttuuriympäri-
stön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu kantanaan seuraavaa.

Broändan kaavamuutoksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja yhtenäi-
stää alueen kaavamääräyksiä, ja antaa pientalotonttien omistajille 
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samat mahdollisuudet tonttinsa kehittämiseen, kuin aiemmin on myön-
netty tonttikohtaisesti kaavapoikkeamina. 

Historiallisesti kerrostuneelle pientaloalueelle ei ole tehty kulttuuriympä-
ristöinventointia, eikä museo ole sitä OAS-lausunnossaan velvoittanut. 
Alueen rakennuskanta on pääsääntöisesti korkealaatuista omakoti- ja 
rivitalorakentamista, mutta voittopuolisesti niin nuorta ettei miljöön kult-
tuuriympäristön arvoja ole vielä tunnistettu.

Luonnoslausunnossaan museo tähdensi, että aluetta yksityiskohtai-
semmin tarkasteltaessa osoitteessa Kurkimoisio 8 (kiinteistötunnus 91-
419-4-171) sijaitseva omakotitalo täyttää Mrl:n 57 § vaalimisen kriteerit 
arkkitehtonisen laadun osalta. Arkkitehti Matti Liedon vuonna 1970 su-
unnittelema atrium-rakennus on säilyttänyt alkuperäisen arkkitehtoni-
sen ilmeensä, ja heijastelee monin tavoin aikansa omakotitaloihanteita. 
Tämän johdosta museo esitti rakennukselle sr-2 merkintää.

Kaavaehdotuksessa rakennuksen arvot on huomioitu sr-merkinnällä, 
eikä kaupunginmuseolla ole Broändan asemakaavan muutoksen ehdo-
tukseen huomautettavaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kau-
punginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 11.6.2021

Lisätiedot
Juha Vuorinen, tutkija, puhelin: 310 36940

juha.h.vuorinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 10.02.2022 § 10

HEL 2020-007904 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12770 pohjakartan 
kaupunginosassa 54 Vuosaari. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12770
Kaupunginosa: 54 Vuosaari
Kartoituksen työnumero: 2/2021
Pohjakartta valmistunut: 26.3.2021
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Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi
Ville Jussila, kiinteistöinsinööri, puhelin: 310 31825

ville.jussila(a)hel.fi
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§ 29
Ledamoten Matias Pajulas motion om höjbara trafikhinder på gator 
som leder till centrala platser

HEL 2022-007410 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Matias Pajulan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Matias Pajula och 25 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att Helsingfors ska utreda möjligheten att placera höjbara trafikhinder 
på gator som leder till centrala platser i staden, såsom i omgivningen 
av Senatstorget och Salutorget.         

Stadsmiljösektorns trafik- och gatuplaneringstjänst kommer att utarbeta 
en utredning om ändamålsenliga sätt att förhindra körning med motor-
fordon in i folkmassor under evenemang. Ärendet bereds i samverkan 
med polisen, räddningsverket och stadskansliets säkerhets- och be-
redskapsenhet. Utredningsgruppen arbetsprogram utarbetas för tillfället 
och arbetet utförs under början av året.

I centrala Helsingfors har man använt pollare som är fasta och kan 
öppnas. Öppningsbara pollare är mekaniska och kan öppnas eller sän-
kas manuellt med en nyckel. I Helsingfors centrum har sänkbara polla-
re installerats på Glogatan, Universitetsgatan, Eero Erkkos gata, Stora 
Robertsgatan och Medborgartorget. Det har förekommit problem med 
genomförandet av pollarna och deras funktionalitet.
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Sänkbara pollare används på gågator och torgområden, där det finns 
behov av antingen servicekörning eller körning till fastigheter. Med pol-
lare förhindras onödig körning och parkering i området. Genom att sän-
ka pollarna kan nödvändig körning och servicekörning till fastigheten 
tillåtas. Krocktåliga sänkbara stolpar är tyngre till sin konstruktion och 
kräver större konstruktioner under marken.

Priset för installation av sänkbara krocktåliga pollare är cirka 20 000 
euro/styck. Pollare ska installeras med 1,5 meters mellanrum. Investe-
ringskostnaderna för att förhindra körning på vidsträckta områden blir 
avsevärda. Installationen av pollare i gatuområden försvåras även av 
ledningar och rörläggningar som placerats under marken. Det finns inte 
mycket ledigt utrymme för underjordiskt byggande i gatuområden och 
installationen av sänkbara pollare kan kräva att ledningar och rörlägg-
ningar flyttas. För att säkerställa att pollarna fungerar krävs dessutom 
att man ändrar på dräneringen av gator. Detta förorsakar ytterligare 
tilläggskostnader för installationen av pollare.

Fastställandet av områden för viktiga spontana och organiserade fester 
och evenemang förutsätter samarbete med polisen, räddningsverket 
och stadens säkerhets- och beredskapsenhet. Planeringen av sänkba-
ra pollare i allmänna områden hör till trafik- och gatuplaneringens upp-
gifter. 

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer 
överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 och 4 mom. i förvaltningsstadgan besvarar stads-
styrelsen en motion som undertecknats av minst 25 ledamöter och fö-
relägger svaret fullmäktige.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Matias Pajulan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
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Kaupunginhallitus 23.01.2023 § 36

HEL 2022-007410 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 23.08.2022 § 427

HEL 2022-007410 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin keskusta-alueella on käytetty ajoesteinä joko kiinteitä polla-
reita tai avattavia pollareita. Avattavat pollarit ovat joko avaimella ma-
nuaalisesti avattavia tai alas laskeutuvia mekaanisia pollareita. 
Helsingin keskustassa on tehty päätökset alaslaskettavien pollareiden 
toteuttamisesta Kluuvikadulle, Yliopistokadulle, Kansalaistorille ja Eero 
Erkon kadulle sekä Iso Roobertinkadulle. Pollareiden toteuttamisessa 
ja toiminnassa on ollut haasteita.

Alas laskeutuvia pollareita käytetään kävelykaduilla ja torialueilla, joissa 
on tarvetta joko huoltoajoon tai kiinteistölle ajoon. Pollareilla estetään 
asiaton ajo sekä pysäköinti alueella. Pollarit laskemalla voidaan sallia 
välttämätön ajo kiinteistölle sekä huoltoajo tiettynä kellonaikana. Alas 
laskeutuvia pollareita ei ole yleisillä alueilla asetettu turvallisuussyistä 
(törmäyksen kestäviä). Ajoneuvojen pysäyttämiseen tarkoitetut alas 
laskeutuvat pylväät ovat rakenteeltaan raskaampia ja edellyttävät laa-
jempia rakenteita maan alle. Yksityisen tai muun toimijan toimesta on 
keskusta-alueelle myönnetty lupia asettaa törmäyksen kestäviä polla-
reita yleiselle alueelle. 

Alas laskeutuvien törmäyksen kestävien pollareiden asentamisen hinta 
on noin 20 000 euroa/kpl. Pollareita tulee asetta noin 1,5 m välein, jo-
ten laajojen alueiden ajon estäminen tuo merkittäviä investointikustan-
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nuksia. Haasteita pollareiden asettamiseen katualueelle tuo maanalle 
asetetut johdot ja putkitukset. Katualueella ei juurikaan ole vapaata ti-
laa maanalaiseen rakentamiseen ja alas laskeutuvien pollareiden aset-
taminen voi vaatia myös johtojen ja putkitusten siirtämistä. Lisäksi pol-
lareiden toiminnan varmistamiseksi edellytetään kadun kuivatusjärjes-
telyiden muutoksia. Tämä tuo merkittäviä lisäkustannuksia pollareiden 
toteutukseen.

Kaupungin keskeisten spontaanien ja järjestettyjen juhlien alueiden 
määrittäminen edellyttää yhteistyötä poliisin, pelastuslaitoksen ja kau-
pungin turvallisuus- ja valmiusyksikön kanssa. Alas laskeutuvien polla-
reiden suunnittelu yleisillä alueilla kuuluu liikenne- ja katusuunnittelu-
palvelun tehtäviin. 

Mikäli edellä esitetty huomioiden katsotaan tarkoituksenmukaiseksi läh-
teä sijoittamaan alas laskeutuvia pollareita kaupungin keskeisille alueil-
le valmistellaan asia yhteistyössä poliisin, pelastuslaitoksen ja kau-
pungin turvallisuus- ja valmiusyksikön kanssa. Liikenne- ja katusuunnit-
telupalvelu tulee vuoden 2023 kevääseen mennessä laatimaan selvi-
tyksen edellä mainittujen tahojen kanssa tarkoituksenmukaisista keino-
ista estää tilaisuuksien aikana ajo väkijoukkoon kaupungin keskeisille 
ajoväylillä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Pekka Nikulainen, johtava liikenneinsinööri: 310 37122

pekka.nikulainen(a)hel.fi
Jouni Korhonen, johtava liikenneasiantuntija, puhelin: 310 37080

jouni.korhonen(a)hel.fi
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§ 30
Ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelins motion om att förbättra 
trafiksäkerheten i Godahoppsparken på Busholmen

HEL 2022-007413 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Silja Borgarsdottir Sandelinin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelin och 25 andra ledamöter före-
slår i sin motion att Helsingfors stad ska förbättra trafiksäkerheten i 
Godahoppsparken på Busholmen och utarbeta lösningar för att förhind-
ra icke-önskad fordonstrafik i parken samtidigt som man ska säkerstäl-
la att räddningsfordon och servicebilar kan ta sig in i den.   

Syftet med Godahoppsparken är att fungera som ett rekreationsområ-
de och en grön led för gång och cykling. Den trafikmässigt mest bety-
dande vägen i parken är den regionala leden för gång och cykling som 
går i parkens längdriktning. Leden kommer att förena Gräsviken med 
havsstranden efter att den bro som ska förena den södra delen av par-
ken med de övriga delarna blivit klar. Byggarbetet i parkens södra del 
pågår och den anläggs i etapper under de kommande åren.

Parken gränsar mot nio gator: Medelhavsgatan, Västrahamnsgatan, 
Öresundsgatan, Suezgatan, Kap Hornsgatan, Riogatan, Godahopps-
gatan, Malagagatan, Livornogatan samt Busholmsgränden. I ändarna 
av gatorna vid utkanten av parken kommer man att bygga portar för att 
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framhäva förändringen i trafikmiljön mellan parken och gatuområdena. 
Portar har installerats i ändarna av alla gator förutom Riogatan, Goda-
hoppsgatan och Busholmsgränden. Installationen av portarna vid Rio-
gatan och Godahoppsgatan planeras ske 2023. Det har inte planerats 
någon port för ändan av Busholmsgränden eftersom grändens trafikmil-
jö är annorlunda i förhållande till de andra gatorna. Genomgång på 
Busholmsgränden är tillåten endast för fotgängare och cyklister.

Gränsen mellan gata och park vid parkens ytterkant har försetts med 
trafikmärken som anger kombinerad cykel- och gångbana. Bilkörning är 
förbjuden i parken. Trafikmärken har placerats vid alla gator förutom i 
ändan av Godahoppsgatan. I planeringen har man beaktat både den 
servicekörning som parkens uppehåll kräver och fastigheternas rädd-
ningsvägar som går genom parken.

För att förhindra genomkörning placerar stadsmiljösektorn ett trafik-
märke som saknas i ändan av Godahoppsgränden och flyttar trafik-
märken till synligare platser på Öresundsgatan, Suezgatan och Kap 
Hornsgatan. I ändan av Riogatan och Godahoppsgatan vid parkens 
kant placeras planteringslådor tillfälligt ända tills de planerade portarna 
har byggts. Planteringslådorna förtydligar förändringen i miljön mellan 
gata och park. Dessutom utreds om man kan placera möbler i parken i 
syfte att med visuella medel förhindra lockelsen att köra igenom parken 
med bil. I planeringen av de nya parkmöblerna beaktas de utrymmes-
behov som räddningsvägar och parkens uppehåll för med sig.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer 
överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 och 4 mom. i förvaltningsstadgan besvarar stads-
styrelsen en motion som undertecknats av minst 25 ledamöter och fö-
relägger fullmäktige sitt svar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Silja Borgarsdottir Sandelinin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.01.2023 § 37

HEL 2022-007413 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 25.10.2022 § 593

HEL 2022-007413 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Hyväntoivonpuiston pohjoisosa on suurimmalta osin valmistunut vuon-
na 2020. Hyväntoivonpuisto on suunniteltu aikaa kestäväksi. Puistossa 
liikkuvan henkilön turvallisuuden tunne on ollut yksi suunnittelua ohjan-
nut tekijä. Puiston pääasiallinen tarkoitus on toimia virkistysalueena ja 
vehreänä jalankulun ja pyöräilyn väylänä. Erilaiset toiminnat tukevat 
puiston monipuolista käytettävyyttä. Puiston liikenteellisesti merkittävin 
reitti on puiston suuntaisesti kulkeva alueellinen jalankulun ja pyöräilyn 
väylä, joka tulee puiston eteläisen osan ja eri puiston osia yhdistävän 
sillan valmistuttua yhdistämään Ruoholahden merenrantaan. Puiston 
eteläosan rakentaminen on käynnissä ja sitä rakennetaan vaiheittain 
tulevien vuosien aikana.

Hyväntoivonpuisto rajautuu yhdeksään katuun, jotka ovat Välimerenka-
tu, Länsisatamankatu, Juutinraumankatu, Suezinkatu, Kap Horninkatu, 
Rionkatu, Hyväntoivonkatu, Malagankatu, Livornonkatu sekä Jätkä-
saarenkuja. Katujen päihin puiston reunalle on suunniteltu portit ko-
rostamaan liikenneympäristön muutosta puiston ja katualueen välillä. 
Portit on asennettu kaikkien katujen päihin lukuun ottamatta Rionkatua, 
Hyväntoivonkatua sekä Jätkäsaarenkujaa. Rionkadulle ja Hyväntoivon-
kadulle porttien asennus on aikataulutettu vuodelle 2023. Jätkäsaaren-



Helsingfors stad Protokoll 2/2023 150 (173)
Stadsfullmäktige

Ärende/10
01.02.2023

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 FI02012566

kujan päähän ei ole suunniteltu porttia kujan ollessa liikenneympäristöl-
tään erilainen muihin katuihin nähden. Jätkäsaarenkujalla kulku on sal-
littu ainoastaan jalankulkijoille ja pyöräilijöille. 

Puiston reunoille katujen ja puiston rajalle on suunniteltu yhdistetyn 
jalkakäytävän ja pyörätien liikennemerkit, jotka kertovat autoilun olevan 
kiellettyä puistossa. Liikennemerkit on asennettu kaikkien katujen paitsi 
Hyväntoivonkadun päähän. Puistossa ei ole huoltoajon tarvetta liiketilo-
jen puolesta. Puistossa on kuitenkin muuta puiston kunnossapitoa 
edellyttävää huoltoajoa sekä kiinteistöjen pelastusreittejä, jotka on hu-
omioitu suunnittelussa.

Autojen läpiajon estämiseksi puistossa kaupunkiympäristön toimiala tu-
lee asentamaan puuttuvan liikennemerkin Hyväntoivonkujan päähän 
sekä siirtämään Juutinraumankadun, Suezinkadun ja Kap Horninkadun 
liikennemerkkejä näkyvämmälle paikalle. Rionkadun ja Hyväntoivonka-
dun päähän puiston reunalle tullaan siirtämään tilapäisesti istutuslaati-
kot siksi ajaksi kunnes suunnitellut portit saadaan rakennettua puiston 
reunalle. Istutuslaatikot tulevat selkeyttämään ympäristön muutosta ka-
dun ja puiston välillä. Lisäksi kaupunkiympäristön toimiala tutkii kadun 
kalusteiden sijoittamista puistoon tavoitteena estää autojen läpiajon 
houkuttelevuutta visuaalisin keinoin. Uusien kadun kalusteiden suunnit-
telussa huomioidaan pelastusreittien ja puiston kunnossapidon vaati-
mat tilatarpeet.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri: 310 37490

teemu.vuohtoniemi(a)hel.fi
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§ 31
Ledamoten Coel Thomas motion om att utreda metrotrafik dygnet 
runt

HEL 2022-007405 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Coel Thomasin aloite
2 Lausunto, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, 1.9.2022

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Coel Thomas och 31 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden gör en omfattande utredning om att utöka metrotrafiken till 
att gå dygnet runt.

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) svarar för ordnandet 
av kollektivtrafik i Helsingfors. HRT planerar trafiken och beställer kol-
lektivtrafiktjänster av operatörer. Metrotrafiken beställer HRT av 
Helsingfors stads trafikverk (HST), som tillhandahåller den i samarbete 
med Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab. HRT har behörighet att fatta 
beslut om att införa nattlig metrotrafik, och därmed ligger det i första 
hand på HRT att undersöka förslaget i fullmäktigemotionen.

Det har gjorts flera fullmäktigemotioner och andra undersökningar om 
nattlig metrotrafik, det vill säga om att förlänga tiden då metron kör till 
efter 23.30. I alla utredningar som gjorts med anledning av dessa har 
man kommit fram till att det inte är lönsamt med nattlig metrotrafik.
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I sitt utlåtande framför HRT åsikten att det med tanke på ekonomin, tra-
fikskötseln, passagerarsäkerheten, servicen och passagerarupplevel-
sen inte finns förutsättningar för att utöka trafikeringstiden. Nattrafiken 
skulle inte bli kostnadseffektiv ens om den kördes med 30 minuters in-
tervall i likhet med spårvagnen i Tammerfors. I nuläget ser HRT det inte 
heller som befogat att göra en ny utredning om nattlig metrotrafik. Efter 
de senaste utredningarna har pandemin fått passagerarmängderna att 
minska dramatiskt och den ekonomiska situationen har försämrats av-
sevärt, vilket har försämrat förutsättningarna för att utöka trafikeringsti-
den.

År 2009 gjordes en utredning om att införa nattlig metrotrafik. Utifrån ut-
redningen kunde man konstatera att det tills vidare inte är motiverat att 
utöka metrons trafikeringstid, eftersom servicenivån och trygghetskäns-
lan i metron vore otillräckliga och kollektivtrafiksystemet skulle bli inef-
fektivt.

HRT ordnade ett försök där metrotrafiken förlängdes med två timmar 
under veckoslutsnätter åren 2013–2014. Försöket varade i mer än ett 
år. Medan försöket pågick samlade HRT in data om både metro- och 
busstrafiken. Resultaten bekräftade den tidigare uppfattningen att pas-
sagerarmängderna sjunker kl. 22–02 på veckoslutsnätter och ökar igen 
kl. 03–04.30. De två extra trafiktimmarna sammanföll alltså med den 
tidpunkt då antalet passagerare var minst.

Metrons passagerarkapacitet är stor, och driften av stationerna blir dyr 
under nattens timmar i förhållande till det ringa passagerarantalet. Där-
för leder en längre trafikeringstid till att kollektivtrafiken blir ekonomiskt 
ineffektiv. Det går inte heller att helt ersätta nattbussarna med metrotra-
fik, och därför behövs i vilket fall som helst antingen matarbussar eller 
separata nattbussar som ett komplement till metron. Båda alternativen 
skulle leda till ett dyrt och eventuellt överlappande överutbud under de 
tystaste småtimmarna.

Både bristen på kostnadseffektivitet på grund av det ringa passagera-
rantalet och andra trafikeringskostnader talar emot nattlig metrotrafik. 
Om trafikeringstiden utökades skulle trafikantersättningarna öka. Dess-
utom skulle stationerna öppettider förlängas och behovet av ordnings-
vakter och biljettkontrollanter öka, vilket skulle öka kostnaderna ytterli-
gare. Antagandet att fler ordningsvakter och biljettkontrollanter skulle 
behövas baserar sig på tidigare utredningar, som har visat att det är 
mycket vanligare att passagerare beter sig störande eller åker utan bil-
jett på natten. Dessutom har trygghetskänslan varit dålig på nätterna 
såväl i metron som i övrig spårtrafik, vilket minskar efterfrågan och ut-
gör en grund för fler ordningsvakter.
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Utöver kostnaderna måste även trafikskötseln beaktas när man bedö-
mer förutsättningarna för att utöka metrons trafikeringstider. Nattetid ut-
förs bland annat underhåll av infrastruktur och utbildningskörningar på 
metrospåren. Dessa åtgärder kan inte utföras när trafiken är i gång. 
Sådant underhåll av metrotågen som kräver att tåget tas ur trafik och 
körs till depån utförs också i huvudsak nattetid. Därför behövs ett un-
derhållsfönster utan metrotrafik varje natt för att en smidig och funge-
rande trafik ska kunna garanteras.

Vissa nätter är antalet passagerare tillräckligt för att metron ska kunna 
trafikeras lönsamt nattetid: på veckosluten under lillajulssäsongen i no-
vember–december, när stora publikevenemang ordnas nära metroba-
nan och vid till exempel nyår och valborg. Då är det motiverat att trafi-
kera metron kl. 23.30–1.30 eftersom efterfrågan är tillräcklig. Samtidigt 
minskar behovet av extra turer på nattbusslinjerna tack vare metron. 
HRT kommer fortsättningsvis att följa denna princip. Annars är ett se-
parat linjenät för nattbussar ett kostnadseffektivare sätt att tillhandahål-
la nattlig kollektivtrafik.

HRT, direktionen för HST och stadsmiljönämnden har gett utlåtanden i 
ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandena.

Enligt 30 kap. 11 § 2 och 4 mom. i förvaltningsstadgan besvarar stads-
styrelsen en motion som undertecknats av minst 25 ledamöter och fö-
relägger fullmäktige sitt svar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Coel Thomasin aloite
2 Lausunto, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, 1.9.2022

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.01.2023 § 38

HEL 2022-007405 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 13.09.2022 § 495

HEL 2022-007405 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon:

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) vastaa joukkoliiken-
teen järjestämisestä Helsingissä. HSL suunnittelee liikenteen ja tilaa 
joukkoliikennepalvelut operaattoreilta. Metroliikenteen osalta HSL tilaa 
liikenteen tuotannon Helsingin kaupungin liikennelaitokselta (HKL), joka 
tuottaa sen yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n 
(Kaupunkiliikenneyhtiö) kanssa. Päätös metron yöliikenteen lisäämise-
stä kuuluu HSL:n toimivaltaan ja siten myös valtuustoaloitteen ehdo-
tuksen tutkiminen on ennen kaikkea HSL:n asia.

Metron liikennöintiajan jatkamisesta on tehty aloitteita aiemminkin. HSL 
toteutti Helsingin kaupungin pyynnöstä 15.11.2013 alkaen reilun vuo-
den kestäneen kokeilun, jonka aikana perjantain ja lauantain jälkeisinä 
öinä metroa liikennöitiin klo 1.30 asti. Kokeilun ensimmäisen puolen 
vuoden kokemuksista HSL totesi seuraavaa. ”Kokeilun aikana kerättiin 
tietoa sekä metrosta että busseista. Selvityksissä havaittiin viikonlopun 
yöliikenteestä se, että matkustajamäärä vähenee klo 22–02 ja nousee 
sitten klo 3–4.30. Tämä ei ole taloudellista joukkoliikennettä, koska 
metron kapasiteetti on suuri ja asemien ylläpitotunnit kalliita. Yömetrolle 
riittävä matkustajamäärä saavutetaan viikonloppuisin pikkujoulukaudel-
la marras-joulukuussa sekä joinakin erityisinä öinä kuten uutena vuote-
na ja vappuna. Tuolloin metron liikennöinti vähentää busseilla liikennöi-
tävien N-linjojen kaksoislähtöjen tarvetta, joten metroa on järkevää lii-
kennöidä klo 23.30–1.30 välisenä aikana.” Kuukausittaiset yömetron 
matkustajamäärät vuonna 2014 vaihtelivat 25 000 - 45 000 matkusta-
jan välillä.
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Koronapandemia vaikutti voimakkaasti joukkoliikenteen käyttöön. Pa-
lautuminen joukkoliikenteen pariin on alkanut vähitellen, mutta mat-
kustajamäärän ennustetaan jäävän pitkäaikaisesti pienemmäksi kuin 
ennen pandemiaa. Joukkoliikenteen matkustajamäärän arvioidaankin 
alittavan vielä vuonna 2025 ennätysvuoden 2019 matkustajamäärän 
noin yhdeksällä prosentilla.

Koronan myötä joukkoliikenne on joutunut kustannuskriisiin. HSL on 
koronan myötä joutunut tekemään säästötoimenpiteenä leikkauksia 
joukkoliikenteen palvelutasoon. HSL:n mahdollisuudet palvelutason 
nostamiseen lähivuosina ovat hyvin rajalliset. HSL:n kaudelle 2023–
2025 asetettu lipputulotavoite sisältää paineita lippujen hintojen koro-
tuksille, jotta HSL:n talous saadaan tasapainoon.

Metroasemien läheisyydessä sekä Helsingissä että Espoossa asuu tu-
hansia asukkaita enemmän kuin ennen Länsimetron avautumista edel-
lisen yömetrokokeilun aikaan. Länsimetron toinen vaihe lisää tätä 
määrää edelleen merkittävästi. Metron liikennöintiajan pidentäminen 
vaikuttaisi erityisesti näiden ihmisten yölliseen liikkumiseen. Yöllinen 
matkustamistarve hoidetaan nykyisin bussiliikenteellä, jolla pystytään 
tarjoamaan riittävää palvelua myös muualle kuin metroasemien 
välittömään läheisyyteen.

Metron liikennöintiajan kasvattaminen lisäisi joukkoliikenteen järjestä-
misen kustannuksia. Suuria säästöjä ei tässä yhteydessä todennäköi-
sesti ole saatavissa korvautuvasta bussiliikenteestä, koska metroliiken-
ne tarvitsee aina tuekseen bussiliikennettä, jotta joukkoliikenteen pal-
velutaso pysyisi kohtuullisena myös muualla kuin metroasemien lähei-
syydessä. Liikennöinnin lisäkustannusten lisäksi metron laajempi lii-
kennöintiaika aiheuttaa haasteita ja lisäkustannuksia myös radan kun-
nossapidolle.

Metron liikennöintiajan jatkamisen lisäarvoon matkustajille vaikuttaa 
metroasemien vaikutuspiirissä asuvien asukkaiden kasvava määrä. Yö-
liikennöinti kuitenkin lisäisi joukkoliikenteen järjestämisen kustannuksia. 
Joukkoliikenteen nykyisen taloustilanteen näkökulmasta katsoen ehdo-
tettu selvitys metron liikennöintiajan lisäämiseksi ei ole juuri nyt ajan-
kohtainen.

06.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 2/2023 156 (173)
Stadsfullmäktige

Ärende/11
01.02.2023

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 FI02012566

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 06.09.2022 § 66

HEL 2022-007405 T 00 00 03

Lausunto

Johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Pääkaupunkiseudun metroliikenteen tilaajana toimii Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymä (HSL), jonka tilaaman metroliikenteen tuottaa 
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) yhteistyössä Pääkaupun-
kiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n (Kaupunkiliikenneyhtiö) kanssa.

Nykyään metron liikenne päättyy pääsääntöisesti HSL:n määrittelemän 
palvelutason mukaisesti klo 23.30. Tarvittaessa ja metron liikennettä on 
erillisen harkinnan mukaan jatkettu erilaisten suurtapahtumien yhtey-
dessä.

Vakituista metron yöliikennettä on selvitetty useaan otteeseen aiempi-
na vuosina: vuonna 2009 tehtiin metron yöliikenteen laajentamisselvi-
tys ja vuosina 2013 – 2014 toteutettiin metron pidennetyn liikenteen 
kokeilu viikonloppuisin. Edellisen kerran metron yöliikennettä käsiteltiin 
vuonna 2017 tehdyn valtuustoaloitteen yhteydessä.

Vuonna 2009 tehdyssä Metron yöliikenteen laajentamisselvityksessä ei 
löydetty perusteita laajentamiselle muun muassa palvelutason tai tur-
vallisuusnäkökulmien osalta eikä joukkoliikennejärjestelmän kustannus-
tehokkuuden kannalta. Selvityksessä todetaan myös yöbussilinjojen 
vaikutusalueen kattavuuden olevan metroliikenteen kaltainen ja tarjoten 
myöhäisillan hiljaisen kysynnän aikana myös paremman ja kustannus-
tehokkaan palvelutason matkustajamäärien hoitamiseen. Metroliiken-
teen kustannuksista, liikennöintikustannusten ohella, merkittävän osan 
muodostavat vartioinnin tarve ja mahdollinen liityntäliikenne.

Marraskuusta 2013 vuoden 2014 loppuun jatkuneen metron pidennetyn 
liikenteen kokeilun aikana metro liikennöi viikonloppuisin klo 1.30 asti. 
Kaupunginhallituksen lausunnossa koskien HSL:n alustavaa toiminta- 
ja taloussuunnitelmaa 2015 – 2017 (22.9.2014, § 962) todetaan, että 
metron yöliikenteen aiheuttama joukkoliikenteen kustannusten kasvu 
on saatuun joukkoliikennejärjestelmän palvelutason parantumiseen ja 
matkustajien hyötyyn nähden suuri.

Metron yöliikenne vaatisi lisäresursseja vartiointiin sekä kasvattaisi kul-
jettajatarvetta. Vuoden 2017 valtuustoaloitteen käsittelyä varten tehty-
jen alustavien selvitysten perusteella rajoitettu kokeilujakson kaltainen 
lisäliikenne ei aiheuttaisi huomattavia muutoksia metroradan ja junaka-
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luston kunnossapitojärjestelyissä. Sen sijaan ympärivuorokautinen met-
roliikenne kasvattaisi kunnossapitokustannuksia merkittävästi. Myös 
vuotuisen kilometrimäärän lisäys lisää kustannuksia tihentyneenä huol-
tovälinä kaluston kunnossapidossa. 

Kunnossapitotoiminnan yleiseen järjestelyyn ympärivuorokautinen met-
roliikenne toisi huomattavia muutoksia ja haasteita, sillä kunnossapito-
toiminnalle ei olisi käytettävissä selkeää vapaata ratakapasiteettia ja -
aikaa. Vapaan työskentelyajan poistuminen radalta sekä junakaluston 
luontaisen seisonta-ajan lyhentyminen nostaisivat kunnossapitokustan-
nuksia ja tuottaisivat haasteita säilyttää nykyinen liikenteen luotettavu-
ustaso. Tarkempi kunnossapitotoiminnan kustannusten selvittäminen 
vaatisi erillisen selvityksen.

Vuonna 2017 arvioitiin pelkän viikonloppujen pidennetyn liikenteen tu-
ottavan vähintään noin 300.000 euron korotuksen vuotuisiin järjestyk-
senvalvonnan kustannuksiin. Ympärivuorokautisen liikenteen kohdalla 
järjestyksenvalvonnan kustannukset kasvaisivat merkittävästi enem-
män laajentunut metroverkko huomioiden. Vuonna 2022 käytettävissä 
olevien tietojen perusteella arvioidaan, että viikonloppujen yöliikenne 
nostaisi järjestyksenvalvontakuluja n. 8 % nykyisestä. Jatkuva ympä-
rivuorokautinen metroliikenne sen sijaan kasvattaisi järjestyksenvalvon-
takuluja vähintään n. 2,1 milj. eurolla vuodessa, joka olisi lähes 26 % 
korotus nykyisiin kustannuksiin.

HSL:n vastuulla on kokonaisvaltaisesti arvioida yöliikennemuutosten 
vaikutuksia koko seudun joukkoliikenteen kustannustasoon. HKL yh-
dessä Kaupunkiliikenneyhtiön kanssa tuottaa tarvittaessa tietoa arvio-
innin pohjaksi. Mahdollinen päätös yöliikenteen laajentamisesta kuuluu 
HSL:n toimivaltaan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätiedot
Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi
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§ 32
Motioner inlämnade vid sammanträdet

Beslut

Budgetmotioner

 ledamoten Ville Jalovaaras budgetmotion om att öppna ett nytt ser-
viceställe för hälso- och sjukvård i Havsrastböle köpcenter

Fullmäktigemotioner

 ledamoten Ozan Yanars motion om skolornas praxis för att hänvisa 
elever till S2-undervisning

 ledamoten Ville Jalovaaras motion om att placera nya stadscykels-
tationer Nordsjö hamn

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31 ja 32 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 25 ja 26 §: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 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
 00580 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1
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:
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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-
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.
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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
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 27 ja 28 §: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-
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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.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:   helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
 00580 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1
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
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 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.

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
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

21, 22, 23, 24, 29, 30, 31 och 32 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

25 och 26 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 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 
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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 besöksadress fram till 24.12.2021 är den föl-
jande

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5

 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den 
följande

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Sörnäsgatan 1

 00580 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000

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

Formen för och innehållet i besvärsskriften

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

I besvärsskriften ska uppges:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2023 167 (173)
Kaupunginvaltuusto

01.02.2023

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 FI02012566

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;

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 
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(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: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: 09 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

3
BESVÄRSANVISNING

27 och 28 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

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

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

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

hör till dess verksamhetsområde.

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista 
dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2023 169 (173)
Kaupunginvaltuusto

01.02.2023

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 FI02012566

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 besöksadress fram till 24.12.2021 är den föl-
jande

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5

 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den 
följande

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Sörnäsgatan 1

 00580 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000

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

Formen för och innehållet i besvärsskriften



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2023 170 (173)
Kaupunginvaltuusto

01.02.2023

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 FI02012566

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.

Protokoll
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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
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 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

Harry Bogomoloff
puheenjohtaja
ordförande

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Sini Korpinen Tuomas Nevanlinna
23-31 §

Mika Raatikainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 08.02.2023.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 08.02.2023.


