
Helsingin kaupunki Esityslista 27/2015 1 (2)
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Ykp/2
17.11.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2100 Kansakoulukatu 3 +358 9 310 1673 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
kaupunkisuunnittelu@hel.fi www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu +358 9 310 37409 FI02012566

2
Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuustoaloitteesta, joka koskee basaarialueen perustamista 
Helsinkiin (b-asia)

HEL 2015-009979 T 00 00 03

Lausuntoehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kaavoituksessa pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon 
yrittäjien tarpeet. Erityisesti basaarien kaltaiset pienet myymälät ja 
palvelut ovat keskustavetoista toimintaa, johon tavoitteena on tarjota 
riittävästi liiketilaa hyvillä sijainneilla. Ne tuovat palveluita asukkaille ja 
luovat samalla kaupunkiympäristöä monipuolisine toimintoineen. 
Kuitenkin kaavoitus vain mahdollistaa toimitilojen sijoittumisen kaavan 
osoittamalle paikalle, mutta kaupunki ei itse pääsääntöisesti rakenna 
yrityksille näitä tiloja. Muiden omistamien tilojen vuokraamisesta 
yrityksille vastaa toimitilojen omistaja. Esimerkiksi useiden vanhojen 
ostareiden tiloista voisi löytyä olemassa olevia kohtuuhintaisia tiloja 
basaarien kaltaisille myymälöille ja palveluille. Näiden tilojen omistajuus 
on usein jakautunut monelle eri toimijoille.

Kaupunkisuunnittelulautakunta haluaa edistää sitä, että Helsinki on 
vetovoimainen yritysten sijaintipaikka. Mahdollinen basaarialue myös 
rikastaisi Helsingin kaupunkikulttuuria. Tarvittavien kaavamuutosten 
edellytykset arvioidaan normaaliin tapaan osana hanketta koskevaa 
mahdollista aloitetta.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Koulumies Terhi ja 43 muuta valtuutettua ovat tehneet 
9.9.2015 seuraavan valtuustoaloitteen:

Esitämme, että kaupunki toimii aloitteentekijänä basaarialueen 
perustamiseksi Helsinkiin yhdessä soveltuvien yhteistyökumppanien 
kanssa. Basaarissa aloittavat yrittäjät voisivat myydä tavaroita ja 
palveluita mahdollisimman matalan kynnyksen mallilla. Siten voimme 
kannustaa heikommin työllistyviä väestöryhmiä, kuten 
maahanmuuttajia, yrittäjyyteen ja itsensä työllistämiseen.

Maahanmuuttajissa on merkittävää potentiaalia yrittäjyyteen ja uusien 
työpaikkojen luomiseen Helsingissä. Jo nykyään 56 prosenttia 
maahanmuuttajien yrityksistä toimii Uudellamaalla. Maahanmuuttajien 
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yritykset keskittyvät pääasiassa palvelualoille. Muualla Suomessa he 
toimivat korostetusti ravintola-alalla, mutta Uudellamaalla tärkeimpiä 
toimialoja ovat kauppa ja liike-elämän palvelut.

Erityisen positiivista on, että maahanmuuttajien yrityksistä joka toisella 
on yrityksessään töissä yrittäjän itsensä lisäksi muita palkansaajia. 
Vähintään viisi henkilöä työllistäviä yrityksistä on 15 prosenttia. 
Maahanmuuttajayrittäjät työllistävät nimenomaan maanmiehiään ja 
samalla edesauttavat heidän integroitumistaan suomalaiseen 
yhteiskuntaan ja osallistumistaan hyvinvointivaltion rahoittamiseen 
veronmaksajina. 

Valtuustoaloite

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa 
antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 30.10.2015 
mennessä.

Kaupunginkanslia on myöntänyt vastaukselle lisäaikaa 30.11.2015 
saakka.
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