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Kokousaika 3.10.2017 klo 15:30 - 17:13

Kokouspaikka Kaupunkiympäristölautakunnan istuntosali (Kansakoulukatu 3)

Läsnä

Jäsenet

Sinnemäki, Anni puheenjohtaja
Rautava, Risto varapuheenjohtaja
Asko-Seljavaara, Sirpa
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa
Hyttinen, Nuutti
Kaleva, Atte
Lovén, Jape
Modig, Silvia 127 - 136 §, klo 15:30 - 17:06
Rantanen, Tuomas
Rissanen, Laura
Soininvaara, Osmo
Välipirtti, Mika varajäsen

Muut

Aho, Mikko kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Hyvärinen, Silja hallintojohtaja
Saarinen, Raimo K maankäyttöjohtaja
Stauffer, Jaakko tekninen johtaja
Haapanen, Sami tonttipäällikkö
Luomanen, Jussi kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu-

päällikkö
Piimies, Marja asemakaavapäällikkö
Suominen, Lotta vs. liikenne- ja katusuunnittelupääl-

likkö
Kuusi, Virve vs. viestintäpäällikkö
Montell, Kristina pöytäkirjanpitäjä
Sulkko, Katja kokouksen sihteeri
Ahonen, Pertti IT-asiantuntija
Hietakorpi, Laura arkkitehti

asiantuntija
129 §, klo 15:39 - 16:06

Ruotsalainen, Sari arkkitehti
asiantuntija
130 §, klo 16:07 - 16:18
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Tenkanen, Kari liikenneinsinööri
asiantuntija
130 §, klo 16:07 - 16:18

Ahola, Henrik arkkitehti
asiantuntija
137 §, klo 16:36 - 17:06

Pakarinen, Raimo ympäristötarkastaja
asiantuntija
137 §, klo 16:36 - 17:06

Puheenjohtaja

Anni Sinnemäki apulaispormestari
127 - 137 §

Esittelijät

Mikko Aho kaupunkiympäristön toimialajohtaja
127 - 137 §

Pöytäkirjanpitäjä

Kristina Montell lakimies
127 - 137 §
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§ Asia

127 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

128 Asia/2 Ilmoitusasiat

129 Asia/4 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Kulosaa-
ren ostoskeskuksen (Svinhufvudintie 1) tarkistetun asemakaavaehdo-
tuksen nro 12452 hyväksymiseksi (sisältää liikennesuunnitelman)

130 Asia/5 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Käskyn-
haltijantien ympäristön tarkistetun asemakaava- ja asemakaavan muu-
tosehdotuksen nro 12445 hyväksymiseksi (sisältää liikennesuunnitel-
man)

131 Asia/6 Katajanokanlaituri 2:n poikkeamishakemus (Skywheel)

132 Asia/7 Asemakaavojen ja asemakaavamuutosten laatimisesta ja käsittelystä 
perittävät maksut

133 Asia/8 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kau-
punginvaltuutettu Nuutti Hyttisen ym. valtuustoaloitteesta koskien ja-
lankulkijoiden liikennevaloetuuksia raitiovaunupysäkeillä

134 Asia/9 Helsingin kaupungin yksityisteiden yksittäisiin hankkeisiin kohdistuvat 
perusparannusavustukset 2017

135 Asia/10 Kaupunkiympäristölautakunnan kiinteistöjen tai rakennuksien myymis-
tä tai vaihdossa luovuttamista koskevan toimivallan siirtäminen

136 Asia/11 Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 21.9. - 
27.9.2017 tekemien päätösten seuraaminen

137 Asia/3 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Itäisen 
saariston tarkistetun asemakaavaehdotuksen nro 12300 hyväksymi-
seksi
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§ 127
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti valita pöytäkirjantarkasta-
jaksi jäsen Silvia Modigin ja varatarkastajaksi jäsen Osmo Soininvaa-
ran.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta vali-
ta yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Mai Kivelän sijasta Silvia Modi-
gin.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti kool-
le kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päättää valita pöytäkirjantarkas-
tajaksi  jäsen Mai Kivelän ja varatarkastajaksi jäsen Osmo Soininvaa-
ran.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 128
Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 129
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Kulo-
saaren ostoskeskuksen (Svinhufvudintie 1) tarkistetun asemakaa-
vaehdotuksen nro 12452 hyväksymiseksi (sisältää liikennesuunni-
telman)

HEL 2015-008157 T 10 03 03

Hankenumero 0785_18, 0924_16

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 25.4.2017 päivätyn ja 3.10.2017 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12452 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 42. kaupunginosan (Kulosaari) korttelin 24048 tonttia 1 sekä 
katu- ja puistoaluetta. 

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laituril-
la, Narinkka 2, sekä Internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi. 

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

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Laura Hietakorpi. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Laura Hietakorpi, arkkitehti, puhelin: 310 37047

laura.hietakorpi(a)hel.fi
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi

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

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12452 kartta, päivätty 25.4.2017, 

muutettu 3.10.2017
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12452 selostus, päivätty 

25.4.2017, täydennetty 3.10.2017, päivitetty Kylk:n 3.10.2017 päätök-
sen mukaiseksi

5 Havainnekuva, 31.1.2017
6 Liikennesuunnitelma nro 6754/3.10.2017
7 Viitesuunnitelma 31.1.2017
8 Tehdyt muutokset
9 Vuorovaikutusraportti 25.4.2017, täydennetty 3.10.2017, yhteenveto 

verkkokeskustelusta 26.11.2015 ja asukastilaisuuksien (2.11.2015, 
8.11.2016) muistiot

10 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 8

Ne muistutuksen esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 9

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutosehdotus koskee Svinhufvudintie 1:n tonttia sekä 
puisto- ja katualuetta. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mah-
dollistaa Kulosaaren ostoskeskuksen purkaminen ja korvaaminen katu-
tason liiketiloilla sekä niiden päälle sijoittuvilla kolmella 5–7 -kerroksi-
sella asuinkerrostalolla. 

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir. nro 
6754), jonka mukaan ostoskeskuksen edustan pysäköintipaikat muute-
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taan suuntaispysäköinniksi, koululle tulee saattopaikka ja suojateitä ko-
rotetaan.

Tavoitteena on vahvistaa ja säilyttää kaupunginosan tärkeimmät kau-
palliset palvelut ja rakentaa samalla asuntoja erinomaisten liikenneyh-
teyksien ääreen lähelle metroasemaa. Uusi rakentaminen tulee sopeut-
taa Kulosaaren kaupunkikuvaan. Kaavan toteuttaminen tiivistää kau-
punginosan toiminnallista keskusta ja lisää korttelissa säilyvien palvelu-
jen kysyntää.

Uutta asuntokerrosalaa on 7 100 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 
170. Kaavassa on liiketilaa jatkossa 1 030 k-m². Kaavaratkaisun toteut-
taminen vaikuttaa erityisesti siten, että kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaaksi arvioitu ostoskeskus häviää ja sen tilalle rakennetaan uusia lii-
ketiloja sekä nykytilannetta selvästi korkeampia rakennuksia. Liiketilo-
jen määrä vähenee, mutta uusia asuntoja tulee tilalle. Kyösti Kallion 
tien risteykseen tulee julkinen oleskeluaukio. Lähinaapureiden näkymät 
muuttuvat.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista. 

Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden 
mukainen. 

Kaupunkisuunnittelulautakunnalle esiteltiin kesäkuussa 2016 asema-
kaavan periaate, jossa osa ostoskeskuksesta olisi peruskorjattu ja suo-
jeltu ja osa purettu ja tilalle rakennettu asuinkerrostaloja. Lautakunta 
palautti asian uudelleen valmisteltavaksi niin, että koko ostoskeskuksen 
voi purkaa ja rakennusmassa suunnitellaan alueelle hieman tuolloin 
suunniteltuja vaihtoehtoja matalampana. Samalla tuli selvittää mahdolli-
suudet käyttää rakentamiseen tontin vieressä olevaa aluetta väestö-
suojan läheisyydessä. Suunnitelmaa on muutettu päätöksen mukaisesti 
ja tontin vieressä olevalle alueelle on tullut vireille asemakaavamuutos 
asuinrakennuksen rakentamiseksi 6.2.2017.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Tontilla on nykyään Kulosaaren ostoskeskus. Se rajautuu länsipuolella 
Svinhufvudintiehen, eteläpuolella Kyösti Kallion tiehen sekä itä- ja poh-
joispuolella puistoon. Se sijaitsee noin 300 metriä metroaseman etelä-
puolella ja välittömästi Kulosaaren korttelitalon ja ala-asteen pohjois-
puolella. 
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Nykyinen ostoskeskus koostuu 1–2 -kerroksisista paviljonkimaisista lii-
ketiloista sisäpihan ympärillä. Liiketiloista oli käytössä noin 70 % ennen 
R-kioskin lopettamista tammikuussa 2017. Ostoskeskuksen omistaja 
Kulosaaren Ostoskeskus Oy on ilmoittanut, että tilojen ylläpito on liian 
kallista suhteessa niistä saatavaan tuottoon. Helsingin kaupunginmu-
seon inventoinnissa Kulosaaren ostoskeskus on arvotettu kulttuurihis-
toriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaimpaan 1-luokkaan.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1959 – 1961. Niis-
sä alue on merkitty liikerakennusten korttelialueeksi sekä puisto- ja ka-
tualueeksi. Liikerakennusten tontilla suurin sallittu kerrosluku on II ja 
tonttitehokkuusluku on e=0,5.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kans-
sa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kyösti Kallion tien ja Svinhufvudintien liikennesuunnitelman mukaisten 
liikennejärjestelyiden muutoksista aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa arviolta 300 000 euroa.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa uudistamalla kaupunkikuvaa 
ja nykyaikaistamalla liiketilat. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 19.5. – 19.6.2017

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 25.4.2017 ja 
lautakunta päätti asettaa asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huo-
mautukset kohdistuivat kaavasta aiheutuviin vaikutuksiin lähiympäris-
tölle, uuden rakentamisen korkeuteen, uuden yleiskaavan tulkintaan ja 
suunnitelma-aineiston oikeellisuuteen.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat ny-
kyisen ostoskeskuksen kulttuurihistoriallisiin ja rakennustaiteellisiin ar-
voihin, varhaiskasvatuksen ja koulujen tilojen riittävyyteen Kulosaares-
sa, koulun ja päiväkodin liikenteen turvallisuuteen sekä maankäyttöso-
pimukseen.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)
 Kaupunginmuseo
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 Pelastuslautakunta
 Helen Sähköverkko Oy
 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit 
 Varhaiskasvatusvirasto (jatkossa sosiaali- ja terveystoimi)
 Ympäristöpalvelut, ympäristönsuojeluyksikkö.

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa: Helen Oy, kau-
punkitila- ja maisemasuunnittelu (rakennusvirasto), rakennusvalvonta-
virasto, Helsingin kaupungin liikenne -liikelaitos (HKL).

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. 

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtai-
sesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu Tehdyt 
muutokset -liitteeseen. 

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, 
joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Laura Hietakorpi, arkkitehti, puhelin: 310 37047

laura.hietakorpi(a)hel.fi
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12452 kartta, päivätty 25.4.2017, 

muutettu 3.10.2017
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4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12452 selostus, päivätty 
25.4.2017, täydennetty 3.10.2017

5 Havainnekuva, 31.1.2017
6 Liikennesuunnitelma nro 6754/3.10.2017
7 Viitesuunnitelma 31.1.2017
8 Tehdyt muutokset
9 Vuorovaikutusraportti 25.4.2017, täydennetty 3.10.2017, yhteenveto 

verkkokeskustelusta 26.11.2015 ja asukastilaisuuksien (2.11.2015, 
8.11.2016) muistiot

10 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Muistutukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 8

Ne muistutuksen esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 9

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Hyttinen, Villeneuve, Lìndén

Päätöshistoria

Pelastuslautakunta 29.08.2017 § 7

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 22.08.2017 § 11

Kaupunginmuseo 5.6.2017

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 11.10.2016

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 4.11.2015

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.04.2017 § 203
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Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.06.2016 § 238

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.06.2016 § 222

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.06.2016 § 210

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 11.11.2016

Rakennusvirasto 2.11.2016

Rakennusvirasto 12.11.2015

Kiinteistövirasto Tilakeskus Investoinnit 16.11.2015
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§ 130
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Käs-
kynhaltijantien ympäristön tarkistetun asemakaava- ja asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 12445 hyväksymiseksi (sisältää liikenne-
suunnitelman)

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Hankenumero 0578_5 ja 0578_5

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 28.2.2017 päivätyn ja 3.10.2017 muutetun asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12445 hyväksymistä. Asemakaava 
koskee 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) osaa korttelia 
28132, korttelia 28133 sekä lähivirkistys-, suojaviher- ja katualueita 
ja asemakaavan muutos koskee 28. kaupunginosan (Oulunkylä, 
Patola) korttelin 28140 tontteja 5 ja 7, osaa korttelin 28141 tonttia 1, 
korttelia 28142, osaa korttelin 28169 tonteista 4 ja 5, korttelin 28305 
tontteja 2 ja 8, korttelin 28310 tonttia 4 sekä katu-, puisto-, suojavi-
her- ja liikennealueita (muodostuvat uudet korttelit 28134 ja 28135).

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville. 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laituril-
la, Narinkka 2, sekä Internet-sivuilla: Päätöksenteko 

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi. 

  

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

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Sari Ruotsalainen ja liikennein-
sinööri Kari Tenkanen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen 
kokouksesta.

Esittelijä

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Sari Ruotsalainen, arkkitehti, puhelin: 310 37373

sari.ruotsalainen(a)hel.fi
Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi
Maija Lounamaa, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37258

maija.lounamaa(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12445 kartta, 

päivätty 28.2.2017, muutettu 3.10.2017
4 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12445 selostus, 

päivätty 28.2.2017, muutettu 3.10.2017, päivitetty Kylk:n 3.10.2017 
päätöksen mukaiseksi

5 Havainnekuva 3.10.2017
6 Liikennesuunnitelma nro 6628/3.10.2017
7 Tehdyt muutokset
8 Vuorovaikutusraportti 28.2.2017, täydennetty 3.10.2017 liitteineen
9 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 7

Ne muistutuksen esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 8

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö
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Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Oulunkylän Käskynhalti-
jantien ja sen ympäristön tontteja sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja lii-
kennealueita. Kaavatyöllä mahdollistetaan Helsingin kaupungin strate-
gian mukaisesti edellytykset pikaraitiotie Raide-Jokerin rakentamiselle 
Käskynhaltijantielle. Samalla lisätään julkiseen liikenteeseen tukeutu-
vaa asuntorakentamista tulevan Raide-Jokerin pysäkkien tuntumassa 
ja parannetaan kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä. Tavoitteena on luoda 
Käskynhaltijantiestä viihtyisää, tiiviistä ja elävää katuympäristöä, josta 
Raide-Jokerin pysäkkien kohdalta aukeaa turvalliset viheryhteydet ym-
päröiville asuinalueille.

Kaavaratkaisun myötä asuintonttien kerrosala kasvaa 75 740 k-m². 
Tästä asuntokerrosalaa on 73 440 k-m² ja liiketilaa 2 300 k-m². Asukas-
määrän lisäys on noin 1  800. Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa 
erityisesti siten, että kaava-alueella Käskynhaltijantie muuttuu tiiviisti ra-
kennetuksi kaduiksi, jonka keskellä kulkee Raide-Jokeri.

Liikennesuunnitelma on Raide-Jokerin liikennesuunnitelman osa paalu-
välillä 21 000 - 22 100 ja sisältää asemakaavamuutoksen mukaiset lii-
kennejärjestelyt Käskynhaltijantiellä, Norrtäljentiellä, Maapadontiellä, 
Kivipadontiellä, Mestarintiellä, Kisällintiellä, Teinintiellä, Kivalterintiellä 
ja Kivalterinpolulla. Pikaraitiotien linjaus ja pysäkkijärjestelyt noudatta-
vat Raide-Jokerin hankesuunnitelmaa.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista. 

Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden 
mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1953 – 2012. Ase-
makaavoissa tontit ovat asuinrakennusten, yleisten rakennusten, kirk-
kojen tai muiden seurakunnallisten rakennusten ja pysäköinnin tontteja. 
Lisäksi asemakaavoissa on puisto- ja katu-alueita sekä Tuusulanväylän 
liikennealuetta. Käskynhaltijantien länsipää ja Tuusulanväylän vierei-
nen viheralue ovat asemakaavoittamattomia.

Helsingin kaupunki omistaa suunnittelualueen tontit sekä muut alueet 
lukuun ottamatta Teinintie 8a:n ja 8b:n tontteja 28140/9 ja 8. Kaava-
muutos on tehty kaupungin aloitteesta ja Teinintie 8a:n omistajan (ai-
emmin Teinintie 8) hakemuksen johdosta. Kaavaratkaisun sisältö on 
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neuvoteltu hakijan kanssa. Kaavatyön aikana on tehty yhteistyötä alu-
een tontinhaltijoiden kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia 
(10/2016, alv. 0 %) seuraavasti:

Katu-alueet ja aukiot 7 milj. euroa
Puisto- ja virkistysalueet  1 milj. euroa
Kunnallistekniikka 2,9 milj. euroa
Yhteensä 10,9 milj. euroa

Uutta kaavoitettavaa kerrosalaa kohden kustannuksia aiheutuu noin 
150 euroa/k-m².

Edellä mainittujen kustannuksien lisäksi kaava-alueelle kohdistuvat rai-
tiotien kustannukset ovat noin 4,5 miljoonaa euroa Raide-Jokerin han-
kesuunnitelman 4/2015 mukaisesti.

Alueella siirretään nykyisin Käskynhaltijantien varressa sijaitseva kor-
keapaineinen maakaasun siirtoputki uudelle linjaukselle. Sen kustan-
nukset noin 5 – 7 miljoonaa euroa eivät sisälly tämän kaava-alueen 
kustannusarvioon, koska putkisiirtoa on suunniteltu tätä laajemman alu-
een maankäytön kehittämismahdollisuudet huomioiden.

Uudesta kaavoitettavasta kerrosalasta kaupungille on arvioitu kertyvän 
tonttien rakennusoikeuden myymisestä sekä vuokraamisesta noin 40 – 
45 miljoonaa euroa. Tulot täsmentyvät tonttien luovutuksen sekä vuok-
rausneuvottelujen yhteydessä.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 31.3. – 2.5.2017

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 28.2.2017 ja 
lautakunta päätti 7.3.2017 asettaa asemakaavan muutosehdotuksen 
nähtäville sekä hyväksyä siihen liittyvän Käskynhaltijantien länsiosan ja 
sen lähialueiden alustavan liikennesuunnitelman. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 14 muistutusta, joista 1 oli adressi (allekir-
joittajia yhteensä 28). Muistutuksista kaksi tuli samalta muistuttajalta. 

Muistutukset kohdistuivat mm. rakentamisen määrään, valaistusolosuh-
teisiin, pysäköintiratkaisuihin, rakennusten materiaaliin ja väriin, liiken-
teeseen, liikenteen häiriöihin, viheralueisiin sekä liiketiloihin. Muistutuk-
sissa toivottiin mm. rakennusten madaltamista, vehreyden lisäämistä ja 
uutta kävely-yhteyttä Maapadontielle Kivipadontien varren tonttien 
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asukkaille. Muistutuksissa pidettiin Käskynhaltijantien varren rakenta-
mista tervetulleena sekä kaavaratkaisua ja pyöräreittejä onnistuneina. 
Lisäksi myönteisenä pidettiin liiketilojen kaavoittamista Käskynhaltijan-
tien varrelle ja kehämäisen viherreitin muodostamista.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat mm. 
rakennusaloihin, liikennemeluun ja pelastusteihin sekä rakentamisen 
tiiviyteen.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Gasum Oy
 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES)
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
 Kaupunginmuseo
 Kiinteistölautakunta
 Pelastuslautakunta
 Rakennusvalvontavirasto
 Yleisten töiden lautakunta
 Sosiaali- ja terveysvirasto
 Varhaiskasvatusvirasto
 ympäristölautakunta
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 Att.

Yleisten töiden lautakunta toteaa lausunnossaan yleisten alueiden töi-
den kustannukset.

Sosiaali- ja terveysviraston lausunto kohdistui kaavan ulkopuoliseen 
reittiin Kustaankartanon alueella. 

Ympäristölautakunta toteaa lausunnossaan mm., että kaupunkialuei-
den meluhaittaa tulisi vähentää etenkin liikennesuunnittelun keinoin ja 
Tuusulanväylän viereisille rakennuksille tulisi määrätä ilman sisäänotto 
sisäpihan puolelta.

Kiinteistölautakunta toteaa lausunnossaan mm., että vuokratonteille 
esitetyn lisärakennusoikeuden toteuttaminen tulee edellyttämään kau-
pungin ja vuokralaisten välisiä neuvotteluita.

Kaupunginmuseo toteaa mm., että suojeltavien kohteiden määräykset 
kaavassa ovat asianmukaisia ja alueella saadaan näin säilymään histo-
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riaa pienenä osana muuttuvaa kokonaisuutta. Kaupunginmuseo toivoo 
silti, että rakentaminen olisi esitettyä väljempää.

Pelastuslautakunta toteaa mm., että pelastustoiminnan edellytyksiä voi-
taisiin parantaa muuttamalla useampaa asuinrakennusta palvelevat pe-
lastustiet läpiajettaviksi.

Att toteaa lausunnossaan mm., että tontit ovat pääosin melko tasaisia 
ja perustamisolosuhteet suhteellisen hyviä. Myös asuinrakennusten 
korttelialueen A-merkintää matalien rakennusten tonteilla pidettiin hyvä-
nä. Erityisesti kampalamellitaloa tontilla 28134 Att pitää hankalana 
asuntopohjien kannalta. Att toivoo, että porrastusten rakennusalueen 
rajat olisivat suuntaa antavia. Erityisesti pienissä pistetaloissa vajaa ylin 
kerros on suuri kustannustekijä. Muuntamot tulisi merkitä erillisiksi 
asuinrakennuksista.

Gasum Oy toteaa kannanotossaan, että kaasuputki siirretään pois Käs-
kynhaltijantien varresta. Putkisiirrosta on tehty perussuunnittelu 2016 ja 
loppuraportti on luovutettu kaupungille 20.1.2017.

HSY arvioi kannanotossaan kustannuksia. 

HSL:n lausunnossa todetaan, että Raide-Jokeri on huomioitu asema-
kaavassa hankesuunnitelman mukaisesti. 

HKL toteaa lausunnossaan, että Norrtäljentiellä on varmistettava, ettei 
raitiotien vieressä ole liikennöintiä häiritsevää kadunvarsipysäköintiä.

Helen Oy esittää lausunnossaan kaukolämpöverkon muutokset.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY toteaa lau-
sunnossaan mm., että Tuusulanväylän rampin viereinen kortteli sopii 
huonosti asumiseen ja Käskynhaltijantien varren kaikkien asuntojen tu-
lisi avautua niiden julkisivujen suuntaan, jossa melun ohjearvot toteutu-
vat (ei vain 1. kerroksen asuntojen).

Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa (Helen Sähköverkko Oy ja 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes).

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. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2017 16 (60)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/5
03.10.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alvnro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtai-
sesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu Tehdyt 
muutokset -liitteeseen. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Kaavamuutoksen johdosta ei maanomistajille koidu merkittävää hyötyä, 
joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (685 §) tekemän päätöksen mu-
kaiselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Sari Ruotsalainen, arkkitehti, puhelin: 310 37373

sari.ruotsalainen(a)hel.fi
Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi
Maija Lounamaa, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37258

maija.lounamaa(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12445 kartta, 

päivätty 28.2.2017, muutettu 3.10.2017
4 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12445 selostus, 

päivätty 28.2.2017, muutettu 3.10.2017
5 Havainnekuva 3.10.2017
6 Liikennesuunnitelma nro 6628/3.10.2017
7 Tehdyt muutokset
8 Vuorovaikutusraportti 28.2.2017, täydennetty 3.10.2017 liitteineen
9 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Muistutukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 7

Ne muistutuksen esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 8

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Lindén, Hakola

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 22.08.2017 § 10

Asuntotuotantotoimisto 29.5.2017

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 23.5.2017

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 6.4.2016

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 27.2.2015

Yleisten töiden lautakunta 09.05.2017 § 179

Kiinteistölautakunta 04.05.2017 § 211

Nimistötoimikunta 03.05.2017 § 39

Nimistötoimikunta 14.12.2016 § 99

Pelastuslautakunta 02.05.2017 § 50

Ympäristölautakunta 25.04.2017 § 130

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö 18.4.2017

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.03.2017 § 127

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2017 § 106

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 21.6.2016
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Kiinteistövirasto 30.3.2016

Rakennusvirasto 14.3.2016

Rakennusvirasto 26.1.2015

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 16.2.2015

Opetusvirasto 12.2.2015
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§ 131
Katajanokanlaituri 2:n poikkeamishakemus (Skywheel)

HEL 2017-001835 T 10 04 01

5044_73

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Skywheel Helsinki Oy:n 
asemakaavaa nro 28A, rakennuskieltoa ja asemakaavoittamatonta ran-
ta-aluetta koskevan poikkeamishakemuksen. Hakemuksen mukainen 
hanke edellyttää poikkeamista:

 voimassa olevaan asemakaavaan merkitystä rakentamisesta siten, 
että maailmanpyörän ja sen toimintaa tukevien lipunmyynti- ynnä 
muiden rakennusten rakentaminen sallitaan asemakaavassa sata-
malaitureiden, -raiteiden ja -varastojen alueeksi tarkoitetulle sijain-
nille.

 alueella voimassa olevasta rakennuskiellosta asemakaavan muutta-
miseksi siten, että alueelle sallitaan kaupunkikuvaltaan merkittävä 
rakentaminen.

 kaavoittamattomalla ranta-alueella voimassa olevasta rakennuskiel-
losta siten, että kaavoittamattomalle alueelle sallitaan kaupunkiku-
valtaan merkittävä rakentaminen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti myöntää poikkeamisen määräai-
kaisena 31.12.2023 asti ja seuraavilla ehdoilla:

 Maailmanpyörän toiminta jatkuu nykyisen kaltaisena. Toiminnan tu-
lee tukeutua jo rakennettuihin aputiloihin.

 Maailmanpyörä on korkeudeltaan noin 40 metriä.
 Alueen rakentaminen tai toiminta ei saa estää tai rajoittaa ympäröi-

vien alueiden toimijoiden toimintaa.

Hakija

Skywheel Helsinki Oy (jättöpäivämäärä 19.4.2017)

Rakennuspaikka

8. kaupunginosa (Katajanokka), Töölön kylän tila RN:o 5:2

Hakemus

Hakija hakee lupaa maailmanpyörän ja sen toimintaan liittyvien tilojen 
(yhteensä 625 k-m2) rakentamiseen rakennuskieltoalueelle ja osittain 
kaavoittamattomalle ranta-alueelle (suunnittelutarve ranta-alueella) poi-
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keten alueella voimassa olevasta asemakaavasta siten, että rakentami-
nen sijoittuu pääosin alueelle, jota ei ole merkitty rakentamiselle.

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että maailmanpyörästä on muo-
dostunut tärkeä osa Helsingin kaupunkikuvaa ja se rikastuttaa Kataja-
nokan kaupunkimaisemaa ja luo alueelle lisää mahdollisuuksia vapaa-
ajan viettoon. Hakijan mukaan maailmanpyörä muodostaa yhdessä Al-
las Sea Pool -merikylpylän kanssa kokonaisuuden, joka lisää alueen 
vetovoimaisuutta ja tuo sitä paremmin osaksi keskustaa.

Säännökset, joista poiketaan

Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten 
vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

Hakemus koskee aluetta, jolla on voimassa maankäyttö- ja rakennus-
lain (MRL) 53 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto asemakaavan 
muuttamiseksi. 

Hakemus koskee ranta-aluetta, jolla on voimassa maankäyttö ja raken-
nuslain 72 §:n 1 momentin nojalla rakentamiskielto, koska ranta-vyö-
hykkeellä ei ole asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaa-
vaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämises-
tä rakennusluvan myöntämisen perusteena. 

Lähtötiedot

Rakennuspaikka sijaitsee alueella, jolla on voimassa kaupunginhallituk-
sen 3.10.2016 (53 §) määräämä rakennuskielto (nro 12416) asema-
kaavan muuttamiseksi.  

Rakennuspaikka sijaitsee osittain alueella, jolla on voimassa 8.4.1895 
vahvistettu asemakaava nro 28A. Asemakaavan mukaan Katajanokan-
laituri on satamalaitureiden, -raiteiden ja -varastojen aluetta. Osa hank-
keesta sijoittuu rantavyöhykkeelle, jolle ei ole laadittu asemakaavaa. 

Alueella on voimassa Yleiskaava 2002, jossa maa-alue on osoitettu 
kerrostalovaltaiseksi alueeksi, asuminen/toimitila. Vesialueet ovat sata-
ma-aluetta, jota kehitetään satama-, työpaikka- ja palvelutoimintojen 
alueena. Alueelle saa rakentaa liikenteen hoidon kannalta tarpeellisia 
tiloja ja laitteita sekä yhdyskuntateknisen huollon tiloja.

Kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymässä Helsingin uudessa 
yleiskaavassa alue on kantakaupunki C2 aluetta. Lisäksi alueen suun-
nittelussa tulee ottaa huomioon seudulle jatkuva, rantavyöhykettä seu-
raileva koko kaupungin kattava rantareitti.
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Katajanokan vanha osa on museoviraston inventoinnissa (RKY) sisälly-
tetty valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 
luetteloon. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Eteläsataman alueen suunnit-
teluperiaatteet 10.4.2008. Eteläsataman alueen suunnittelun tavoittee-
na on vahvistaa keskustan vetovoimaisuutta sekä liittää alue ja matkus-
tajasatama paremmin osaksi keskustan kaupunkirakennetta, merellisiä 
julkisia kaupunkitiloja ja jalankulun reittejä. Alueella sijainnut Kanava-
terminaalin rakennus purettiin alkuvuodesta 2012. Rakennusvalvontavi-
raston myöntämän purkuluvan ehtona oli, että rakennuksen paikalle 
laaditaan tilapäinen kunnostus- ja maisemointisuunnitelma. Alueelle on 
tämän jälkeen väliaikaistoimintoina rakennettu maailmanpyörä, merikyl-
pylä ja elokuvateatterirakennus. 

Vuonna 2014 avattu noin 40 metriä korkea maailmanpyörä oheistiloi-
neen (lipunmyyntikioski, matkamuistomyymälä, samppanjabaari, pu-
keutumis- ja pesutilat) on pystytetty paikalleen tilapäisen rakennuksen 
statuksella (luvat 8-0945-13-A ja 8-1984-16-AL). Lupa on voimassa 
28.5.2018 asti.

Nykytilanteessa maailmanpyörä muodostaa yhdessä meriuimalan ja 
elokuvateatterin kanssa vetovoimaisen kokonaisuuden Kauppatorin vä-
littömään läheisyyteen. Maailmanpyörässä on 30 lämmitettävää ja es-
teetöntä gondolia, joista yksi on muokattu saunagondoliksi. Toiminta on 
ympärivuotista. 

Osallisten kuuleminen ja lausunnot

Hakemuksesta on tiedotettu naapureille ja muille, joiden oloihin hanke 
saattaa huomattavasti vaikuttaa, kaupunkisuunnitteluviraston asema-
kaavaosaston kirjeellä (9.5.2017) ja kuulutuksella Helsingin Sanomat, 
Hufvudstadsbladet ja Metro -lehdissä 22.5.2017 sekä ilmoituksella kau-
pungin ilmoitustaululla 22.5. – 5.6.2017. Osallisille on varattu tilaisuus 
kirjallisen muistutuksen tekemiseen. 

Muistutuksia saatiin 3 kpl. 

Muistuttaja ilmoittaa, että maailmanpyörä on ruotsiksi käännettynä pari-
serhjul.

Vastine

Jatkossa mahdollisissa lupakäsittelyyn liittyvissä ruotsinkielisissä teks-
teissä käytämme käännöstä pariserhjul, mikäli virallinen kääntäjä kat-
soo sen parhaaksi.
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Muistuttaja toteaa, että hänen muistutuksensa koskee menettelytapaa 
kuulutukseen liittyen sekä maailmanpyörän poikkeamishakemusta. 
Muistuttaja tuo esiin, että Helsingin Sanomissa 22.5.2017 julkaistussa 
kuulutuksessa mainitaan otsikossa vain yksi poikkeamishakemus, vaik-
ka kuulutus koskee kahta erillistä hakemusta. Sen seurauksena asiakir-
joja on haettava kahden eri hankekortin kautta ja niiltä avautuvista liite-
tiedostolinkeistä. Muistuttajan mielestä muistutusajan olisi pitänyt olla 
näin merkittävän paikan kyseessä ollessa pidempi kuin 14 päivää. 
Muistuttajan mielestä maailmapyörän rakennuslupaa ei tule jatkaa vuo-
teen 2023 asti poikkeamispäätöksellä, sillä tilapäiset rakennukset ja ra-
kennelmat halventavat arvokkaan paikan merkitystä ja vaarantavat ra-
kennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttami-
sen. Lisäksi muistuttajan mielestä aiheutuisi oleellista haittaa kaavoi-
tukselle ja sen toteutukselle, sillä alueen kaavoitus viivästyisi hankkeen 
takia merkittävästi. Edellisiin syihin vedoten muistuttajan mielestä poik-
keamispäätöstä ei lain mukaan voida myöntää. Lisäksi muistuttaja tote-
aa, etteivät lain mukaiset ehdot tilapäisen rakennuksen rakennusluvan 
myöntämiselle täyty, mikäli poikkeaminen myönnetään pidemmäksi ai-
kaa. Muistuttaja tuo esiin, että rakennussuojelun kannalta merkittävällä 
alueella lausunnot hakemuksesta tulee pyytää ennen asian ratkaise-
mista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja tässä muun 
muassa kaupunginmuseolta tai museovirastolta. Lausuntoja ei sisälty-
nyt nähtävillä olevaan aineistoon.

Vastine

Lehti-ilmoituksen otsikoinnissa käytetään sanaa hakemus yksikössä. 
Molemmat samaan aikaan nähtävillä olleet hankkeet oli kuitenkin eritel-
ty otsikossa nimeltä ja löytyivät omina otsikkoinaan verkkosivujen Näh-
tävänä nyt -listalta. Mahdollisia hankkeisiin liittyviä tiedusteluja varten 
lehti-ilmoituksissa oli annettu hakemusten valmistelijan puhelinnumero. 
Syntyneeseen epäselvyyteen ja tarpeellisen aineiston löytämiseen liit-
tyen valmistelijalle tuli yksi yhteydenotto puhelimitse ja kyseisessä ta-
pauksessa asiaan saatiin selvyys. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 
kuuleminen poikkeamishakemuksen johdosta on vähintään seitsemän 
päivän mittainen. 14 päivän pituinen kuulemisaika on siten riittävä. 
Määräaikainen poikkeamislupa mahdollistaa alun perin tilapäiseksi ra-
kennetun rakennuksen säilyttämisen paikallaan päätöksellä annetun 
määräajan. Tällöin tilapäisen rakennuksen rakennuslupa muuttuu sta-
tukseltaan määräaikaiseksi. Poikkeamispäätöksen valmistelun yhtey-
dessä arvioidaan hankkeen suhde rakennetun ympäristön suojelemista 
koskeviin tavoitteisiin sekä alueen kaavoitukseen, kaavan toteuttami-
seen ja alueiden käytön muuhun järjestelyyn. Maailmanpyörän poik-
keamispäätöksen valmistelun yhteydessä on pyydetty lausunnot asia-
nosaisilta viranomaisilta mukaan lukien Uudenmaan ELY-keskus ja 
kaupunginmuseo, joka toimii hankkeessa museoviranomaisena. Lau-
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sunnot pyydetään samaan aikaan, kun hanke on julkisesti nähtävillä, 
joten saadut lausunnot ei ole vielä nähtävilläoloaikana olleet valmisteli-
jalla tiedossa eikä niitä siksi ole voitu lisätä nähtävilläoloaineistoon. Tä-
mä on normaali toimintajärjestys kuulemisen ja lausuntopyyntöjen suh-
teen. Päätös poikkeamisesta tehdään kuulemisen ja lausuntojen saa-
misen jälkeen. Maailmanpyörän poikkeamispäätöksen valmistelun yh-
teydessä on saatuihin asiantuntijalausuntoihin tukeutuen arvioitu, ettei 
hanke määräaikaisena merkittävästi vaikuta rakennetun ympäristön 
suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamiseen. Hanke ei määrä-
aikaisena myöskään aiheuta haittaa alueen kaavoitukselle, kaavan to-
teuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestelylle, sillä alueen suun-
nittelua ja kaavoitusta voidaan viedä eteenpäin väliaikaistoimintojen si-
joittuessa alueelle. Poikkeamisluvan määräaikaisuus varmistaa sen, et-
tä hanke poistuu alueelta kaavan toteuttamisen tullessa ajankohtaisek-
si. Maailmanpyörän vaikutukset alueiden käytön muulle järjestelylle 
ovat vähäiset tällä sijainnilla.

Katajanokkaseura ry toteaa muistutuksessaan, että hankkeen määräai-
kainen poikkeamislupa tulee sitoa Allas Sea Pool -merikylpylän määrä-
aikaan. Poikkeamisluvan pidentämisen edellytyksenä tulee hakijan yh-
dessä Helsingin kaupungin kanssa laatia ja toteuttaa suunnitelma Kata-
janokanlaituri 2 -alueen kevyen liikenteen turvallisuuden kehittämiseksi.

Vastine

Alueen kävely- ja pyöräliikenteen hankaluudet ovat osittain liittyneet 
edellisen kesän ja kuluneen kevään aikaisiin rakennustyömaihin alueel-
la. Tilanne muuttunee paremmaksi rakennustöiden valmistuessa. 
Maailmanpyörän toiminta ei olennaisesti aiheuta liikenteenhäiriöitä alu-
eella. Lähellä sijaitsevien muiden väliaikaistoimintojen on sen sijaan ke-
hitettävä muun muassa pyöräpysäköintiä jatkossa. Allas Sea Pool -me-
rikylpylälle myönnetty määräaika on maailmanpyörän hakemaa aikaa 
pidempi. Poikkeamislupa voidaan myöntää vain hakemuksesta. Siten 
maailmanpyörälle voidaan myöntää määräaikainen poikkeamislupa 
haetun mukaisesti vuoteen 2023 asti.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot kaupunginmuseolta, Liikennelai-
tos-liikelaitokselta (HKL), pelastuslaitokselta, Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselta, Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
HSY:ltä, Helen Sähköverkko Oy:ltä, Helen Oy:ltä, Helsingin Satama 
Oy:ltä, Senaatti-kiinteistöiltä, puolustusvoimien 1. Logistiikkarykmentiltä 
sekä Suomenlinnan hoitokunnalta.
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Kaupunginmuseo esittää lausunnossaan (5.6.2017) huolensa keskei-
sen Helsingin julkisen tilan ja Kauppatorin maiseman kehittymisestä, jo-
ta tilapäisen käytön asteittainen jatkaminen ei tue.

Helen Oy on ilmoittanut, ettei lausu asiasta. Liikennelaitos-liikelaitos 
(HKL) ei ole lausunut asiasta.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Perustelut

Haettu toimenpide voidaan toteuttaa, koska hanke on lähtökohtaisesti 
alueella voimassa olevassa yleiskaavassa 2002 asetettujen tavoittei-
den mukainen eikä aiheuta haittaa Eteläsataman alueen kehittämiselle 
tai käynnissä olevalle Kauppatorin alueen asemakaavoitukselle. Etelä-
satamaa kehitetään ennen kaikkea Helsingin merellisen matkailun kes-
kuksena. Vesiliikenteen kehittäminen ja matkustajasatamien toimintae-
dellytysten säilyminen otetaan huomioon Eteläsataman jatkosuunnitte-
lussa.

Hanke voidaan hyväksyä toteutettavaksi vain väliaikaisena, koska Ete-
läsataman kokonaisuuden suunnittelu on käynnissä ja alueella tulee ta-
pahtumaan merkittäviä maankäytöllisiä muutoksia. Tämä tulee ottaa 
huomioon kaikissa alueeseen liittyvissä toimissa ja suunnitelmissa. Vä-
liaikaisena ratkaisuna hankkeen voidaan katsoa sopeutuvan kulttuuri-
historiallisesti arvokkaaseen ympäristöön.

Hankkeen voidaan todeta tuoneen alueelle lisää kävijöitä ja tätä kautta 
hanke on osaltaan vaikuttanut myönteisesti muiden ympärillä toimivien 
yrittäjien toimintaan. Hankkeen voidaan katsoa edistävän alueen tämän 
hetkisen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Poikkeamisen erityinen syy on alueen kaupunkikuvan rikastuttaminen 
sekä alueen tarkoituksenmukainen väliaikaiskäyttö. 

Maanvuokrasopimuksen jatkamisen neuvottelut voidaan aloittaa poik-
keamispäätöksen hyväksymisen jälkeen.

Haettu toimenpide ei määräaikaisena ja päätöksessä asetetuin ehdoin 
aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden 
käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka ra-
kennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamis-
ta. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään 
rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- 
tai muita vaikutuksia. 

Sovelletut oikeusohjeet
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Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 § 1 mom, 72 § 1 mom, 145, 171, 173 ja 
174 § 

Maankäyttö- ja rakennusasetus 85 ja 86 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. 15a kohta

Rakennusvalvontataksa 2017, 8 §

Maksu

1 500 euroa 

Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet

Ennen mahdolliseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on saatava 
rakennuslupa, mikäli sellaista edellytetään. Rakennus- tai muu mahdol-
lisesti vaadittava lupa on haettava kahden vuoden kuluessa poikkea-
mispäätöksen lainvoimaisuudesta lukien. Lupahakemukseen on liitettä-
vä tämä päätös lainvoimaisuustodistuksineen.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeisenä arkityöpäivänä, jolloin sen 
katsotaan tulleen asianosaisen tietoon. Julkipanopäivä vastaa pöytäkir-
jan nähtävilläolopäivää.

Kuulutusteksti kirjaamoon

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Marjaana Yläjääski, arkkitehti, puhelin: 310 37045

marjaana.ylajaaski(a)hel.fi

Liitteet

1 Ympäristökartta
2 Asemakaava 28A

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, poikkeamispäätös 
ja suunnittelutarveratkaisu

Maksun osalta Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiym-
päristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiym-
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päristölautakunta
Hallintovalitus, poikkeamispäätös 
ja suunnittelutarveratkaisu
Lainvoimaisuusohje, hallinto-oikeus

Hakijan edustaja Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiym-
päristölautakunta
Hallintovalitus, poikkeamispäätös 
ja suunnittelutarveratkaisu
Lainvoimaisuusohje, hallinto-oikeus

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, poikkeaminen, oi-
kaisuvaatimuksen johdosta annettu 
päätös
Liite 1
Liite 2

Muistutuksen tehneet Hallintovalitus, poikkeaminen, oi-
kaisuvaatimuksen johdosta annettu 
päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Marjaana Yläjääski, arkkitehti, puhelin: 310 37045

marjaana.ylajaaski(a)hel.fi

Liitteet

1 Ympäristökartta
2 Asemakaava 28A

Oheismateriaali

1 Hakemus ja perustelut
2 Muistutukset
3 Lausunnot

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, poikkeamispäätös 
ja suunnittelutarveratkaisu

Maksun osalta Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiym-
päristölautakunta

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiym-

päristölautakunta
Hallintovalitus, poikkeamispäätös 
ja suunnittelutarveratkaisu
Lainvoimaisuusohje, hallinto-oikeus

Hakijan edustaja Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiym-
päristölautakunta
Hallintovalitus, poikkeamispäätös 
ja suunnittelutarveratkaisu
Lainvoimaisuusohje, hallinto-oikeus

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, poikkeaminen, oi-
kaisuvaatimuksen johdosta annettu 
päätös
Liite 1
Liite 2

Muistutuksen tehneet Hallintovalitus, poikkeaminen, oi-
kaisuvaatimuksen johdosta annettu 
päätös

Tiedoksi

Hallinto- ja tukipalvelut/Koski
Maankäyttö ja kaupunkirakenne/Mehtonen, Palviainen, Salmi
Palvelut ja luvat/rakennusvalvontapalvelu/Saransalmi

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 26.09.2017 § 119

Kaupunginmuseo 5.6.2017

Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 24.05.2017 § 46

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 10.5.2017
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§ 132
Asemakaavojen ja asemakaavamuutosten laatimisesta ja käsittelys-
tä perittävät maksut

HEL 2017-010232 T 02 05 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 hyväksyä asemakaavojen ja asemakaavamuutosten laatimisesta ja 
käsittelystä perittävät maksut ja maksujen määräytymisen periaat-
teet 1.1.2018 lukien liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.

 että maksut voidaan periä kaavan hyväksymisen tai kaavahake-
muksen peruuttamisen jälkeen laskulla ilman erillistä päätöstä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Arja Kasanen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37400

arja.kasanen(a)hel.fi
Marja Piimies, asemakaavapäällikkö, puhelin: 310 37329

marja.piimies(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaavamaksutaulukko 1.1.2018 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin 1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön 10 lu-
vun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan toimialalautakunta päättää tai 
hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hin-
noista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuksesta toimia-
lalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittami-
sesta. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:n mukaan kunnalla on oikeus periä 
maanomistajalta tai haltijalta kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheu-
tuneet kustannukset, jos asemakaava tai kaavan muutos on pääasias-
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sa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai haltijan aloit-
teesta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on viimeksi 19.5.2015 (157 §) hyväksy-
nyt 1.1.2016 alkaen sovellettavat asemakaavasta tai sen muuttamises-
ta perittävät maksut.

Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palve-
lukokonaisuuden asemakaavoitus-palvelu esittää asemakaavan ja kaa-
vamuutoksen laatimisesta perittävien maksujen määräytymis- ja lasku-
tusperusteiden tarkistamista sekä maksujen korottamista 1.1.2018 läh-
tien liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti. Keskimääräinen koro-
tus on noin 30 %. Maksut ovat korotusten jälkeen pääsääntöisesti sa-
maa suuruusluokkaa kuin mm. Espoossa ja Vantaalla. 

Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palve-
lukokonaisuuden asemakaavoitus-palvelu on katsonut muiden kaupun-
kien tavoin aiheelliseksi säätää laskutusperusteista, mikäli kaavahake-
mus peruutetaan hakijan toimesta kesken kaavoitusprosessin. Asema-
kaavoituspalvelu esittää seuraavaa porrastusta sen mukaisesti, missä 
vaiheessa kaavoitusprosessia peruutus tapahtuu. Jos hakija peruuttaa 
asemakaavahakemuksen, laskutetaan tehdystä työstä seuraavasti:

 Jos peruutus tehdään ennen kuin kaavatyötä koskeva osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma on lähetetty osallisille, hakijaa ei laskuteta 
kaavatyöstä, mutta hakijalta voidaan laskuttaa erikseen sovittuja ul-
kopuolisella asiantuntijalla teetettyjä erillisselvityksiä tai –suunnitel-
mia.

 Jos peruutus tehdään sen jälkeen, kun kaavatyötä koskeva osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty osallisille, laskutetaan 40 
% kaavoitusmaksusta ja täysimääräisesti siihen mennessä suorite-
tut kuulutukset.

 Jos peruutus tehdään sen jälkeen, kun kaavaluonnos on julkaistu 
lautakunnan esityslistalla, laskutetaan 60 % kaavoitusmaksusta ja 
täysimääräisesti siihen mennessä suoritetut kuulutukset. 

 Jos peruutus tehdään sen jälkeen, kun kaavaehdotus on julkaistu 
lautakunnan esityslistalla, laskutetaan 100 % maksusta ja täysimää-
räisesti siihen mennessä suoritetut kuulutukset.

Maksutaulukon mukaan määräytyvät maksut voidaan laskuttaa kaavan 
hyväksymisen tai kaavahakemuksen peruuttamisen jälkeen ilman eril-
listä päätöstä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Arja Kasanen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37400

arja.kasanen(a)hel.fi
Marja Piimies, asemakaavapäällikkö, puhelin: 310 37329

marja.piimies(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaavamaksutaulukko 1.1.2018 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta
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§ 133
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
kaupunginvaltuutettu Nuutti Hyttisen ym. valtuustoaloitteesta kos-
kien jalankulkijoiden liikennevaloetuuksia raitiovaunupysäkeillä

HEL 2017-003886 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Raitiovaunupysäkkien kohdalla olevat suojatiet palvelevat sekä pysä-
keille kulkevia että koko kadun ylittäviä jalankulkijoita. Usein suojatei-
den yhteydessä on myös pyörätien jatke. Helsingissä lähes kaikilla 
suojateillä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta on periaatteena, että 
vihreän liikennevalon alussa kadun reunasta liikkeelle lähtenyt jalankul-
kija tai pyöräilijä pääsee koko kadun yli kerralla. Tällöin sekä autoliiken-
teen kaistojen ylittävät suojatiet että kiskoalueen ylittävä suojatie ovat 
samanaikaisesti vihreänä. Toimintaperiaatteella pyritään takaamaan 
sujuva ja turvallinen ylitys koko kadun yli sekä jalankulkijoille että pyö-
räilijöille, jolloin heidän ei tarvitse jäädä kadun usein varsin kapeille 
keskisaarekkeille odottamaan vihreää valoa uudelleen.

Aloitteen mukainen liikennevalojen toiminta johtaisi siihen, että autolii-
kenteen kaistojen ylittävät suojatien osat olisivat vihreänä, mutta kis-
koalueen ylitys olisi punaisella raitiovaunun pysäkille saapumisen ja py-
säkillä seisomisen aikana. Tämä hyödyttäisi jalankulkijoita, joiden tarvit-
see ylittää ainoastaan autoliikenteen kaistat päästäkseen raitioliiken-
teen pysäkille. Kyseinen liikennevalojen toiminta ei palvelisi kuitenkaan 
koko kadun ylittäviä jalankulkijoita tai pyöräilijöitä eikä sellaisia jalankul-
kijoita, joiden tulee ylittää myös kiskoalue päästäkseen pysäkille. Rat-
kaisu poistaisi jalankulkijoilta houkutuksen ylittää autoliikenteen kaistat 
vasten punaista liikennevaloa. Todennäköisesti ongelma siirtyisi kisko-
ylityksen kohdalle, mikä ei olisi liikenneturvallisuuden ja raitioliikenteen 
sujuvuuden kannalta toivottavaa.

Useilla katuosuuksilla sekä raitio- että bussiliikenne on varsin tiheää ja 
raitiovaunut saapuvat pysäkeille satunnaisesti. Jos raitioliikenteen py-
säkille johtavaa suojatietä risteävä autoliikenne pysäytettäisiin aina rai-
tiovaunun saapuessa pysäkille ja seisoessa sillä, lyhentäisi tämä huo-
mattavasti autoliikenteen suunnan vihreän pituutta nykyisestä tilantees-
ta. Tällainen liikennevalojen toimintatapa ruuhkauttaisi ajoneuvoliiken-
nettä ja siten heikentäisi myös bussiliikenteen sujuvuutta.
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Aloitteessa esitettyä jalankulkijoiden liikennevaloetuutta raitioliikenteen 
pysäkkien yhteydessä ei ole edellä kuvatuista kokonaisvaikutuksista 
johtuen tarkoituksenmukaista lähteä edistämään.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anna Nervola, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37135

anna.nervola(a)hel.fi

Liitteet

1 Hyttinen Nuutti  ym. valtuustoaloite kvsto 29.3.2017 asia 14

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Kaupunginvaltuutettu Nuutti Hyttinen ja 23 muuta valtuutettua ovat teh-
neet 29.3.2017 seuraavan valtuustoaloitteen: 

Useilla kaupunkimme pääväylillä raitiovaunut kulkevat ajoradan keskel-
lä ja jalankulkijat joutuvat siirtymään raitiovaunupysäkeille ajoradan yli. 
Muutamilla pysäkeillä pysäkille johtaa liikennevaloton suojatie, useim-
milla suojatien kohdalla on liikennevalot. Liikennevalottomilla suojateillä 
autoilla on aina velvollisuus pysähtyä ja päästää jalankulkijat esteettö-
mästi pysäkille.

Liikennevaloilla varustettujen suojateiden kohdalla toteutus kuitenkin on 
usein ongelmallinen, sillä valot on tahdistettu siten, että autoille palaa 
vihreä valo erittäin pitkään, usein niin pitkään, että raitiovaunu ehtii saa-
pua pysäkille ja lähteä pysäkiltä sillä aikaa, kun jalankulkija odottaa 
suojatien toisessa päässä valon vaihtumista vihreäksi ja pysäkille pää-
syä. Moni kiireinen matkustaja saattaa pyrkiä tällaisessa tilanteessa 
ylittämään suojatien silloinkin, kun autoliikenteelle palaa vihreä valo, 
mikä aiheuttaa vaaratilanteita eivätkä liikennevalot tällöin lisää liikenne-
turvallisuutta verrattuna tilanteeseen, jossa paikalla olisi liikennevaloton 
suojatie.
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Raitiovaunukiskojen ylittämiseen pysäkeillä on jo nyt erilliset liikenneva-
lot, jotka muuttuvat jalankulkijoille punaisiksi, kun raitiovaunu on lähes-
tymässä tai pysäkillä. Koska raitiovaunujen lähestymisen havainnoimis-
ta varten on siis jo olemassa tunnistimet, olisi perusteltua, että systee-
miä hyödynnettäisiin jalankulkijoiden turvallisuuden lisäämiseen raitio-
vaunujen lisäksi myös autoliikenteeseen nähden. Liikennevaloetuuden 
antaminen jalankulkijoille siten, että raitiovaunun saapuessa pysäkille 
autoliikenteelle vaihtuisi punainen ja jalankulkijoille vihreä valo, kunnes 
raitiovaunu on lähtenyt pysäkiltä, parannettaisiin sekä liikenneturvalli-
suutta että raitiovaunupysäkkien saavutettavuutta ja lyhennettäisiin 
joukkoliikenteen matka-aikoja, kun matkustajat pääsisivät raitiovaunu-
pysäkille aina raitiovaunun saapuessa. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki ryhtyy tarvitta-
viin toimenpiteisiin, jotta jalankulkijoille toteutetaan raitiovaunujen kul-
kuun sidotuin liikennevaloetuuksin esteetön pääsy ajoradan keskellä si-
jaitseville raitiovaunupysäkeille.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 16.10.2017 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anna Nervola, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37135

anna.nervola(a)hel.fi

Liitteet

1 Hyttinen Nuutti  ym. valtuustoaloite kvsto 29.3.2017 asia 14

Oheismateriaali

1 Allekirjoitettu Hyttinen Nuutti  ym. valtuustoaloite kvsto 29.3.2017 asia 
14

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 134
Helsingin kaupungin yksityisteiden yksittäisiin hankkeisiin kohdis-
tuvat perusparannusavustukset 2017

HEL 2017-002179 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti myöntää yksityisteiden peruspa-
rannusavustusta Puroniityntien tiehoitokunnalle esityksen mukaisesti 
1 500 euroa.

Puroniityntien tiehoitokunta                                       1 500 euroa

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Timo Virtanen, metsävastaava, puhelin: 310 38462

timo.virtanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Puroniityntien tiehoitokunta, pienkorjausavustushakemus 2017
2 Puroniityntien tiehoitokunta, liite pienkorjausavustushakemukseen  

2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tiekunta Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiym-
päristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta päättää Helsingin kaupungin hallinto-
säännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 18 kohdan mukaisesti sen käytet-
tävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön 
valvonnasta. Avustuksia maksetaan rakennukset ja yleiset alueet−pal-
velukokonaisuuden ylläpito-palvelun yleiset alueet -yksikön budjettiin 
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varatusta määrärahasta ja etusijalla on vuosittaiset kunnossapitoavus-
tukset.

Avustuksia on kolmen tyyppisiä:

1. Vuosittaiset kunnossapitoavustukset, jotka on kohdistettu yksi-
tyistien ylläpitoon. Näiden avustusten hakuaika oli 31.3.2017 
mennessä.

2. Perusparannusavustukset, jotka kohdistuvat yksittäisiin peruspa-
rannushankkeisiin. Näiden hakemusten hakuaika oli 15.8.2017 
mennessä.

3. Valtion yksityistieavustusten yhteydessä voi hakea lisäavustusta 
myös kaupungilta. Näitä hakemuksia voi hakea ympäri vuoden.

Perusparannushakemuksia on tullut Helsingin kaupungin kirjaamoon 
15.8.2017 mennessä yksi Puroniityn tiehoitokunnalta. Hakuohjeena on, 
että hakemus on laadittava erikseen ja siinä on oltava hankkeen ku-
vaus ja toimenpiteiden laajuus sekä tarkka kustannusarvio. Avustusta 
on haettava ennen hankkeen aloittamista.

Puroniityntien yksityistie on pituudeltaan 3,7 km ja tien varrella asuu 
noin 200 vakituista asukasta. Puroniityntien yksityistien tiehoitokunta 
hakee pienkorjausavustusta noin 1,0 kilometriä tien alkupäästä routa-
vaurion ja 2,2 kilometriä tien alkupäästä routavaurion ja tien viereisen 
ojan auki kaivamiseen 100 metrin matkalta. Hankkeen arvioitu kustan-
nus on 3 085 euroa. 

Puroniityntien tiehoitokunta on kunnostanut Puroniityntietä vuosittain 
erilaisilla hankkeilla. Oheisessa taulukossa on Helsingin kaupungin 
maksamat avustukset avustuslajeittain:

Vuosi Kunnossapito 
euroa

Perusparannus 
euroa

Valtionapuhanke 
euroa

2010 4 440 5 600 8 070 
2011 4 440 3 500  
2012 4 440 3 000  
2013 4 440 3 000  
2014 4 440 4 000  
2015 4 440 1 000  
2016 4 440 1 856  

  

Hankkeen arviointi
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Hankkeen arvioinnissa 23.8.2017 ylläpitoinsinööri Tuomas Lautaniemi 
totesi maastossa tehdyn tarkastuksen perusteella ensimmäisen 1,0 km 
kohdalla olleen routavaurion korjaantuneen keväällä tai kesän alussa 
tehdyllä lanauksella, joka kuuluu sorateiden normaaliin kunnossapi-
toon. Routavaurio sijaitsee loivassa rinteessä, josta vedet valuvat hyvin 
ojiin, kunhan tien profiili säilytetään lanauksella oikeassa muodossa.

Toisessa routavauriokohdassa oli lanauksella saatu tien keskikohta hy-
vään kuntoon. Huomio kiinnittyi tien reunassa olevaan palteeseen, joka 
estää veden valumisen ojaan. Oja oli heikossa kunnossa, joka on ensi-
sijainen syy tien routimiseen. Hyvin toimivat ojat pitävät tien rungon kui-
vana eikä se roudi yhtä helposti. Hankkeessa suositellaan kaivamaan 
tien reunaojat auki ja samalla poistamaan tien reunaan syntyneet pal-
teet.

Tarpeellisena pidettävän 2,2 km kohdalla olevan vaurion korjaamisen 
kustannuksiksi hoitokunta on arvioinut liitteen nro 2 mukaan 1 889,76 
euroa (sis. alv. 24 %). Avustusta hankkeeseen myönnetään 1 500 eu-
roa. Hankkeen toteutuksessa suositellaan työ kohdennettavaksi ojan 
kunnostukseen ja palteiden poistoon.

Tiekunnan hankkeesta vastaavan on ilmoitettava hankkeen valmistumi-
sesta kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet −pal-
velukokonaisuuden ylläpito-palvelun yleiset alueet - yksikölle loppukat-
selmusta varten. Katselmuksessa tulee esittää laskelma hankkeen kus-
tannuksista tositteineen. Maastossa todetaan hankkeen toteuttaminen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Timo Virtanen, metsävastaava, puhelin: 310 38462

timo.virtanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Puroniityntien tiehoitokunta, pienkorjausavustushakemus 2017
2 Puroniityntien tiehoitokunta, liite pienkorjausavustushakemukseen  

2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta
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§ 135
Kaupunkiympäristölautakunnan kiinteistöjen tai rakennuksien myy-
mistä tai vaihdossa luovuttamista koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2017-006031 T 00 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti siirtää kaupunkiympäristölautakun-
nan hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 6 kohdan toimivaltaa 
myydä tai vaihdossa luovuttaa kiinteistöjä tai rakennuksia kaupungin-
hallituksen vahvistamissa rajoissa kaupunkiympäristön toimialan maan-
käyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden maaomaisuuden ke-
hittäminen ja tontit -palvelun tonttipäällikölle ja tontit-yksikön päällikölle 
seuraavasti:

Tontit-yksikön päällikkö

- päättää myydä tai vaihdossa luovuttaa kiinteistöjä tai rakennuksia ko-
konaisarvon ollessa enintään 500 000 euroa.

Tonttipäällikkö

- päättää myydä tai vaihdossa luovuttaa kiinteistöjä tai rakennuksia ko-
konaisarvon ollessa yli 500 000 euroa ja enintään 1 500 000 euroa tai 
ilman euromääräistä ylärajaa, jos luovutus perustuu kiinteistökaupan 
esisopimukseen tai vuokrasopimuksen osto-optioehtoon.

Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että delegointipäätöstä koske-
vien kiinteistöjen myyntisuunnitelmat tuodaan lautakunnalle tiedoksi 
vuosittain tai tarvittaessa useammin.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti Tuomas Rantasen ehdotuksesta 
yksimielisesti lisätä päätösehdotukseen uuden seuraavan sisältöisen 
viimeisen kappaleen: 

Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että delegointipäätöstä koske-
vien kiinteistöjen myyntisuunnitelmat tuodaan lautakunnalle tiedoksi 
vuosittain tai tarvittaessa useammin.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Esko Patrikainen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi
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Tiina Aitta, kiinteistölakimies, puhelin: 310 73889
tiina.aitta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää siirtää kaupunkiympäristölauta-
kunnan hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 6 kohdan toimival-
taa myydä tai vaihdossa luovuttaa kiinteistöjä tai rakennuksia kaupun-
ginhallituksen vahvistamissa rajoissa kaupunkiympäristön toimialan 
maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden maaomaisuu-
den kehittäminen ja tontit -palvelun tonttipäällikölle ja tontit-yksikön 
päällikölle seuraavasti:

Tontit-yksikön päällikkö

- päättää myydä tai vaihdossa luovuttaa kiinteistöjä tai rakennuksia ko-
konaisarvon ollessa enintään 500 000 euroa.

Tonttipäällikkö

- päättää myydä tai vaihdossa luovuttaa kiinteistöjä tai rakennuksia ko-
konaisarvon ollessa yli 500 000 euroa ja enintään 1 500 000 euroa tai 
ilman euromääräistä ylärajaa, jos luovutus perustuu kiinteistökaupan 
esisopimukseen tai vuokrasopimuksen osto-optioehtoon.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginvaltuuston 3.5.2017 (206 §) hyväksymän hallinto-
säännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan kaupunkiympä-
ristölautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan 
viranhaltija päättää myydä tai vaihdossa luovuttaa kiinteistöjä tai raken-
nuksia kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa. 

Kaupunginhallitus päätti 22.5.2017, että 30.9.2017 saakka kaupun-
kiympäristölautakunta tai sen määräämä päättää kiinteistöjen tai raken-
nusten myynneistä tai vaihdossa luovuttamisesta, kun sopimuksen ko-
konaisarvo on enintään 2 miljoonaa euroa. Edelleen kaupunginhallituk-
sen johtamisen jaosto päätti 29.5.2017 siirtää kiinteistöjen ja rakennus-
ten luovuttamiseen liittyvää toimivaltaa määräaikaisesti 30.9.2017 
saakka. Päätösten määräaikaisuuden vuoksi asiasta päätetään nyt uu-
delleen. Kaupunginhallitus päätti 18.9.2017, että kaupunkiympäristölau-
takunta tai sen määräämä viranomainen päättää kiinteistöjen tai raken-
nusten myynneistä tai vaihdossa luovuttamisesta, kun sopimuksen ko-
konaisarvo on enintään 5 miljoonaa euroa.
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Kaupunkiympäristölautakunnan toimivaltaa esitetään delegoitavaksi 
kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palve-
lukokonaisuuden maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tont-
tipäällikölle ja tontit-yksikön päällikölle siten, että tontit-yksikön päällikkö 
päättää enintään 500 000 euron arvoisten kiinteistöjen tai rakennuksien 
myymisestä tai vaihdossa luovuttamisesta ja tonttipäällikkö päättää yli 
500 000 euron ja enintään 1 500 000 euron arvoisten kiinteistöjen tai 
rakennuksien myymisestä tai vaihdossa luovuttamisesta sekä kiinteis-
tökaupan esisopimukseen tai vuokrasopimuksen osto-optioehtoon pe-
rustuvasta luovutuksesta.

Ehdotettu toimivallan siirto vastaa pääosin aikaisemman organisaation 
mukaista tilannetta ja myös nykytilannetta. Edellisen organisaation ai-
kana kiinteistölautakunta oli siirtänyt toimivaltaansa päättää maa- ja ve-
sialueiden myynneistä kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikölle 
500 000 euroon saakka tai ilman euromääräistä ylärajaa, jos kauppa 
perustuu kiinteistökaupan esisopimukseen tai vuokrasopimuksen osto-
optioehtoon, ja rakennusten osalta kiinteistöviraston tilakeskuksen 
päällikölle 200 000 euroon saakka tai 500 000 euroon saakka silloin, 
kun lautakunta on hyväksynyt rakennusten myyntiperusteet.

Ehdotetun toimivallan siirron tarkoituksena on, että päätöksenteko ta-
pahtuisi hallinnollisesti tarkoituksenmukaisimmalla tasolla. Mainituista 
asioista tehtävien päätösten vuosittainen määrä on merkittävä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Esko Patrikainen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi
Tiina Aitta, kiinteistölakimies, puhelin: 310 73889

tiina.aitta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 26.09.2017 § 116

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 29.05.2017 § 117
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§ 136
Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 21.9. - 
27.9.2017 tekemien päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen
kaupunkiympäristön toimialan viranomaisten 21.9. - 27.9.2017 tekemiä
päätöksiä.

Kuntalain 92 §:n mukaan toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai
asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä
koskevia asioita. Otto-oikeutta ei saa siten käyttää mm. maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisiin poikkeamisasioihin.

Kaupunkiympäristön toimiala

Hallinto, hallintojohtaja

Päätökset

Hallinto, hallinto- ja lakipalvelut, hallintopäällikkö

Päätökset

Hallinto, tietohallintopalvelut, tietohallintopäällikkö

Päätökset

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus

Maankäytön yleissuunnittelu, yleiskaavapäällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit, yksikön päällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit, tiimipäällikkö asuntotontit

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit, tiimipäällikkö yritystontit

Päätökset

Liikenne- ja katusuunnittelu, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Päätökset

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U51105400VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110540010VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110540050VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110510010VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511051003010VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511051003010VH3
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511051003010VH4
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110510040VH1
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Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

Tekninen johtaja

Päätökset

Rakennetun omaisuuden hallinta, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö

Päätökset

Rakennetun omaisuuden hallinta, palvelutilaverkko, yksikön päällikkö

Päätökset

Tilapalvelut, tilapalvelupäällikkö

Päätökset

Tilapalvelut, toimitilavuokraus, yksikön päällikkö

Päätökset

Tilapalvelut, yritysvuokraus, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, infrayksikkö 1, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, toimitila 2, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, toimitila 3, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, talotekniikka, yksikön päällikkö

Päätökset

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, yksikön päällikkö

Päätökset

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U51105200VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110520010VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052001020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110520020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052002010VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052002020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110520040VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052004010VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052004040VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052004050VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052004060VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511053001020VH1
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Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, alueiden käyttö ja -valvonta, yksikön 
päällikkö

Päätökset

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, alueiden käyttö, tiimipäällikkö

Päätökset

Kaupunkimittauspalvelut, kartat ja paikkatiedot, yksikön päällikkö

Päätökset

Ympäristöpalvelut, ympäristönsuojelu, yksikön päällikkö

Päätökset

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 21.9.2017

Päätösasiakirjat

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511053001030VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511053001040VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511053002020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511053004010VH1
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/rakennusten-ja-yleisten-alueiden-jaosto/rakennusten-ja-yleisten-alueiden-jaoston-paatokset?Siirtyy%20jaoston%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sasiakirjoihin.
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§ 137
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Itäi-
sen saariston tarkistetun asemakaavaehdotuksen nro 12300 hyväk-
symiseksi

HEL 2012-001559 T 10 03 03

Hankenumero 0752_1

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä kaupunkiympäristön toi-
mialajohtajan kolmannen esityksen kokouksen viimeisenä asiana.

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Henrik Ahola ja ympäristötar-
kastaja Raimo Pakarinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen 
kokouksesta.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian viikoksi 
pöydälle Anni Sinnemäen ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Henrik Ahola, arkkitehti, puhelin: 310 37202

henrik.ahola(a)hel.fi
Mari Soini, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37479

mari.soini(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle

 9.9.2014 päivätyn sekä 7.3.2017 ja 3.10.2017 muutetun asemakaa-
vaehdotuksen nro 12300 hyväksymistä. Asemakaava koskee Hel-
singin kaupungin seuraavia alueita:
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48. kaupunginosa Vartiosaari
Läntinen Villaluoto, Pohjoinen Villaluoto, Itäinen Villaluoto, Kotiluoto, 
kortteli 48010

49. kaupunginosa Laajasalo 

50. kaupunginosa Villinki
Villinki, Pukkiluoto, Tulikallio, Itä-Villinki, Harjaluoto, Tupsu, Pitkä-
paasi, Kutupaasi, Varviluoto, Sikosaari, Maununkari, korttelit 
50001–50023

51. kaupunginosa Santahamina
Hernesaari, Neitsytsaari, Kuusiluoto, Louesaari, Hintholma korttelit, 
51001–51005

53. kaupunginosa Ulkosaaret
Pitkärivi, Hyljepaadet, Tammaluoto, Tammaluodonkari, Tammaletto, 
Nuottakari, Pihlajaluoto, Pihlajaluodonkupu, Kuminapaasi, Välikarit, 
Hattusaari, Kärkipaasi, Tiirapaasi, Vikiaskivi, Kajuuttaluodot, Villin-
ginluoto, kortteli 53001

54. kaupunginosa Vuosaari
Pikku Niinisaari, Niinisaarenkarit, Läntinen Neitsytsaari, Itäinen Neit-
sytsaari, Huomenlahja, Kalliosaari, Kalliosaarenluoto, Kallioluoto, 
Santinen, Iso Leikosaari, Pikku Leikosaari, Haapasaari, Kutusärkkä, 
Kivisaari, Kivisaarenluodot, Karhusaari, Iso Villasaari, Pieni Villa-
saari, Loppikari, Malkasaari, Läntinen Iiluoto, Itäinen Iiluoto, Iso Ii-
luoto, Satamasaari, Pikku Satamasaari, korttelit 54500–54517

Retkeily- ja ulkoilualue, loma-asuntojen korttelialue, kesämajojen kort-
telialue, matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, yhteisötoimin-
taa palvelevien rakennusten korttelialue, venesatama, luonnonsuoje-
lualue, puutarha- ja kasvihuonealue, metsätalousalue, jolla on ulkoilun 
ohjaamistarve, metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja, ve-
sialue. 

Kaupunkiympäristölautakunta päättää

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin muistu-

tuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa 
kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 
2 sekä Internet-sivuilla: Päätöksenteko
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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.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Itäinen saaristo on koko Helsingille tärkeä merellinen virkistysalue.

Kaava-alueeseen kuuluu 36 Helsingin itäisen saariston saarta ja 22 
asumatonta pikkusaarta ja luotoa sekä näitä ympäröivät vesialueet. 

Kaavan tavoitteena on kehittää saariston monipuolisempaa, ympäri-
vuotista käyttöä sekä lisätä virkistyksen ja matkailun mahdollisuuksia. 
Saarien käyttömahdollisuuksien avoimuutta ja tavoitettavuutta paranne-
taan.

Asemakaava mahdollistaa itäisen saariston kehittämisen Helsingin 
oleellisena osana siten, että samalla otetaan huomioon sen merkittävät 
luonto- ja kulttuurihistorialliset arvot ja soveltuvuus erilaisiin käyttötar-
koituksiin. 

Kaavoituksessa on otettu huomioon saarten erityispiirteet ja erilaiset 
käyttötarkoitukset. Natura-alue, luonnonsuojelualueet, luonnonsuojelu-
lain nojalla rauhoitetut suojellut luontokohteet ja muut tärkeät luonto-
kohteet on merkitty kaavaan. Useimmille saarille on osoitettu rantautu-
mispaikkoja ja jalankululle kulkureitit. Reitistöä selkeyttämällä pyritään 
ohjaamaan kulkua, jotta saarten kulumista hallitaan. Saarten monipuoli-
nen ympäristö huomioidaan ja rannat säilytetään mahdollisimman luon-
nonmukaisina.

Saarten kesähuvilakulttuuriin liittyvä ympäristö, kulttuurihistoriallisesti 
arvokas rakennuskanta sekä sotahistorialliset ja muinaismuistokohteet 
säilytetään ja suojellaan. Myös saariston arvokkaat luonto- ja maisema-
kohteet sekä suojelualueet säilytetään.

Kaavaratkaisu sallii maltillisen rakentamisen, joka mahdollistaa saarten 
loma- ja virkistyskäytön ja saaristomatkailupalveluiden toiminnan kehit-
tämisen, mutta ei muuta oleellisesti saariston luonnetta.

Saarten käyttöä on profiloitu ja keskitetty niin, että muodostuisi edelly-
tyksiä keskitettyjen infrapalveluiden tuottamiselle.

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Kaava-alueen pinta-ala on noin 3 315 hehtaaria ennestään asemakaa-
voittamatonta aluetta. Alueesta noin 310 hehtaaria on maa-aluetta ja 3 
005 hehtaaria merialuetta.

Kaava-alueesta on

Vesialuetta (W)   2 742 ha
Suojelu- ja luonnonsuojelualuetta (SL, SL-1, S-1) 201 ha
Natura-vesialuetta (sl-nat, W-nat)  70 ha
Retkeily- ja ulkoilualuetta (VR, VR/s, VR/sr) 56 ha
Metsätalousaluetta (MU-1, MU-2, MY-1, MY-2)  49 ha
Katualuetta 4 ha
Puutarha-aluetta (MP/s, MP/RP)  4 ha
Venesatama-aluetta 4 ha
Korttelialuetta  185 ha

Kaava-alueesta on erilaisten virkistys-, metsätalous- ja suojelualueiden 
osuus 11,3 %, korttelialuetta 5,6 % ja vesialuetta 82,7 %.

Korttelialueesta on

loma-asuntojen korttelialuetta (RA, RA/s, RA/RM, 
RAH)

147 ha

yleisten rakennusten korttelialuetta (RY-1, RY-1/s) 22 ha
matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta (RM, 
RM/s)

14 ha

kesämajojen korttelialuetta (R-1/s) 2 ha

Yleisin tonttitehokkuus on e=0,03. VR-alueille tai metsätalousalueille ei 
ole osoitettu rakennusoikeutta.

Koko kaava-alueella rakennusoikeus on yhteensä 61 240 k-m², josta 
noin 40 640 k-m² on loma-asuntojen korttelialueella (RA, RA/s, RA/RM, 
RAH). Matkailu- ja yhteisötoimintaa palvelevien rakennusten korttelialu-
eella on noin 16 000 k-m² (RM, RM/s, RY-1, RY-1/s ja RY-1/RM). Eri 
inventointeihin perustuva tilastoitu oleva rakennuskanta on suuruusluo-
kaltaan noin 27 000 k-m², sisältäen myös talousrakennuksia. Tämän li-
säksi on tilastoimatonta rakentamista, jota on kantakartan ja maasto-
käyntien pohjalta arvioitu olevan 5 000 k-m2.

Nykyiseen rakennuskantaan nähden uutta rakennusmahdollisuutta on 
karkean arvion mukaan yhteensä noin 28 000 k-m², mikä tarkoittaa, et-
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tä rakennuskantaan voi kaavan myötä tulla noin 90 %:n lisäys, jos kaa-
van sallima rakennusoikeus toteutuisi täysimääräisenä. 

Kaava-alueella olevia loma-asuntojen rakennuspaikkoja on tällä hetkel-
lä noin 205 kappaletta. Asemakaavaa mahdollistaa noin 140 uutta lo-
ma-asuntojen rakennuspaikkaa.

Kaava-aineiston liitteenä olevissa havainnekuvissa on esitetty kaavan 
sallima enimmäisrakennusoikeus. Rakentaminen jakautuu pääosin pie-
ninä yksikköinä loma-asuntojen korttelialueille eri saarilla.

Asemakaavalla on vaikutusta Helsingin toiminnalliseen kaupunkiraken-
teeseen. Kaava mahdollistaa saariston virkistys- ja matkailukäytön li-
säämisen ja kehittämisen sekä liittää sen osaksi Helsingin laajempaa 
merellistä virkistysaluetta. Kun saarista avataan uusia alueita lähialu-
een asukkaiden käyttöön, saaristosta tulee myös kiinteämpi osa Itä-
Helsingin viher- ja virkistysverkkoa. Rakentaminen mahdollistaa myös 
uusien virkistys- ja lähimatkailupalvelujen perustamisen Itä-Helsinkiin.

Kaava on luonteeltaan säilyttävä ja maltillisesti rakennusmahdollisuuk-
sia lisäävä. Kaavan mahdollistama rakentaminen on pääosin loma-
asuntorakentamista. Tämän johdosta kaavan toteuttamisella ei ole 
merkittävää vaikutusta yhdyskuntarakenteeseen, väestön taikka työ-
paikkojen määrään. 

Nykyisissä loma-asutussaarissa olevat tontit ovat suureksi osaksi yksi-
tyisomistuksessa. Kaupunki omistaa alueella 19 saarta ja luotoa sekä 
maa-alueita Villingin ja Pikku Niinisaaren saarissa. Lisäksi alueella on 
valtion sekä erilaisten yhteisöjen omistamia saaria. Puolustusvoimien 
saaret ovat valtion omistuksessa (Senaatti-kiinteistöt ja metsähallitus).

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin muistutuksia (19 
kpl) sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella yksi kirje. Kaavaehdotukseen 
tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen 
viimeisessä luvussa.

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ilmenevät myös Tehdyt muutok-
set -liitteestä.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
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Alue käsittää pääosan Helsingin itäisestä saaristosta. Aluetta rajaavat 
lännessä Laajasalo ja Santahamina sekä idässä Helsingin ja Sipoon 
välinen raja. Uloin merialue saarineen ja luotoineen jää kaava-alueen 
ulkopuolelle. 

Suunnittelualueeseen kuuluu 36 saarta ja 22 asumatonta pikkusaarta 
ja luotoa sekä näitä ympäröivät vesialueet. Yli 3 hehtaarin suuruisia 
saaria on 16 kpl; suurimpia ovat Villinki, Itä-Villinki ja Pikku Niinisaari. 
Alueen kokonaispinta-ala on noin 3 315 hehtaaria, josta maata on noin 
310 hehtaaria (9,4 %). 

Itäsaariston maa- ja vesialueiden pääasialliset käyttömuodot liittyvät 
vapaa-ajanviettoon. Suurin osa Helsingin yksityisistä kesähuviloista si-
jaitsee itäisessä saaristossa. Alueella on myös kesämajayhdyskuntia 
sekä järjestöjen, yhdistysten ja yritysten virkistys- ja koulutuskeskuksia. 
Muita vapaa-ajan toimintoja ovat retkeily, veneily, telttailu ja harrastus-
kalastus. Puolustusvoimien saaret ovat suljettua sotilasaluetta, mutta 
niillä on puolustusvoimien henkilökunnan käytössä olevia kesämökkejä. 
Vuosaaren satama sijaitsee kaava-alueen pohjoispuolella ja satamaan 
johtava laivaväylä sivuaa aluetta sen itäpuolella. 

Alue on asemakaavoittamaton.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille merkittäviä kus-
tannuksia. Luonnonhoidon kustannukset kasvavat nykyisestään mah-
dollisten maahankintojen myötä ja virkistyskäytön aiheuttamien painei-
den vuoksi. 

Rakennusvirasto arvioi antamassaan lausunnossa Villingin ja Itä-Villin-
gin katualueiden kustannuksia seuraavasti: "Saaristopolulla on syytä 
tehdä pintavesijärjestelyjä ja pienehköjä kunnostustoimia. Kustannusar-
vio on 80 000 euroa, ylläpidon 6 000–10 000 euroa vuosittain."

Asemakaavan pohjaksi laaditun teknisen huollon periaatesuunnitelman 
pohjalta Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2017-2026 on 
tunnistettu kaava-alueen vesihuollon selvitystarpeet ja on annettu jatko-
suunnittelusta toimenpide-ehdotus aikatauluineen. Vesihuollon toteutta-
mistapa ja ajankohta riippuvat vesihuollon tarpeesta, maankäyttötoi-
mintojen kehittymisestä ja vesihuollon kustannuksista.

Tarkistetun kaavaehdotuksen julkinen nähtävillä olo (MRL 65 §) 7.4.–8.5.2017

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 28.2.2017. 
Kaavaehdotukseen tehtiin oleellisia muutoksia, jonka johdosta kaupun-
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kisuunnittelulautakunta päätti 7.3.2017 asettaa asemakaavan muuto-
sehdotuksen uudelleen nähtäville.

Muistutukset ja kirje

Tarkistetusta ehdotuksesta tehtiin 19 muistutusta ja nähtävilläoloajan 
ulkopuolella saapui 1 kirje. Suurin osa muistutuksista, sekä kirje, tulivat 
yksityisiltä maanomistajilta.

Villinkiä koskevat muistutukset kohdistuivat polkujen ja katualueiden 
merkintöihin. Muistutuksissa vaadittiin katualueiden ja polkujen linjaus-
ten ja leveyden muuttamista sekä katualuemerkinnän poistamista. Tä-
män lisäksi muistutettiin, että Villingin saarella on moottoriajoneuvoilla 
ajaminen kielletty, ja toivottiin näin olevan myös tulevaisuudessa.

Rakentamista rajoittavien suojelualueiden rajauksista muistutettiin. 
Avokallioalueiden (slk) rajauksia pidettiin liian suurina sekä maisema-
kuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti tärkeiden alueiden (s-2) ehdotonta 
rakennuskieltoa pidettiin huonona asiana.

Yksittäisten loma-asuntojen suojelumääräyksiä pidettiin liian sitovina. 

Rantaan rajautuvien VR-alueiden sijoittumista pidettiin ongelmallisina. 

Niihin liittyviä laiturialueita toivottiin poistettavan kaavasta. Myös Lau-
konlahden laiturivarauksen vaikutuksista muistutettiin.

Loma-asuntojen korttelialueiden rakennustehokkuuden pudottamista 
e=0,04 -> e=0,03 pidettiin osassa muistutuksia hyvänä asiana ja osas-
sa huonona. 

Määräystä, jossa käsitellään suojellun rakennuksen yllättävää tuhoutu-
mista ja uudelleen rakentamista, pyydettiin tarkentamaan.

Myös Kristallilahden veden vaihtumista koskeviin kaavamääräyksiin toi-
vottiin muutoksia.

Yksittäisen kiinteistön kaavamerkintään toivottiin tarkennusta siten, että 
merkintä vastaisi nykyisin olevaa käyttötarkoitusta. Myös yksittäisiä lo-
ma-asuntojen rakennusaloja toivottiin laajennettavan retkeily- tai met-
sänhoitoalueille.

Myös Pikku-Niinisaaren kaavamerkinnöistä muistutettiin.

Pro Villinki Ry:n muistutus kohdistui rakennusoikeuteen, kaavassa esi-
tettyyn kulkuväylästöön, suojelumerkintöihin, rakentamistapaa koske-
viin määräyksiin ja ohjeisiin, vesialueelle rakentamiseen ja ympäristön 
häiriötekijöihin.
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Suomen arkkitehtiliitto SAFA:n muistutus koski sen Villingissä omista-
man kiinteistön kaavamääräyksiä.

Puolustusvoimien muistutus koski puolustusvoimien käytössä olevien 
saarien (Hintholma, Neitsytsaari, Hernesaari ja Itä-Villinki) kaavamää-
räyksiä. 

Villinge Gård och Trafikin muistutus koski Villingin saareen liittyvää 
kaavakarttaa ja määräyksiä. Muistutus koski polkuverkostoa, Kristalli-
lahden aluetta, Myrskykallioita, Gårdin päärakennuksen piha-alueita ja 
telttailua.

Itä-Villingin lomanviettäjien muistutus koski Itä-Villingin kaavakarttaa ja 
määräyksiä.

Helsingin Seudun Lintutieteellisen Yhdistyksen Tringa ry:n ja Helsingin 
luonnonsuojeluyhdistys ry:n muistutukset koskivat tarkistetun asema-
kaavaehdotuksen luontoarvojen puutteellisia selvityksiä ja inventointien 
puutetta koko saariston osalta. Sen lisäksi Tringa esittää tarkennuksia 
suojelumerkintöihin saarille: Pitkärivi, Itäisen Villaluodon eteläluoto ja 
Hattusaari. Myös luo-kaavamerkintään esitetään täsmennyksiä sekä 
merkittävän IBA-lintualueen huomioimista kaavaratkaisussa.

Kaavaehdotuksesta ei pyydetty viranomaisten lausuntoja sen ollessa 
julkisesti nähtävillä.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

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

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtai-
sesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu Tehdyt 
muutokset -liitteeseen. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa. Tämän lisäksi muutokset on käyty läpi 
Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa 31.8.2017 pidetyssä palaverissa.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet
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Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, 
joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä.

Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on pyydetty lähettä-
mään tieto.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Henrik Ahola, arkkitehti, puhelin: 310 37202

henrik.ahola(a)hel.fi
Mari Soini, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37479

mari.soini(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 A kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-

tu 7.3.2017 ja 3.10.2017
3 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 B kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-

tu 7.3.2017 ja 3.10.2017
4 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 C kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-

tu 7.3.2017 ja 3.10.2017
5 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 D kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-

tu 7.3.2017 ja 3.10.2017
6 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 E kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-

tu 7.3.2017 ja 3.10.2017
7 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 F kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-

tu 7.3.2017 ja 3.10.2017
8 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 G kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-

tu 7.3.2017 ja 3.10.2017
9 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 H kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-

tu 7.3.2017 ja 3.10.2017
10 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 I kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 

7.3.2017 ja 3.10.2017
11 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 J kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-

tu 7.3.2017 ja 3.10.2017
12 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 K kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-

tu 7.3.2017 ja 3.10.2017
13 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 L kartta, päivätty 9.9.2014, muutet-

tu 7.3.2017 ja 3.10.2017
14 Asemakaavaehdotuksen nro 12300 selostus, päivätty 9.9.2014, muutet-

tu 7.3.2017 ja 3.10.2017
15 Havainnekuva, karttalehti A 28.2.2017
16 Havainnekuva, karttalehti B 28.2.2017
17 Havainnekuva, karttalehti C 28.2.2017
18 Havainnekuva, karttalehti D 28.2.2017
19 Havainnekuva, karttalehti E 28.2.2017
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20 Havainnekuva, karttalehti F 28.2.2017
21 Havainnekuva, karttalehti G 28.2.2017
22 Havainnekuva, karttalehti H 28.2.2017
23 Havainnekuva, karttalehti I 28.2.2017
24 Havainnekuva, karttalehti J 28.2.2017
25 Havainnekuva, koko kaava-alue kartta L 28.2.2017
26 Tehdyt muutokset
27 Helsingin Itäinen saaristo arvokkaat luontokohteet -kartta
28 Itäisen saariston rauhoitetut ja arvokkaat luontokohteet
29 Helsingin Itäinen saaristo kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet, kau-

punkisuunnitteluvirasto 3.2.2017
30 Itä-Villinki arkeologisen kulttuuriperinnön inventointi 7.-9.9.2016, Mu-

seovirasto, arkeologiset kenttäpalvelut 2016
31 Itäisen saariston maisema- ja luontokohteet. Saarikohtainen selostus 

kaavalehdittäin, kaupunkisuunnitteluvirasto 2014/2017
32 Helsingin Itäisen saariston asemakaava-alueen tärkeimmät saaristolin-

tujen pesimäluodot, yhteenveto 14.2.2014, Helsingin kaupungin ympä-
ristökeskus

33 Villingin saari, Kantatilaselvitys ja mitoitustarkastelu, Ramboll 2016
34 Iso Villasaari, Kantatilaselvitys ja mitoitustaulukko, Ksv 2016
35 Metsähallituksen Luontopalveluiden suorittama sukellustarkastus/Kal-

lahdenharjun Natura-alueen kohteen inventointi (Suojelubiologi Mats 
Westerbom 18.10.2012), rajauskartat

36 Villingin vesiosuuskunta ja vesihuolto, Airix 2012
37 Teknisen huollon periaatesuunnitelma, kaupunkisuunnitteluvirasto / 

rakennuttajatoimisto HTJ Oy 4.9.2011
38 Vuorovaikutusraportti I 9.9.2014, täydennetty 7.10.2014, keskustelutilai-

suuksien muistiot ja ensimmäisen viranomaisneuvottelun pöytäkirja
39 Vuorovaikutusraportti II 28.2.2017, täydennetty 26.9.2017 ja ehdotus-

vaiheen viranomaisneuvottelun muistio 21.9.2016

Oheismateriaali

1 Muistutukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ne muistutuksen esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 39

Ne hyväksymispäätöksen pyytä-
neet, jotka ovat ilmoittaneet 
osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 39

Tiedoksi
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Kaupunginkanslia/Villeneuve, Lindén, Hakola

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 26.09.2017 § 110
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 127, 128, 129, 130, 133, 136 ja 137 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 131 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

 se, jonka oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen, päätös välittömästi 
vaikuttaa

 viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija
 sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai 

muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
 se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa 

huomattavasti vaikuttaa
 kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vai-

kuttaa
 toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena 

on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun 
edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen

 viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen pää-
töksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

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.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon 
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 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-

vitys valitusajan alkamisesta
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 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero: (09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 131 (Maksun osalta), 132, 134 ja 135 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.
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Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
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 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 
vaatimuksen

 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Kaupunkiympäristölautakunta

Anni Sinnemäki
puheenjohtaja

Kristina Montell
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Osmo Soininvaara

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 12.10.2017.


