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Kokousaika 14.11.2017 15:30 - 18:21

Kokouspaikka Lautakunnan sali, Kansakoulukatu 3

Läsnä

Jäsenet

Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Rautava, Risto varapuheenjohtaja
Asko-Seljavaara, Sirpa läsnä § 209-213, poistui klo 16:50
Heinäluoma, Eveliina
Hyttinen, Nuutti
Kaleva, Atte läsnä § 212-221, saapui klo 15:38
Kivelä, Mai
Lovén, Jape
Modig, Silvia
Rantanen, Tuomas
Rissanen, Laura
Stranius, Leo varajäsen
Särelä, Mikko 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
Manninen, Rikhard yleiskaavapäällikkö
Piimies, Marja asemakaavapäällikkö
Putkonen, Reetta liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö
Mäntymäki, Heikki viestintäpäällikkö
Sulkko, Katja hallintosihteeri
Tähtinen, Kaisu yksikön päällikkö
Ahonen, Pertti it-asiantuntija
Leivo, Pekka diplomi-insinööri

asiantuntija § 214
Leppälä, Petri arkkitehti

asiantuntija § 211, 214
Mouhu, Nina aluesuunnittelija

asiantuntija § 215
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Räisänen, Aleksi liikenneinsinööri
asiantuntija § 213

Saarikko, Tyko arkkitehti
asiantuntija § 213

Silvo, Anton liikenneinsinööri
asiantuntija § 217

Siuruainen, Antti metsäsuunnittelija
asiantuntija § 215

Ylikotila, Tuuli luontoasiantuntija
asiantuntija § 215

Puheenjohtaja

Anni Sinnemäki apulaispormestari
209-221 §

Esittelijät

Mikko Aho kaupunkiympäristön toimialajohtaja
209-221 §

Pöytäkirjanpitäjä

Kaisu Tähtinen yksikön päällikkö
209-221 §

Tekninen pöytäkirjanpitäjä

Katja Sulkko kokouksen sihteeri
209-221 §
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§ Asia

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

210 Asia/2 Ilmoitusasiat

211 Asia/3 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Aromiku-
jan alueen (Vuosaaren keskusta) tarkistetun asemakaavan muutoseh-
dotuksen nro 12458 hyväksymiseksi

212 Asia/4 Hakaniemen hotellin (Hakaniemenranta) asemakaavan muutosehdo-
tus nro 12478 sekä sen asettaminen nähtäville

213 Asia/5 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Stansvi-
kinkallio (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) tarkistettu asemakaava- ja 
asemakaavan muutosehdotus (nro 12410) (sisältää liikennesuunnitel-
man)

214 Asia/6 Vuosaaren uuden lukion (Mosaiikkiraitti 2) asemakaavan muutosehdo-
tus (nro 12485) ja sen asettaminen nähtäville

215 Asia/7 Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelma

216 Asia/8 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kun-
nan jäsenen aloitteesta Uutelan asemakaavan uudistamiseksi

217 Asia/9 Raitioliikenteen kehittämisohjelma

218 Asia/10 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kau-
punginvaltuutettu Yrjö Hakasen toivomusponnesta koskien edullisen 
vuokra-asuntotuotannon osuuden lisäämistä

219 Asia/11 Kallio, Fleminginkatu 4 - 6, poikkeamishakemus

220 Asia/12 Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan Lakipalvelut-yksikön 
päällikön päätöksestä vahingonkorvausasiassa (Porthaninkatu, Kallio)

221 Asia/13 Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 
2.11.−8.11.2017 tekemien päätösten seuraaminen
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§ 209
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 Mikko Särelän ja varatarkastajaksi jäsen Silvia Modigin.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta vali-
ta yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Osmo Soininvaaran sijasta 
Mikko Särelän.

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 Osmo Soininvaaran ja varatarkastajaksi jäsen Silvia Modi-
gin.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 210
Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 23.10.2017 § 956

Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitel-
masta 2018-2021

HEL 2017-009136 T 08 00 01

Pöytäkirja

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/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2017&ls=11&doc=Keha_2017-10-23_Khs_37_Pk
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§ 211
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Aro-
mikujan alueen (Vuosaaren keskusta) tarkistetun asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 12458 hyväksymiseksi

HEL 2015-007362 T 10 03 03

Hankenumero 0579_8, 0579_12

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 11.4.2017 päivätyn ja 14.11.2017 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12458 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin 54180 tontteja 6–12, 
korttelin 54186 tontteja 1 ja 2, korttelin 54187 tonttia 1 sekä katu- ja 
yleisiä pysäköintialueita.

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.

 Lisäksi lautakunta kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota kaup-
pakeskuksen itäpuoleiseen tonttiliittymään, etenkin ajoyhteyteen 
Vuotielle länteen päin alueen jatkosuunnittelussa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Petri Leppälä. Asiantuntija poistui 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Lisäksi lautakunta kehottaa kiinnittämään erityistä huomio-

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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ta kauppakeskuksen itäpuoleiseen tonttiliittymään, etenkin ajoyhtey-
teen Vuotielle länteen päin alueen jatkosuunnittelussa.

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Jape Lovénin vastaehdotuk-
sen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Petri Leppälä, arkkitehti, puhelin: 310 37046

petri.leppala(a)hel.fi
Pekka Leivo, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12458 kartta, päivätty 11.4.2017, 

muutettu 14.11.2017
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12458 selostus, päivätty 

11.4.2017, muutettu 14.11.2017, päivitetty Kylk:n 14.11.2017 päätök-
sen mukaiseksi

5 Liikennesuunnitelma nro 6765/7.11.2017
6 Korttelikortti
7 Tehdyt muutokset
8 Vuorovaikutusraportti 11.4.2017, täydennetty 7.11.2017 ja asukastilai-

suuksien muistiot 13.6.2016 ja 7.2.2017
9 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 7

Ne muistutuksen esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 8
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Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee liike- ja toimistoraken-
nusten (yhteensä 43 320 k-m2), liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriöitä ai-
heuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueita (yhteensä 31 550 
k-m2), autopaikkojen kortteli- ja yleisiä pysäköintialueita sekä katualuei-
ta, jotka sijaitsevat Vuosaaren keskustassa Aromikujan ympäristössä. 
Kaavaratkaisu mahdollistaa alueen tarkoituksenmukaisen käytön nykyi-
sen kaavan mahdollistamien toimintojen kysynnän jäätyä vähäiseksi.

Tavoitteena on laajentaa Vuosaaren käveltävää keskusta-aluetta kohti 
Aurinkolahden itäisiä ja kaakkoisia osia. Alueelle on suunniteltu palve-
luita, asumista ja liiketiloja. 

Uutta asuntokerrosalaa on 75 000 k-m². Asukasmäärän lisäys on 1 700 
asukasta.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu luonnos kaava-aluetta laajem-
mista Vuotien liikennejärjestelyistä, joissa maantiemäinen nelikaistai-
nen katu muutettaisiin kaksikaistaiseksi keskustamaiseksi kulkuväyläk-
si. Vapautuva tila Aromikujan korttelin kohdalla varattaisiin jalankululle, 
pyöräilylle ja puille sekä Columbuksen tonttiliittymän kohdalla kääntyvil-
le autoille ajokaistojen välille. Lisäksi on laadittu liikennesuunnitelma 
(piir.nro 6765), jossa Gustav Pauligin kadun ylimääräiset kaistat on esi-
tetty muutettavaksi tulevien kivijalkaliikkeiden asiointipysäköintipaikoiksi 
sekä Bertha Pauligin kadun ja Gustav Pauligin kadun risteys on esitetty 
korotettavaksi.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että asukas-
määrä Vuosaaren keskustassa kasvaa ja palvelut sekä liiketilatarjonta 
paranevat. Nykyisellään huonot ja katkonaiset jalankulkuyhteydet Val-
kopaadentien liikenneterminaaleilta ympäristöön sujuvoitetaan ja va-
kiinnutetaan. Samalla mahdollistetaan liiketilojen laajeneminen uusien 
asiakasvirtojen varrelle. Asukasmäärä Vuosaaren keskustassa kasvaa 
huomattavasti lisäten osaltaan palveluiden käyttöastetta ja tarvetta. So-
siaali- ja terveyspalveluiden monipalvelukeskus, perhekeskus ja ter-
veyskeskuksen laajennus muodostavat julkisen liikenteen ääreen suu-
ren palvelukokonaisuuden, joka tarjoaa monipuolisia tiloja myös yksityi-
sille palveluille.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2017 6 (64)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/3
14.11.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2244 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

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu tiivistää asuinrakenta-
mista raideliikenteen varteen esikaupungin keskustassa.

Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden 
mukainen. Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 
26.10.2016) alue on liike- ja palvelukeskusta C1-aluetta. 

Kaavaratkaisu perustuu Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteisiin 
(Kslk 14.11.2016).

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella sijaitsee Palvelukeskus Albatrossi ja rakentamattomat alueet. 
Alueen pohjoispuolella sijaitsee moottoritiemäinen Vuotie ja metroraide. 
Alueen luoteiskulmassa sijaitsee kauppakeskus Columbus. Alueen län-
sipuolella sijaitsevat Vuosaaren metroasema ja linja-autoterminaali. Ny-
kyinen rakennuskanta edustaa 1990-luvun puolivälin linjakasta toimiti-
la-arkkitehtuuria. Alueen itäpuolella sijaitsee asuinkortteleita 2000-lu-
vulta. Alueen eteläpuolelle on rakenteilla suuria asuinkortteleita, joiden 
odotetaan olevan valmiit kokonaisuudessaan 2020-luvulla. Asuinkortte-
lit edustavat 2010-luvun suurikokoista umpikortteliarkkitehtuuria.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1998–2005) ja 
niissä alue on merkitty liike- ja toimistorakennusten, liike- ja toimisto- ja 
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten kortteli-, 
autopaikkojen kortteli- ja yleiseksi pysäköintialueeksi.

Helsingin kaupunki omistaa korttelin 54187 tontin 1 ja korttelin 54180 
tontin 7. Korttelialueet 54180 ja 54186 ovat muilta osin yksityisomistuk-
sessa. Kaavaratkaisu on tehty alueiden omistajien hakemuksen joh-
dosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti: Liikennesuunnitelmasta aiheutuvat 
kustannukset ovat 300 000 €.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kohdistuvat tu-
lot täsmennetään maankäyttösopimuksessa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 5.5.–5.6.2017

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 11.4.2017 ja 
lautakunta päätti asettaa asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville. 
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Ehdotuksesta tehtiin 8 muistutusta. Muistutukset kohdistuivat vuorovai-
kutukseen ja suunnitteluprosessiin, toiminnallisiin kävelyalueisiin, katu-
tasoon ja ihmisen mittakaavaan,  kaupunkikuvaan, korkeaan rakenta-
miseen Aurinkolahdessa ja työpaikkoihin, liiketiloihin ja palveluihin sekä 
tuulisuuteen ja varjoisuuteen. 

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat 
Maustetehtaankadun maanalaiseen pysäköintiin, tontin 54180/4 tekni-
siin järjestelyihin ja selvitysvelvoitteisiin, alueen viherkerrointavoitteen 
määrittelyyn, monitoimitilojen määrittelyyn ja yleiselle jalankululle osoi-
tettuun alueeseen sekä asemakaava-alueen maankäyttösopimukseen, 
palotekniseen suunnitelmaan ja liikennejärjestelyiden kustannusar-
vioon.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 asuntotuotantotoimisto
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 
 pelastuslaitos
 Sosiaali- ja terveystoimiala
 Ympäristöpalvelut (ympäristölautakunta)

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy, Helen Säh-
köverkko ja Ympäristöpalvelu.

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. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa. Niitä, joiden etua muutokset koskevat, 
on kuultu erikseen sähköpostilla ja yhteisissä neuvotteluissa.
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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
Petri Leppälä, arkkitehti, puhelin: 310 37046

petri.leppala(a)hel.fi
Pekka Leivo, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12458 kartta, päivätty 11.4.2017, 

muutettu 14.11.2017
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12458 selostus, päivätty 

11.4.2017, muutettu 14.11.2017
5 Liikennesuunnitelma nro 6765/7.11.2017
6 Korttelikortti
7 Tehdyt muutokset
8 Vuorovaikutusraportti 11.4.2017, täydennetty 7.11.2017 ja asukastilai-

suuksien muistiot 13.6.2016 ja 7.2.2017
9 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Muistutukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 7
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Ne muistutuksen esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 8

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Hakola, Lindén

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 07.11.2017 § 201

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 11.09.2017 § 19

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Infra- ja kalustoyksikkö 6.7.2017

Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 
27.06.2017 § 3

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Asuntotuotanto Hankekehitysyksikkö 22.6.2017

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.04.2017 § 172

Nimistötoimikunta 08.03.2017 § 16

Nimistötoimikunta 08.02.2017 § 7

Rakennusvirasto 28.6.2016

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 21.6.2016

Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 20.06.2016 § 9
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§ 212
Hakaniemen hotellin (Hakaniemenranta) asemakaavan muutosehdo-
tus nro 12478 sekä sen asettaminen nähtäville

HEL 2017-009234 T 10 03 03

Hankenumero 1611_3

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 

 asettaa 7.11.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12478 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 11. kau-
punginosan (Kallio, Siltasaari) katu- ja vesialueita (muodostuu uusi 
kortteli 11208).

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa 
kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 
2, sekä Internet-sivuilla Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi. 

 että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausun-
not.

 valtuuttaa asemakaavoituspalvelun tekemään ehdotukseen vähäi-
siä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdo-
tuksen sisältöä.

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12478 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka(a)hel.fi
Juuso Helander, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

juuso.helander(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37252

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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mikko.juvonen(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12478 kartta, päivätty 7.11.2017
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12478 selostus, päivätty 

7.11.2017
5 Havainnekuva, 7.11.2017
6 Hotellin viitesuunnitelma
7 Tilastotiedot
8 Vuorovaikutusraportti 28.10.2014, täydennetty 14.2.2017, liitteineen
9 Vuorovaikutusraportti 7.11.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee katu- ja vesialuetta, joka 
sijaitsee Hakaniemenrannassa, Kallion Siltasaaressa. Kaavaratkaisu 
mahdollistaa hotellin, katuaukion ja julkisen rannan rakentamisen osit-
tain täyttömaalle Siltavuorensalmen pohjoisrannalla. Kaavaratkaisulla 
mahdollistetaan arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen toteutta-
minen kortteliin. 

Tavoitteena on Hakaniemen ympäristön kehittäminen monipuolisena, 
toiminnallisesti sekoittuneena, osana keskustaa sekä kerroksellisena 
kaupunkirakenteena. Toteutuessaan hotelli tukee Hakaniementorin ym-
päristön toiminnallista kokonaisuutta sekä parantaa alueen kaupunkiku-
vaa. Samalla se toimii Hakaniemenrannan täydennysrakentamisen 
aloituskorttelina ja tuo alueelle palveluita. Uutta kerrosalaa muodostuu 
14 500 k-m². 
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Kaavaratkaisu on osa Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan asema-
kaavan kokonaisuutta, jonka tavoitteena on parantaa alueen joukkolii-
kenneyhteyksiä, tiivistää kaupunkirakennetta, parantaa liikenteen edel-
lytyksiä ja mahdollistaa kaupunkilaisille uutta julkista rantaa.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että nyt jäsen-
tymätön ranta muuttuu suunnitelluksi. Näkymät ja valaistusolosuhteet 
Hakaniementorilla sekä Hakaniemenranta-kadun pohjoispuolisissa 
asuinkortteleissa muuttuvat. Siltavuorensalmen vesialueen ranta siirtyy 
täyttöjen myötä.

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.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Hakaniemenrannan ja Sör-
näistenrannan -alueen asemakaavan muuttamisen periaatteet 
4.11.2014, edellyttäen että alueen jatkosuunnittelussa tavoitellaan huo-
mattavasti tiiviimpää rakennetta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 28.2.2017 Hakaniemenranta 
ja Sörnäistenranta -alueen asemakaava- ja asemakaavan muutosluon-
noksen, jonka osa Hakaniemen hotellin asemakaavan muutosehdotus 
on. Tällöin lautakunta antoi vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet 
kaavaluonnoksen valmisteluvaiheessa esitettyihin mielipiteisiin ja kan-
nanottoihin. Lisäksi lautakunta päätti, että jatkosuunnittelussa Siltavuo-
rensalmen alueesta mukaan lukien Hakaniemenranta järjestetään mo-
nialainen suunnittelukilpailu, jossa osallistuvilta joukkueilta vaaditaan 
esimerkiksi arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja kaupunkimuotoi-
lun osaamista.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijoittuu Hakaniementorin kaakkoispuolelle Siltavuorensalmen 
rantaan. Suunnittelualue on pääosin vesialuetta. Alueella on nykyisin 
Hakaniemenrannan jalankulkualue, rantarakenteet mahdollistavat ve-
neiden kiinnittymisen sekä puinen laituri joka mahdollistaa lauttaliiken-
teen. 

Alueella on pääosin voimassa asemakaava nro 446A vuodelta 1893 
sekä asemakaava nro 313 vuodelta 1922. Voimassa olevissa kaavois-
sa alue on vesi- ja katualuetta.
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Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti:

Ennakkorakentaminen  10 milj. euroa 
Rantarakenteet  8 milj. euroa 
Julkiset alueet  1 milj. euroa 
Yhdyskuntatekniikka  0,2 milj. euroa 
Yhteensä   n. 19 milj. euroa 

Ennakkorakentamisen kustannuksiin sisältyy merenpohjan ruoppaus- 
ja täyttötyöt, kaivuutyöt, maaperän kunnostuskustannukset sekä ole-
massa nykyisten rantarakenteiden purkukustannukset. Rantarakentei-
den kustannuksiin sisältyy myös osa rannan pintarakenteista. Suunnit-
telussa on oletettu, ettei John Stenbergin rannan rakenteita ole tarpeen 
uusia. Ruoppausmassoja on kustannusarvion pohjaksi oletettu synty-
vän koko vesialtaan laajuudelta ja määrä täsmentyy jatkosuunnittelun 
yhteydessä. 

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista osallisten mielipiteistä sekä vastineet 
niissä esitettyihin huomautuksiin.

Mielipiteet

Luonnosaineiston erillisen nähtävilläolon jälkeen saadut mielipiteet koh-
distuivat hotellin vaikutuksiin. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitus-
työssä siten, että selvitykset ilmanlaadusta ja veden vaihtuvuudesta 
teetetty, lisäksi on arvioitu hotellin kaupunkikuvallisia vaikutuksia ja var-
mistettu kaavamääräyksin rantojen säilyminen julkisessa käytössä. Kir-
jallisia mielipiteitä saapui 2 kpl. 

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet
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Asemakaavoituspalvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraa-
vilta tahoilta: 

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Uudenmaan ELY-keskus
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 Liikenneliikelaitos (HKL)
 pelastuslaitos
 sekä muut mahdolliset tahot.

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka(a)hel.fi
Juuso Helander, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

juuso.helander(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12478 kartta, päivätty 7.11.2017
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12478 selostus, päivätty 

7.11.2017
5 Havainnekuva, 7.11.2017
6 Hotellin viitesuunnitelma
7 Tilastotiedot
8 Vuorovaikutusraportti 28.10.2014, täydennetty 14.2.2017, liitteineen
9 Vuorovaikutusraportti 7.11.2017

Oheismateriaali

1 Mielipidekirjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

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

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Hakola, Lindén

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 07.11.2017 § 199

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 05.10.2017 § 38



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2017 16 (64)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/5
14.11.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2244 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

§ 213
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, 
Stansvikinkallio (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) tarkistettu asema-
kaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12410) (sisältää liiken-
nesuunnitelman)

HEL 2015-004954 T 10 03 03

Hankenumero 1665_1, 1665_3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Tyko Saarikko. Asiantuntija pois-
tui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Mai Kivelä: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Lautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mai Kivelän eh-
dotuksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tyko Saarikko, arkkitehti, puhelin: 310 37441

tyko.saarikko(a)hel.fi
Anu Kuutti, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37154

anu.kuutti(a)hel.fi
Aleksi Räisänen, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37229

aleksi.raisanen(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi
Raimo Pakarinen, ympäristöasiat, puhelin: 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle 

 24.1.2017 päivätyn ja 14.11.2017 muutetun asemakaava- ja ase-
makaavan muutosehdotuksen nro 12410 hyväksymistä. Asemakaa-
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va koskee 49. kaupunginosan (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) kort-
teleita 49332–49342 ja lähivirkistys- ja katualueita ja asemakaavan 
muutos koskee 49. kaupunginosan (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) 
lähivirkistysalueita (muodostuvat uudet korttelit 49332 - 49342). 

Lisäksi lautakunta päättää

 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.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Stansvikinkallion alue sijaitsee Kruunuvuorenrannan itäosassa. Alueel-
le suunnitellaan sen ominaispiirteitä, luontoa, kallioita ja korkeuseroja 
hyödyntäviä kerrostalokortteleita. Asuinkortteleiden keskelle jää Stans-
vikinkallion puisto, jota asuinkorttelit ja Stansvikinkallionkatu kiertävät 
kehämäisesti. Rakentamisen korkeus laskee etelään merelle päin ja 
itään kohti Stansvikin kartanoaluetta. 

Stansvikinkallio liittyy luontevalla tavalla osaksi Kruunuvuorenrannan 
uutta kaupunginosaa. Alue on tiiviimmin rakennetun Kruunuvuorenran-
nan keskeisten osien ja virkistysalueiden välissä, mikä on huomioitu 
itään ja etelään päin avautuvalla kaupunkirakenteella. Aluetta suunni-
tellaan noin 2 000 uudelle asukkaalle. Asemakaava-alueen kokonais-
kerrosala on yhteensä 88 350 k-m², josta asumista on 87 600 k-m² ja 
liiketilaa 750 k-m².

Alueen kaakkoiskulmassa sijaitsee Uusikylän kesämaja-alue, jolle ase-
makaavassa on osoitettu kerrostalokortteleita. Uusikylän mökeille on 
mahdollistettu Vanhakylästä korvaavat mökkipaikat. Ne on osoitettu 
Stansvikin kartanoalueen jo lainvoimaisessa asemakaavassa.

Kaava-alueen itä- ja kaakkoisalueen AK-korttelit ulottuvat Laajasalon 
Tahvonlahdenniemen ja Stansvikin arvokkaalle lepakkoalueelle (LS-
alue). Näillä alueilla saalistaa ja ruokailee lepakoita. Ruokailu- eli saa-
listusalueet eivät ole luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja. EU:n 

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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luontodirektiivin mukaiset suojeltavat lisääntymis- ja levähdyspaikat ei-
vät sijaitse kaava-alueella. Kaavassa on lepakoiden elinolosuhteita 
koskeva määräys, joka koskee valaistuksen suuntaamista ja rajoitta-
mista.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
6769), jossa on huomioitu jalankulkureittien sujuvat yhteydet joukkolii-
kenteen pysäkeille, uimarannalle, kaupalliseen keskukseen sekä poikit-
tainen virkistysyhteys Stansvikin kartanoalueen suuntaan. Alueen pyö-
räilyreitistö liittyy laajempaan pyöräliikenneverkkoon ja ulkoilureitteihin. 
Joukkoliikenteen pääyhteys on Koirasaarentielle tuleva pikaraitiotie 
keskustan ja Laajasalon keskuksen välillä. Toinen raitiotielinja kulkee 
alueen sivuitse Koirasaarentieltä Haakoninlahdenkadun eteläpäähän. 
Lisäksi Koirasaarentieltä ja Haakoninlahdenkadulta on bussiyhteydet 
Herttoniemen metroasemalle.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja pää-
osin voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan 2002 sekä osay-
leiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden 
toteutumista. Yleiskaava 2002 on kaava-alueella pientalorakentamista 
koskevalta osalta vanhentunut, kun otetaan huomioon kaupungin muut 
asumista ohjaavat tavoitteet ja joukkoliikenneinvestointipäätökset. Kaa-
va poikkeaa yleiskaava 2002:sta pientalorakentamisen osalta mutta so-
peutuen sen kokonaisuuteen ja on muilta osin sen mukainen.

Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan (hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 26.10.2016) mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Pääosa kaava-alueesta on metsäistä ja korkeuseroiltaan vaihtelevaa 
kalliomaastoa. Alue rajautuu pohjoisessa Koirasaarentiehen ja lännes-
sä uuteen Haakoninlahdenkatuun ja sen varrelle rakennettaviin uusiin 
asuinkortteleihin sekä Kruunuvuorenrannan kaupalliseen keskukseen. 
Idässä alue rajautuu Stansvikin kartanoalueeseen ja sen reuna-alueilla 
kasvavaan sekametsään. Stansvikin kartanoympäristö on kulttuurihis-
toriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkit-
tävää aluetta. Kaava-alueen koilliskulma ulottuu noin 0,5 ha tämän val-
takunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) ja 
maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön alueelle (Helsingin höy-
rylaivareittien kesähuvila-asutus). Etelässä on yleiseksi uimarannaksi 
muuttuva ranta ja sen metsäinen rakentamattomaksi jäävä rantavyöhy-
ke. 
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Alueen pohjois- ja luoteisosat ovat olleet öljysatama-aluetta, jossa on 
sijainnut sen toimintaan liittyviä huolto-, varasto, toimisto- ja tehdasra-
kennuksia. Öljysataman toiminta Kruunuvuorenrannassa on loppunut ja 
kaikki siihen liittyvät rakennukset ja rakenteet on alueelta purettu ja 
maaperä on puhdistettu. 

Alue on asemakaavoittamatonta lukuun ottamatta pientä aluetta Stans-
vikintien alkupäässä, joka on viheraluetta lainvoimaisessa Stansvikin 
asemakaavassa nro 11960. Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaa-
varatkaisu on tehty kaupungin aloitteesta. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti: 

Esirakentaminen 7 milj. euroa
Katualueet 5 milj. euroa
Virkistysalueet 1 milj. euroa
Yhteensä 13 milj. euroa

Esirakentamisen kustannusarvio pitää sisällään tarvittavat yleisten 
alueiden ja tonttien kaivu-, louhinta- ja täyttökustannukset. Suurimmat 
esirakentamiskustannukset aiheutuvat louhinnasta. Kustannuslasken-
nan osalta louhinta on arvioitu tehtävän aluelouhintana. Katualueiden 
sekä virkistysalueiden esirakentamis- ja pohjarakennuskustannukset si-
sältyvät esirakentamisen kustannuksiin.

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

Uudesta kaavoitettavasta kerrosalasta kaupungille on arvioitu kertyvän 
tonttien rakennusoikeuden myymisestä sekä vuokraamisesta noin 50 - 
55 miljoonaa euroa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 10.2.–13.3.2017

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 24.1.2017 ja 
lautakunta päätti asettaa asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin neljä muistutusta. 

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat pääosin asemakaa-
vaehdotuksen suhteeseen voimassa olevan yleiskaavaan sekä maa-
kuntakaavaan. Useissa mielipiteissä esitettiin, että maankäytön muutos 
tulisi toteuttaa voimassa olevan yleiskaavan rakentamisalueiden ra-
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jausten ja periaatteiden mukaisena. Mielipiteissä vedottiin arvokkaan 
luontoalueen säilymisen puolesta ja todettiin kaavaehdotuksen luonto-
selvitysten ja toteuttamisen aiheuttamien vaikutusten arviointien erityi-
sesti luonnolle ja suojelluille lajeille olevan puutteellisia. Lisäksi mielipi-
teet kohdistuivat maankäytön muutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin 
Stansvikin kartanon RKY-alueeseen, yleisesti rakentamisen laajuuteen, 
tehokkuuteen ja mittakaavaan, Kruunuvuorenrannan virkistysalueiden 
riittävyyteen, kulkureitteihin, katulinjauksiin ja Suomenlinnan suojavyö-
hykkeen huomioimiseen asemakaavoituksessa.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat puut-
teellisiin luontoselvityksiin, tonttien ajoyhteyksiin, pelastukseen, Stans-
vikin RKY-alueeseen, korttelin 49341 rakennusaloihin, vesihuoltoon, 
asemakaavamääräyksiin koskien parvekelasitusta, viherkerrointa, auto-
paikkoja, maastokumpuja, teknistentilojen sijoitusta, yhteispihamää-
räystä, räystäättömyyttä ja puiden säilyttämistä.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 asuntotuotantotoimisto (ATT)
 kiinteistölautakunta
 pelastuslautakunta
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristökeskus
 kaupunginmuseo

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. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa.
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Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tyko Saarikko, arkkitehti, puhelin: 310 37441

tyko.saarikko(a)hel.fi
Anu Kuutti, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37154

anu.kuutti(a)hel.fi
Aleksi Räisänen, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37229

aleksi.raisanen(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi
Raimo Pakarinen, ympäristöasiat, puhelin: 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12410 kartta, 

päivätty 24.1.2017, muutettu 14.11.2017
4 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12410 selostus, 

päivätty 24.1.2017, muutettu 14.11.2017
5 Kruunuvuorenrannan havainnekuva 14.11.2017
6 Stansvikinkallion havainnekuva, 14.11.2017
7 Kruunuvuorenranta idästä
8 Suunnitteluperiaatteet
9 Periaateleikkaus korttelista 49342
10 Näkymä Katinpaadenpolulta
11 Näkymä katuaukiosta
12 Näkymä Stansvikinkallion puistosta
13 Liikennesuunnitelma, 14.11.2017
14 Tehdyt muutokset
15 Vuorovaikutusraportti 24.11.2017, täydennetty 14.11.2017
16 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Muistutukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ne muistutuksen esittäneet, jot- Esitysteksti
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ka ovat ilmoittaneet osoitteensa Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 15

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Hakola, Lìndén
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§ 214
Vuosaaren uuden lukion (Mosaiikkiraitti 2) asemakaavan muutoseh-
dotus (nro 12485) ja sen asettaminen nähtäville

HEL 2016-014143 T 10 03 03

Hankenumero 0579_11

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Petri Leppälä. Asiantuntija poistui 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Jape Lovèn: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Lautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Jape Lovènin eh-
dotuksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Petri Leppälä, arkkitehti, puhelin: 310 37046

petri.leppala(a)hel.fi
Pekka Leivo, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi
Tuomas Vanne, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37429

tuomas.vanne(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää

 asettaa 14.11.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12485 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 54. kau-
punginosan (Vuosaari) korttelin 54178 tonttia 2 sekä katu- ja puis-
toalueita.
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 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila 
Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

  

 että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausun-
not

 valtuuttaa asemakaavoituspalvelun tekemään ehdotukseen vähäi-
siä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdo-
tuksen sisältöä

 merkitä tiedoksi laaditut korttelikortit, jotka ovat kaavaselostuksen 
liitteenä.

Samalla lautakunta esittää kaupunginhallitukselle

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12485 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee osaa urheilutoimintaa 
palvelevien rakennusten korttelialueen tontista 54178/2 sekä katu- ja 
puistoalueita, jotka sijaitsevat Vuosaaren keskustassa Tyynylaavantien 
ja Mosaiikkiraitin välisellä alueella. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden, 
monikäyttöisen lukiorakennuksen rakentamisen Vuosaareen. 

Tavoitteena on mahdollistaa Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaat-
teiden (Kslk 15.11.2016) mukaisen uuden lukiorakennuksen toteuttami-
nen.  Alueelle on suunniteltu rakennetussa ympäristössään elämyksel-
listä, monitoimista koulurakennusta 900 oppilaalle jalankulkuympäristön 
monipuolisuutta painottaen.

Uutta kerrosalaa on 9 000 k-m2. Palveluhanke ei aiheuta suoraa lisäys-
tä asukasmäärään.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että rakenta-
maton osa Vuosaaren keskustaa muutetaan alueellisesti merkittäviksi 
opetus-, kokoontumis- ja harrastustiloiksi alueen  eri ikäisille ja moni-

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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kulttuurisille asukkaille. Uusi lukiorakennus toimii osana kehittyvää 
Vuosaaren elämyksellistä keskustaa luontevien jalankulku- ja pyöräily-
yhteyksien verkoston ja julkisen liikenteen yhteyksien äärellä.

Kaavaratkaisu toimii lähtötietona lukiorakennuksesta järjestettävään 
suunnittelukilpailuun. Kilpailun tuloksen perusteella kaavaratkaisun tar-
kistettuun ehdotukseen tehdään tarvittavat täsmennykset.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja voi-
massa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan 2002:n mukainen ja ede-
sauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on myös otettu huomioon Helsingin 
uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavan muutta-
misen suunnitteluperiaatteet 15.11.2016 jatkosuunnittelun pohjaksi.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue on rakentamaton ja mielletään nykyisellään osaksi puistoaluetta. 
Aluetta rajaavat etelässä Tyynylaavantie, lännessä Ulapparaitti ja poh-
joisessa Mosaiikkiraitti. Alueen itäpuolella sijaitsee pysäköintikenttä. 

Alueen halki kulkee rasite Vuosaaren Urheilutalon huolto- ja asiakaslii-
kenteelle.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1996. Kaavan mukaan 
alue on urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta sekä 
puisto- ja katualuetta.

Helsingin kaupunki omistaa korttelialueet. Kaavaratkaisu on tehty kau-
pungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Asemakaavan muutoksen toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustan-
nuksia (10/2017, Alv 0%) seuraavasti:

Uuden koulun rakentamiskustannuksiksi on Pormestarin talousarviossa 
vuodelle 2018 budjetoitu noin 26 miljoonaa euroa. 

Lisäksi kaupungille aiheutuu kustannuksia yleisten alueiden uudelleen-
järjestelystä, alueelle tulevista kansirakenteista sekä alikulkurakentees-
ta. Näiden kustannusten arvioidaan olevan yhteensä noin 7 miljoonaa 
euroa.
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Maaperän mahdollisesta kunnostuksesta ja jätteitä sisältävien masso-
jen käsittelystä tulee aiheutumaan kustannuksia. Maaperän pilaantu-
neisuuden selvitystyö on yhä käynnissä ja kustannusarvio tehdään lisä-
tutkimusten tulosten pohjalta.

Kaavan toteuttamisen aiheuttamat kustannustekijät tarkentuvat asema-
kaavoituksen edetessä ja esitetään tarkistetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen yhteydessä.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien 
viranomaistahojen kanssa:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (ent. opetusvirasto, ent. var-

haiskasvatusvirasto)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (Helsingin taidemuseo, kaupungin-

museo, ent. liikuntavirasto, ent. nuorisoasiainkeskus)
 Liikenneliikelaitos (HKL)
 kaupunkiympäristön toimiala (ent. asuntotuotantotoimisto, ent. kiin-

teistöviraston geotekninen osasto, ent. kiinteistöviraston tilakeskus, 
ent. kiinteistöviraston tonttiosasto, ent. rakennusvalvontavirasto, 
ent. rakennusvirasto, ent. ympäristökeskus)

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat metroradan ja Vuotien ympäristöhäi-
riöiden huomioimiseen, kustannusarvioihin, pohjaveden ja hulevesien 
huomioimiseen, hankkeen jatkosuunnitteluun, alueen tilatarpeisiin, ym-
päristön suunnitteluun sekä joukkoliikenteen käyttöön tulevaisuudessa. 
Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä määräys-
ten ja selvitysten kautta.

Mielipiteet

Mielipiteet uuden lukion ohella koko Vuosaaren keskustan aluetta kos-
kevasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-
tosta liittyivät julkisen ja kävelyliikenteen sujuvuuteen ja yhteyksiin alu-
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een ulkopuolelle, alueen arkkitehtuuriin, rakentamisen korkeuteen sekä 
liike- ja toimitilan toimivuuteen. Erityisesti uutta lukiota koskevat mielipi-
teet liittyivät lukiorakennuksen ilta- ja viikonloppukäytön monipuolisuu-
teen ja käytettävyyteen muun muassa maksupolitiikan kautta. Mielipi-
teet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että lukion mahdollisuu-
det kehittyä monipuoliseksi ja elämykselliseksi kävely-ympäristöksi olisi 
turvattu. Liike- ja toimitilan osuus uuden lukion kaavaratkaisussa mah-
dollistetaan opetustoiminnan ehdoilla. Opetustilojen ilta- ja viikonloppu-
käyttö harrastusten, yhdistysten, liikunnan ja taiteiden perusopetuksen 
käytössä mahdollistetaan kaavaratkaisussa. Kirjallisia mielipiteitä saa-
pui 7 kpl.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Asemakaavoituspalvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraa-
vilta tahoilta:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Uudenmaan ELY-keskus
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 Liikenneliikelaitos (HKL)
 pelastuslaitos
 sosiaali- ja terveystoimiala
 sekä muut mahdolliset tahot.

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Petri Leppälä, arkkitehti, puhelin: 310 37046

petri.leppala(a)hel.fi
Pekka Leivo, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi
Tuomas Vanne, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37429

tuomas.vanne(a)hel.fi

Liitteet
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1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12485 kartta, päivätty 

14.11.2017
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12485 selostus, päivätty 

14.11.2017
5 Havainnekuva 14.11.2017
6 Korttelikortti
7 Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteet (Kslk 15.11.2016)
8 Tilastotiedot
9 Vuorovaikutusraportti 14.11.2017 ja asukastilaisuuden (7.2.2017) muis-

tio
10 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Mielipidekirjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Hakola (kuulutus)
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§ 215
Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelma

HEL 2017-001807 T 10 05 01

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat aluesuunnittelija Nina Mouhu ja luontoa-
siantuntija Tuuli Ylikotila. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen 
kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Leo Stranius: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Lautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Leo Straniuksen 
ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Antti Siuruainen, metsäsuunnittelija, puhelin: 310 75252

antti.siuruainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä ohjeellisesti noudatet-
tavaksi Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelman vuosille 2017‒2026.

Esittelijän perustelut

Edellinen, asemakaavan laadinnan yhteydessä tehty Uutelan hoito- ja 
kehittämissuunnitelma valmistui vuonna 2006. Tätä suunnitelmaa on 
nyt päivitetty vuosille 2017‒2026. Suunnitelma koostuu suunnitelmara-
portista, joka sisältää hanke-ehdotuksien viitesuunnitelmat, ja aluekor-
tin. Viitesuunnitelmilla havainnollistetaan kunnostustoimenpiteet. 

Uutelan virkistysalueen suunnittelualueen pinta-ala on 145 hehtaaria. 
Se muodostaa osan Vuosaaren ulkoilupuiston vihersormesta. Uutelan 
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ydinalueet ovat asemakaavassa pääosin virkistys- ja retkeilyalueita 
(asemakaavamerkinnät VL ja VR). Hallkullanniemen länsiosan ja Nuot-
tasaaren asemakaava on valmisteluvaiheessa.

Uutelassa on lukuisia merkittäviä luontoarvoja. Alueella on arvokasta 
kasvillisuutta sekä runsaasti arvokkaita metsäkohteita ja paljon luon-
nontilaisia, metsätaloustoiminen ulkopuolella oleva metsää. Lähes koko 
Uutelan alue on tärkeä lepakkoalue sekä matelija- ja sammakkoeläin-
kohde. Suuri osa alueesta on luokiteltu tärkeäksi lintukohteeksi. 

Suunnittelualueesta 36 prosenttia on hoitoluokitettu ulkoilumetsäksi. 37 
prosenttia alueesta, yhteensä 53 hehtaaria, on suojeltua tai hoitoluok-
kaan LS kuuluvaa. Tämän lisäksi 6 prosenttia alueesta on arvometsä-
luokassa. Niitty- ja hakamaaympäristöjä alueella on 14 prosenttia. 

Tavoitteena on kehittää Uutelan virkistysaluetta ympäristön ehdoilla si-
ten, että se tulee kestämään lisääntyvän virkistyskäytön paineet. Hel-
singin rantaraitti jatketaan kulkemaan Uutelan virkistysalueen läpi. Ran-
taraitti hyödyntää monelta osin olevaa reittiverkosta, mutta sen pohjaksi 
rakennetaan myös uutta käytävää. Uusia reittejä rakennetaan suunnit-
telualueen pohjoisosaan sekä Nuottasaareen. 

Maisemanhoitotavoitteet ja aluekortti

Laajoja metsäalueita sekä suo- ja kallioalueita säilytetään mahdollisim-
man luonnontilaisena. Niittyalueiden kuivatusta parannetaan, jotta ne 
ovat jatkossa paremmin niitettävissä sekä säilytettävissä avoimina ja 
virkistyskäyttöä palvelevina. Maiseman- ja luonnonhoidon tärkeitä ta-
voitteita ovat monipuolisen metsäluonnon ylläpitäminen ja kehittäminen 
sekä Skatan tilan kulttuurimaiseman ja sen monimuotoisten perinnebio-
tooppien säilyttäminen ja palauttaminen. Umpeenkasvaneita vanhoja 
perinnebiotooppeja ennallistetaan puuston ja vesakon raivauksin sekä 
säännöllisesti toistuvin niitoin. 

Suunnittelualue on jaettu yhteentoista maisemaltaan yhtenäiseen osa-
alueeseen, joille on annettu hoito- ja kehittämissuositukset. Maiseman-
hoitosuositukset ovat aluekortissa, jossa kuvataan myös alueen muut 
tavoitteet.

Suunnitelman rinnalla laadittiin erillinen historia- ja ympäristöselvitys 
Uutelan pohjoisosassa sijaitsevasta, aikaisemmin Vuosaaren karta-
noon liittyneestä metsäalueesta. Yksityiskohtaisemmat  hoitotoimenpi-
teet esitetään vuosien 2017‒2018 aikana laadittavassa luonnonhoidon 
toteutussuunnitelmassa.

Skatanniementien rakentaminen
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Uutelan merkittävin hanke on asemakaavan toteutumattoman katuva-
rauksen, Skatanniementien, rakentaminen. Uuden tien toteuttaminen 
mahdollistaa ajoneuvoliikenteen siirtämisen pois Uutelantieltä, jolloin 
Uutelantie voidaan rauhoittaa ulkoilureitiksi yksinomaan kevyen liiken-
teen käyttöön ja läpiajo Skatan tilakeskuksen poikki voidaan katkaista.

Palveluiden kehittäminen

Palveluiden kehittämistä tehdään yhteistyössä Skatan tilan toimijoiden 
kanssa. Skatan tilakeskusta kehitetään Uutelan toiminnallisena keskuk-
sena, jossa nykyinen vuokralainen eli Sininauhaliiton Vihreä veräjä oh-
jaa luontoon ja maatilaympäristöön liittyvää kuntouttavaa harrastustoi-
mintaa. Tilalle pyritään saamaan kotieläimiä ja laidunalueet palautettua 
laidunnukseen. 

Nykyistä valaistua ratsukenttää voidaan käyttää tapahtumakenttänä. 
Kentän laidalle sijoitetaan kota ja pöytäpenkkejä. Skatan tilan yhtey-
dessä on varaus yleisö-wc:lle ja tapahtumakentän laitaan sijoitettavalle 
pienelle tapahtumasähkökeskukselle.

Uutelan vanha koira-aitaus jaetaan niin, että toinen osa on vuokratta-
vissa koirien koulutusharrastukseen. Viljelypalstojen yhteyteen tehdään 
oleskelu- ja piknik-alueet, ja nykyistä pysäköintipaikkaa laajennetaan. 
Uutelassa on kaksi grillipaikkaa, joiden ylläpidon laatutasoa paranne-
taan muun muassa yhteistyössä Skatan tilan toimijoiden kanssa. Uute-
laan tehdään syksyllä 2017 grillikota, jonka ylläpidosta vastaa Skatan 
tilalla toimiva Green care-yhdistys yhdessä kaupungin ja vapaaehtois-
työntekijöiden kotakummien kanssa. 

Vuorovaikutus

Suunnitelma on laadittu vuorovaikutteisesti alueen asukkaiden ja toimi-
joiden kanssa.

Kustannusarvio

Uutelan hankkeiden kustannusarvio on yhteensä 2 670 000 euroa. 
Skatan tilan ympäristön kunnostuksen kustannusarvio on 350 000 eu-
roa, Skatanniementien 950 000 euroa,  viljelypalsta-alueen ympäristön 
290 000 euroa, Uutelan pohjoisosan uuden sisääntuloalueen 400 000 
euroa sekä Nuottasaaren ja Hallkullanniemen 230 000 euroa. Uusien 
reittien kustannusarvio on 450 000 euroa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838
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nina.mouhu(a)hel.fi
Antti Siuruainen, metsäsuunnittelija, puhelin: 310 75252

antti.siuruainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelma 2017-2026
2 Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelman 2017-2026 Liite 1 Aluekortti
3 Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelman 2017-2026 Liite 2 Asukasillan 

palautekooste
4 Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelman 2017-2026 Liite 3 Ympäristö-

selvitys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristötoimialan arkisto / Piia Stenfors
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§ 216
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
kunnan jäsenen aloitteesta Uutelan asemakaavan uudistamiseksi

HEL 2017-009744 T 10 03 03

Hankenumero 5264_146

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Leo Stranius: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Lautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Leo Straniuksen 
ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315

kaisa.karilas(a)hel.fi
Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Tuomas Vanne, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37429

tuomas.vanne(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa lausunnon kaupunginhallitukselle:

Voimassa oleva Uutelan asemakaava mahdollistaa alueen luonnon-
suojelutavoitteiden, kulttuuriympäristön vaalimisen ja virkistyskäytön 
yhteen sovittamisen. Asemakaavan mukainen Skatanniementien uusi 
katuyhteys ja asemakaavaan perustuvat Uutelan hoito- ja kehittämis-
suunnitelman toimenpiteet eivät vaaranna luonnonsuojeluohjelman mu-
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kaisten rauhoitusalueiden toteutusta tai muita luonnonsuojelun tavoit-
teita alueella. Uutelan alueen asemakaavaa ei ole tarkoituksenmukais-
ta muuttaa. 

Alueen nykytila

Uutela on kaupungin omistama vilkkaasti käytetty ulkoilu- ja virkistysa-
lue Vuosaaren asuinalueen itäreunassa. Uutelan pohjoisosan metsä-
alueen kasvillisuus on erittäin kulunutta johtuen rakennettujen reittien 
puutteesta. Alueen keskiosassa sijaitsevat aktiiviset virkistystoiminnat 
kuten viljelypalstat ja koiraharrastusalue, ja alueen eteläosassa on mm. 
kaupungin julkiseen toimintaan vuokraamia huviloita ja Skatan tila enti-
sine laidunalueineen sekä Skatanniemen pientaloalue. Ajoneuvoliiken-
teen pääyhteys alueen Uutelan keski- ja eteläosaan on Aurinkolahdes-
ta Uutelantieltä. Maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan 
Skatan tilan virkistysarvoa heikentää nykyinen läpiajoliikenne Särkkä-
niemen luonnonsuojelualueelle, koiraharrastusalueelle ja pysäköintialu-
eelle. 

Uutelan kaavoitustilanne

Uutelan asemakaava on tullut voimaan 16.1.2009. Asemakaava kattaa 
lähes koko Uutelan alueen, lukuun ottamatta Nuottasaarta ja osaa Hall-
kullanniemestä. 

Pääosa Uutelan asemakaavan alueesta on osoitettu retkeily- ja ulkoi-
lualueeksi. Alueen arvokkaat rakennukset on osoitettu suojelumerkin-
nöin. Asemakaavan yhtenä tavoitteena on rauhoittaa keskeinen Skatan 
tilan alue ajoneuvoliikenteeltä. Tilan maisemakokonaisuutta edellyte-
tään hoidettavaksi siten, että maiseman ja kasvillisuuden olennaiset 
piirteet säilyvät, tilan toimintoina virkistys, opetus, kulttuuritoiminta ja 
pienimuotoinen maatalouden harjoittaminen. Uutelantie on osoitettu 
pääosin jalankulun ja pyöräilyn reitiksi ja uusi korvaava ajoneuvoliiken-
teen yhteys on osoitettu pohjoisesta Itäreimarinteiltä. 

Uuden Skatanniementien kadun linjaus ja katua koskevat asemakaava-
määräykset on muotoiltu siten, että katu voidaan toteuttaa kylätiemäi-
senä, ja eläinten turvallista kulkua varten on osoitettu erikseen paikka 
alikululle Rudträskistä mereen johtavan puron yhteyteen. Kaavaselos-
tuksessa todetaan silta-aukon Rudträskin purkuojan kohdalla lieventä-
vän vaikutuksia hyönteisille, sammakoille ja matelijoille, ja ettei uudella 
tielinjalla ei ole merkittäviä vaikutuksia nisäkkäisiin. Skatanniementien 
toteuttaminen myös osaltaan mahdollistaa Uutelan koillisrannan huvila-
alueen toteuttamisen asemakaavan mukaisesti kaupungin tarpeisiin 
yleiseen virkistyskäyttöön, matkailuun sekä kulttuuripalvelun toimintoja 
varten. Asemakaavassa on lisäksi osoitettu joitakin vielä toteutumatto-
mia ulkoilureittiyhteyksiä. Luonnonsuojelualueiksi asemakaavassa on 
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osoitettu Särkkäniemi sekä Skatanniemellä kaksi erillistä aluetta Ska-
tanniemen pientalotontteihin liittyen.

Voimassa olevassa yleiskaava 2002:ssa Uutela on virkistysaluetta ja 
luonnonsuojelualuetta ja Skantanniemessä myös pientalovaltaista 
aluetta. Osia Uutelan alueesta on osoitettu kulttuurihistoriallisesti, ra-
kennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueek-
si. Uudessa yleiskaavassa (Kvsto 26.10.2016) Uutela on osoitettu vir-
kistys- ja viheralueeksi, jota kehitetään merkittävänä virkistys-, ulkoilu-, 
liikunta-, luonto- ja kulttuurialueena, joka kytkeytyy seudulliseen viher-
verkostoon ja merelliseen virkistysvyöhykkeeseen. Skatanniemen pien-
taloalue on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi A4. Lisäksi koko yleis-
kaava-aluetta koskevat erilliset määräykset Natura 2000 -verkostoon 
kuuluvien alueiden, luonnonsuojelualueiden ja Helsingin luonnonsuoje-
luohjelmassa 2015–2024 suojeltavien alueiden sekä kulttuuriympäristö-
kohteiden huomioon ottamisesta. 

Uutelan nykyinen asemakaava on yleiskaavan 2002:n ja uuden yleis-
kaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteiden mukainen. 

Hallkullanniemen länsiosa ja Nuottasaari

Uutelan eteläosassa on vireillä Hallkullanniemen länsiosan ja Nuotta-
saaren alueen asemakaavan laatiminen. Tavoitteena mahdollistaa Uu-
telan virkistysalueen laajentuminen ja kahden asuntotontin muodosta-
misen olemassa olevan huvilan pihapiiriin. Nuottasaareen on jalankul-
kuyhteys. Saaren huolto tulee järjestää vesitse. Nuottasaaressa on lai-
turi ja saarta suunnitellaan merellisen Helsingin toiminnallisena kohtee-
na. Yleiskaava 2002:ssa kaava-alue on virkistysaluetta sekä kulttuuri-
historiallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta mer-
kittävää aluetta. Uudessa yleiskaavassa Hallkullanniemi on virkistys- ja 
viheraluetta ja Nuottasaari merellisen virkistyksen ja matkailun aluetta.

Luonnonsuojelualueet ja luonnonarvot

Luonnonsuojeluohjelman mukaisen luonnonsuojelualueen toteutus ei 
edellytä erillistä kaavamerkintää. Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa 
2015–2024 Uutelaan on osoitettu Särkkäniemen (rauhoituspäätös 
26.8.1993) lisäksi Uutelan metsän, Skantanniemen ja Rudträskin rau-
hoitettavat alueet. Rudträskin jo edelliseen luonnonsuojeluohjelmaan 
sisältynyttä aluerajausta on uudessa ohjelmassa laajennettu aikaisem-
masta. 

Asemakaavan mahdollistama Skatanniementien rakentaminen ei hei-
kennä Rudträskin luontoarvoja mikäli tien suunnittelussa ja rakentami-
sessa huomioidaan kosteikon ekologinen yhteys, erityislajisto ja vesia-
lueen vesitalouden säilyttäminen. Olemassa olevan Särkkänimen luon-
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nonsuojelualueen luontoarvot eivät heikkene, kun tie toteutetaan ase-
makaavan edellyttämällä tavalla tavanomaisesta katualueesta poikkea-
vana ratkaisuna. 

Uutelan virkistysalueesta suuri osa on linnustollisesti arvokasta aluetta. 
Skatanniementien katu kulkee Uutelan ulkoilupuiston ja Särkkäniemen 
linnustoalueilla tai niiden reunassa noin 450 m matkalla. Tien rakenta-
minen ei aiheuta merkittävää haittaa alueen linnustolle. Rakentamisai-
kaisia haittoja voidaan vähentää ajoittamalla melua aiheuttavat työt pe-
simäkauden ulkopuolelle.

Uutelan alueen hoito ja kehittäminen

Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelma 2017–2026 on päivitetty 
14.11.2017. Suunnitelmassa esitetään erillisenä hankkeena Skatannie-
mentien katuosuuden rakentaminen asemakaavan mukaisesti. Suunni-
temaan sisältyy lisäksi uusia virkistysyhteyksiä käyttäjiltä saadun pa-
lautteen ja luonnonsuojelun sekä virkistyksen tavoitteet yhteen sovit-
taen. 

Skatanniementien katu- sekä jalankulku-pyörätieosuuden toteutuskus-
tannukset on arvioitu hoito- ja kehittämissuunnitelmatyön yhteydessä. 
Kustannusarvio on 950 000 euroa. Skatanniementien suunnittelun ja 
rakentamisen yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota Rudträskin 
kosteikkoluonnon ja Särkkäniemen luonnonsuojelualueen välisen eko-
logisen yhteyden säilyttämiseen sekä alueella esiintyvän erityislajiston 
elinolojen turvaamiseen, ja melua aiheuttavien rakentamistöiden ajoi-
tuksessa huomioidaan lintujen pesimäkausi. 

Skatanniementien katuyhteyden toteuttaminen ei itsessään lisää ajo-
neuvoliikennettä alueella. Yleiselle liikenteelle varattu katuosuus päät-
tyy olemassa olevaan yleiseen pysäköintialueeseen, jonka jälkeen katu 
on tarkoitettu vain jalankululle ja pyöräilylle sekä rajatusti tonteille ja vil-
jelypalsta-alueen pysäköintialueelle ajoa varten. Autoliikenteen siirtämi-
nen Skatanniementielle parantaa liikenneolosuhteita myös siltä osin, 
että Uutelaan suuntautuvan ajoneuvoliikenteen ei enää tarvitse kulkea 
Aurinkolahden asuinalueiden kautta saadessaan suoremman reitin.

Skatanniementien rakentamisen myötä kaupunkiluonnon monimuotoi-
suuden edellytykset Uutelan keskeisellä ydinalueella Skatan tilan ym-
päristössä paranevat, kun pääosa Uutelantiestä ja Skatan tilan poikki 
kulkeva reitti voidaan asemakaavan mukaisesti rajata jalankulun ja 
pyöräilyn käyttöön. Uutelan pohjoisosassa Skatanniementie sekä hoito- 
ja kehittämissuunnitelmassa esitetyt muut uudet reittiyhteydet ohjaavat 
kulutusta ja edistävät siten metsäluonnon palautumista.

Esittelijän perustelut
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Kunnan jäsenen aloite

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton 
Uudenmaan piiri ry ovat tehneet 4.9.2017 päivätyn aloitteen:

Luontojärjestöjen aloite Uutelan asemakaavan uudistamiseksi

Uutelan luontoalueelle on vuonna 2005 kaavoitettu tie, jota ei ole toteu-
tettu. Uutelan luontoarvoista on vuoden 2005 jälkeen saatu merkittävää 
uutta tietoa. Uutelan asemakaavaa on siksi perusteltua muuttaa niin, 
että tievaraus poistetaan ja Rudträskin alueelle kaavoitetaan SL-va-
raus.

Perustelemme aloitettamme seuraavasti:

1) Tievaraus kulkee Rudträskin sivuitse ja Rudträskistä on vuoden 
2005 jälkeen tullut yksi Helsingin uuden luonnonsuojeluohjelman 
alueista. Tie heikentäisi merkittävästi Rudträskin luontoarvoja.

2) Uuden tien rakentaminen heikentäisi lisäksi luontoa Uutelassa jo ole-
vien luonnonsuojelualueiden lähellä.

3) Kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisääminen kehittäisi viherra-
kennetta vastaamaan paremmin ilmastonmuutoksen haasteisiin. Tien 
rakentaminen Uutelan arvokkaan luonnon poikki taas tekisi alueesta 
helpommin haavoittuvan. Lisäksi monipuolisen luonnon virkistysarvot 
ovat merkittävät.

4) Tien rakentaminen huonontaisi lintujen elinoloja Uutelassa. Tämä 
seuraisi luonnon pirstoutumisesta linnuille olennaisilla alueilla.

5) Uutela on monille kaupungin asukkaille tärkeä luonnossa liikkumisen 
paikka. Mitä yhtenäisempänä luonto reittien ympärillä jatkuu, sitä pa-
remman luontoelämyksen ulkoilija saa.

6) Tien rakentaminen lisäisi autoliikennettä virkistysalueella, mikä jo it-
sessään vähentäisi alueen viihtyisyyttä. 

Toteamme lopuksi, että Uutelaan jo vievän tien kunnostaminen olisi 
halvempaa kuin uuden tien rakentaminen. Kävelyä ja pyöräilyä varten 
Uutelassa on hyvin toimiva ja viihtyisä ulkoilupolkujen verkosto, joka 
sopii mainiosti kaikenikäisille luonnossa liikkujille. Jos luonto reittien 
ympärillä säilyy vahvana, on Uutelan arvo asukkaiden virkistykselle 
myös tulevaisuudessa erinomainen.

Uutelan luontoarvot tulee turvata muuttamalla asemakaavaa niin, että 
tievaraus poistetaan ja Rudträskin alueelle kaavoitetaan SL-varaus.

Lausuntopyyntö
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Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315

kaisa.karilas(a)hel.fi
Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Tuomas Vanne, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37429

tuomas.vanne(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Asemakaava nro 11510

Oheismateriaali

1 Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry ja Suomen luonnonsuojeluliitto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 217
Raitioliikenteen kehittämisohjelma

HEL 2017-010566 T 08 00 02

Hankenumero 4765_11

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli liikenneinsinööri Anton Silvo. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Mikko Särelä: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Lautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mikko Särelän 
ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anton Silvo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37489

anton.silvo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle

 raitioliikenteen kehittämisohjelman ja sen periaatteiden hyväksymis-
tä kaupunkiympäristön toimialalla ohjeellisena noudatettaviksi

 ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanoa kaupun-
kiympäristön toimialalla

 raitioliikenteen kehittämisen edellyttämän resursointitarpeiden huo-
mioimista talousarvion valmistelussa.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet
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Raitioliikenteen kehittämisohjelma on valmisteltu edellisen valtuusto-
kauden ajaksi perustetun ratikkaprojektin jatkotyönä. Valmistelua on 
ohjannut ohjausryhmä, jossa on ollut edustus Kaupunginkansliasta, 
Kaupunkiympäristötoimialan Liikenne- ja katusuunnittelupalvelusta, 
Helsingin kaupungin liikennelaitokselta (HKL) sekä Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymästä (HSL).

Raitioliikenteen nykyisiä ongelmia ovat alhainen keskinopeus ja heikko 
luotettavuus. Suurimmat syyt ongelmiin ovat heikosti toimivat raitiolii-
kenteen liikennevaloetuudet ja puutteellinen erottelu ajoneuvoliiken-
teestä. Raitioliikenteen hitaus ja ajoaikojen hajonta haittaavat muun 
muassa tehokkaiden aikataulujen suunnittelua ja niiden keskinäistä 
synkronointia sekä laskevat raitioliikenteen palvelutasoa.

Raitioliikenteen kehittämisohjelman tavoitteena on aloittaa kehittämis-
työ poikkihallinnollisessa ratikkaprojektissa määriteltyjen kehittämista-
voitteiden toteuttamiseksi. Kaupunginhallitus hyväksyi 16.11.2015 jat-
kovalmistelun pohjaksi seuraavat raitioliikenteen kehittämistavoitteet: 

 Nopeustavoite: raitioliikenteen keskinopeus nykyisellä raitioverkolla 
nostetaan 17 kilometriin tunnissa 

 Sujuvuustavoite: raitiovaunut pysähtyvät ainoastaan pysäkeillä

 Luotettavuustavoite: raitiovaunut kulkevat aikataulun mukaisesti 

 Häiriöttömyystavoite: väärin pysäköidyt autot ja liikenneonnettomuu-
det eivät aiheuta häiriöitä liikenteeseen.

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017 - 2021 ilmaistaan tahto kestävien 
kulkumuotojen ja raidejoukkoliikenteen osuuden kasvattamiseen. 
Vuonna 2015 hyväksyttyyn Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmaan 
sisältyy samansuuntaisia tavoitteita, mm. kestävien kulkutapojen saa-
vutettavuuden nostaminen kilpailukykyiseksi autoliikenteen kanssa ja 
matka-aikojen ennustettavuuden parantaminen. Vuonna 2016 hyväk-
sytty Helsingin yleiskaava perustuu pikaraitioteistä muodostuvaan rai-
deliikenteen verkostokaupunkiin, ja pikaraitioteiden sujuva liikennöinti 
kantakaupunkiin edellyttää nykyisen rataverkon parantamista.

Ohjelman sisältö

Kehittämisohjelmassa on määritelty periaatteet ratainfrastruktuurin ja 
liikennöinnin parantamiseen. Periaatteiden lähtökohtana on raitiover-
kon jakaminen toiminnallisesti pikaraitioteihin ja kaupunkiraitioteihin. Pi-
karaitioverkkoon kuuluvilla pääkaduilla kehittämisessä painotetaan eri-
tyisesti nopeutta ja sujuvuutta tulevaisuuden pikaraitioliikenteen mah-
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dollistamiseksi. Kantakaupungin rataverkon muilla alueilla painotetaan 
ennen kaikkea luotettavaa ja häiriötöntä kulkua. Toimenpiteet toteute-
taan pääkatuosuuksien perusparannuksina, muiden alueiden pienempi-
nä kustannustehokkaina toimenpiteinä sekä selkeärajaisina kehittämis-
hankkeina.

Kehittämiskeinoista keskeisimmät ovat raitioliikenteen liikennevaloe-
tuuksien parantaminen ja raitioteiden parempi erottelu muusta liiken-
teestä. Lisäksi toimenpiteet liittyvät mm. pysäkkien palvelutason paran-
tamiseen, jalankulkijaylitysten järjestelyihin sekä ratatekniikan kehittä-
miseen. Liikennöinnin kehittämiskeinoja ovat mm. raitioliikenteen palve-
lu- ja toimintalinjausten määrittely, ajotapojen yhtenäistäminen, kaikilla 
pysäkeillä pysähtyminen sekä kuljettajalipunmyynnin lopettaminen.

Ohjelman toimeenpano

Ohjelman toimeenpano perustuu raitioliikenteen jatkuvan kehittämisen 
ja seurannan toimintatapaan. Sen keskiössä on liikenne- ja katusuun-
nittelupalvelusta nimettävä raitiotiekoordinaattori ja kehittämisen oh-
jausryhmä, jossa on edustettuna kaikki raitioliikenteen järjestämiseen 
osallistuvat osapuolet. Koordinaattorin ja seurantaryhmän tehtävänä on 
ohjata toimenpiteiden toteutusta ja seurata raitioliikenteen kehitystä. 
Kehittämisen tueksi toteutetaan HSL:n uuden lippu- ja informaatiojär-
jestelmän tuottamaan tietoon perustuva raitioliikenteen suorituskykymit-
taristo.

Ohjelman vaikutukset

Raitioliikenteen kehittämistavoitteiden täysimääräinen toteuttaminen 
tuottaa jopa 4,5 miljoonan euron vuosittaisen säästön liikennöintikus-
tannuksissa sekä huomattavat suorat käyttäjähyödyt ja laajemmat kau-
punkitaloudelliset vaikutukset. Haitat muille liikennemuodoille on arvioi-
tu pieniksi ja suunnittelulla hallittavissa oleviksi. Infrastruktuurin paran-
taminen voidaan toteuttaa suurelta osin ilman muiden liikennemuotojen 
käyttämän tilan vähentämistä. Katumuutostöiden aikana muulle liiken-
teelle saattaa tulla väliaikaista haittaa.

Aikataulu ja resursointi

Infrastruktuurin parantamistoimenpiteiden ja kehittämishankkeiden ai-
kajänne on noin 15 vuotta. Toimenpiteiden arvioidut investointikustan-
nukset ovat noin 60 miljoonaa euroa. Investoinnit rahoitetaan nykyisten 
määrärahojen puitteissa. Suurin osa kustannuksista muodostuu pääka-
tuosuuksien perusparannuksista. Osa toimenpiteistä ei edellytä inves-
tointeja, mutta sisältävät suuren parannuspotentiaalin. Tästä esimerkki-
nä liikennevaloetuuksien parantaminen. 
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Ohjelman toteuttaminen edellyttää riittävien henkilöresurssien kohden-
tamista toimenpiteiden toimeenpanoon. Liikennevaloetuuksien paranta-
minen edellyttää lisäresurssia. Muut suunnittelun ja toteutuksen resurs-
sit järjestetään töiden kohdentamisella ja priorisoinnilla.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anton Silvo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37489

anton.silvo(a)hel.fi

Liitteet

1 Raitioliikenteen kehittämisohjelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 218
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen toivomusponnesta koskien 
edullisen vuokra-asuntotuotannon osuuden lisäämistä

HEL 2017-006398 T 00 00 03

Hankenumero 5264_150

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että nykyinen AM-ohjelman mu-
kainen asuntojakauma (25 % ara-vuokra-asuntoja, 30 % välimuodon 
asuntoja, 45 % sääntelemättömiä vuokra- ja omistusasuntoja) on riittä-
vä varmistamaan koko kaupungin tasapainoisen kehityksen. Edullisen 
vuokra-asuntotuotannon osuutta koko kaupungin tasolla ei ole tarvetta 
nostaa. Sekä säännellyn vuokra-asumisen että kohtuuhintaisen omistu-
sasumisen tuotantoa tulisi kuitenkin lisätä alueilla, joissa sääntelemät-
tömän omistusasuntotuotannon osuus on suuri. Vastaavasti alueilla, 
joissa ARA-vuokratuotannon osuus on merkittävä, tulisi laadukasta 
omistusasuntotuotantoa lisätä. Erittäin tärkeää on alueellisen eriarvoi-
suuden ehkäiseminen, johon voidaan vaikuttaa täydennysrakentamisen 
hyvällä laadulla sekä palvelu-, virkistys- ja joukkoliikenneverkostojen 
suunnittelulla ja toteutuksella. 

Asukasrakenteen monipuolisuuden ja kaupunginosien tasapainoisen 
kehityksen kannalta on olennaista, että AM-ohjelman jakaumaa sovel-
letaan mahdollisuuksien mukaan kaikkialla kaupungissa – ei ainoas-
taan ns. projektialueilla ja esikaupunkien täydennysrakentamisessa. 
Kantakaupungin sairaala-alueiden muuttaminen asumiseen avaa esi-
merkiksi erinomaisen mahdollisuuden vuokra-asuntotuotannon lisäämi-
seen kantakaupungissa. Kantakaupungissa ja sen lähialueilla tapahtu-
valla täydennysrakentamisella on parhaimmillaan alentava vaikutus ko-
ko Helsingin asuntojen hintoihin, jota asuntojakauman ja -tuotannon 
monipuolistaminen lisää. 

Kaupungin luovuttamien tonttien osalta AM-ohjelman mukainen hallin-
ta- ja rahoitusmuotojakauma on toteutunut lähes tavoitteiden mukaises-
ti, vaikka määrällisistä tavoitteista onkin jääty jälkeen 2000-luvun alun 
laskusuuntaisista asuntotuotantomääristä johtuen. Sen sijaan yksityi-
selle ja valtion maalle ei ole toteutunut säänneltyä tuotantoa kuin mar-
ginaalisesti, mikä on vaikeuttanut asetettujen tavoitteiden saavuttamis-
ta ja johtaa siihen, että valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa ei vuo-
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sittain toteudu asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kokonaistavoittee-
seen pääseminen edellyttäisi kaupungin maalle toteutettavalta asunto-
tuotannolta ainakin jossain määrin kokonaistavoitteesta poikkeavaa ja-
kaumaa. Tämä voisi kuitenkin puolestaan johtaa kaupungin omistamien 
alueiden osalta yksipuolistavaan asuntokantaan.

Olennaista kokonaistarkastelun kannalta olisi myös valtion sitoutumi-
nen omalla ja luovuttamallaan maalla noudattamaan ohjelman mukais-
ta hallinta- ja rahoitusmuotojakaumaa.

Seuraavan AM-ohjelman tarkistuksen yhteydessä on etsittävä keinoja 
miten ohjelman toteutuminen erityisesti ara-tuotannon määrän osalta 
turvataan.

Käsittely

Vastaehdotus:
Silvia Modig: lisätään uusi lause: Seuraavan AM-ohjelman tarkistuksen 
yhteydessä on etsittävä keinoja miten ohjelman toteutuminen erityisesti 
ara-tuotannon määrän osalta turvataan.

Kannattaja: Mai Kivelä

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Silvia Modigin vastaehdotuk-
sen.

Vastaehdotus:
Silvia Modig: Korvataan toisen kappaleen kaksi ensimmäistä lausetta 
kuulumaan: Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että nykyinen AM-
ohjelman mukainen asuntotuotantojakauma(25% ara-vuokra-asuntoja, 
30% välimuodon asuntoja, 45% sääntelemättömiä vuokra- ja omistusa-
suntoja) ei ole kyennyt varmistamaan edullisen vuokra-asumisen riittä-
vyyttä. Seuraavan AM-ohjelman tarkastamisen yhteydessä tulee tar-
kastella ara-vuokra-asuntojen osalta määrän lisäämistä yhtenä keinona 
varmistaa edullisen vuokra-asuntotuotannon riittävyys. Loppu kappa-
leesta esityksen mukaan.

Kannattaja: Mai Kivelä

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Korvataan toisen kappaleen kaksi ensimmäistä lausetta 
kuulumaan: Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että nykyinen AM-
ohjelman mukainen asuntotuotantojakauma(25% ara-vuokra-asuntoja, 
30% välimuodon asuntoja, 45% sääntelemättömiä vuokra- ja omistusa-
suntoja) ei ole kyennyt varmistamaan edullisen vuokra-asumisen riittä-
vyyttä. Seuraavan AM-ohjelman tarkastamisen yhteydessä tulee tar-
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kastella ara-vuokra-asuntojen osalta määrän lisäämistä yhtenä keinona 
varmistaa edullisen vuokra-asuntotuotannon riittävyys. Loppu kappa-
leesta esityksen mukaan 

Jaa-äänet: 8
Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Mikko Särelä

Ei-äänet: 4
Eveliina Heinäluoma, Mai Kivelä, Jape Lovén, Silvia Modig

Poissa: 1
Sirpa Asko-Seljavaara

Esittelijän ehdotus jäi tältä osin voimaan äänin 8-4 (1 poissa).

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ulla Kuitunen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37293

ulla.kuitunen(a)hel.fi
Miia Pasuri, tiimipäällikkö, puhelin: 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi

Merkitessään tiedoksi 17.5.2017 Asumisen ja siihen liittyvän maankäy-
tön toteutusohjelman (AM-ohjelma) seurantaraportin 2017 kaupungin-
valtuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

Merkitessään tiedoksi AM-ohjelman seurantaraportin valtuusto edellyt-
tää, että selvitetään mahdollisuudet lisätä edullisen vuokra-asuntotuo-
tannon, erityisesti ara-vuokra-asuntotuotannon osuutta. (Yrjö Hakanen)

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 17.11.2017 mennessä.
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ulla Kuitunen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37293

ulla.kuitunen(a)hel.fi
Miia Pasuri, tiimipäällikkö, puhelin: 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Hakanen Yrjö, toivomusponsi 2, Kvsto 17.5.2017 asia 8

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 07.11.2017 § 205
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§ 219
Kallio, Fleminginkatu 4 - 6, poikkeamishakemus

HEL 2016-011626 T 10 04 01

Lupatunnus 11-3124-14-S, hankenumero 5046_30

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Asunto Oy Fleminginka-
tu 4−6:n asemakaavaa nro 9699 koskevan poikkeamishakemuksen. 
Hakemuksen mukainen hanke edellyttää poikkeamista kerrosalan 
enimmäismäärästä 300 k-m² (12 %) ja suurimmasta sallitusta kerroslu-
vusta kahdella kerroksella.

Poikkeaminen myönnetään seuraavilla ehdoilla:

 asuntojen hätäpoistumistiejärjestelyt on hyväksytettävä pelastuslai-
toksella ennen rakennusluvan myöntämistä

 asuntojen huoneistoalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa asuntoi-
na, joissa on keittiön/keittotilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai 
enemmän

 asukkaita varten on varattava riittävät yhteis- ja varastotilat
 piha on rakennettava ja istutettava viihtyisäksi oleskelu- ja leikkipi-

haksi. Jätehuollon sekä pyöräpysäköinnin tiloja tutkittava rakennus-
rungon sisältä

 uudelle rakentamiselle (alle 1 200 k-m²) ei tarvitse osoittaa auto-
paikkoja

 uudisosan tulee vastata liitteenä esitetyn suunnitelman periaatteita 
seuraavasti:

o ensimmäinen korotuskerros tulee suunnitella olemassa 
olevan rakennuksen julkisivun mukaisesti

o ylemmät korotuskerrokset tulee suunnitella terassoituvi-
na.

Hakija

Asunto Oy Fleminginkatu 4−6 (jättöpäivämäärä 25.10.2016)

Rakennuspaikka

11. kaupunginosan (Kallio) korttelin 336 tontti 4

Hakemus
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Asuinrakennuksen korottaminen (1 200 k-m2) poiketen voimassa ole-
vasta asemakaavasta siten, että kerrosluvuksi tulee 7 ja kaavan mukai-
nen rakennusoikeus ylitetään 300 k-m2. 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että korottaminen eheyttää kau-
punkikuvaa kun rakennus korotetaan viereisten rakennusten räystäslin-
joihin. Täydennysrakentamalla edistetään asuntorakentamista.

Säännökset, joista poiketaan

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

Lähtötiedot

Rakennuspaikka sijaitsee alueella, jolla on voimassa 10.11.1990 vah-
vistettu asemakaava nro 9699. Asemakaavassa tontti on osoitettu 
asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Tontille saa rakentaa 5-kerrok-
sisen rakennuksen. Rakennusoikeutta tontilla on 2 500 k-m2.

Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on osoitettu kerrostalovaltaisek-
si alueeksi. 

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) 
alue on keskusta-aluetta C2, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittu-
neena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, 
puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin aluee-
na. Keskustoja tiivistetään ja kehitetään urbaanina kaupunkirakentee-
na.

Tontilla sijaitsee nykyisin 4-kerroksinen asuinkerrostalo (1 766 k-m2).

Osallisten kuuleminen ja lausunnot

Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston kirjeellä (21.2.2017). Heille on varattu tilaisuus kir-
jallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty. Laajempi 
kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laa-
jemmalle.

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot kiinteistövirastolta, pelastuslai-
tokselta sekä kaupunginmuseolta.

Pelastuslaitos toteaa lausunnossaan (8.3.2017), että jatkosuunnittelus-
sa on huomioitava, että pelastuslaitoksen toimenpitein voidaan pelas-
taa vain kadunpuoleisilta varateiltä. Alustavissa suunnitelmissa esitetty 
pelastustie porttikongin läpi sisäpihalle ei täytä pelastustien vaatimuk-
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sia. Muutoksen paloturvallisuusratkaisut tulee hyväksyttää pelastuslai-
toksella jatkosuunnittelun yhteydessä rakennuslupavaiheessa.

Kaupunginmuseo (nyk. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala) toteaa lausun-
nossaan (3.3.2017), että kaupunkikuvaneuvottelukunnan lausunnon 
mukaisesti kaupunginmuseo pitää jatkosuunnittelussa tärkeänä, että 
moderniin rakennusmassaan liittyvän kerroksen ikkunavälit vastaavat 
vanhan rakennuksen tasavälistä mallia. Rakennusosien mittasuhteita 
tulee edelleen hioa. Kattolyhtyjen ilmeen rauhoittaminen on myös koko-
naisuudelle eduksi. Kaupunginmuseo puoltaa poikkeamispäätöshake-
musta tässä mainituin huomautuksin, sekä viitaten kaupunkikuvaneu-
vottelukunnan 18.3.2015 antamaan lausuntoon.

Perustelut

Haettu toimenpide voidaan toteuttaa, koska rakennuksen korottaminen 
eheyttää alueen kaupunkikuvaa. Täydennysrakentaminen on uuden 
yleiskaavan mukaista ja sillä edistetään Helsingin kaupungin strategian 
toteutumista.

Poikkeamisen erityinen syy on asuntorakentamisen edistäminen sekä 
kaupunkikuvan eheyttäminen.

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttami-
selle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luon-
nonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta-
voitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaiku-
tuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittä-
viä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 § 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-
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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. Päätöksen valitusaika päättyy 30 päivän ku-
luessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuulutusteksti kirjaamoon

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka(a)hel.fi

Liitteet

1 Alustavat suunnitelmat ja asemapiirustus
2 Ymparistökartta
3 Asemakaavaote

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, poikkeamispäätös 
ja suunnittelutarveratkaisu

Maksun osalta Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiym-
päristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiym-

päristölautakunta
Hallintovalitus, poikkeamispäätös 
ja suunnittelutarveratkaisu
Lainvoimaisuusohje, hallinto-oikeus

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, poikkeamispäätös 
ja suunnittelutarveratkaisu
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka(a)hel.fi

Liitteet

1 Alustavat suunnitelmat ja asemapiirustus
2 Ymparistökartta
3 Asemakaavaote

Oheismateriaali

1 Hakemus
2 Lausunnot

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, poikkeamispäätös 
ja suunnittelutarveratkaisu

Maksun osalta Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiym-
päristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiym-

päristölautakunta
Hallintovalitus, poikkeamispäätös 
ja suunnittelutarveratkaisu
Lainvoimaisuusohje, hallinto-oikeus

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, poikkeamispäätös 
ja suunnittelutarveratkaisu
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 08.03.2017 § 18

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 3.3.2017
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§ 220
Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan Lakipalvelut-yksi-
kön päällikön päätöksestä vahingonkorvausasiassa (Porthaninkatu, 
Kallio)

HEL 2017-005618 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti jättää hakijan oikaisuvaatimuksen 
tutkimatta, koska se on saapunut oikaisuvaatimuksen jättämiselle ase-
tetun määräajan päättymisen jälkeen.

Päätöksen perustelut

Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on kuntalain 138 §:n mu-
kaan 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Vahingonkorvauspäätös 
on lähetetty hakijalle tiedoksi 14.7.2017. Oikaisuvaatimus on saapunut 
9.8.2017 eli määräajan jälkeen.

Sovellettu lainsäädäntö

Kuntalaki (410/2015) 138 §.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Matti Laihonen, asiamies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Matti Laihonen, asiamies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön 
päällikkö 14.07.2017 § 23
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§ 221
Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 
2.11.−8.11.2017 tekemien päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen kau-
punkiympäristön toimialan viranomaisten 2.11.−8.11.2017 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

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus

Maankäytön yleissuunnittelu, yleiskaavapäällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tonttipäällikkö

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

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

Tekninen johtaja

Päätökset

Tilapalvelut, toimitilavuokraus, yksikön päällikkö

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=U5110510030VH1
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
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U51105200VH1
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Päätökset

Tilapalvelut, yritysvuokraus, yksikön päällikkö

Päätökset

Tilapalvelut, tukkutori, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, infrayksikkö 1, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, infrayksikkö 2, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, toimitila 1, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, toimitila 2, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, toimitila 3, yksikön päällikkö

Päätökset

Asuntotuotanto, asuntotuotantopäällikkö

Päätökset

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, yksikön päällikkö

Päätökset

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, alueiden käyttö, tiimipäällikkö

Päätökset

Kaupunkimittauspalvelut, kartat ja paikkatiedot, yksikön päällikkö

Päätökset

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=U511052002030VH1
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=U511052004020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052004030VH1
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=U5110520050VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511053001020VH1
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
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Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 2.11.2017

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/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-rakennusten-ja-yleisten-alueiden-jaosto-poytakirjat
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 ja 221 
§:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 219 §.

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.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

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
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 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisesta

 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 219 § (Maksun osalta).

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
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Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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 seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta 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
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 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 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.

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 220 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

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, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
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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 valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä 

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Kaupunkiympäristölautakunta

Anni Sinnemäki
puheenjohtaja

Kaisu Tähtinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mikko Särelä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 20.11.2017.


