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Kokousaika 28.11.2017 15:30 - 19:15

Kokouspaikka Lautakunnan sali, Kansakoulukatu 3

Läsnä

Jäsenet

Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Rautava, Risto varapuheenjohtaja
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa
Hyttinen, Nuutti
Kivelä, Mai
Lovén, Jape
Modig, Silvia
Rissanen, Laura läsnä § 241-253, poistui klo 17:37
Enroth, Matti varajäsen
Pasanen, Amanda varajäsen
Saxberg, Mirita 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
Ravantti, Mikko hallintopäällikkö
Mäntymäki, Heikki viestintäpäällikkö
Sulkko, Katja hallintosihteeri
Tähtinen, Kaisu yksikön päällikkö
Ahonen, Pertti it-asiantuntija
Ahtiainen, Markus liikenneinsinööri

asiantuntija § 254 saapui 17:16, 
poistui 17:42

Granholm, Markku liikenneinsinööri
asiantuntija § 255-256 saapui 17:43, 
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poistui 19:09
Hälvä, Heikki yksikön päällikkö

asiantuntija § 255-256 saapui 17:43, 
poistui 19:09

Juvonen, Mikko diplomi-insinööri
asiantuntija § 255 saapui 17:43, 
poistui 19:09

Jääskeläinen, Mikko erityisasiantuntija
asiantuntija § 255 saapui 17:43, 
poistui 19:09

Karlsson, Anne tiimipäällikkö
asiantuntija § 255 saapui 17:43, 
poistui 19:09

Kiljunen-Siirola, Raisa maisema-arkkitehti
asiantuntija § 255 saapui 17:43, 
poistui 19:09

Linden, Anri yksikön päällikkö
asiantuntija § 254 saapui 17:16, 
poistui 17:42

Nummikoski, Milla arkkitehti
asiantuntija § 245 saapui 15:53, 
poistui 15:59

Näveri, Mikko arkkitehti
asiantuntija § 254 saapui 17:16, 
poistui 17:42

Pikkarainen, Hanna tiimipäällikkö
asiantuntija § 249 saapui 16:36, 
poistui 16:50

Salmikivi, Heikki tiimipäällikkö
asiantuntija § 255 saapui 17:43, 
poistui 19:09

Silvo, Anton liikenneinsinööri
asiantuntija § 255-256 saapui 17:43, 
poistui 19:09

Suomi, Christina yksikön päällikkö
asiantuntija § 255 saapui 17:43, 
poistui 19:09

Sutela, Leena talous- ja suunnittelupäällikkö
asiantuntija § 243 saapui 15:40, 
poistui 15:52

Suvanto, Tommi arkkitehti
asiantuntija § 249 saapui 16:36, 
poistui 16:50

Tirkkonen, Pekka suunnittelupäällikkö
asiantuntija § 243 saapui 15:40, 
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poistui 15:52
Yli-Seppälä, Jussi liikenneinsinööri

asiantuntija § 248 saapui 16:17, 
poistui 16:35

Puheenjohtaja

Anni Sinnemäki apulaispormestari
241-263 §

Esittelijät

Mikko Aho kaupunkiympäristön toimialajohtaja
241-263 §

Pöytäkirjanpitäjä

Kaisu Tähtinen yksikön päällikkö
241-263 §

Tekninen pöytäkirjanpitäjä

Katja Sulkko kokouksen sihteeri
241-263 §
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§ Asia

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

242 Asia/2 Ilmoitusasiat

243 Asia/3 Kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2017 talousarvion toteutumi-
sennuste 3/2017 ja osavuosikatsaus

244 Asia/4 Tattarisillan eritasoliittymän asemakaava- ja asemakaavan muutoseh-
dotus nro 12480 sekä sen asettaminen nähtäville (sisältää liikenne-
suunnitelman)

245 Asia/5 Topeliuksenkatu 16:n asemakaavan muutosehdotus nro 12493 sekä 
sen asettaminen nähtäville

246 Asia/8 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsinki 
Garden -hankkeen suunnittelualuevarauksen muuttamiseksi ja täyden-
tämiseksi

247 Asia/9 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle SUMP-
ohjelman hyväksymiseksi

248 Asia/10 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Helsingin 
katuverkon nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteiden hyväksymi-
seksi

249 Asia/11 Töölön sairaalan (Töölönkatu 40) asemakaavan muutosehdotus (nro 
12491) ja sen asettaminen nähtäville

250 Asia/6 Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelma

251 Asia/7 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kun-
nan jäsenen aloitteesta koskien Uutelan asemakaavan uudistamista

252 Asia/18 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kilpai-
lun avaamisesta Etelä-Suomen taajamajunaliikenteessä

253 Asia/22 Esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle Vallilan toimistotontin 
varaamiseksi Lemminkäinen Talo Oy:lle hotellin suunnittelua varten 
(Vallila, tontti 22400/1)

254 Asia/12 Työnjohtajankadun kortteleiden asemakaavan muutosehdotus (nro 
12481) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman)

255 Asia/13 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle toteutta-
misohjelman hyväksymiseksi Helsingin uuden yleiskaavan mukaisen 
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maankäytön jatkosuunnittelun aikataulutuksen pohjaksi

256 Asia/14 Kantakaupungin joukkoliikennejärjestelmän kehittämisselvitys

257 Asia/15 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto valtuutettu Sirpa Asko-Selja-
vaaran ym. valtuustoaloitteesta koskien Sibeliuspuiston kohentamista

258 Asia/16 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto valtuutettu Björn Månssonin 
ym. valtuustoaloitteesta koskien esiintymislavan rakentamista Sibeliuk-
sen puistoon

259 Asia/17 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mal-
min lentoaseman suojeluesityksestä

260 Asia/19 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kau-
punginvaltuutettu Sirpa Asko- Seljavaaran toivomusponnesta koskien 
sen selvittämistä, miten ikäihmisille saadaan lisää kohtuuhintaisia es-
teettömiä asuntoja

261 Asia/20 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kau-
punginvaltuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponnesta koskien ikäih-
misten yhteisöllisten asumisratkaisujen kehittämistä yhdessä alueit-
taisten toimijoiden kanssa

262 Asia/21 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle  kau-
punginvaltuutettu Seija Muurisen toivomusponnesta koskien hallinto-
kuntien yhteistyön tehostamista ikääntyneiden asumisen kehittämisek-
si

263 Asia/23 Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 
16.11.−22.11.2017 tekemien päätösten seuraaminen
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§ 241
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Kaupunkiympäristölautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta vali-
ta yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajaksi Tuomas Rantasen sijasta 
Amanda Pasasen ja varatarkastajaksi Laura Rissasen sijasta Risto 
Rautavan.

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 Tuomas Rantasen ja varatarkastajaksi jäsen Laura Rissa-
sen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 242
Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 8.11.2017 § 389

Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2018

HEL 2017-010470 T 00 00 02

Pöytäkirja

Kvsto 8.11.2017 § 395

Kalasataman keskus 2:n asemakaavan muuttaminen (nro 12438)

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Pöytäkirja

Kvsto 8.11.2017 § 396

Oulunkylän Käskynhaltijantien ympäristön asemakaava ja asemakaa-
van muuttaminen (nro 12445)

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 30.10.2017 § 967

Kaupunginhallituksen kokousajat vuonna 2018

HEL 2017-011334 T 00 00 02

Pöytäkirja

Kaupunginkanslia

Voimaan tullut asemakaava

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2017&ls=11&doc=Keha_2017-11-08_Kvsto_19_Pk
https://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2017&ls=11&doc=Keha_2017-11-08_Kvsto_19_Pk
https://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2017&ls=11&doc=Keha_2017-11-08_Kvsto_19_Pk
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2017&ls=11&doc=Keha_2017-10-30_Khs_38_Pk
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Kaupunginvaltuuston 13.9.2017 hyväksymä asemakaavan muutos on 
tullut voimaan: Ullanlinna, tontti 104/19 (piirustus nro 12394): Korkea-
vuorenkatu 21, Punanotkonkatu 4.
 
Helsingissä 10.11.2017

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2017 4 (132)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/3
28.11.2017

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

§ 243
Kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2017 talousarvion toteutumi-
sennuste 3/2017 ja osavuosikatsaus

HEL 2017-009167 T 02 02 01

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunkiympäris-
tön toimialan vuoden 2017 kolmannen talousarvion toteutumisennus-
teen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Kymp ennustetaulukot
2 Liite 2 Kymp  investointiennustetaulukko yhteenveto
3 Liite 3 Kymp investointien osavuosikatsaus
4 Liite 4 Kymp Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennuste
5 Liite 5 Kymp palvelujen osavuosikatsaukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Talousarvion 2017 noudattamisohjeiden mukaan toimialojen on annet-
tava lautakunnille talousarvion toteutumisennuste, joka laaditaan neljä 
kertaa vuodessa. Toteutumisennuste on laadittu yhdistelmänä koko 
kaupunkiympäristön toimialasta sekä erikseen kustakin talousarviokoh-
dasta. Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta 
on lautakunnan vuodeksi 2017 vahvistama toimintasuunnitelma ja tu-
losbudjetti.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalous jakautuu kolmeen osaan: 
1) kaupunkirakenne TA- kohta 31001 (brutto) 
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2) rakennukset TA-kohta 31002 (netto)  
3) asuntotuotanto TA-kohta 31003 (netto).  

Talousarviokohdan 31001 lautakuntaan nähden sitovana on käyttöta-
louden menot. Talousarviokohdissa 31002 ja 31003 lautakuntaan näh-
den sitovana on toimintakate. 

31001 Kaupunkirakenne

Kaupunkirakenteen kolmannen ennusteen mukaan käyttötalouden tulo-
tavoite 206 milj. euroa ennustetaan alittuvan noin 2,4 milj. euroa. Alitus 
johtuu pääasiassa siitä, että yleisten alueiden osalta kiinteistöiltä perit-
tävän kunnossapitomaksun (taksa) tulotavoite ei toteudu suunnitellusti. 

Käyttötalouden menojen ennustetaan alittavan tulosbudjetin noin 5 milj. 
euroa. 
Käyttömenojen säästöt johtuvat pääasiassa suuresta määrästä avoinna 
olevia vakansseja, joiden rekrytointiprosessi on kesken ja palkkakus-
tannusvaikutus kohdentuu täysipainoisesti vasta seuraavalle vuodelle. 

Epävarmuustekijänä ennusteessa on se, että loppuvuoden talousarvio-
ta ei ole vielä ole vahvistettu valtuustossa. 

1000 Eur Tubu 2017 7 kk Ennuste
Tulot yhteensä 206 201 203 838
Menot yhteensä 118 881 113 901
Toimintakate 87 320 89 937
Poistot 83 380 83 647
Tulos 3 940 6 290
Tuottotavoite 91 000 91 000
Ylijäämä/alijäämä -87 060 -84 710

  

31002 Rakennukset

Rakennukset talousarviokohdan kolmannen ennusteen mukaan 
tulosbudjetissa asetettu sitova toimintakatetavoite 134,7 milj. euroa 
saavutetaan. Toimintakate on muodostettu talousarviokohtaan yhdisty-
neiden virastojen vuoden 2017 talousarvion ja alkuvuoden kuukausien 
1-5 ennusteiden perusteella. Sekä tulojen että menojen arvioidaan alit-
tuvan. 

Loppuvuoden käytettävissä oleva määräraha tarkentuu vanhan organi-
saation mukaisen välitilinpäätöksen vahvistuttua ja loppuvuoden toimin-
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takatetavoitteen arvioidaan tästä johtuen nousevan.  Epävarmuusteki-
jänä ennusteessa on se, että loppuvuoden talousarviota ei ole vielä ole 
vahvistettu valtuustossa. 

1000 Eur Tubu 2017 7 kk Ennuste
Tulot yhteensä 302 602 293 800
Menot yhteensä 168 307 157 515
Toimintakate 134 296 136 285
Poistot 85 224 85 224
Tulos 49 072 51 061
Tuottotavoite 0 0
Ylijäämä/alijäämä 49 072 51 061

  

31003 Asuntotuotanto

Asuntotuotannon talousarviokohdan kolmannen ennusteen mukaan tu-
losbudjetissa asetettu sitova toimintakate 1,0 milj. euroa saavutetaan. 

Myyntituottoja eli rakennuttamispalkkioita toteutetuista asuntohankkeis-
ta kertyy vuonna 2017 jälkimmäisen 7 kk:n aikana tämän hetken arvion 
mukaan 14,6 milj. euroa. Tulojen kasvaessa ja menojen jäädessä ar-
viota pienemmäksi, mm. matalasta korkotasosta johtuen, toimintakate 
on noin 4 milj. euroa.

Epävarmuustekijänä ennusteessa on se, että loppuvuoden talousarvio-
ta ei ole vielä ole vahvistettu valtuustossa. 

Kaupunkiympäristön käyttötalouden ennustetaulukot on esitetty liittees-
sä 1.

1000 Eur Tubu 2017 7 kk Ennuste
Tulot yhteensä 12 616 14 585
Menot yhteensä 10 070 10 420
Toimintakate 2 546 4 165
Poistot 26 26
Tulos 2 520 4 139
Tuottotavoite 0 0
Ylijäämä/alijäämä 2 520 4 139

  

52105 Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen
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Avustuksiin käytettävissä oleva määräraha 1,9 milj. euroa ylitysoikeuk-
sineen  ennustetaan käytettävän kokonaan.

Investointitulot

Kiinteän omaisuuden myyntitavoite on talousarviossa 100 milj. euroa. 
Ennuste tälle vuodelle on 120 milj. euroa. Rakennusten ja osakkeiden 
myyntitavoite on 35 milj. euroa ja ennuste tälle vuodelle 55 milj. euroa. 

Investointimenot

Investointitulojen ja -menojen ennustetaan toteutuvan alla esitetyn tu-
losbudjetin mukaisesti:

Kaupunkiympäristön toimialan käyttöön osoitetuista investointimäärära-
hoista 355,4 milj. euroa (280,8 milj. euroa TA + ylitysoikeudet 74,6 milj. 
euroa) ennustetaan käytettävän noin 285,4 milj. euroa. 

Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostoihin 
ja lunastuksiin sekä kaavoituskorvauksiin kaupunkiympäristön toimialan 
käyttöön osoitetun määrärahan 13,9 milj. euroa ylitysoikeuksineen en-
nustetaan käytettävän kokonaan. 

Esirakentamiseen, täyttötöihin ja rakentamiskelpoiseksi saattamiseksi 
kaupunkiympäristön toimialan käyttöön osoitetusta määrärahasta 22,1 
milj. euroa ylitysoikeuksineen ennustetaan käytettävän noin 18,9 milj. 
euroa.

Uudis- ja lisärakennushankkeisiin sekä korjaushankkeisiin kaupunkiym-
päristön toimialan käyttöön osoitetusta määrärahasta 227 milj. euroa 
ylitysoikeuksineen ennustetaan käytettävän 186,7 milj. euroa. 

Ennuste sisältää Kaupungintalon korjaushankkeen 7,5 milj. euroa.
Katujen ja liikenneväylien uudisrakentamiseen, ja perusparantamiseen 
sekä muihin investointeihin kaupunkiympäristön toimialan käyttöön 
osoitetusta määrärahasta 69,9 milj. euroa ylitysoikeuksineen ennuste-
taan käytettävän 49,4 milj. euroa.

Puistoihin ja liikunta-alueisiin kaupunkiympäristön toimialan käyttöön 
osoitetusta määrärahasta 16,9 milj. euroa ylitysoikeuksineen ennuste-
taan käytettävän 11,5 milj. euroa.

Irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin osoitetusta määrärahasta 4,3 
milj. euroa ylitysoikeuksineen ennustetaan käytettävän 4,1 milj. euroa.

Arvopapereiden osalta Hitas-osakkeiden ostamiseen käytettävissä ole-
vasta määrärahasta 1 milj. euroa ennustetaan käytettävän 0,8 milj. eu-
roa. 
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Kaupunkiympäristön investointiosan ennustelukujen yhteenvetotauluk-
ko on esitetty liitteessä nro 2. Kaupunkiympäristön investointien osa-
vuosikatsaus on esitetty liitteessä nro 3.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Kaupunkiympäristön sitovat toiminnalliset tavoitteet on esitetty liitteessä 
nro 4.

TA-kohta 31001 kaupunkirakenne

Asuntotonttien luovutusta koskeva sitova tavoite on 380 000 k-m². 
Asuntotontteja on luovutettu syyskuun loppuun mennessä noin 202 000 
k-m² vastaava määrä. Sitovaa tavoitetta ei todennäköisesti saavuteta, 
vaikka asuntohankkeita on runsaasti vireillä eri vaiheissa. Tähän vai-
kuttaa osaltaan se, että uusilla projektialueilla säänneltyyn asuntotuo-
tantoon varatut tontit eivät ole kustannussyistä edenneet tontinluovutus 
ja rakentamisvaiheeseen. Kuluvan vuoden ennuste asuntotonttien luo-
vutukselle on noin 300 000 k-m².    

Muiden sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

TA-kohta 31002 rakennukset

Sitovien toiminnallisen tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

TA-kohta 31003 asuntotuotanto

Sitovien toiminnallisen tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

Palveluiden osavuosikatsaukset

Palvelujen osavuosikatsaukset on esitetty liitteessä 5.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Kymp ennustetaulukot
2 Liite 2 Kymp  investointiennustetaulukko yhteenveto
3 Liite 3 Kymp investointien osavuosikatsaus
4 Liite 4 Kymp Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennuste
5 Liite 5 Kymp palvelujen osavuosikatsaukset

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 244
Tattarisillan eritasoliittymän asemakaava- ja asemakaavan muuto-
sehdotus nro 12480 sekä sen asettaminen nähtäville (sisältää liiken-
nesuunnitelman)

HEL 2016-009691 T 10 03 03

Hankenumero 4844_3, 4844_11

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 asettaa 21.11.2017 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12480 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- 
ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaava koskee 38. 
kaupunginosan (Malmi, Tattariharju) liikenne- ja suojaviheraluetta, 
41. kaupunginosan (Suurmetsä, Jakomäki) liikenne- ja suojavihera-
luetta, 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kivikko) liikenne-, erityis- ja 
suojaviheraluetta sekä kaupunginosan rajaa ja asemakaavan muu-
tos koskee 38. kaupunginosan (Malmi, Tattariharju) korttelin 38171 
tontteja 28, 29 ja 30 sekä liikenne-, katu-, puisto- ja virkistysaluetta, 
41. kaupunginosan (Suurmetsä, Jakomäki) liikennealuetta, 47. kau-
punginosan (Mellunkylä, Kivikko) korttelin 47046 tonttia 37, korttelin 
47098 tonttia 5, korttelia 47099 sekä katu- ja liikennealuetta.

 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.

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12480 hy-
väksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennus-
lain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lau-

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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sunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiym-
päristölautakunnassa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Valtteri Heinonen, arkkitehti, puhelin: 310 64795

valtteri.heinonen(a)hel.fi
Topi Vuorio, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37193

topi.vuorio(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12480 kartta, 

päivätty 21.11.2017
4 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12480 selostus, 

päivätty 21.11.2017
5 Liikennesuunnitelma nro 6772/21.11.2017
6 Kuvaliite suojelukohteista
7 Malmin lentokentän, Jakomäen ja Kivikon ensimmäisen maailmanso-

dan aikaisten linnoituslaitteiden esiselvitys (Päivi Hakanpää, 2017)
8 Tilastotiedot
9 Vuorovaikutusraportti 21.11.2017
10 Osa päätöshistoriaa
11 Ote Tattarisillan eritasoliittymän aluevaraussuunnitelmasta suunnitel-

makartta, osa 1
12 Ote Tattarisillan eritasoliittymän aluevaraussuunnitelmasta suunnitel-

makartta, osa 2
13 Ote Tattarisillan eritasoliittymän aluevaraussuunnitelmasta suunnitel-

makartta, osa 3

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
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Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee alueita 
Lahdenväylällä ja Porvoonväylällä Kehä 1:n liittymästä koilliseen sekä 
alueita Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueilla. 

Asemakaava mahdollistaa uuden eritasoliittymän Lahdenväylälle sekä 
Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueiden välisen kadun rakentamisen, 
mikä parantaa alueen saavutettavuutta merkittävästi. Samanaikaisesti 
kaavoituksen kanssa väylille laadittiin aluevaraussuunnitelma tieosuu-
den toimivuuden parantamiseksi. Tiealue on asemakaavassa rajattu 
aluevaraussuunnitelman mukaiseksi. 

Asemakaavan muutoksessa otetaan huomioon julkisen liikenteen, pyö-
räilyn ja autoilun yhteystarpeet Malmin lentokentän alueelle. Tattarisil-
lan poikki on suunnitteilla säteittäinen pikaraitiotieyhteys Helsingin kes-
kustasta ja poikittainen runkolinja Jokeri 2 Vuosaaresta Myyrmäkeen. 
Alueelle suunnitellaan pyöräily-yhteydet osaksi baanaverkostoa. Puis-
tosilta Kivikon ulkoilupuistosta muodostaa uuden jalankulku- ja pyöräi-
lyreitin Malmin ja Kivikon välille ja tukee alueen ekologisia yhteyksiä. 
Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
6772), jossa esitetään toiminnot Tattarisillantielle ja Kivikonlaidalle. 

Alueelle on sijoitettu lumenvastaanottopaikka rakentamattomien teolli-
suustonttien paikalle. Rakennetuilla teollisuustonteilla mahdollistetaan 
nykyisten toimintojen jatkuminen. Uutta toimitila ja teollisuuskerrosalaa 
alueelle tulee yhteensä noin 11 750 k-m².

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että liikenneyh-
teydet ja alueen saavutettavuus kaikilla liikennemuodoilla paranevat 
merkittävästi. Lahdenväylän muodostama estevaikutus kaupunkiraken-
teessa pienenee.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja voi-
massa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan 2002 mukainen ja ede-
sauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että se 
mahdollistaa poikittaisen pikaraitiotieyhteyden rakentamisen (Helsinkiä 
kehitetään raideliikenteen verkostokaupunkina) ja parantaa kävelyn se-
kä pyöräilyn yhteyksiä (Kävely, pyöräily ja joukkoliikenne nostetaan kil-
pailukykyiseksi).

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Malmin lentokentän alueen 
kaavarungon (kslk 1.12.2015, muutettu 29.11.2016) jatkossa laaditta-
vien asemakaavojen, asemakaavamuutosten ja poikkeamispäätösten 
pohjaksi.
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Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualueen maisemaa hallitsevat suurimittakaavaiset moottori-
tiet Lahdenväylä ja Porvoonväylä. Niiden reuna-alueet ovat pääsääntöi-
sesti metsäistä maantien suojavyöhykettä. Maantiealueen sivuilla sijait-
sevat osin rakentamattomat Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueet. 
Tattarisillantien linjauksen kohdalla teollisuustonttien välissä on metsäi-
nen ja kallioinen puistoalue, jossa sijaitsee Tattariharjun maanalaiset 
hiekkasiilot. Väylien risteysalueella sijaitsee ensimmäisen maailmanso-
dan linnoituslaitteita. Suunnittelualueen pohjoisosa on Tattarisuon poh-
javesialuetta. 

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1964-2009. Ase-
makaavoissa alue on merkitty teollisuus ja varastorakennusten kortte-
lialueeksi, liikennealueeksi sekä katu- ja puistoalueeksi. Osa alueesta 
on asemakaavoittamatonta.

Tiealueet ovat suurimmalta osin valtion omistuksessa. Helsingin kau-
punki omistaa loput kaava-alueesta. Kaavoitus on tullut vireille kaupun-
gin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti:

Johtosiirrot (Kivikonlaita) 1,5 milj. euroa
Tattarisillan eritasoliittymä ja Tattarisillantie 30 milj. euroa
Malmin puistosilta 11 milj. euroa
Kivikonlaita  3,5 milj. euroa
Yhteensä 46 milj. euroa

Asemakaava liittyy Lahdenväylän osalta käynnissä olevaan Lahden-
väylän parannustoimenpiteiden suunnitteluun. Laaditussa aluevaraus-
suunnitelmassa on arvioitu edellä esitettyjen lisäksi kustannuksia Lah-
denväylä, Porvoonväylän ja Kehä I osalta yhteensä noin 43 miljoonaa 
euroa. Kustannusten jako tien pitäjän ja kaupungin kesken ratkaistaan 
jatkosuunnittelussa.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Viranomaisyhteistyö
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Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien 
viranomaistahojen kanssa:

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Liikennevirasto
 Museovirasto
 Uudenmaan ELY-keskus
 kaupunginmuseo 
 kaupunkiympäristötoimiala (ent. kiinteistöviraston tonttiosasto, ent. 

rakennusvirasto)

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat ensimmäisen maailmansodan linnoi-
tuslaitteisiin, ekologisiin yhteyksiin suunnittelualueella, lumenvastaanot-
topaikkaan, pohjavesialueen suojeluun, joukkoliikenteen ja tattarisillan 
liikenteen järjestelyihin, hiekkasiiloihin, alueen vesihuoltoon, puistosil-
taan sekä alueen maaperään. 

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, et-
tä linnoituslaitteista on teetetty esiselvitys, kaavamääräyksiä ja niiden 
merkintöjä on tarkennettu, liikenteen suunnittelua on tarkennettu, puis-
tosillan suunnitelmia on tarkennettu, ekologiset yhteydet on huomioitu 
jatkosuunnittelussa ja kaavamääräyksissä.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat alueen liikennejärjestelyihin ja pysäköintiin, puis-
tosiltaan, asemakaavan rajaukseen ja teollisuusalueiden pysymiseen 
teollisuuskäytössä sekä lumenvastaanottopaikkaan.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että alueen liiken-
nesuunnittelua on tarkennettu, puistosillan suunnitelmia on tarkennettu-
ja ja sen sijaintia on muutettu sekä teollisuustonttien kaavamääräyksiä 
on tarkennettu.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 8 kpl.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Asemakaavoituspalvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraa-
vilta tahoilta:
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 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Liikennevirasto
 Museovirasto
 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
Valtteri Heinonen, arkkitehti, puhelin: 310 64795

valtteri.heinonen(a)hel.fi
Topi Vuorio, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37193

topi.vuorio(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12480 kartta, 

päivätty 21.11.2017
4 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12480 selostus, 

päivätty 21.11.2017
5 Liikennesuunnitelma nro 6772/21.11.2017
6 Kuvaliite suojelukohteista
7 Malmin lentokentän, Jakomäen ja Kivikon ensimmäisen maailmanso-

dan aikaisten linnoituslaitteiden esiselvitys (Päivi Hakanpää, 2017)
8 Tilastotiedot
9 Vuorovaikutusraportti 21.11.2017
10 Osa päätöshistoriaa
11 Ote Tattarisillan eritasoliittymän aluevaraussuunnitelmasta suunnitel-

makartta, osa 1
12 Ote Tattarisillan eritasoliittymän aluevaraussuunnitelmasta suunnitel-

makartta, osa 2
13 Ote Tattarisillan eritasoliittymän aluevaraussuunnitelmasta suunnitel-

makartta, osa 3

Oheismateriaali

1 Mielipidekirjeet
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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, Lindén

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 21.11.2017 § 229

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 12.10.2017 § 41

Nimistötoimikunta 23.08.2017 § 5

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 14.11.2016

Rakennusvirasto 11.11.2016

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 28.10.2016
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§ 245
Topeliuksenkatu 16:n asemakaavan muutosehdotus nro 12493 sekä 
sen asettaminen nähtäville

HEL 2013-009433 T 10 03 03

Hankenumero 0834_1

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 

 asettaa 21.11.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12493 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 14. kau-
punginosan (Taka-Töölö) korttelin 503 tonttia 1.

 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.

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

o Kiinteistö Oy Pasilan Gamma: 8 000 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12493 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

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Milla Nummikoski, arkkitehti, puhelin: 310 37477
milla.nummikoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12493 kartta, päivätty 

21.11.2017
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12493 selostus, päivätty 

21.11.2017
5 Havainnekuva
6 Tilastotiedot
7 Vuorovaikutusraportti 21.11.2017
8 Päätöshistoria

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kustannusten osalta Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto

Ne mielipiteensä esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee yhtä tonttia osoitteessa Topeliuksenkatu 
16. 

Tavoitteena on mahdollistaa koulurakennuksen purkaminen ja asuin-
kerrostalojen rakentaminen. Luonnossuunnitelmassa uudet rakennuk-
set on sovitettu ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja mittakaavaan 
siten, että kadun varrella sijaitsee korkeimmillaan seitsemän kerrosta ja 
ullakon käsittävä rakennus ja tontin sisäosassa kaksi kolmi-nelikerrok-
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sista rakennusta. Rakentamatta jäävät korttelialueet kunnostetaan ja is-
tutetaan tulevien asukkaiden pihatiloiksi.

Kaavamuutoksessa on uutta asuntokerrosalaa yhteensä 4 700 k-m² ja 
liiketilaa vähintään 130 k-m². Asuntoja kaavamuutoksen mukaisen viite-
suunnitelman suunnitteluratkaisussa on 55 kpl. Tontilta poistuu olemas-
sa olevan koulurakennuksen kaavanmukainen kerrosala 3 059 k-m².

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

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että pitkään 
tyhjillään tai vajaalla käytöllä ollut koulurakennus puretaan ja korvataan 
uusilla asuinrakennuksilla. Kaavaehdotuksen mukaiset uudisrakennuk-
set on sovitettu tontille olemassa oleva kaupunkirakenne, kulttuuriym-
päristön arvot ja samalla kaupunkimainen rakentamistehokkuus ja 
suunnitelman toteuttamiskelpoisuus huomioiden. Kadunvarren uudisra-
kennus eheyttää Topeliuksenkadun katujulkisivua verrattuna olemassa 
olevaan, muusta rakennuskannasta voimakkaasti poikkeavaan ja ka-
dun puoleiselta julkisivultaan hyvin suljettuun rakennukseen. Kadulle 
avautuvat liiketilat mahdollistavat kantakaupungille ominaisen kivijalka-
liiketoiminnan. Tontin sisäosa pyritään pitämään vehreänä ja istutta-
maan alueelle ja tontille soveltuvia kasveja käyttäen.

Kaavamuutos vaikuttaa alueen palvelurakenteeseen/palveluiden sijoit-
tumismahdollisuuksiin siten, että yleisten rakennusten tontti muutetaan 
asumiseen.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

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

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

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on voimassa asemakaava nro 9248 (vahvistettu 9.3.1987). 
Kaavan mukaan tontti on opetustoimintaa palvelevien rakennusten 
korttelialuetta (YO). Tontille on osoitettu rakennusala enintään kolmi-
kerroksiselle rakennukselle. Tonttitehokkuus et=1,10. Tontin eteläreuna 
on määrätty istutettavaksi käsittäen myös puita ja pensaita. Tontille saa 
sijoittaa enintään 9 autopaikkaa. Kaava ei sisällä suojelumerkintöjä.
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Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kans-
sa. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Asemakaavamuutos nostaa tontin arvoa. Kaupungille kohdistuu tontin 
osalta maankäyttökorvauksia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maa-
nomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.

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 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Museovirasto
 pelastuslaitos
 kaupunkiympäristön toimiala
 Senaatti-kiinteistöt

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat tontin läpi kulkevaan kaukolämpöjoh-
toon, Topeliuksenkadulla kulkevaan kaukojäähdytyslinjaan, olemassa 
olevan rakennuksen vanhemman osan suojeluarvoihin ja sen säilyttä-
miseen lähtökohtana tontista käydylle tarjouskilpailulle ja tehdylle suun-
nitelmalle sekä rakennusten sijoitteluun tontilla. Kannanotoissa esitetyt 
asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että tontin läpi kulkeva 
kaukolämpöjohto on suunniteltu reititettäväksi viereisiin kiinteistöihin 
uudelleen ja selvitetty tarkemmin perusteita purkavaan saneeraukseen.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat tontin käyttötarkoitukseen ja olemassa olevan ra-
kennuksen (osittaiseen) säilyttämismahdollisuuteen, kaavamuutoksen 
hankelähtöisyyteen ja suunnitelmien kehittämiseen tarjouskilpailun läh-
tökohdista, liiketilojen sijoittamiseen tontille ja niiden asiakkaiden pysä-
köintimahdollisuuksiin, tontin, alueen ja kadunvarren vehreyteen ja 
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puustoon, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön huomioon otta-
miseen ja uuden rakentamisen sovittamiseen tähän sijoittelultaan, kool-
taan ja arkkitehtuuriltaan, tonttitehokkuuteen, alueen asukkaiden muut-
tuviin olosuhteisiin, näkymiin ja valoisuuteen liittyen, vaikutuksiin Tope-
liuksenkadun liikenteeseen ja pysäköintimahdollisuuksiin alueella, ton-
tin ajo-, huoltoajo- ja pelastusmahdollisuuksiin, havainnekuvien totuu-
denmukaisuuteen puuston suhteen sekä alueen muiden tonttien täy-
dennysrakentamiseen jatkossa. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoi-
tustyössä siten, että kaupunkikuvallista sovittamista ohjataan useilla 
määräyksillä, pihan toteutuminen mahdollisimman istutettuna ja veh-
reänä pyritään varmistamaan määräyksillä ja kadunvarsirakennuksen 
ja jalkakäytävän väliin on lisätty istutusvyöhyke. Kirjallisia mielipiteitä 
saapui 8 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 ympäristöpalvelut (HSY)
 Museovirasto
 Uudenmaan ELY-keskus
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 pelastuslaitos
 sekä muut mahdolliset tahot.

 

Kaupunki käynnistänee kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) teke-
män päätöksen mukaisen maankäyttösopimusmenettelyn yksityisten 
maanomistajien kanssa.

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Milla Nummikoski, arkkitehti, puhelin: 310 37477

milla.nummikoski(a)hel.fi
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Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12493 kartta, päivätty 

21.11.2017
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12493 selostus, päivätty 

21.11.2017
5 Havainnekuva
6 Tilastotiedot
7 Vuorovaikutusraportti 21.11.2017
8 Päätöshistoria

Oheismateriaali

1 Mielipidekirjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kustannusten osalta Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto

Ne mielipiteensä esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Hakola, Lìndén
Kymp/Hatu/Koski (laskutus)

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 21.11.2017 § 233

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 25.10.2017 § 49

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 13.6.2017
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§ 246
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Hel-
sinki Garden -hankkeen suunnittelualuevarauksen muuttamiseksi ja 
täydentämiseksi

HEL 2017-011489 T 10 01 01 00

Urheilukatu, Nordenskiöldinkatu ja Pohjoinen Stadionintie

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ginhallitus muuttaisi ja täydentäisi Projekti GH Oy:lle Helsinki Garden -
hanketta varten 27.6.2016 (655 §) tekemäänsä suunnittelualuevaraus-
päätöstä seuraavasti:

1

Varattava alue käsittää oheisen liitekartan nro 3/Arkkitehtuuritoimisto 
B&M/ Helsinki Garden/19.10.2017 mukaiset maanpäälliset ja maanalai-
set aluevaraukset.

Varauksensaaja on tietoinen, että uusi varausalue käsittää muun ohella 
HJK:lle pitkäaikaisesti vuokratun kenttäalueen (kenttä nro 7). Varauk-
sensaaja on tietoinen, että tämän alueen luovuttaminen Helsinki Gar-
den -hankkeelle edellyttää muun ohella sitä, että alue vapautetaan kau-
pungin hallintaan.

Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitteluvaraus oikeuttaa varauk-
sensaajan ainoastaan tutkimaan mahdollisuuksia sijoittaa HJK:lle ny-
kyisellään vuokratulle alueelle maanalaisia tiloja. Varauksensaajalla ei 
ole siten tämän suunnitteluvarauspäätöksen perusteella oikeutta suorit-
taa alueella mitään muita toimenpiteitä.

Kaupunki ei vastaa hankkeelle eikä kolmannelle mahdollisesti aiheutu-
vista vahingoista eikä haitoista, mikäli alueen luovuttaminen rakenta-
mista varten viivästyy hankkeen edellyttämästä aikataulusta tai estyy. 

2

Varauksensaajan tulee Helsinki Garden -hankkeen jatkosuunnittelussa 
ja toteutuksessa pyrkiä minimoimaan hankkeen rakentamisen aiheutta-
mat haitat alueen jalkapallotoiminnalle sekä varausalueen ympäröivien 
kiinteistöjen muille käyttäjille. Hankkeen jatkosuunnittelun ja toteutuk-
sen lähtökohtana tulee pitää sitä, etteivät mainittujen toimijoiden toimin-
taedellytykset alueella pysyvästi heikkene. 

3
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Helsinki Garden -hankkeen jatkosuunnittelun lähtökohtana on, että 
vanha jäähalli (”Nordis”) integroidaan osaksi hanketta. Jatkosuunnitte-
lun lähtökohtana on, että vanha jäähalli saneerataan palloilu- ja moni-
toimiareenaksi, jolla on mahdollisuus tukea myös rakennettavan pää-
areenan tapahtumakäyttöä. Varauksensaajalla on mainitusta syystä oi-
keus ryhtyä jatkosuunnittelemaan vanhan jäähallin sekä sen tontin uut-
ta käyttöä hankkeen jatkosuunnitelmiin sisältyvänä.

Vanhan jäähallin myynnistä tai muusta luovuttamisesta hankkeelle neu-
votellaan ja päätetään erikseen sen jälkeen, kun kaavoituksen yhtey-
dessä vaadittavat ja tehtävät hankkeen vaikutusten arvioinnit mm. kau-
pungin talouteen, ympäristöön, palveluihin ja elinkeinoihin on saatu. 
Mahdollinen luovutus tapahtuu käyvästä arvosta, jonka taso varmiste-
taan ulkopuolisella asiantuntijalla. 

Vanhan jäähallin viereen sijoittuvan Jääkenttäsäätiön omistuksessa 
olevan harjoitusjäähallin mahdollisesta luovuttamisesta hankkeelle neu-
votellaan ja päätetään osapuolien kesken myös erikseen.  

4

Kaupunki (tilapalvelut, Jääkenttäsäätiö) luovuttaa hallussaan olevat, 
jatkosuunnittelun edellyttämät vanhan jäähallin rakennusta ja sen tont-
tia koskevat tiedot varauksensaajalle ja oikeuttaa varauksensaajan te-
kemään jatkosuunnittelun edellyttämiä katselmuksia ja tutkimuksia ra-
kennuksessa ja sen tontilla.

5

Kaupungin ja Helsinki Garden -hankkeen yhteisenä tavoitteena on, että 
vanha jäähalli sekä sen viereen sijoittuva harjoitusjäähalli luovutetaan 
Helsinki Garden -hankkeelle sen toteutuksen edellyttämässä aikatau-
lussa ilman aiheetonta viivytystä ja kiirehtimistä.  

Vanhan jäähallin sekä sen viereen sijoittuvan harjoittelujäähallin tiloja 
hallinnoivan Jääkenttäsäätiön tulee pidättäytyä sellaisista toimenpiteis-
tä, jotka voisivat estää tai haitata näiden rakennusten luovuttamista 
hankkeen vapaaseen hallintaan 1.1.2021 lukien. Tapahtumista sekä 
muista toimenpiteistä, jotka kohdistuvat edellä mainitun määräpäivän 
jälkeiseen aikaan ja joilla voi olla vaikutusta rakennusten luovuttamisel-
le hankkeelle, Jääkenttäsäätiön tulee sopia erikseen kaupunginkans-
lian kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.    

6

Pisararadan ratasuunnitelma ja Pisararataa varten laadittu asemakaa-
va nro 12290 on huomioitava Vauhtitien ajoyhteyden suunnittelussa. 
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Helsinki Garden -hankkeen ajoyhteys tai sen rakentaminen ei saa es-
tää tai haitata hyväksytyn ratasuunnitelman mukaisen Pisararadan 
suunnittelua tai toteutumista.     

7

Muutoin noudatetaan aikaisemman varauspäätöksen ehtoja.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Pohjoisen Stadiontien 
itäpuolella sijaitsevan osan (keskuspuisto) kohdalla maanalainen ra-
kentaminen on suunniteltava ja toteutettava niin, että maanpäällinen 
osa tonttia säilyy luontoarvoiltaan ja maisemaltaan ennallaan, eikä kär-
si rakentamisen aikaisesta työstä.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että selvitetään mah-
dollisuus tilapäisen hallin rakentamiselle Töölön pallokentän alueelle, 
jotta lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet ja jalkapallon edellytyk-
set säilyvät.

Käsittely

Vastaehdotus:
Silvia Modig: Pohjoisen Stadiontien itäpuolella sijaitsevan osan (kes-
kuspuisto) kohdalla maanalainen rakentaminen on  suunniteltava ja to-
teutettava niin, että maanpäällinen osa tonttia säilyy luontoarvoiltaan ja 
maisemaltaan ennallaan, eikä kärsi rakentamisen aikaisesta työstä.

Kannattaja: Eveliina Heinäluoma

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Silvia Modigin vastaehdotuk-
sen.

Vastaehdotus:
Silvia Modig:  Lautakunta edellyttää myös, että selvitetään mahdolli-
suus tilapäisen hallin rakentamiselle Töölön pallokentän alueelle, jotta 
lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet ja jalkapallon edellytykset 
säilyvät.

Kannattaja: Eveliina Heinäluoma

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Silvia Modigin vastaehdotuk-
sen.

Vastaehdotus:
Silvia Modig: Varauksensaaja vastaa siitä, että juniorijalkapallohalli pa-
lautetaan pallokenttä 7:lle samantasoisena välittömästi rakennustöiden 
päätyttyä varaajan kustannuksella. 

Kannattaja: Eveliina Heinäluoma
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1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Varauksensaaja vastaa siitä, että juniorijalkapallohalli pa-
lautetaan pallokenttä 7:lle samantasoisena välittömästi rakennustöiden 
päätyttyä varaajan kustannuksella. 

Jaa-äänet: 8
Matti Enroth, Kaisa Hernberg, Nuutti Hyttinen, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Mikko Särelä

Ei-äänet: 5
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Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Esitysehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallitus muuttaisi ja täydentäisi Projekti GH Oy:lle Helsinki Gar-
den -hanketta varten 27.6.2016 (655 §) tekemäänsä suunnittelualueva-
rauspäätöstä seuraavasti:

1

Varattava alue käsittää oheisen liitekartan nro 3/Arkkitehtuuritoimisto 
B&M/ Helsinki Garden/19.10.2017 mukaiset maanpäälliset ja maanalai-
set aluevaraukset.

Varauksensaaja on tietoinen, että uusi varausalue käsittää muun ohella 
HJK:lle pitkäaikaisesti vuokratun kenttäalueen (kenttä nro 7). Varauk-
sensaaja on tietoinen, että tämän alueen luovuttaminen Helsinki Gar-
den -hankkeelle edellyttää muun ohella sitä, että alue vapautetaan kau-
pungin hallintaan.

Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitteluvaraus oikeuttaa varauk-
sensaajan ainoastaan tutkimaan mahdollisuuksia sijoittaa HJK:lle ny-
kyisellään vuokratulle alueelle maanalaisia tiloja. Varauksensaajalla ei 
ole siten tämän suunnitteluvarauspäätöksen perusteella oikeutta suorit-
taa alueella mitään muita toimenpiteitä.

Kaupunki ei vastaa hankkeelle eikä kolmannelle mahdollisesti aiheutu-
vista vahingoista eikä haitoista, mikäli alueen luovuttaminen rakenta-
mista varten viivästyy hankkeen edellyttämästä aikataulusta tai estyy. 

2

Varauksensaajan tulee Helsinki Garden -hankkeen jatkosuunnittelussa 
ja toteutuksessa pyrkiä minimoimaan hankkeen rakentamisen aiheutta-
mat haitat alueen jalkapallotoiminnalle sekä varausalueen ympäröivien 
kiinteistöjen muille käyttäjille. Hankkeen jatkosuunnittelun ja toteutuk-
sen lähtökohtana tulee pitää sitä, etteivät mainittujen toimijoiden toimin-
taedellytykset alueella pysyvästi heikkene. 

3

Helsinki Garden -hankkeen jatkosuunnittelun lähtökohtana on, että 
vanha jäähalli (”Nordis”) integroidaan osaksi hanketta. Jatkosuunnitte-
lun lähtökohtana on, että vanha jäähalli saneerataan palloilu- ja moni-
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toimiareenaksi, jolla on mahdollisuus tukea myös rakennettavan pää-
areenan tapahtumakäyttöä. Varauksensaajalla on mainitusta syystä oi-
keus ryhtyä jatkosuunnittelemaan vanhan jäähallin sekä sen tontin uut-
ta käyttöä hankkeen jatkosuunnitelmiin sisältyvänä.

Vanhan jäähallin myynnistä tai muusta luovuttamisesta hankkeelle neu-
votellaan ja päätetään erikseen sen jälkeen, kun kaavoituksen yhtey-
dessä vaadittavat ja tehtävät hankkeen vaikutusten arvioinnit mm. kau-
pungin talouteen, ympäristöön, palveluihin ja elinkeinoihin on saatu. 
Mahdollinen luovutus tapahtuu käyvästä arvosta, jonka taso varmiste-
taan ulkopuolisella asiantuntijalla. 

Vanhan jäähallin viereen sijoittuvan Jääkenttäsäätiön omistuksessa 
olevan harjoitusjäähallin mahdollisesta luovuttamisesta hankkeelle neu-
votellaan ja päätetään osapuolien kesken myös erikseen.  

4

Kaupunki (tilapalvelut, Jääkenttäsäätiö) luovuttaa hallussaan olevat, 
jatkosuunnittelun edellyttämät vanhan jäähallin rakennusta ja sen tont-
tia koskevat tiedot varauksensaajalle ja oikeuttaa varauksensaajan te-
kemään jatkosuunnittelun edellyttämiä katselmuksia ja tutkimuksia ra-
kennuksessa ja sen tontilla.

5

Kaupungin ja Helsinki Garden -hankkeen yhteisenä tavoitteena on, että 
vanha jäähalli sekä sen viereen sijoittuva harjoitusjäähalli luovutetaan 
Helsinki Garden -hankkeelle sen toteutuksen edellyttämässä aikatau-
lussa ilman aiheetonta viivytystä ja kiirehtimistä.  

Vanhan jäähallin sekä sen viereen sijoittuvan harjoittelujäähallin tiloja 
hallinnoivan Jääkenttäsäätiön tulee pidättäytyä sellaisista toimenpiteis-
tä, jotka voisivat estää tai haitata näiden rakennusten luovuttamista 
hankkeen vapaaseen hallintaan 1.1.2021 lukien. Tapahtumista sekä 
muista toimenpiteistä, jotka kohdistuvat edellä mainitun määräpäivän 
jälkeiseen aikaan ja joilla voi olla vaikutusta rakennusten luovuttamisel-
le hankkeelle, Jääkenttäsäätiön tulee sopia erikseen kaupunginkans-
lian kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.    

6

Pisararadan ratasuunnitelma ja Pisararataa varten laadittu asemakaa-
va nro 12290 on huomioitava Vauhtitien ajoyhteyden suunnittelussa. 
Helsinki Garden -hankkeen ajoyhteys tai sen rakentaminen ei saa es-
tää tai haitata hyväksytyn ratasuunnitelman mukaisen Pisararadan 
suunnittelua tai toteutumista.     
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7

Muutoin noudatetaan aikaisemman varauspäätöksen ehtoja.

Tiivistelmä

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Projekti GH Oy:n Helsin-
ki Garden -hankkeen Nordenskiöldinkadun suunnitteluvarauspäätök-
seen tehtäisiin muutoksia ja täydennyksiä hankkeen asemakaavoituk-
sen saamiseksi liikkeelle, jatkosuunnittelun edistämiseksi ja ohjaami-
seksi sekä toteutusedellytysten varmistamiseksi.

Varauksensaaja on suunnitellut ja kehitellyt kaupunginhallituksen 
27.6.2016 myöntämän varauksen jälkeen hanketta liikenneyhteyksil-
tään ja maanalaisilta osiltaan yhteistyössä kaupunkiympäristön toimia-
lan palveluiden kanssa pohjautuen päätöksessä edellytetyn arkkiteh-
tuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen.

Suunnittelun edetessä on yhdessä kaupungin asemakaava-, maaomai-
suuden kehittäminen ja tontit - sekä tilapalveluiden kanssa todettu, että 
on syytä tarkistaa suunnitteluvarauksen aluerajausta asemakaavoituk-
sen saamiseksi liikkeelle. Lisäksi on ilmennyt tarve suunnitteluvaihees-
sa esittää vanhan jäähallin (”Nordis”) integroimista Helsinki Garden -
hankkeeseen jatkosuunnittelun edistämiseksi ja toteutusedellytysten 
varmistamiseksi. Vanhan jäähallin integroiminen hankkeeseen voi olla 
perusteltua ottaen huomioon mm. halliin kohdistuva merkittävä korjaus-
velka sekä sen potentiaali täydentää jo nykyisellään merkittävän liikun-
tapaikkakeskittymän liikunta- ja tapahtumapaikka tarjontaa. Lopullisesti 
integroinnista voidaan kuitenkin päättää vasta, kun kaavoituksen ja jat-
koneuvotteluiden yhteydessä saatavat selvitykset ovat käytettävissä.   

Varauspäätöksen muutosesitystä on valmisteltu muun ohella yhteis-
työssä ympäröivien kiinteistöjen omistajien ja niiden toiminnanharjoitta-
jien, Jääkenttäsäätiön, Stadion-säätiön ja HJK:n kanssa. Heiltä pyyde-
tyissä lausunnoissa he ovat tuoneet huomionsa päätöksentekoon ja jat-
kosuunnitteluun sekä painottavat erityisesti, ettei Helsinki Garden -han-
ke saa vaikeuttaa ja heikentää heidän nykyisiä toimintaedellytyksiään 
ja että, koko Töölön liikunta- ja urheilualuetta on kehitettävä yhteistyös-
sä.

Esittelijän perustelut

Hakemus ja neuvottelut

Projekti GH Oy (jäljempänä myös varauksensaaja) on osoittanut lauta-
kunnalle 19.10.2017 päivätyn Helsinki Garden -hanketta koskevan 
suunnitteluvarausalueen rajausta koskevan muutoshakemuksen, jossa 
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varauksensaaja esittää muutoksia kaupunginhallituksen tekemään voi-
massa olevaan suunnitteluvarauspäätökseen.

Hanketta on kehitelty kaupunginhallituksen 27.6.2016 myöntämän 
suunnittelualuevarauksen jälkeen pohjautuen päätöksessä edellytetyn 
arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen. Suunnittelun edetes-
sä on yhdessä kaupunkiympäristön asemakaava- ja muiden palvelujen 
kanssa todettu, että tontinvarauksen rajausta on syytä tarkistaa. Tarkis-
tukset johtuvat pääasiassa liikennejärjestelyihin, logistiikkaratkaisuihin 
sekä pysäköinnin järjestämiseen liittyvistä toiminnallisista reunaehdois-
ta. 

Varauksen muutoshakemus on esityslistan liitteenä nro 2.

Lisäksi Helsingin Garden -hanke on neuvotteluiden kuluessa ilmoitta-
nut, että sillä on halu tutkia vanhan jäähallin integroimista osaksi han-
ketta. Hankkeen näkemyksen mukaan palloilu- ja monitoimiareenaksi 
saneerattava vanha jäähalli voisi tapahtumapaikkana yhdessä pää-
areenan kanssa muodostaa Suomessa uniikin toiminnallisen kokonai-
suuden. Vanhan jäähalli saneerattaisiin yksityisellä rahoituksella.    

Voimassa oleva suunnitteluvarauspäätös

Kaupunginhallitus päätti 27.6.2016 (655 §) varata Projekti GH Oy:lle 
Nordenskiöldinkadun alueelta maapäällisiä ja maanalaisia alueita Hel-
sinki Garden -hankkeen jatkosuunnittelua, toteutusedellytysten selvittä-
mistä ja varmistamista, arkkitehtuurikilpailua sekä asemakaavoitusta 
varten 31.12.2018 saakka mm. seuraavin ehdoin:

- Hankkeen jatkosuunnittelu, toteutusedellytysten selvittäminen ja var-
mistaminen sekä asemakaavan muutos on tehtävä yhteis-työssä Hel-
singin kaupungin kaupunginkanslian, kaupunki-suunnitteluviraston, 
kiinteistöviraston, liikuntaviraston, Jääkenttäsäätiön, rakennusviraston, 
pelastuslaitoksen ja kaupunginmuseon kanssa ja museoviraston kans-
sa sekä tarvittavilta osin muiden ympäröivien kiinteistöjen kuten Olym-
pia-stadionin ja Sonera Stadiumin omistajien ja toiminnanharjoittajien 
kanssa.

- Luovutettava alue määräytyy lopullisesti ympäröivien kiinteistöjen se-
kä toiminnanharjoittajien (mm. Jääkenttäsäätiö, Helsinki Stadion 
Oy/HJK, Stadion-säätiö) kanssa tehtävän suunnitteluyhteistyön ja alu-
eella järjestettävän arkkitehtuurikilpailun sekä kumppanuuskaavoituk-
sella laadittavan lainvoimaisen asemakaavan muutoksen tuloksena. 
Alueen hankkeita ja koko Töölön pallokenttäkokonaisuutta tulee kehit-
tää siten, että hankkeiden toimintaedellytykset alueella säilyvät.
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- Varauksensaajan tulee järjestää kustannuksellaan arkkitehtuurikutsu-
kilpailu yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa hankkeen rea-
lististen toteuttamisedellytysten varmistamiseksi ja kaupunkitilaan sovit-
tamiseksi. Kaupunkitilaan ja ympäristöön liittymisen reunaehdot määrit-
telee kaupunki. Ratkaisemattomia haasteita ovat muun muassa jalka-
palloilun toimintaedellytysten säilyminen alueella heikentymättöminä ja 
alueen viher- ja virkistysyhteyksien säilyminen ja vahvistaminen. Va-
rausalueeseen on mahdollista tehdä muutoksia.

- Vanhan jäähallin suojelukysymys, purkaminen tai integroiminen Hel-
sinki Garden -hankkeeseen selvitetään arkkitehtuurikilpailun ja asema-
kaavan muutoksen laatimisen yhteydessä.

- Vanhan jäähallin mahdollisesta luovuttamisesta varauksensaajalle tai 
apporttiomaisuutena perustettavalle yhtiölle sovitaan osapuolten kes-
ken erikseen ja siitä päättää kaupungin toimivaltainen elin.

- Kaupunki sitoutuu olemaan tekemättä varausaikana varausalueella 
toimenpiteitä tai sopimuksia, jotka haittaisivat hankkeen toteutumista 
lukuun ottamatta Sonera Stadium -hanketta koskevia suunnitelmia.

Suunnitteluvarauspäätös on kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä 
nro 3.

Suunnittelualuevarauksen muutokset ja täydennykset sekä niiden perustelut

Esittelijä toteaa, että Projekti GH Oy on kaupunginhallituksen 
27.6.2016 tekemän varauspäätöksen ehtojen mukaisesti jatkosuunni-
tellut ja kehitellyt hanketta yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan 
palveluiden kanssa pohjautuen varauspäätöksessä edellytetyn arkki-
tehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen.

Suunnittelun edetessä on yhdessä kaupungin asemakaava-, maaomai-
suuden kehittäminen ja tontit - sekä tilapalveluiden kanssa todettu, että 
on syytä tarkistaa suunnitteluvarauksen aluerajausta asemakaavoituk-
sen saamiseksi liikkeelle.

Edelleen on ilmennyt tarve nyt jo suunnitteluvaiheessa esittää vanhan 
jäähallin (”Nordis”) liittämistä Helsinki Garden -hankkeeseen jatkosuun-
nittelun edistämiseksi ja toteutusedellytysten varmistamiseksi. 

Suunnitteluvarausalueen rajauksen muutos

Esittelijän mielestä suunnitteluvarausalueen rajaus tulisi muuttaa Pro-
jekti GH Oy:n hakemuksen mukaiseksi hankkeen jatkosuunnittelun 
edistämiseksi. Tarkistukset johtuvat pääasiassa liikennejärjestelyihin, 
logistiikkaratkaisuihin sekä pysäköinnin järjestämiseen liittyvistä toimin-
nallisista reunaehdoista.
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Koska uusi suunnitteluvarausalue käsittäisi muun ohella HJK:lle pitkä-
aikaisesti vuokratun kenttäalueen (kenttä nro 7), varauksensaajan tulee 
olla tietoinen, ettei muutos oikeuta varauksensaajaa tässä vaiheessa 
muihin kuin maanalaisiin tiloihin liittyviin suunnittelutoimenpiteisiin. 

Lopullisesti mahdollisuudet po. alueen hyödyntämiseen selviävät kaa-
voituksen yhteydessä laadittavissa selvityksissä ja käytävissä neuvotte-
luissa. Mikäli po. alueelle osoitetaan kaavassa Helsinki Garden -han-
ketta palvelevia maanalaisia tiloja, alueen luovuttaminen Helsinki Gar-
den -hankkeelle edellyttää muun ohella sitä, että alue vapautetaan kau-
pungin hallintaan, josta tulee neuvotella alueen nykyisen vuokralaisen 
kanssa.  

Kaupunki ei varausehtojen mukaan vastaisi hankkeelle eikä kolmannel-
le mahdollisesti aiheutuvista vahingoista eikä haitoista, mikäli alueen 
luovuttaminen rakentamista varten viivästyy hankkeen edellyttämästä 
aikataulusta tai se estyy.    

Esittelijä pitää tärkeänä, että jatkosuunnittelussa ja mahdollisessa to-
teutuksessa huomioidaan HJK:n ja alueen muiden toimijoiden toimin-
taedellytykset. Varausehtojen mukaan varauksensaajan tulisikin hank-
keen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa pyrkiä minimoimaan hank-
keen rakentamisen aiheuttamat haitat alueen jalkapallo-toiminnalle se-
kä varausalueen ympäröivien kiinteistöjen muille käyttäjille. Hankkeen 
jatkosuunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana tulee pitää sitä, etteivät 
mainittujen toimijoiden toimintaedellytykset alueella pysyvästi heikkene. 

Pisararadan ratasuunnitelma ja Pisararataa varten laadittu asemakaa-
va nro 12290 tulee myös huomioida Vauhtitien ajoyhteyden suunnitte-
lussa. Helsinki Garden -hankkeen ajoyhteys tai sen rakentaminen ei 
saa estää tai haitata hyväksytyn ratasuunnitelman mukaisen Pisarara-
dan suunnittelua tai toteutumista.     

Vanhan jäähallin ("Nordis") liittäminen Helsinki Garden -hankkeeseen

Esittelijä pitää alustaviin neuvotteluihin ja selvityksiin perustuen perus-
teltuna, että hankkeen jatkosuunnittelun lähtökohtana pidettäisiin sitä, 
että kaupungin omistama vanha jäähalli integroitaisiin osaksi Helsinki 
Garden hanketta ja se saneerattaisiin palloilu- ja monitoimiareenaksi. 
Vanha jäähalli on nykyisellään verrattain heikossa kunnossa ja halli 
edellyttäisi lähivuosina kaupungilta todennäköisesti merkittäviä korjau-
sinvestointeja, jotka rasittaisivat kaupungin investointitaloutta. Vanha 
jäähalli voisi myös yhdessä suunnitellun pääareenan kanssa muodos-
taa Suomessa poikkeuksellisen tapahtumapaikkakokonaisuuden. Edel-
leen vanhan jäähallin saneeraaminen palloilu- ja monitoimiareenaksi 
loisi potentiaalia kehittää jo nykyisellään merkittävää liikuntapaikkakes-
kittymää edelleen monipuolisemmaksi.      
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Vanhan jäähallin mahdollisesta integroimisesta osaksi Helsinki Garden 
–hanketta otettaisiin tarvittavat ehdot suunnitteluvaraukseen. Varau-
sehtojen mukaan varauksensaajalla on mainitusta syystä oikeus ryhtyä 
jatkosuunnittelemaan vanhan jäähallin sekä sen tontin uutta käyttöä 
hankkeen jatkosuunnitelmiin sisältyvänä.

Vanhan jäähallin myynnistä tai muusta luovuttamisesta Helsinki Gar-
den -hankkeelle neuvotellaan ja päätetään erikseen sen jälkeen, kun 
kaavoituksen yhteydessä tehtävät hankkeen vaikutusten arvioinnit mm. 
kaupungin talouteen, palveluihin ja elinkeinoihin on tehty. Mahdollinen 
luovutus tapahtuu käyvästä arvosta, jonka taso varmistetaan ulkopuoli-
sella asiantuntijalla.

Vanhan jäähallin viereen sijoittuvat Jääkenttäsäätiön omistuksessa ole-
van harjoitusjäähallin luovuttamisesta Helsinki Garden -hankkeelle neu-
votellaan ja päätetään myös erikseen.  Luovuttaminen on Helsinki Gar-
den-hankkeen toteutuessa todennäköisesti tarpeen, koska suunnittelu-
ratkaisun toteuttaminen edellyttänee harjoitushallin purkamista.  

Kaupunki (Tilapalvelut, Jääkenttäsäätiö) luovuttaa hallussaan olevat 
jatkosuunnittelun edellyttämät vanhan jäähallin rakennusta ja sen tont-
tia koskevat tiedot varauksensaajalle ja oikeuttaa varauksensaajan te-
kemään jatkosuunnittelun edellyttämiä katselmuksia ja tutkimuksia ra-
kennuksessa ja sen tontilla.

Kaupungin ja Helsinki Garden -hankkeen yhteisenä tavoitteena on, että 
vanha jäähalli sekä sen viereen sijoittuva harjoitusjäähalli luovutetaan 
Helsinki Garden -hankkeelle sen toteutuksen edellyttämässä aikatau-
lussa ilman aiheetonta viivytystä ja kiirehtimistä. Tästä syystä vanhan 
jäähallin sekä sen viereen sijoittuvan harjoittelujäähallin tiloja hallinnoi-
van Jääkenttäsäätiön tulisi pidättäytyä sellaisista toimenpiteistä, jotka 
voisivat estää tai haitata näiden rakennusten luovuttamista hankkeen 
vapaaseen hallintaan 1.1.2021 lukien. Tapahtumista sekä muista toi-
menpiteistä, jotka kohdistuvat edellä mainitun määräpäivän jälkeiseen 
aikaan, ja joilla voi olla vaikutusta rakennusten luovuttamiseen hank-
keelle, Jääkenttäsäätiön tulisi sopia erikseen kaupunginkanslian kans-
sa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.    

Muutoin noudatetaan aikaisemman varauksenpäätöksen ehtoja.

Ympäröivien kiinteistöjen ja niiden toiminnanharjoittajien lausunnot

Esittelijä toteaa, että varauspäätöksen muutosesitystä on valmisteltu 
edellä mainittujen Kaupunginhallituksen varauspäätöksen ehtojen mu-
kaisesti muun ohella yhteistyössä ympäröivien kiinteistöjen omistajien 
sekä niiden toiminnanharjoittajien kanssa.
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Jääkenttäsäätiö, Stadion-säätiö ja HJK ovat myös heiltä pyydetyissä 
esityslistan liitteinä nrot 4-6 olevissa lausunnoissaan tuoneet huomion-
sa jatkosuunnitteluun ja päätöksentekoon. Lausunnoissa painotetaan 
erityisesti, ettei Helsinki Garden -hanke saa vaikeuttaa ja heikentää 
heidän nykyisiä toimintaedellytyksiään ja että, koko Töölön liikunta- ja 
urheilualuetta on kehitettävä yhteistyössä. Lisäksi niissä tuodaan esiin 
jatkosuunnittelussa huomioitavia seikkoja. HJK ja Palloliitto vastustavat 
suunnitteluvarausalueen muutosta tässä vaiheessa.

Esittelijä pitää suunnitteluvarauksen muutosta tärkeänä, koska se oh-
jaa ja antaa tukea hankkeen jatkosuunnittelulle ja selvityksille. Esitteli-
jän mielestä suunnitteluvarausalueen muutokselle ei ole esitettävät va-
rausehdot huomioiden estettä, koska se oikeuttaa ainoastaan suunnit-
telutoimenpiteisiin eikä se rajoita esim. HJK:n mahdollisuuksia käyttää 
alueetta voimassa olevan vuokrasopimuksen osoittamiin tarkoituksiin.    

Esittelijä toteaa lisäksi, että hankkeen suunnittelu on kaavoitusproses-
sissa vasta alkuvaiheessa. Asemakaavoituksen osallistumis- ja arvioin-
timenettely (OAS) ajoittuisi marras-joulukuulle 2017, asemakaavan 
muutosluonnos valmistuisi keväällä 2018 ja muutosehdotus syksyllä 
2018. Hanketta koskeva yksityiskohtainen asemakaavoitus tullaan 
Kaupunginhallituksen suunnitteluvarauspäätöksen ehtojen sekä maan-
käyttö- ja rakennuslain (MRL) vuorovaikutusmenettelyn kautta toteutta-
maan tiiviissä yhteistyössä em. tahojen kanssa.

Esittelijä toteaa edelleen, että kun Helsinki Garden -hankkeen suunnit-
telu on suunnitteluvarauksen aikana edennyt asemakaavoituksen eh-
dotusvaiheeseen, kaupunginhallitukselle tullaan valmistelemaan esitys, 
että hankkeelle tehtäisiin varsinaisen toteuttamista koskeva tonttiva-
raus yksityiskohtaisine ehtoineen. 

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu tulee asemakaavoituk-
sen edetessä käymään erikseen kaikkien em. lausunnonantajien kans-
sa neuvottelut heidän toimintaedellytystensä turvaamiseksi alueella ja 
tekemään tarvittavat sopimusesitykset kaupungin toimivaltaisille elimil-
le.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Esko Patrikainen, tontit -yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi
Sami Haapanen, tonttipäällikkö, puhelin: 09 310 36437

sami.haapanen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Sijaintikartta
2 Projekti GH Oyn hakemus
3 Suunnitteluvarausaluekartta
4 Kaupunginhallituksen suunnitteluvarauspäätös
5 Hankekuvaus
6 Jääkenttäsäätiön lausunto
7 Stadion-säätiön lausunto
8 HJK:n täydennetty lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Kaupunkiympäristön toimiala Liite 1

Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
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§ 247
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle 
SUMP-ohjelman hyväksymiseksi

HEL 2017-011585 T 08 00 00

Hankenumero 0902_30

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle SUMP-ohjel-
massa kuvatun jatkuvan suunnitteluprosessin käyttöönottoa Helsingis-
sä ja ohjelman periaatteiden hyväksymistä ohjeellisina noudatettaviksi.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jari Rantsi, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37215

jari.rantsi(a)hel.fi

Liitteet

1 Kestävä kaupunkiliikkuminen Helsingissä -tilannekatsaus 2017
2 Toimenpidetaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kestävän kaupunkiliikkumisen strateginen ohjelma, eli SUMP (Sustai-
nable Urban Mobility Plan) edistää tasapainoista kaikki liikkumismuodot 
huomioon ottavaa kehitystä sekä ohjaa ja kannustaa siirtymään kohti 
kestävämpiä liikkumismuotoja. Euroopan komissio on vahvasti edistä-
nyt SUMPin käyttöönottoa EU:n jäsenvaltioissa mm. edellyttämällä oh-
jelmaa rahoituksen saamiseksi EU:lta liikennehankkeita varten. Suunni-
telman yhtenä tehtävä on auttaa jäsenvaltioita saavuttamaan EU:n jä-
senvaltioille asettamat ilmasto- ja energiatavoitteet liikenteen osalta. 
Helsingin kaupunkistrategian tavoite hiilineutraaliudesta vaatii toimia 
myös liikenteen osalta. Lisäksi kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman 
avulla parannetaan elinympäristön laatua paikallisesti esim. vähentä-
mällä liikkumisesta aiheutuvia melu- ja ilmanlaatuvaikutuksia. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2017 37 (132)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/9
28.11.2017

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

Helsingillä on olemassa kaupunkistrategia ja useita erillisiä kehittämi-
sohjelmia, joilla ohjataan Helsingin liikkumisen kehitystä. Helsingin uusi 
kaupunkistrategia 2017-2021 ohjaa koko kaupungin toimintaa valtuus-
tokauden ajan, ja siinä on nostettu yhdeksi painopistealueeksi kestävän 
liikkumisen edistäminen Helsingissä. Uusi yleiskaava on pitkän aikavä-
lin strateginen maankäytön ja liikenteen kehittämissuunnitelma, joka si-
too liikenteen ja maankäytön suunnittelun yhteen. Yleiskaavan yhtenä 
tavoitteena on tehdä Helsingistä raideliikenteen verkostokaupunki, jos-
sa kestävällä liikkumisella on keskeinen rooli.

Valtuustokauden 2013 - 2017 aikana Helsingille laadittiin ja hyväksyt-
tiin, sekä ryhdyttiin toimenpanemaan Liikkumisen kehittämisohjelmaa 
(LIIKE). Se tarkentaa kaupunkistrategiaa liikkumisen osalta ja ohjaa 
Helsingin kestävän kaupunkiliikkumisen edistämistä. Tämän työn tar-
koituksena on jatkaa LIIKE- ohjelmassa aloitettua työtä. 

Helsinki on sitoutunut seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ) 
toteuttamaiseen, joka on seudullinen kestävän kaupunkiliikkumisen 
suunnitelma (SUMP). HLJ 2015:n tavoitteet korostavat erityisesti saa-
vutettavuutta, liikenteen sujuvuutta sekä sosiaalista, taloudellista ja 
ekologista kestävyyttä. HLJ 2015:ssä on esitetty liikennejärjestelmän 
kehittämistarpeet, tavoitteet ja seudun kehittämisstrategia. Suunnitel-
massa on myös priorisoitu tärkeimmät kehittämistoimenpiteet. Seuraa-
va liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan osana vuonna 2019 val-
mistuvaa maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnitel-
maa. Näin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma saadaan sidottua en-
tistä tiiviimmin seudun maankäytön ja asumisen kehittämiseen. 

Kestävää kaupunkiliikkumista on edistetty Helsingissä eritasoisilla ta-
voitteilla ja toimenpideohjelmilla jo pitkään. Tätä kaikkea ei ole aiemmin 
kuitenkaan tarkasteltu kokonaisuutena ja jatkuvana kehityshankkeena. 
Tämän työn tarkoituksena on ollut muodostaa kokonaiskuva, siitä miten 
Helsingissä suunnitellaan ja edistetään kestävää liikkumista sekä kuin-
ka toteutetaan EU:n ohjeistuksen mukaista SUMP-prosessia. Raportis-
sa kootaan toimenpiteet ja tavoitteet jo olemassa olevista strategioista 
ja ohjelmista, käydään läpi millä toimenpiteillä näitä tavoitteita toteute-
taan ja kartoitetaan kestävän kaupunkiliikkumisen kokonaisprosessin 
kehittämistarpeet.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jari Rantsi, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37215

jari.rantsi(a)hel.fi

Liitteet
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1 Kestävä kaupunkiliikkuminen Helsingissä -tilannekatsaus 2017
2 Toimenpidetaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 248
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Hel-
singin katuverkon nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteiden 
hyväksymiseksi

HEL 2017-009829 T 08 01 01

Hankenumero 0862-7

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 Helsingin katuverkon nopeusrajoitusten määrittämisperiaatteiden 
hyväksymistä.

 nykyisen katuverkon heti toteutettavissa olevien uusien nopeusrajoi-
tusten hyväksymistä.

 jatkosuunnittelussa Vuosaarensatamatien ja Satamakaaren katu-
luokituksen nostamista pääkaduiksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Risto Rautava: Kaupunkiympäristölautakunta päättää palauttaa Helsin-
gin katuverkon nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet uuteen val-
misteluun niin, että liikenneturvallisuuden lisäämistä käsitellään koko-
naisuutena eikä pelkästään nopeusrajoitusten alentamisena. 
Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa tehokkaasti esimerkiksi: 
- Nopeusrajoitusten valvontaa tehostamalla
- Liikennevalo-ohjauksen noudattamisen valvonnan lisäämisellä
- Rakenteellisilla parannuksilla kuten esimerkiksi näkyvyyden paranta-
misella suojateiden läheisyydessä
- Monikaistaisilla kaduilla suojateiden varustamista valo-ohjauslaitteilla
- Katujärjestelyjä selkeyttämällä sekä
- Liikennetelematiikan käytön nykyistä parempaa hyödyntämistä esi-
merkiksi vaihtuvilla nopeusrajoituksilla ja varoitusmerkeillä

Kannattaja: Matti Enroth

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatka-
mista. 

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Lisäksi lautakunta esittää jatkosuunnittelussa Vuosaaren-
satamatien ja Satamakaaren katuluokituksen nostamista pääkaduiksi.

Kannattaja: Kaisa Hernberg
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Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä  Jape Lovénin vastaehdotuk-
sen.

Vastaehdotus:
Risto Rautava: - Helsingin katuverkon nopeusrajoitusten määrittämis-
periaatteiden hyväksymistä pois lukien pääkadut ja alueelliset kokooja-
kadut joiden nopeusrajoitukset pysyvät nykyisinä. 

Kannattaja: Matti Enroth

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Kaupunkiympäristölautakunta päättää palauttaa Helsingin 
katuverkon nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet uuteen valmis-
teluun niin, että liikenneturvallisuuden lisäämistä käsitellään kokonai-
suutena eikä pelkästään nopeusrajoitusten alentamisena. 
Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa tehokkaasti esimerkiksi: 
- Nopeusrajoitusten valvontaa tehostamalla
- Liikennevalo-ohjauksen noudattamisen valvonnan lisäämisellä
- Rakenteellisilla parannuksilla kuten esimerkiksi näkyvyyden paranta-
misella suojateiden läheisyydessä
- Monikaistaisilla kaduilla suojateiden varustamista valo-ohjauslaitteilla
- Katujärjestelyjä selkeyttämällä sekä
- Liikennetelematiikan käytön nykyistä parempaa hyödyntämistä esi-
merkiksi vaihtuvilla nopeusrajoituksilla ja varoitusmerkeillä

Jaa-äänet: 8
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mai Kivelä, Jape Lovén, Silvia 
Modig, Amanda Pasanen, Anni Sinnemäki, Mikko Särelä

Ei-äänet: 5
Matti Enroth, Nuutti Hyttinen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Mirita 
Saxberg

Lautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 8-5.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: - Helsingin katuverkon nopeusrajoitusten määrittämisperi-
aatteiden hyväksymistä pois lukien pääkadut ja alueelliset kokoojaka-
dut joiden nopeusrajoitukset pysyvät nykyisinä. 

Jaa-äänet: 8
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mai Kivelä, Silvia Modig, Aman-
da Pasanen, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Mikko Särelä
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Ei-äänet: 5
Matti Enroth, Nuutti Hyttinen, Jape Lovén, Risto Rautava, Mirita Sax-
berg

Esittelijän ehdotus jäi tältä osin voimaan äänin 8-5. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jussi Yli-Seppälä, liikenneinsinööri, puhelin: 31037054

jussi.yliseppala(a)hel.fi

Liitteet

1 Raportti, Nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet Helsingissä
2 Katuverkon toiminnallinen  luokitus
3 Katuverkko vuonna 2025
4 Nykyiset nopeusrajoitukset (vuoden 2017 tilanne)
5 Heti mahdolliset nopeusrajoituksien muutokset (vuoden 2017 katuver-

kolla)
6 Nopeusrajoitukset heti mahdollisten nopeusrajoituksien muutosten jäl-

keen (vuoden 2017 katuverkolla)
7 Myöhemmin uusien periaatteiden mukaisiksi muuttuvat rajoitukset
8 Yritysvaikutusten arviointi
9 Vuorovaikutusraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle

 Helsingin katuverkon nopeusrajoitusten määrittämisperiaatteiden 
hyväksymistä.

 nykyisen katuverkon heti toteutettavissa olevien uusien nopeusrajoi-
tusten hyväksymistä.

Tiivistelmä

Suunnitelmassa on määritetty periaatteet nopeusrajoituksien asettami-
seksi eri katuluokille ja alueille. Periaatteet on jaettu alueellisesti ja toi-
minnallisten katuluokkien mukaan määräytyviin rajoitusperiaatteisiin. 
Periaatteet eivät koske valtion hallinnoimia maanteitä.

Uusien periaatteiden keskeisin sisältö on tiivistetysti seuraava:

 kaikilla asuinalueiden tonttikaduilla alueellinen 30 km/h -rajoitus
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 teollisuusalueiden tonttikaduilla alueellinen 40 km/h -rajoitus
 niemen alueella alueellinen 30 km/h -rajoitus, paitsi pääkaduilla ja 

satamiin johtavilla reiteillä 40 km/h
 moottoriväylillä 60 km/h - 80 km/h
 pääkaduilla 50 km/h esikaupunkialueilla, 40 km/h kantakaupungissa 

Hakamäentien eteläpuolella
 alueellisilla kokoojakaduilla 40 km/h
 paikallisilla kokoojakaduilla 40 km/h, jos katu on mitoitettu joukkolii-

kenteelle ja 30 km/h, jos katu ei ole mitoitettu joukkoliikenteelle tai 
kadulla tarve rauhoittaa liikennettä

Osa periaatteiden mukaisista nopeusrajoituksista edellyttää rakenteelli-
sia muutoksia katuympäristöön ennen rajoitusmuutosten toteuttamista. 
Mikäli katuympäristö ohjaa jo nykyisin ehdotetun nopeusrajoituksen 
mukaiseen ajoon, muutos tehdään liikennemerkein ja tiemerkinnöin, ja 
se voidaan toteuttaa toteuttamissuunnitelmien valmistuttua. Myöhem-
min periaatteiden mukaisiksi muuttuvat rajoitukset toteutuvat pitkän 
ajan kuluessa. Niiden toteutumisaikatauluun vaikuttavat esimerkiksi 
maankäytön kehittyminen kadun ympäristössä, katujen saneeraustarve 
ja muut kehittämishankkeet.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma hyväksyttiin vuonna 
2015 kaupunginhallituksessa. Ohjelman neljästä painopisteestä yksi on 
nopeusrajoitusjärjestelmän kehittäminen. Painopistettä on kuvattu oh-
jelmassa seuraavasti: "Ajonopeudet vaikuttavat onnettomuuksien to-
dennäköisyyteen ja niiden seurauksiin. Kaupunkiympäristöön sopivat 
matalammat ajonopeudet parantavat kuljettajan mahdollisuuksia tehdä 
havaintoja ympäristöstä ja reagoida erilaisiin liikennetilanteisiin. Jarru-
tusmatkat ovat lyhyemmät kuin korkeammilla maantienopeuksilla. On-
nettomuuden sattuessa matala törmäysnopeus lieventää henkilövahin-
kojen seurauksia. Nopeusjärjestelmän kehittämisellä luodaan yhtenäi-
nen verkko, jossa eri nopeustasot on suhteutettu ympäröivään kaupun-
kirakenteeseen ja kadun toiminnalliseen asemaan. Nopeusrajoitusten 
noudattamista tuetaan liikenneympäristön toimenpiteillä ja valvonnalla." 
Osatavoitteeksi painopisteelle on asetettu: "Katujen ja väylien nopeus-
taso on ympäröivän kaupungin ja siellä liikkuvien ihmisten mittakaavas-
sa."

Ohjelmassa painopisteen toimenpiteeksi on asetettu: "Arvioidaan kau-
pungin nopeusrajoitusjärjestelmän kehittämistarpeet, määritetään no-
peusrajoitusten asettamisperiaatteet sekä laaditaan suunnitelma muu-
tettavista nopeusrajoituksista arvioinnin ja periaatteiden pohjalta. Lii-
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kenneympäristöön suhteutettu nopeustaso on kaikkein vaikuttavin lii-
kenneturvallisuuskeino. Liian suuri tilannenopeus ja ympäristöön näh-
den liian korkea nopeusrajoitus ovat yleisimpiä vakavia riskejä aiheutta-
via tekijöitä." 

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma on hyväksytty kaupunginhalli-
tuksessa vuonna 2015 ohjeellisesti noudatettavaksi. Toimintalinjauksis-
ta ohjelmassa on määritelty muun muassa seuraavasti:

 Lasketaan ajonopeuksia liikenteen häiriöherkkyyden ja liikenneme-
lun vähentämiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

 Kaupunkikeskustat suunnitellaan ihmisten mittakaavaan: kaupunki-
tila suunnitellaan kokonaisuutena ja huolehditaan kävely-yhteyksien 
jatkuvuudesta, virikkeisyydestä, esteettömyydestä ja turvallisuudes-
ta.

 Ajoneuvoliikenteen määrä, nopeus ja pysäköinti mitoitetaan ympä-
röivän kaupungin mukaan niin, että keskustojen vetovoima kasvaa.

Nopeusrajoitusjärjestelmän kehittämistä ohjaa myös Euroopan parla-
mentissa vuonna 2011 hyväksytty päätöslauselma koskien Euroopan 
tieliikenneturvallisuutta. Parlamentti "suosittaa vahvasti, että toimivaltai-
set viranomaiset ottavat käyttöön 30 kilometrin nopeusrajoituksen asui-
nalueilla ja kaikilla yksikaistaisilla teillä kaupunkialueilla, joilla ei ole eril-
listä pyöräkaistaa, onnettomuuksille alttiiden tienkäyttäjien suojelemi-
seksi tehokkaammin".

Nopeusrajoitusjärjestelmän kehittämisen päätavoitteina ovat liikenne-
turvallisuuden parantaminen ja nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistä-
minen raportissa määriteltävien periaatteiden avulla, jolloin koko kau-
pungissa asetettaisiin nopeusrajoitukset yhtenäisten käytäntöjen mu-
kaisesti. Muita tavoitteita ovat muun muassa melun, liikenteen häiriö-
herkkyyden ja onnettomuuskustannusten vähentäminen sekä liikenteen 
välityskyvyn, ilmanlaadun, viihtyisyyden sekä jalankulun ja pyöräilyn 
olosuhteiden parantaminen. 

Viimeisin laajempi nopeusrajoitusmuutos on tehty v. 2004, jolloin 30 
km/h nopeusrajoituksen käyttöä laajennettiin keskustan ja asuinaluei-
den kaduilla sekä alennettiin joidenkin pää- ja kokoojakatujen rajoituk-
sia. Vuonna 2010 tarkistettiin joidenkin yksittäisten katujen rajoituksia.

Suunnitelma

Suunnitelmassa on määritetty periaatteet nopeusrajoituksien asettami-
seksi eri katuluokille ja alueille. Periaatteet on jaettu alueellisesti ja toi-
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minnallisten katuluokkien mukaan määräytyviin rajoitusperiaatteisiin. 
Periaatteet eivät koske valtion hallinnoimia maanteitä.

Uusien periaatteiden keskeisin sisältö on tiivistetysti seuraava:

 kaikilla asuinalueiden tonttikaduilla alueellinen 30 km/h -rajoitus
 teollisuusalueiden tonttikaduilla alueellinen 40 km/h -rajoitus
 niemen alueella alueellinen 30 km/h -rajoitus, paitsi pääkaduilla ja 

satamiin johtavilla reiteillä 40 km/h
 moottoriväylillä 60 km/h - 80 km/h
 pääkaduilla 50 km/h esikaupunkialueilla, 40 km/h kantakaupungissa 

Hakamäentien eteläpuolella
 alueellisilla kokoojakaduilla 40 km/h
  paikallisilla kokoojakaduilla 40 km/h, jos katu on mitoitettu joukkolii-

kenteelle ja 30 km/h, jos katu ei ole mitoitettu joukkoliikenteelle tai 
kadulla tarve rauhoittaa liikennettä     

Tarkat kuvaukset periaatteista on esitetty raportissa (liite 1). Osa peri-
aatteiden mukaisista nopeusrajoituksista voidaan toteuttaa heti. Nämä 
heti mahdolliset muutokset on esitetty liitteessä 5. Kuvaus uudesta no-
peusrajoitusjärjestelmästä heti mahdollisten muutosten jälkeen on esi-
tetty liitteessä 6. Osa uusien periaatteiden mukaisista rajoituksista edel-
lyttää muutoksia katuympäristöön ja/tai katua ympäröivään maankäyt-
töön, sillä nykyinen katuympäristö tai maankäyttö eivät tue periaatteen 
mukaista rajoitusta. Nämä myöhemmin periaatteiden mukaisiksi muut-
tuvat rajoitukset on esitetty liitteessä 7.

Uusien periaatteiden mukaisten nopeusrajoitusten vaikutuksia on käsi-
telty laajasti raportissa. Muutoksilla on positiivisia vaikutuksia muun 
muassa liikenneturvallisuuteen, turvallisuuden tunteeseen, liikenteen 
välityskykyyn, ilmanlaatuun, jalankulkuun ja pyöräliikenteeseen sekä 
elinympäristön laatuun, esteettömyyteen ja viihtyisyyteen. Lisäksi muu-
toksien arvioidaan vähentävän melua, liikenteen häiriöherkkyyttä ja on-
nettomuuskustannuksia. Matka-aikoihin muutosten arvioidaan vaikutta-
van vain vähäisesti lähinnä ilta- ja yöaikoina. Yrityksiin kohdistuvia vai-
kutuksia on arvioitu liitteenä 8. olevassa yritysvaikutusten arvioinnissa, 
joka on laadittu yhteistyössä elinkeino-osaston kanssa. Vaikutusten on 
arvioitu olevan pääosin positiivisia, mutta joillekin yrityksille voi aiheu-
tua myös negatiivisia vaikutuksia. Yritysten tavarankuljetuksille voi joil-
lakin katuosuuksilla aiheutua lieviä hidastuksia matka-aikoihin, mutta 
toisaalta liikennejärjestelmän luotettavuuden parantuminen ja häiriöi-
den väheneminen parantaa kuljetusten luotettavuutta ja kuljetusaikojen 
ennustettavuutta.     

Kaikkien periaatteiden mukaisten nopeusrajoitusten tultua voimaan, ar-
vioidaan henkilövahinko-onnettomuuksien vähenevän noin 18 onnetto-
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muudella vuodessa, mikäli keskinopeus laskee 5 km/h muuttuvien no-
peusrajoitusten kaduilla. Tämä vastaisi muuttuvien rajoitusten kaduilla 
noin 13 %:n vähennystä henkilövahinko-onnettomuusmääriin verrattu-
na vuosien 2010 - 2014 keskiarvoon ja 4 %:n vähennystä koko katuver-
kolla. Onnettomuuskustannuksien säästön arvioidaan olevan henkilö-
vahinko-onnettomuuksien osalta vähintään kuusi miljoonaa euroa vuo-
dessa.     

Vuorovaikutus

Nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet Helsingissä -raportista ja 
sen karttaliitteistä lähetettiin lausuntopyyntö 8.9.2017 seuraaville tahoil-
le: Uudenmaan ELY-keskus, Liikennevirasto, Helsingin seudun liiken-
ne, Linja-autoliitto, Helsingin Poliisilaitos, Helsingin Pelastuslaitos, Lii-
kenneturva, Helsingin Taksiautoilijat ry, Helsingin polkupyöräilijät ry, 
Autoliitto ry, Helsingin kaupungin vanhusneuvosto, Helsingin kaupungin 
vammaisneuvosto, Ruuti, SKAL / Helsingin Seudun Kuljetusyrittäjät ry, 
Helsingin yrittäjät, Helsingin seudun kauppakamari, Helka ry, Helsingin 
kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä kaikki Helsingin 
kaupunginosayhdistykset.

Lausuntoja saatiin kaikkiaan 30 kappaletta. Vastineet lausuntoihin on 
esitetty vuorovaikutusraportissa (liite 9). Lisäksi saatiin yksi kirjallinen 
mielipide yksityishenkilöltä, johon on laadittu myös vastine. 

Raportti liitteineen oli yleisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla 13.9. 
- 6.10.2017. Raportin julkaisun yhteydessä julkaistiin tiedote ja päivityk-
set eri sosiaalisissa medioissa. Päivitykset keräsivät runsaasti kom-
mentteja sosiaaliseen mediaan, joihin myös vastattiin. Asiaa käsiteltiin 
julkaisun yhteydessä laajasti eri tiedotusvälineissä. Asukkaille järjestet-
tiin kaksi keskustelutilaisuutta Facebookin välityksellä, joissa liikenne-
suunnittelijat vastasivat asukkaiden esittämiin kysymyksiin. Lisäksi 
asukkaat saivat lähettää kysymyksiä sähköpostitse, joihin vastattiin 
Facebookissa ja suoraan sähköpostitse. Asukkailta tulleita kommentte-
ja ja kysymyksiä sekä vastauksia niihin on käsitelty tarkemmin listan liit-
teenä 9 olevassa vuorovaikutusraportissa.

Lausuntojen perusteella tehtiin muutos kantakaupungin rajaukseen, jo-
ka vaikuttaa pääkatujen periaatteeseen. Tällöin Ramsaynranta ja Pik-
kuniementie jäävät pääkaduista rajauksen ulkopuolelle, jolloin niiden 
nopeusrajoitus säilyy 50 km/h:nä esikaupunkien pääkatujen periaatteen 
mukaisesti. Lisäksi palautteiden ja tarkistusten perusteella on tehty kor-
jauksia muutamiin nopeusrajoituksiin, jotka olivat virheellisesti merkitty-
jä luonnosvaiheen kartoissa. Virheet koskivat yksittäisiä katuja, eikä 
niillä ole vaikutusta kokonaisuuteen. Raporttiin on lisätty yritysvaikutus-
ten arviointi, joka valmisteltiin yhteistyössä kaupungin elinkeino-osas-
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ton kanssa. Muitakin osa-alueita raportissa on täydennetty, mutta pää-
kohdat ja periaatteiden keskeinen sisältö eivät ole muuttuneet luonnos-
vaiheesta. 

Kustannukset ja aikataulu

Liikenteen ohjauksen muutosten tarkat kustannukset selviävät tarkem-
pien toteuttamissuunnitelmien laatimisen yhteydessä. Tarvittava muu-
tettavien liikennemerkkien määrä vaihtelee katuverkon tyypistä riip-
puen. Osalla alueista on tarvetta vaihtaa, lisätä tai poistaa vain liiken-
nemerkin taulu, jos kadulla on jo merkin jalusta ja pylväs valmiina, mikä 
säästää kustannuksia. Kustannus yhden liikennemerkin asennukselle 
töineen on kuitenkin suuruusluokaltaan joitakin satoja euroja asennuk-
sen työmäärästä riippuen. Lisäksi voidaan lisätä tarvittaessa tiemerkin-
töjä tehostamaan nopeusrajoituksen muuttumista. Nopeusrajoitusmuu-
tosten vaatimat liikennemerkki- ja tiemerkintämuutokset ovat tällöin 
suuruusluokaltaan korkeintaan joitakin satoja tuhansia euroja.

Osa periaatteiden mukaisista nopeusrajoituksista edellyttää rakenteelli-
sia muutoksia katuympäristöön ennen rajoitusmuutosten toteuttamista. 
Katuympäristön muutokset toteutetaan muiden hankkeiden, kuten täy-
dennysrakentamisen, kadun peruskorjauksen, joukkoliikenteen kehittä-
mishankkeiden tai pyöräliikennehankkeiden rakentamisen yhteydessä. 
Kustannukset riippuvat kaduille toteutettavien muutosten laajuudesta.

Heti mahdollisten muutosten (liite 5) toteutussuunnittelu voidaan aloit-
taa välittömästi hyväksytyn päätöksen jälkeen. Myöhemmin periaattei-
den mukaisiksi muuttuvat rajoitukset (liite 7) toteutuvat pitkän ajan ku-
luessa. Niiden toteutumisaikatauluun vaikuttavat esimerkiksi maankäy-
tön kehittyminen kadun ympäristössä, katujen saneeraustarve ja muut 
kehittämishankkeet.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jussi Yli-Seppälä, liikenneinsinööri, puhelin: 31037054

jussi.yliseppala(a)hel.fi

Liitteet

1 Raportti, Nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet Helsingissä
2 Katuverkon toiminnallinen  luokitus
3 Katuverkko vuonna 2025
4 Nykyiset nopeusrajoitukset (vuoden 2017 tilanne)
5 Heti mahdolliset nopeusrajoituksien muutokset (vuoden 2017 katuver-

kolla)
6 Nopeusrajoitukset heti mahdollisten nopeusrajoituksien muutosten jäl-

keen (vuoden 2017 katuverkolla)
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7 Myöhemmin uusien periaatteiden mukaisiksi muuttuvat rajoitukset
8 Yritysvaikutusten arviointi
9 Vuorovaikutusraportti

Oheismateriaali

1 Lausunnot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 21.11.2017 § 235

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 6.10.2017

Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Pelastuskomentaja 22.09.2017 § 18
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§ 249
Töölön sairaalan (Töölönkatu 40) asemakaavan muutosehdotus (nro 
12491) ja sen asettaminen nähtäville

HEL 2016-012700 T 10 03 03

Hankenumero 4564_6

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 

 asettaa 28.11.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12491 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 14. kau-
punginosan (Taka-Töölö) korttelin 479 tonttia 5 (muodostuu uusi 
kortteli 14530)

 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

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

o HUS-kuntayhtymä: 20 000 euroa.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12491 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.

Käsittely

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Tommi Suvanto. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tommi Suvanto, arkkitehti, puhelin: 31037032

tommi.suvanto(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Hanna-Mari Tuominen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37255

hanna-mari.tuominen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12491 kartta, päivätty 

28.11.2017
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12491 selostus, päivätty 

28.11.2017
5 Viitesuunnitelman asemapiirros, 1.10.2017
6 Tilastotiedot
7 Vuorovaikutusraportti 28.11.2017 ja asukastilaisuuden (14.6.2017) 

muistio
8 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kustannusten osalta Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Ne mielipiteensä esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Töölön sairaala-aluetta, 
joka sijaitsee Topeliuksenkadun, Sibeliuksenkadun ja Töölönkadun ra-
jaamassa korttelissa Taka-Töölössä. Sairaalatoiminta alueella päättyy 
2020-luvulla ja terveyspalvelut siirtyvät Meilahteen. Kaavaratkaisu 
mahdollistaa alueelle poikkeuksellisen suuren määrän uusia asuntoja, 
samalla kun valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäris-
tön arvot säilytetään. 

Uutta asuntokerrosalaa tai asumiseen muutettavaa kerrosalaa on yh-
teensä 29 700 k-m² ja palvelu- tai toimitilaksi muutettavaa kerrosalaa 
n. 12 600 k-m².

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa kaupunkirakenteeseen ja -ku-
vaan siten, että poistuvan matalan ja väljän sairaalaympäristön tilalle 
tulee ympäröivien korttelien tapaan puoliumpinainen uusi asuinkortteli. 
Kaavassa edellytetään asuinrakennusten kadulle avautuvien tilojen ra-
kentamista liike- tai muuksi toimitilaksi. Tilat tulee varustaa siten että 
niissä voi toimia ravintola. 

Alueen eteläosassa sijaitseva, entinen Punaisen Ristin sairaalan raken-
nus säilyy ja sen arvokkaat ominaispiirteet suojellaan. Rakennuksen 
eteläpuolelle on mahdollista rakentaa matala laajennusosa nykyisen 
sairaalan lisärakennuksen paikalle. Kaava mahdollistaa eteläosalle 
joustavasti erilaista toimintaa palvelutiloista toimitiloihin.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

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

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1973. Kaavassa alue on 
merkitty sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien raken-
nusten korttelialueeksi.

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

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa noin 400 000 euroa asemakaava-alueelle muodos-
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tettavan kadun osalta. Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. Kaupungille 
kohdistuu tonttien osalta maankäyttökorvauksia.

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
 Museovirasto
 Uudenmaan ELY-keskus
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (Helsingin kaupunginmuseo)
 pelastuslaitos
 kaupunkiympäristötoimiala (ent. kiinteistöviraston geotekninen 

osasto, ent. kiinteistöviraston tilakeskus, ent. kiinteistöviraston tont-
tiosasto, ent. rakennusvalvontavirasto, ent. rakennusvirasto, ent. 
ympäristökeskus) 

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat erityisesti rakennetun kulttuuriympä-
ristön vaalimiseen. 

Kaupunginmuseo pitää kannanotossaan keskeisenä sairaalakokonai-
suuden arvokkaimpien osien suojelua ja uuden rakentamisen sovitta-
mista RKY-alueelle. Kannanotossa toivotaan sairaalan vanhimman 
osan osoittamista julkiseen käyttöön. Rakennukselle tulee laatia riittä-
vät suojelumääräykset niin, että sen arkkitehtuurin keskeiset ominais-
piirteet ja yksityiskohdat säilyvät. Kaupunginmuseo toivoo, että kortte-
liin jäisi osia kertomaan sairaalan 1950-luvun laajennusvaiheesta, joka 
edustaa laadukasta aikakautensa suunnittelua ja avointa kaupunkira-
kennetta. 

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, 
että kaavamuutoksen hakijan kanssa neuvotellen alkuperäistä osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä ollutta viitesuunnitelmaa ja sen 
pohjalta tehtyä asemakaavaa on kehitetty kaupunginmuseon esittä-
mien tavoitteiden suuntaan. 
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Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat erityisesti valtakunnallisesti merkittävään raken-
nettuun kulttuuriympäristöön kuuluvan asuinalueen ominaispiirteiden 
kunnioittamiseen ja alueen viihtyisyyden ja vehreyden säilyttämiseen. 
Alueen kehittämistä ja täydennysrakentamista asumiskäyttöön periaat-
teessa kannatettiin, mutta esillä olevaa suunnitelmaa pidettiin liian viit-
teellisesti tutkittuna ja mittakaavaltaan liian massiivisena.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että alkuperäistä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä ollutta viitesuunnitelmaa 
ja sen pohjalta tehtyä asemakaavaa on kehitetty mielipiteissä esitetty-
jen tavoitteiden suuntaan.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 23 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esi-
tetty asukastilaisuudessa ja suoraan kaavan valmistelijalle.

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 ympäristöpalvelut (HSY)
 Liikennevirasto
 Museovirasto
 Uudenmaan ELY-keskus
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 sosiaali- ja terveystoimiala
 pelastuslaitos
 sekä muut mahdolliset tahot.

Kaupunki käynnistänee kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) teke-
män päätöksen mukaisen maankäyttösopimusmenettelyn yksityisten 
maanomistajien kanssa.

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
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Mikko Aho

Lisätiedot
Tommi Suvanto, arkkitehti, puhelin: 31037032

tommi.suvanto(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Hanna-Mari Tuominen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37255

hanna-mari.tuominen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12491 kartta, päivätty 

28.11.2017
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12491 selostus, päivätty 

28.11.2017
5 Viitesuunnitelman asemapiirros, 1.10.2017
6 Tilastotiedot
7 Vuorovaikutusraportti 28.11.2017 ja asukastilaisuuden (14.6.2017) 

muistio
8 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Mielipidekirjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kustannusten osalta Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Ne mielipiteensä esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Hakola Lindén
Kymp/Hatu/Koski



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2017 54 (132)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/11
28.11.2017

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

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 31.10.2017 § 50

Nimistötoimikunta 18.10.2017 § 28

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 30.6.2017
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§ 250
Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelma

HEL 2017-001807 T 10 05 01

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä ohjeellisesti noudatetta-
vaksi Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelman vuosille 2017‒2026.

Lisäksi lautakunta toteaa, että Skatanniementien osalta on kiinnitettävä 
erityistä huomiota Rudträskin alueen luontoarvojen, kosteikon vesitasa-
painon ja ekologisen yhteyden säilymiseen. Tien rakentamisen aikaiset 
vaikutukset maastoon ja alueen virkistyskäyttöön tulee minimoida. 
Stansvikinniementien valmistuttua kulkua Uutelantiellä rajoitetaan puo-
meilla ja tietä kaventamalla.

Osa-alueella 6 niityiksi ja hakamaiksi avattavien alueiden osalta ede-
tään vaiheittain ja pyritään ratkaisuihin, joissa alueiden aukinaisena pi-
täminen onnistuu laidunnuksen avulla ja alueiden avaaminen mitoite-
taan kokonaisuudessaan hoitoresursseihin ja laiduntavien eläinten 
määrään.

Halkullanniemen ja Nuottasaaren osalta lautakunta toteaa, että aluei-
den kaavatyö ja myös luontoinventoinnit ovat yhä kesken ja lopullisesti 
toteutettavissa ratkaisuissa tulee huomioida inventoinneista saatu tieto 
alueen luontoarvoista. 

Lautakunta pitää tärkeänä, että alueen hoidossa riittävät resurssit koh-
dennetaan vieraslajien torjuntaan. Valaistuksen suunnittelussa ja toteu-
tuksessa on otettava huomioon alueen lepakot.

Käsittely

Lautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan kuudennen esityksen ko-
kouksen asiana nro 10.

Palautusehdotus:
Silvia Modig: asia palautetaan valmisteluun siten että uutta katu-yhteyt-
tä ei toteuteta. Jatkosuunnittelussa selvitetään mahdollisuuksia paran-
taa nykyisen tien liikenneturvallisuutta mm kulku- ja nopeusrajoitusten 
kautta.

Kannattaja: Mai Kivelä

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatka-
mista. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2017 56 (132)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/6
28.11.2017

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

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Skatanniementien osalta on kiinnitettävä erityistä huo-
miota Rudträskin alueen luontoarvojen, kosteikon vesitasapainon ja 
ekologisen yhteyden säilymiseen. Tien rakentamisen aikaiset vaikutuk-
set maastoon ja alueen virkistyskäyttöön tulee minimoida. Stansvikin-
niementien valmistuttua kulkua Uutelantiellä rajoitetaan puomeilla ja 
tietä kaventamalla.

Osa-alueella 6 niityiksi ja hakamaiksi avattavien alueiden osalta ede-
tään vaiheittain ja pyritään ratkaisuihin, joissa alueiden aukinaisena pi-
täminen onnistuu laidunnuksen avulla ja alueiden avaaminen mitoite-
taan kokonaisuudessaan hoitoresursseihin ja laiduntavien eläinten 
määrään.

Halkullanniemen ja Nuottasaaren osalta lautakunta toteaa, että aluei-
den kaavatyö ja myös luontoinventoinnit ovat yhä kesken ja lopullisesti 
toteutettavissa ratkaisuissa tulee huomioida inventoinneista saatu tieto 
alueen luontoarvoista.

Lautakunta pitää tärkeänä, että alueen hoidossa riittävät resurssit koh-
dennetaan vieraslajien torjuntaan. Valaistuksen suunnittelussa ja toteu-
tuksessa on otettava huomioon alueen lepakot.

Kannattaja: Kaisa Hernberg

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: asia palautetaan valmisteluun siten että uutta katu-yhteyttä 
ei toteuteta. Jatkosuunnittelussa selvitetään mahdollisuuksia parantaa 
nykyisen tien liikenneturvallisuutta mm kulku- ja nopeusrajoitusten 
kautta.

Jaa-äänet: 10
Matti Enroth, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Nuutti Hyttinen, Ja-
pe Lovén, Risto Rautava, Laura Rissanen, Mirita Saxberg, Anni Sinne-
mäki, Mikko Särelä

Ei-äänet: 3
Mai Kivelä, Silvia Modig, Amanda Pasanen

Lautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 10-3. 

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Skatanniementien osalta on kiinnitettävä erityistä huomiota 
Rudträskin alueen luontoarvojen, kosteikon vesitasapainon ja ekologi-
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sen yhteyden säilymiseen. Tien rakentamisen aikaiset vaikutukset 
maastoon ja alueen virkistyskäyttöön tulee minimoida. Stansvikinnie-
mentien valmistuttua kulkua Uutelantiellä rajoitetaan puomeilla ja tietä 
kaventamalla. 

Osa-alueella 6 niityiksi ja hakamaiksi avattavien alueiden osalta ede-
tään vaiheittain ja pyritään ratkaisuihin, joissa alueiden aukinaisena pi-
täminen onnistuu laidunnuksen avulla ja alueiden avaaminen mitoite-
taan kokonaisuudessaan hoitoresursseihin ja laiduntavien eläinten 
määrään.

Halkullanniemen ja Nuottasaaren osalta lautakunta toteaa, että aluei-
den kaavatyö ja myös luontoinventoinnit ovat yhä kesken ja lopullisesti 
toteutettavissa ratkaisuissa tulee huomioida inventoinneista saatu tieto 
alueen luontoarvoista. 

Lautakunta pitää tärkeänä, että alueen hoidossa riittävät resurssit koh-
dennetaan vieraslajien torjuntaan. Valaistuksen suunnittelussa ja toteu-
tuksessa on otettava huomioon alueen lepakot.

Jaa-äänet: 4
Matti Enroth, Risto Rautava, Laura Rissanen, Mirita Saxberg

Ei-äänet: 9
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Nuutti Hyttinen, Mai Kivelä, Jape 
Lovén, Silvia Modig, Amanda Pasanen, Anni Sinnemäki, Mikko Särelä

Lautakunta hyväksyi Anni Sinnemäen vastaehdotuksen mukaan muu-
tetun ehdotuksen äänin 9-4.

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

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
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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 
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 
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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

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
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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

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

Kaupunkiympäristön toimialan arkisto / Piia Stenfors

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 21.11.2017 § 227

Kaupunkiympäristölautakunta 14.11.2017 § 215
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§ 251
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
kunnan jäsenen aloitteesta koskien Uutelan asemakaavan uudista-
mista

HEL 2017-009744 T 10 03 03

Hankenumero 5264_146

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

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-
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 Uutelan keski- ja eteläosaan on Aurinkolahdesta Uute-
lantieltä. Maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Skatan ti-
lan virkistysarvoa heikentää nykyinen läpiajoliikenne Särkkäniemen 
luonnonsuojelualueelle, koiraharrastusalueelle ja pysäköintialueelle. 

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-
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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 
osoitettu Särkkäniemi sekä Skatanniemellä kaksi erillistä aluetta Ska-
tanniemen pientalotontteihin liittyen.

Voimassa olevassa yleiskaavassa 2002 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 (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) Uutela on 
osoitettu virkistys- ja viheralueeksi, jota kehitetään merkittävänä virkis-
tys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto- ja kulttuurialueena, joka kytkeytyy seu-
dulliseen viherverkostoon ja merelliseen virkistysvyöhykkeeseen. Ska-
tanniemen pientaloalue on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi A4. Li-
säksi koko yleiskaava-aluetta koskevat erilliset määräykset Natura 
2000 -verkostoon kuuluvien alueiden, luonnonsuojelualueiden ja Hel-
singin luonnonsuojeluohjelmassa 2015–2024 suojeltavien alueiden se-
kä kulttuuriympäristökohteiden huomioon ottamisesta. 

Uutelan nykyinen asemakaava on yleiskaavan 2002 ja uuden yleiskaa-
van (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteiden mukainen. 

Hallkullanniemen länsiosa ja Nuottasaari

Uutelan eteläosassa on vireillä Hallkullanniemen länsiosan ja Nuotta-
saaren alueen asemakaavan laatiminen. Tavoitteena on mahdollistaa 
Uutelan virkistysalueen laajentuminen ja kahden asuntotontin muodos-
tamisen olemassa olevan huvilan pihapiiriin. Nuottasaareen on jalan-
kulkuyhteys. Saaren huolto tulee järjestää vesitse. Nuottasaaressa on 
laituri ja saarta suunnitellaan merellisen Helsingin toiminnallisena koh-
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teena. Yleiskaavassa 2002 kaava-alue on virkistysaluetta sekä kulttuu-
rihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta 
merkittävää aluetta. Uudessa yleiskaavassa Hallkullanniemi on virkis-
tys- 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-
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 kulkee Uutelan ulkoilupuiston ja Särkkäniemen lin-
nustoalueilla tai niiden reunassa noin 450 m:n 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 
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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.

Käsittely

Palautusehdotus:
Silvia Modig: Lautakunta palauttaa aloitteen valmisteluun siten, että tie-
yhteys poistetaan kaavasta.

Kannattaja: Mai Kivelä

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatka-
mista.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Lautakunta palauttaa aloitteen valmisteluun siten, että tie-
yhteys poistetaan kaavasta.

Jaa-äänet: 10
Matti Enroth, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Nuutti Hyttinen, Ja-
pe Lovén, Risto Rautava, Laura Rissanen, Mirita Saxberg, Anni Sinne-
mäki, Mikko Särelä

Ei-äänet: 3
Mai Kivelä, Silvia Modig, Amanda Pasanen

Lautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 10-3.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
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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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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.
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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

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
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1 Sijaintikartta
2 Asemakaava nro 11510

Oheismateriaali

1 Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry ja Suomen luonnonsuojeluliitto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 21.11.2017 § 228

Kaupunkiympäristölautakunta 14.11.2017 § 216
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§ 252
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
kilpailun avaamisesta Etelä-Suomen taajamajunaliikenteessä

HEL 2017-012293 T 08 00 00

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Lähijunaliikenteellä on merkittävä rooli osana Helsingissä joukkoliiken-
nejärjestelmää. Vuonna 2016 Helsingin niemen rajan yli suuntautuneis-
ta joukkoliikennematkoista tehtiin 25 % junalla. Tämä junaliikenne hoi-
detaan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) järjestämällä 
lähijunaliikenteellä. 

Nyt käsittelyssä olevan taajamajunaliikenteen merkitys on Helsingin si-
säisen liikenteen kannalta marginaalinen. Taajamajunat pysähtyvät 
Helsingissä vain päärautatieasemalla ja Pasilassa. Näin ollen niiden 
tuoma lisäpalvelu Helsingin sisäiseen junaliikenteeseen on hyvin vähäi-
nen.

Junaliikenteen kilpailuttamisesta yleisellä tasolla voidaan todeta, että 
uudistukselle on asetettu hyvät tavoitteet. Asian edetessä liikennepal-
velun hankintaan on kuitenkin edessä monia yksityiskohtia ja asioita, 
jotka pitäisi pystyä ratkaisemaan järkevällä tavalla. Kun nykyisin yhden 
toimijan tuottama kokonaispalvelu pilkotaan moneen osaan ja tehtä-
vään, on näiden osasten välisten sopimusten ja yhteen toimivuuden 
varmistaminen tärkeää. Jollakin taholla pitäisi myös olla kokonaisnäke-
mys järjestelmästä ja sen tulevaisuuden kehittämisestä. Esimerkkinä 
tulevaisuudessa ratkaistavista kysymyksistä ovat kalustohankinnat. Mit-
kä tahot ja millä prosessilla määritellään minkälaisia ja kuinka monta ju-
naa hankitaan nykyisten 50 Sm2-junan tilalle, kun niiden käyttöikä on 
lopussa.

Käsittely

Lautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro 18 kokouksen 
asiana nro 12.

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Lisätään lausunnon loppuun (viidenneksi kappaleeksi) vir-
ke: "Yleisellä tasolla lautakunta toteaa suhtautuvansa kilpailun avaami-
seen kielteisesti, ja pitää sen haittoja mahdollisia hyötyjä suurempina."

Kannattaja: Jape Lovén
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1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään lausunnon loppuun (viidenneksi kappaleeksi) vir-
ke: "Yleisellä tasolla lautakunta toteaa suhtautuvansa kilpailun avaami-
seen kielteisesti, ja pitää sen haittoja mahdollisia hyötyjä suurempina."

Jaa-äänet: 9
Matti Enroth, Kaisa Hernberg, Nuutti Hyttinen, Amanda Pasanen, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Mikko Sä-
relä

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

Esittelijän ehdotus jäi voimaan äänin 9-4. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

Liitteet

1 LVM:n lausuntopyyntö 10.11.2017
2 Liikenne- ja viestintäministeriö, raportti Etelä-Suomen taajamajunalii-

kenteen kilpailutettavasta kokonaisuudesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntopyynnön kilpailun 
avaamisesta Etelä-Suomen taajamajunaliikenteessä. 

Hallitus päätti rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamisen keskei-
sistä linjauksista keväällä 2017. Kilpailun avaaminen tarkoittaa sitä, että 
markkinoille tulon esteitä puretaan ja VR:n yksinoikeudesta liikennöidä 
Suomen rataverkolla luovutaan ensi vuosikymmenellä, jotta rautateiden 
henkilöliikennemarkkinoille voi tulla muitakin toimijoita.
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Uudistuksen tavoitteena on parantaa rautatieliikenteen palvelutasoa ja 
asiakaslähtöisyyttä sekä kasvattaa junaliikenteen osuutta henkilöliiken-
teessä. Tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa palvelujen tarjontaa vas-
taamaan nykyistä paremmin eri asiakasryhmien tarpeisiin. Kilpailun 
avaaminen edistää lippujen hintakilpailua. 

Rautateiden henkilöliikennepalvelut avataan kilpailulle vaiheittain. Lii-
kennöinti on tarkoitus kilpailuttaa käyttöoikeussopimusmallilla, jolla tur-
vataan rautateiden henkilöliikennepalvelujen saatavuus koko maassa. 
Rataverkko jaetaan osiin ja palvelukokonaisuuksiin, joille tehdään omat 
käyttöoikeussopimukset. Käyttöoikeussopimukset sisältävät myös lii-
kennöintivelvoitteita, joilla taataan palvelut jatkossakin niillä alueilla, joi-
den liikenne tällä hetkellä perustuu ostoliikenteeseen ja velvoiteliiken-
teeseen. Sopimuksissa yrityksille asetetaan myös velvoitteita tietyn pal-
velutason varmistamiseksi.

Kilpailun avaaminen aloitetaan Etelä-Suomen taajamajunaliikenteestä. 
Tämä liikennekokonaisuus koskee liikenne- ja viestintäministeriön osta-
maa ja velvoittamaa liikennettä, jota operoidaan lähijunaliikennekalus-
tolla. Etelä-Suomen taajamajunaliikenteen kilpailutettava kokonaisuus 
koskee yhteys-välejä Helsingistä Tampereella (R-juna) ja Lahteen (Z-
juna) sekä Riihimäeltä Lahteen, Lahdesta Kouvolaan ja Kouvolasta 
Kotkaan. Liikennöitävä alue sisältää yhteensä 425 ratakilometriä ja 42 
asemaa. Kilpailutettava kokonaisuus ei koske Intercity- eikä Pendolino-
junia, joita operoidaan kyseisellä alueella.

Etelä-Suomen taajamajunaliikenteen kilpailutuksen aikataulu sovite-
taan yhteen HSL:n lähijunaliikenteen kilpailutuksen kanssa. HSL on jo 
aiemmin ilmoittanut Helsingin seudun lähijunaliikenteen kilpailuttami-
sesta ja kilpailutetun lähijunaliikenteen on tarkoitus alkaa 1.6.2021. Ta-
voitteena on, että Etelä-Suomen taajamajunaliikenteen kilpailutettu lii-
kennöinti alkaa kesäkuussa 2022.

Kilpailutukseen liittyvien lähtötietojen kokoamiseksi LVM pyytää näke-
myksiä erityisesti seuraavista asioista:

 alueenne liikkumistarpeet 

 taajamajunaliikenteen vuorot ja aikataulut, erityisesti kaikkein kriitti-
simmät vuorot ja mahdolliset kehitysehdotukset aikatauluun 

 raideliikenteen olennaisimmat laatutekijät matkustajien kannalta 

 miten raideliikenne toimii tai miten sen pitäisi toimia osana alueenne 
liikkumispalveluiden kokonaisuutta 
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 raideliikenteen taloudelliset ja muut vaikutukset alueellenne, esimer-
kiksi työssäkäyntiin ja opiskeluun sekä yritysten toimintaan 

 raideliikenteen vaikutukset muuhun liikennealan elinkeinotoimintaan 
alueellanne. 

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 30.11.2017 mennessä. 
Asia tulisi siis käsitellä tässä kokouksessa. Lausuntoa on pyydetty 
myös HKL-liikelaitoksen johtokunnalta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

Liitteet

1 LVM:n lausuntopyyntö 10.11.2017
2 Liikenne- ja viestintäministeriö, raportti Etelä-Suomen taajamajunalii-

kenteen kilpailutettavasta kokonaisuudesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 253
Esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle Vallilan toimistoton-
tin varaamiseksi Lemminkäinen Talo Oy:lle hotellin suunnittelua 
varten (Vallila, tontti 22400/1)

HEL 2017-004205 T 10 01 01 00

Aleksis Kiven katu 49

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaos-
tolle, että Lemminkäinen Talo Oy:lle (y-tunnus 0112448-6) varataan 22. 
kaupunginosan (Vallila) korttelin nro 22400 tontti nro 1 (13 000 k-m²) 
hotellin suunnittelua varten 31.12.2018 saakka seuraavin ehdoin:

1
Tontille tulevan rakennuksen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kau-
punkiympäristötoimialan asemakaavoitus-, tontti- ja rakennuttamisyksi-
köiden kanssa.

2
Hakija on tietoinen, että hotellihankkeen toteuttaminen vaatii poikkea-
mispäätöstä nykyisistä asemakaavamääräyksistä. Hakijalla on oikeus 
suunnitella hanke myös toimistorakennukseksi.

Lisäksi hakija on tietoinen, että tontilla on kevyenliikenteen yhteyksiä ja 
maanalaisia johtoja, joiden siirtämisestä ja toteutuksesta sovitaan erik-
seen. Osa yhteyksistä jää tontille rasitteena.

3
Varauksensaajan tulee noudattaa mahdollisia alueellisia rakennusta-
paohjeita. Hankkeiden suunnittelu ja toteutus tulee tapahtua yhteistyös-
sä kaupungin alueellisten yhteistyö- ja koordinointiryhmien kanssa.

Keskeisesti sijaitseva alue tulee suunnitella kaupunkikuvallisesti kor-
keatasoisesti. Kaupunkikuvallisista reunaehdoista ja ratkaisuista sovi-
taan tarkemmin suunnittelun alkaessa ja sen kuluessa kaupunkiympä-
ristötoimialan asemakaavoituspalvelun kanssa.

4
Suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota hotellin turvallisen 
saatto- ja huoltoliikenteen järjestämiseen.

5
Suunnittelussa on huomioitava toteutuksessa olevan uuden Teollisuus-
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kadun reunaehdot. Katuun pyritään tekemään mahdollisimman vähän 
muutoksia.

6
Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään 
kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaa-
ja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdolli-
sesti antamia ohjeita.

Tontti suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan kokonaisvastuupe-
riaatteella. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutu-
vista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli varauksensaajan 
hankkeen toteuttamisen edellyttämä poikkeamispäätös ei tule voimaan 
tai tonttia ei muutoin saada rakentamiskelpoiseksi varauksen saajan 
hankkeen toteuttamisen edellyttämässä aikataulussa.

7
Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan tälle 
varatut tontit ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edistä-
mään tälle varattujen tonttien suunnittelua ja rakentamista. Kaupungilla 
on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varau-
sajan, mikäli hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippu-
vasta syystä.

Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamat-
ta varausta.

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, 
ympäristön suojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia se-
kä muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita.

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä vel-
voitteitaan tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön 
johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö 
tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. vero-
tus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kau-
pungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken 
varausajan.

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päätty-
mään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin 
tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaa-
jalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.

Varauksensaajalle tuodaan tietoon että mahdollisesta osto-optiosta 
päätetään erikseen.
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L1-12210

Käsittely

Lautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro 22 kokouksen 
asiana nro 13.

Vastaehdotus:
Silvia Modig: lisätään lause: Varauksensaajalle tuodaan tietoon että 
mahdollisesta osto-optiosta päätetään erikseen.

Esittelijä muutti ehdotustaan Silvia Modigin vastaehdotuksen mukaises-
ti.

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallituksen elinkeino-
jaostolle, että Lemminkäinen Talo Oy:lle (y-tunnus 0112448-6) vara-
taan 22. kaupunginosan (Vallila) korttelin nro 22400 tontti nro 1 (13 000 
k-m²) hotellin suunnittelua varten 31.12.2018 saakka seuraavin ehdoin:

1
Tontille tulevan rakennuksen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kau-
punkiympäristötoimialan asemakaavoitus-, tontti- ja rakennuttamisyksi-
köiden kanssa.
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2
Hakija on tietoinen, että hotellihankkeen toteuttaminen vaatii poikkea-
mispäätöstä nykyisistä asemakaavamääräyksistä. Hakijalla on oikeus 
suunnitella hanke myös toimistorakennukseksi.

Lisäksi hakija on tietoinen, että tontilla on kevyenliikenteen yhteyksiä ja 
maanalaisia johtoja, joiden siirtämisestä ja toteutuksesta sovitaan erik-
seen. Osa yhteyksistä jää tontille rasitteena.

3
Varauksensaajan tulee noudattaa mahdollisia alueellisia rakennusta-
paohjeita. Hankkeiden suunnittelu ja toteutus tulee tapahtua yhteistyös-
sä kaupungin alueellisten yhteistyö- ja koordinointiryhmien kanssa.

Keskeisesti sijaitseva alue tulee suunnitella kaupunkikuvallisesti kor-
keatasoisesti. Kaupunkikuvallisista reunaehdoista ja ratkaisuista sovi-
taan tarkemmin suunnittelun alkaessa ja sen kuluessa kaupunkiympä-
ristötoimialan asemakaavoituspalvelun kanssa.

4
Suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota hotellin turvallisen 
saatto- ja huoltoliikenteen järjestämiseen.

5
Suunnittelussa on huomioitava toteutuksessa olevan uuden Teollisuus-
kadun reunaehdot. Katuun pyritään tekemään mahdollisimman vähän 
muutoksia.

6
Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään 
kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaa-
ja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdolli-
sesti antamia ohjeita.

Tontti suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan kokonaisvastuupe-
riaatteella. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutu-
vista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli varauksensaajan 
hankkeen toteuttamisen edellyttämä poikkeamispäätös ei tule voimaan 
tai tonttia ei muutoin saada rakentamiskelpoiseksi varauksen saajan 
hankkeen toteuttamisen edellyttämässä aikataulussa.

7
Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan tälle 
varatut tontit ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edistä-
mään tälle varattujen tonttien suunnittelua ja rakentamista. Kaupungilla 
on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varau-
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sajan, mikäli hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippu-
vasta syystä.

Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamat-
ta varausta.

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, 
ympäristön suojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia se-
kä muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita.

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä vel-
voitteitaan tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön 
johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö 
tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. vero-
tus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kau-
pungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken 
varausajan.

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päätty-
mään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin 
tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaa-
jalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.

L1-12210

Tiivistelmä

Lemminkäinen Talo Oy:lle esitetään tontin varausta Vallilasta hotellin 
suunnittelua varten. Tontille on etsitty toteuttajaa jo lähes kymmenen 
vuoden ajan.

Esittelijän perustelut

Hakemus

Lemminkäinen Talo Oy on 20.12.2016 lähettänyt kiinteistölautakunnalle 
osoitetun hakemuksen, jossa se pyytää Vallilan tontin 22400/1 varaa-
mista uuden hotellin suunnittelua varten. Hakemuksen mukaan tarkoi-
tuksena on tuoda yksi maailman suurimmista hotelliketjuista Helsinkiin 
sekä lisätä ja monipuolistaa Helsingin hotellihuonetarjontaa. Lisäksi ta-
voitteena on tule Pasilan aseman eteläpuoleisen alueen kehittymistä 
monipuoliseksi liike-elämän keskukseksi.

Sijaintikartta on liitteessä 1. Hakemus ja suunnitelma oheismateriaalis-
sa.

Asemakaava-ja tonttitilanne
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Varattavaksi esitetty tontti sijaitsee Vallilassa Teollisuuskadun ja Alek-
sis kiven kadun välissä lähellä Pasilaa.

Tontille on asemakaavassa nro 11505 osoitettu rakennusoikeutta 13 
000 k-m² toimistorakennukselle, jossa on 10 -15 kerrosta. Kaava on tul-
lut voimaan 8.8.2008. Rakennus tulee muodostamaan alueelle huomat-
tavan kaupunkikuvallisen maamerkin, jonka hahmolla ja materiaalilla 
viestitään alueen teollisesta historiasta ja uudesta kaupunkirakentees-
ta.

Pysäköintipaikat sijoitetaan kahteen kerrokseen maan alle ja niihin ajo 
tapahtuu Aleksis Kiven kadulta. Asemakaava on oheismateriaalissa. 
Tontti tullaan myöhemmin esittämään vuokrattavaksi osto-optiolla.

Tontin varaaminen

Esittelijä pitää tontin varaamista Lemminkäinen Talo Oy:lle perusteltu-
na. Tontti sijaitsee erinomaisten julkisten liikenneyhteyksien varrella ja 
tulevan Keski-Pasilan läheisyydessä. Tontin lainvoimainen asemakaa-
va mahdollistaa tontin nopean toteuttamisen ennen Keski-Pasilan ra-
kentamista.

Hakijalla on neuvottelut käynnissä potentiaalisen operaattorin ja sijoitta-
jan kanssa. Suunnittelun turvaamisen lisäksi suunnitteluvaraus tarvi-
taan neuvotteluiden edistämiseksi. Varausaikaa esitetään vuoden 2018 
loppuun.

Tontti on aiemmin ollut varattuna NCC Property Development Oy:lle 
SysOpen Oyj:n (nykyisin Digia Oyj) ja Alma Media Oyj:n pääkonttorin 
tutkimista varten. Myöhemmin tontti on ollut varattuna Akava ry:lle. Va-
raukset ovat sittemmin rauenneet. Voimassa oleva asemakaava ei vas-
taa enää nykyaikaisen toimistotilan tarpeita, koska yhden kerroksen 
pinta-ala jää liian pieneksi. Siksi hotellihanketta voidaan pitää parem-
min perusteltuna.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta

Oheismateriaali

1 Suunnitteluvaraushakemus_20.12.2016a
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2 Suunnitelma_20171012_Aleksis Kiven katu 49a
3 Asemakaava

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kymp/Maka/Vainikka, Santos, Immonen
Khs



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2017 79 (132)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/12
28.11.2017

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

§ 254
Työnjohtajankadun kortteleiden asemakaavan muutosehdotus (nro 
12481) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman)

HEL 2011-010482 T 10 03 03

Hankenumero 1086_5, 1086_10

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 

 asettaa 28.11.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12481 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos 43. kaupungino-
san (Herttoniemi) kortteleita 43052, 43054, 43084 ja korttelin 43053 
tonttia 1 sekä katu-, puisto- ja rautatiealueita.

 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

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

o Kiinteistö Oy Työnjohtajankatu 1: 20 000 euroa
o Helsingin Osuuskappa Elanto: 8000
o Kiinteistö Oy Insinöörikatu, Kiinteistö Oy Desing House ja 

Kiinteistö Oy Helsingin Värjäämö: 8000 euroa
o Kiinteistö Oy Herttoniemen Laivalahdenkatu 4a: 4000 eu-

roa

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12481 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Mikko Näveri ja liikenneinsi-
nööri Markus Ahtiainen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen 
kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi
Kati Immonen, insinööri (maaperän pilaantuneisuus ja haitta-aineet), puhelin: 310 
37254

kati.immonen(a)hel.fi
Pekka Leivo, diplomi-insinööri (teknillistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12481 kartta, päivätty 

28.11.2017
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12481 selostus, päivätty 

28.11.2017
5 Muutosalueen havainnekuva, 28.11.2017
6 Herttoniemen keskustan havainnekuva, 28.11.2017
7 Havainnemateriaalia, 28.11.2017
8 Liikennesuunnitelma, 28.11.2017 (piir. nro 6768)
9 Tilastotiedot
10 Vuorovaikutusraportti 28.11.2017
11 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kustannusten osalta: Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
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sianto
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Ne mielipiteensä esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Herttoniemen yritysalueen eteläosassa, jossa on poistuvaa teollisuutta 
ja rakentamattomia tontteja, suunnitellaan asuntoja sekä liike- ja muita 
toimitiloja Herttoniemen keskustan laajentamiseksi. Tavoitteena on ra-
kentaa toiminnallisesti sekoittunutta, urbaania ja arkkitehtonisesti eloi-
saa kaupunkia hyvien julkisen liikenteen yhteyksien äärelle. 

Korttelit 43084 ja 43052 sekä tontti 43053/1 muutetaan keskustatoimis-
tojen korttelialueiksi, joiden kokonaiskerrosalasta korttelialueesta riip-
puen vähintään 15–30 % on käytettävä liike-, toimisto-, palvelu-, hotelli- 
tai palveluasuntojen tiloja varten. Pääosa korttelista 43054 muutetaan 
asuinkerrostalojen korttelialueeksi sekä osin toimitilarakennusten ja au-
topaikkojen korttelialueeksi. Autopaikkojen korttelialueelle sijoittuu 
asuntoja Itäväylän melulta suojaava pysäköintilaitos, jonka päälle on 
rakennettava 7500 k-m² vuokravarasto-, toimi- tai liikuntatiloja. Kortte-
lissa 43054 noin 15 % kokonaisrakennusoikeudesta on muuta kuin 
asuntokerrosalaa. Nykyinen rakennuskanta tonteilla voidaan purkaa lu-
kuun ottamatta G.W. Sohlbergin tehdaskompleksin vanhinta rakennu-
sosaa, joka suojellaan pääosiltaan ja muutetaan toimitilakäyttöön. 

Korttelin 43084 kaavallinen ratkaisu on periaatteellinen. Tarkempi rat-
kaisu selviää korttelin toteutuksesta järjestettävän kilpailun yhteydessä. 

Kaavamuutoksessa on kerrosalaa yhteensä noin 167 000 k-m². Uutta 
asuntokerrosalaa on noin 136 000 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 
3400. Rakennusten korkeudet vaihtelevat 6 ja 16 kerroksen välillä

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
6768). Kaavaehdotuksen mukainen Suunnittelijankadun leventäminen 
vaikuttaa liikenne- ja katujärjestelyihin koko Herttoniemen keskustan 
alueella, minkä vuoksi ne on esitetty kaava-aluetta laajempana liiken-
teellisesti yhtenäisenä kokonaisuutena. Liikenne- ja katujärjestelyt ovat 
kaupunkisuunnittelulautakunnan 9.5.2017 hyväksymien ”Herttoniemen 
keskustan liikennesuunnitteluperiaatteiden” mukaisia. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2017 82 (132)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/12
28.11.2017

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

Kortteleiden 43053 ja 43054 välissä sijaitseva entinen rautatiealue 
muutetaan pihakaduksi, josta muodostuu jatke nykyiselle Insinöörinka-
dulle. Pihakadusta rakennetaan oleskeluun soveltuva, puistomainen 
miljöö alueelle, jossa on nykyään vain vähän viihtyisiä julkisia ulkotiloja. 
Asentajanpuistossa siirretään jalankulun ja pyöräilyn väyliä ja osoite-
taan leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa, jotta puistoa voi-
daan kehittää paremmin alueen kasvavan asukasmäärän edellyttämäl-
lä tavalla oleskeluun soveltuvana lähipuistona.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Herttonie-
men keskustaa laajennetaan yritysalueen tonteille monitoimintaisena, 
kantakaupunkimaisella tehokkuudella rakennettuna alueena, jossa on 
merkittävä määrä uutta asumista.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukai-
nen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Nyt 
laadittu kaavaratkaisu poikkeaa yleiskaava 2002:sta siten, että asuinra-
kentamisen mahdollistavat kaavaratkaisut ulottuvat yleiskaavan työ-
paikka-alueelle (arviolta Työnjohtajankadun pohjoispuoliset alueet).

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

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavan muutos-
luonnoksen 13.12.2016 jatkosuunnittelun pohjaksi. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijaitsee Herttoniemen yritysalueen eteläosassa, missä yritysalu-
een (entisen teollisuusalueen) toiminnot kohtaavat metroaseman lähei-
syyteen keskittyneet kaupalliset palvelut ja Herttoniemenrannan asui-
nalueen. Yritysalueen eteläosaa leimaa yleisesti ottaen kaupunkikuvan 
keskeneräisyys lukuisten rakentamattomien tai vajaakäyttöisten kiin-
teistöjen vuoksi. 

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1981-2013.

Kortteiden 43052, 43053 ja 43054 kaikki tontit ovat yksityisomistukses-
sa. Kortteli 43084 ja muut alueet ovat kaupungin omistuksessa. Kaava-
muutostyö on aloitettu kaupungin ja maanomistajien aloitteesta ja kaa-
varatkaisu on tehty hakijoiden kanssa neuvotellen. 

Kaavaratkaisun kustannukset
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Asemakaavan ja kaavamuutosalueen liikennejärjestelyiden toteuttami-
sesta aiheutuu kaupungille kustannuksia (11/2017, Alv 0%) seuraavas-
ti: 

Katualueet ja yleiset alueet 4,0 milj. euroa
Johtosiirrot 0,5 milj. euroa
Yhteensä 4,5 milj. euroa

Lisäksi Insinöörinkadun sekaviemärin eriyttämisestä aiheutuu kustan-
nuksia HSY:lle arviolta 300 000 euroa. Kustannuksia aiheutuu lisäksi 
sähköjakeluverkon laajentamisesta Helen sähköverkko Oy:lle.

Kustannusarvio ei sisällä mahdollisesti pilaantuneen maaperän kun-
nostamisen kustannuksia.

Liikennesuunnitelma ulottuu tämän kaavamuutosalueen ulkopuolelle. 
Kaava-alueen ulkopuolisten liikennejärjestelyiden kustannusarvio on 
noin 6 milj. euroa.

Kaupungin maanomistuksessa olevan uuden kaavoitettavan rakennu-
soikeuden arvo on noin 12–14 milj. euroa. Lisäksi kaupungille kertyy 
yksityisessä omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauk-
sia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytävis-
sä maapoliittisissa neuvotteluissa. Arvioidut kaupungille kertyvät maan-
käyttökorvaukset ovat noin 12 milj. euroa.

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: 

 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kaupunginmuseo
 kiinteistöviraston tilakeskus / tilapalvelut
 kiinteistöviraston tonttiosasto / maaomaisuuden kehittäminen ja ton-

tit
 kiinteistöviraston geotekninen osasto / maaomaisuuden kehittämi-

nen ja tontit
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 opetusvirasto / kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 rakennusvirasto / kaupunkitila ja maisemasuunnittelu
 varhaiskasvatusvirasto / kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 ympäristökeskus / ympäristöpalvelut

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat mm. Asentajanpuistoon ja sen laidal-
la olevaan grillikioskiin, rakennussuojelukysymyksiin, hulevesien käsit-
telyyn, liikenteen ympäristöhaittoihin, joukkoliikenteen tarpeisiin ja yh-
dyskuntatekniikkaan alueella. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu 
huomioon kaavatyössä mahdollisuuksien mukaan. 

Mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, kaavaluonnosta sekä valmiste-
luaineistoa koskevia mielipidekirjeitä saapui 7 kpl. Lisäksi suullisia mie-
lipiteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa.

Mielipidekirjeiden yleissävy on kokonaisuudessaan positiivinen suh-
teessa muutokseen yritystoimintojen alueesta asuntopainotteiseksi, se-
koitettujen toimintojen alueeksi. Useammassa mielipiteessä suunnitel-
mia kiitellään ja niitä kannatetaan lämpimästi. Kriittisiä äänenpainoja on 
kohdistettu kaavaluonnoksen rakentamisen tehokkuuteen, rakennusten 
korkeuksiin sekä erikseen korttelin 43054 massoitteluun ja näiden teki-
jöiden aiheuttamiin vaikutuksiin viihtyisyydelle ja alueen vetovoimaisuu-
delle. Tässä yhteydessä tuodaan esille mm. tarve valoisista pihoista ja 
tuulitunneleiden välttämisestä. Toisaalta yhdessä mielipiteessä esite-
tään tutkittavaksi hieman isompiakin korttelitehokkuuksia kuin luonnok-
sessa. Toive osoittaa kaupungin omistama tontti julkisten palveluiden 
kuten kirjaston tai uimahallin rakennuspaikaksi tuodaan esille useassa 
mielipiteessä. Mielipiteissä muistutetaan, että kasvava väestön määrä 
tulee huomioida julkisten palveluiden tilojen suunnittelussa alueelle. 
Nykyisen puuston säästämistä ja inventoimista esitetään. Erillisen kä-
velysillan rakentamista Itäväylän yli muutosalueen keskivaiheilta esite-
tään. Konemestarinkadun alikulun parantamista esitetään ja Itäbaanaa 
esitetään linjattavaksi yritysalueen puolella. Herttoniemen Omakotiyh-
distyksen mielipiteessä vaaditaan selvitystä melun heijastumisesta ja 
uudisrakentamisen varjostuksesta Itäväylän länsipuolelle. Herttoniemi-
seuran mielipidekirje pohjautuu seuran järjestämään kaavatyöpajaan.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä mahdollisuuksien mukaan.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.
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Jatkotoimenpiteet

Asemakaavoituspalvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraa-
vilta tahoilta: 

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

Kaupunki käynnistänee kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) teke-
män päätöksen mukaisen maankäyttösopimusmenettelyn yksityisten 
maanomistajien kanssa.

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi
Kati Immonen, insinööri (maaperän pilaantuneisuus ja haitta-aineet), puhelin: 310 
37254

kati.immonen(a)hel.fi
Pekka Leivo, diplomi-insinööri (teknillistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12481 kartta, päivätty 

28.11.2017
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12481 selostus, päivätty 

28.11.2017
5 Muutosalueen havainnekuva, 28.11.2017
6 Herttoniemen keskustan havainnekuva, 28.11.2017
7 Havainnemateriaalia, 28.11.2017
8 Liikennesuunnitelma, 28.11.2017 (piir. nro 6768)
9 Tilastotiedot
10 Vuorovaikutusraportti 28.11.2017
11 Osa päätöshistoriaa
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Oheismateriaali

1 Mielipidekirjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kustannusten osalta: Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedok-
sianto
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Ne mielipiteensä esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Hakola, Lìndén
Kymp/Hatu/Koski (laskutus)

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 12.09.2017 § 21

Nimistötoimikunta 05.04.2017 § 28

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.12.2016 § 440

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 27.10.2016

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 11.10.2016

Rakennusvirasto 5.10.2016
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§ 255
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle to-
teuttamisohjelman hyväksymiseksi Helsingin uuden yleiskaavan 
mukaisen maankäytön jatkosuunnittelun aikataulutuksen pohjaksi

HEL 2016-012011 T 00 01 01

Hankenumero 5304_1

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöy-
dälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat liikenneinsinööri Anton Silvo, liikenneinsi-
nööri Markku Granholm, arkkitehti Christina Suomi ja tiimipäällikkö 
Heikki Salmikivi. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouk-
sesta.

Pöydällepanoehdotus:
Risto Rautava: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Lautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Rikhard Manninen, yleiskaavapäällikkö, puhelin: 310 37160

rikhard.manninen(a)hel.fi
Christina Suomi, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37321

christina.suomi(a)hel.fi
Anne Karlsson, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37444

anne.karlsson(a)hel.fi
Heikki Salmikivi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi
Mikko Jääskeläinen, erityisasiantuntija, puhelin: 310 37449

mikko.jaaskelainen(a)hel.fi
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi
Anton Silvo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37489

anton.silvo(a)hel.fi
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
Heikki Hälvä, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37142

heikki.halva(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle

 että yleiskaavan toteuttamisohjelma hyväksytään uuden yleiskaa-
van mukaisen maankäytön jatkosuunnittelun aikataulutuksen poh-
jaksi.

 että yleiskaavan toteuttamisohjelmaa tarkistetaan valtuustokausit-
tain kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päättää, että yleiskaavan toteutta-
misohjelmaa tarkistetaan tarvittavilta osin vuosittain kaupunkiympäris-
tön toimialan toiminnan suunnittelun yhteydessä. 

Esittelijän perustelut

Helsingin yleiskaavan toteuttamisohjelma on kaupunginvaltuustossa 
26.10.2016 hyväksytyn yleiskaavan jatkosuunnittelua ajoittava ohjelma. 
Yleiskaavasta tehtyjen valitusten käsittely on kesken hallinto-oikeudes-
sa, eikä yleiskaava ole vielä lainvoimainen. Yleiskaavassa osoitettujen 
maankäytön muutosalueiden suunnittelua on kuitenkin tärkeää edistää 
ja varmistaa ennakoivasti asemakaavoituksen edellytykset Helsingissä.

Yleiskaavan toteuttamisohjelman pohjana on kaupunkistrategia 2017–
2021 Maailman toimivin kaupunki. Kaupunkistrategian keskeisimmäksi 
tehtäväksi on nostettu kestävän kasvun turvaaminen. Uusi yleiskaava 
osoittaa alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen pitkän aikavälin tavoi-
tetilan ja muodostaa osaltaan perustan toimivan kaupungin kehittämi-
selle kaupunkistrategian mukaisesti.

Yleiskaavan toteuttamisohjelma on laadittu helpottamaan asemakaa-
voituksen luotettavaa ja ennakoivaa suunnittelun ohjelmointia. Ohjel-
massa aikataulutetaan asemakaavoitusta ja liikenteen suunnittelua si-
ten, että kaupungin asemakaavoitukselle asetetut määrälliset tavoitteet 
ja liikenteen kehittämiselle asetetut tavoitteet voidaan tulevaisuudessa 
toteuttaa. Kaupunkistrategian mukaan Helsinki huolehtii asuntotuotan-
non edellytyksistä kaavoittamalla vuosittain 600 000–700 000 kerrosne-
liömetriä asuinkerrosalaa ja luovuttamalla riittävän määrän tontteja.

Toteuttamisohjelma ensimmäinen aikajakso kertoo, mitä merkittäviä 
aluekokonaisuuksia asemakaavoitetaan seuraavien n. 15 vuoden aika-
na. Lisäksi on arvioitu keskipitkän aikavälin ja pitkän aikavälin suunnit-
telun tavoitetilat.
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Liikennejärjestelmän kehittäminen kytkeytyy vahvasti maankäyttöön. 
Kaupunkistrategian mukaan Helsingissä suunnitellaan liikenneinves-
toinnit ja maankäyttö aina yhdessä. Toteuttamisohjelma mahdollistaa 
liikennejärjestelmän kehittämistarpeiden ennakoinnin. Kaupunkistrate-
gian mukaan liikenneinvestoinneilla huolehditaan koko liikennejärjestel-
män toimivuudesta. Kestävien liikennemuotojen kulkumuoto-osuutta 
kasvatetaan. Samalla huolehditaan kaikkien liikennemuotojen kehittä-
misestä ja elinkeinoelämän edellyttämän liikenteen kilpailukyky turva-
taan. 

Kaupunkistrategiassa on asetettu tavoitteeksi, että yleiskaavan toteut-
tamisen suunnittelu aloitetaan Vihdintien bulevardista. Alueen pikarati-
kan suunnittelu etenee päätösvaiheeseen valtuustokauden aikana. 
Tuusulanväylän bulevardin suunnittelua viedään eteenpäin. Malmin pi-
karatikan toteuttamisen edellytykset selvitetään. Keskustan raitiotie-
verkko ja Kalasataman raitiotiesuunnitelman toteutus etenee. Helsinkiin 
rakentuvien uusien aluekokonaisuuksien ohella tehostetaan täydennys-
rakentamista.

Yleiskaavan toteuttamisohjelman rakentamismahdollisuudet sijoittuvat 
merkittäviltä osin kaupungin 10-vuotisen investointiohjelmakauden jäl-
keiselle ajalle. Niiltä osin kuin ne sijoittuvat 10-vuotisen investointiohjel-
man kaudelle, ne tuovat investointitarpeita näkyviksi. Muilta osin toteut-
tamisohjelma luo edellytyksiä pidemmän aikavälin investointitarpeiden 
arvioimiseksi.

Yleiskaavan toteuttamisohjelman tietopohjana on suunnittelu- ja selvi-
tystöitä, joita taustoittavat Liite 1:ssä esitetyt aluekokonaisuudet ja ar-
viointinäkökulmat. Valmisteluun liittyen on laadittu raitioteiden toteutet-
tavuusselvitys sekä kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen ilmanlaatu-
selvitys. Kantakaupungin joukkoliikennejärjestelmää on arvioitu omana 
erillisenä työnään. 

Jotta suunnittelun vaiheistus on voitu laatia, on erityisesti yleiskaavan 
aluevarauksien toteuttamisen taloudellisia vaikutuksia arvoitu. Tällä 
mahdollistetaan kohteiden suunnittelun priorisointia kaupungin tavoittei-
den kannalta kokonaistaloudellisesti. Lisäksi on arvioitu sosioekonomi-
sesti tasapainoisen kaupunkirakenteen kehittämisen edellytyksiä. Kat-
tava paikkatietodata mahdollistaa yleiskaavan tietoaineistojen hyödyn-
tämisen kaupungin eri toimijoiden tarpeisiin.

Valmistelussa on tehty yhteistyötä kaupunginkanslian ja muiden toimia-
lojen kanssa. Valtion liikenneviranomaisten kanssa on keskusteltu kau-
punkibulevardien toteuttamisedellytyksistä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
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Mikko Aho

Lisätiedot
Rikhard Manninen, yleiskaavapäällikkö, puhelin: 310 37160

rikhard.manninen(a)hel.fi
Christina Suomi, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37321

christina.suomi(a)hel.fi
Anne Karlsson, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37444

anne.karlsson(a)hel.fi
Heikki Salmikivi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi
Mikko Jääskeläinen, erityisasiantuntija, puhelin: 310 37449

mikko.jaaskelainen(a)hel.fi
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi
Anton Silvo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37489

anton.silvo(a)hel.fi
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
Heikki Hälvä, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37142

heikki.halva(a)hel.fi

Liitteet

1 Yleiskaavan toteuttamisohjelma
2 Yleiskaavan toteuttamisohjelman liite 1: Aluekokonaisuudet ja tarkaste-

lunäkökulmat
3 Yleiskaavan raitioteiden toteutettavuusselvitys
4 Tavoitelähtöisiä keinoja hyvän ilmanlaadun varmistamiseksi kaupunki-

bulevardeilla

Oheismateriaali

1 Yleiskaavan toteuttamisohjelman liite 2: Hankekortit
2 Yhteistyö Helsingin yleiskaavan toteuttamiseen liittyvästä suunnittelusta 

Liikenneviraston, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Helsingin kaupungin 
kaupunkiympäristön toimialan välillä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 256
Kantakaupungin joukkoliikennejärjestelmän kehittämisselvitys

HEL 2017-012191 T 08 00 02

Hankenumero 0902_25

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöy-
dälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat liikenneinsinööri Anton Silvo ja liiken-
neinsinööri Markku Granholm. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jäl-
keen kokouksesta

Pöydällepanoehdotus:
Mai Kivelä: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Lautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
Anton Silvo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37489

anton.silvo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää

 hyväksyä kantakaupungin joukkoliikenteen kehittämisselvityksessä 
esitetyt periaatteet joukkoliikennejärjestelmän jatkosuunnittelussa 
ohjeellisena noudatettaviksi,

 että Vihdintien ja Tuusulanväylän kaupunkibulevardien suunnittelun 
kanssa samanaikaisesti kehitetään Valimon ja Käpylän asemia 
vaihtoterminaaleina,
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 että läntisen kantakaupungin raitiotien suunnittelua jatketaan osana 
Vihdintien kaupunkibulevardin liikenneratkaisuja 

 esittää HSL-kuntayhtymälle esitettyjen periaatteiden huomioon otta-
mista Helsingin kantakaupungin joukkoliikennepalveluiden suunnit-
telussa.

Esittelijän perustelut

Työn tarkoitus ja tavoitteet

Kantakaupungin joukkoliikennejärjestelmän kehittämisselvityksen tar-
koituksena on määritellä Helsingin yleiskaavan tavoitteiden mukaisen 
joukkoliikennejärjestelmän periaatteita ja sitä, miten bussiliikenne sovi-
tetaan raideliikenteen runkoverkkoon. Tavoitteena on muodostaa peri-
aatteet toteuttamiskelpoiselle joukkoliikenteen kehittämisskenaariolle, 
joka perustuu Helsingin yleiskaavaan. Järjestelmän kuvaus sisältää 
joukkoliikenneverkon keskeisen rakenteen ja reunaehdot, kuten vaadit-
tavat vaihtopaikka- ja terminaaliratkaisut sekä bussi- ja raitioliikenteen 
sujuvuudelle asettavat tavoitteet.

Lähtökohdat

Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymän yleiskaavan mukaan Hel-
sinki on vuonna 2050 raideliikenteen verkostokaupunki. Sillä on nykyis-
tä laajempi kantakaupunki sekä kaupungin alakeskustojen verkko, jotka 
sidotaan toisiinsa uusilla ja nykyisillä joukkoliikenteen runkoyhteyksillä. 

Yleiskaavan joukkoliikenneverkko perustuu pikaraitioteiden ja raskai-
den raideyhteyksien muodostamaan joukkoliikenteen runkoverkkoon. 
Tehokkaat joukkoliikenneyhteydet ovat myös kaupunkibulevardien to-
teuttamisen edellytys. Raidejoukkoliikenne mahdollistaa kapasiteetin ja 
tilatehokkuuden lisäämisen kasvavien matkustajamäärien kuljettami-
seksi.  Helsingin keskustan bussiterminaalien ja kantakaupungin pää-
katujen välityskyky ei mahdollista kantakaupunkiin suuntautuvan bussi-
liikenteen lisäämistä.

Kaupunkistrategiassa 2017–2021 todetaan, että Helsingissä suunnitel-
laan liikenneinvestoinnit ja maankäyttö yhdessä. Liikenneinvestoinneilla 
huolehditaan koko liikennejärjestelmän toimivuudesta ja kestävien lii-
kennemuotojen kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Liikenteen päästövä-
hennyksiä toteutetaan koko Helsingin liikennejärjestelmässä niin pyörä-
liikenteen ja kävelyn suosiota lisäämällä kuin sähköautojen osuutta au-
toliikenteestä, sähköbussien osuutta kokonaisbussiliikenteestä ja raide-
joukkoliikenteen osuutta nostamalla. Kaupunkistrategian mukaan yleis-
kaavan toteuttamisen suunnittelu aloitetaan Vihdintien bulevardista ja 
Tuusulanväylän bulevardin suunnittelua viedään eteenpäin. 
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Joukkoliikennejärjestelmän kehittämisperiaatteet

Esitettävä joukkoliikennejärjestelmän kehittämissuunta perustuu seu-
raavalle joukkoliikennemuotojen hierarkialle: 

 Raskas raideliikenne muodostaa nopeat keskustayhteydet koko 
seudulta

 Pikaraitiotieverkko ja bussirunkolinjat luovat runkoyhteydet

 Seudullinen bussiliikenne liitetään pääsääntöisesti raideliikentee-
seen vaihtoterminaaleissa

 Kaupunkiraitioverkko palvelee kantakaupungin sisäistä liikennettä

 Kaupungin sisäinen bussiliikenne tarjoaa liityntäliikenteen ja täyden-
täviä alueellisia yhteyksiä.

Joukkoliikennejärjestelmästä tulee entistä verkostomaisempi ja katta-
vampi. Monikeskustaisessa kaupungissa matkat suuntautuvat nykyistä 
useammin muualle kuin ydinkeskustaan. Kaupunkibulevardeihin tukeu-
tuvat säteittäiset yhteydet yhdistetään verkoksi poikittaisten yhteyksien 
avulla. Joukkoliikennejärjestelmän verkostomainen rakenne korostaa 
liikenteen solmukohtien merkitystä. Vaihtotapahtumien laatuun panos-
tetaan ja siirtymät bussien ja raideliikenteen välillä tehdään sujuviksi. 
Kantakaupungin saavutettavuus säilyy korkeana, vaikka suoraan kes-
kustaan ajavien bussien määrä vähenee.

Joukkoliikennelinjaston muutokset toteutetaan kaupunkibulevardien yh-
teydessä uusien vaihtoterminaalien ympärille. Terminaaleissa yhdisty-
vät raskaan raideliikenteen linjat, pikaraitiolinjat ja sisääntuloväylää 
käyttävät bussilinjat. Pääosa seudullisista bussilinjoista päättyy termi-
naaliin tai sen lähialueelle, ja vain osa jatkaa kantakaupunkiin. Kaupun-
kibulevardien joukkoliikenne muodostaa varsin selkeärajaisia sektorei-
ta, joiden vaihtopaikat ja raide- sekä bussilinjasto voidaan suunnitella it-
senäisinä kokonaisuuksina.

Ensimmäisenä toteutetaan Valimon vaihtoterminaali Vihdintien kaupun-
kibulevardille ja Käpylän vaihtoterminaali Tuusulanväylän kaupunkibu-
levardille. Joukkoliikenteen solmukohtia luodaan ja vahvistetaan myö-
hemmin samoja periaatteita noudattaen muiden kaupunkibulevardien 
varsilla ja nykyisille raideliikenteen asemille.

Kantakaupungin raitioverkon tavoitelaajuus

Työn osana selvitettiin kantakaupungin nykyisen raitioverkon roolia 
osana yleiskaavan joukkoliikennejärjestelmää ja tarkasteltiin mahdolli-
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sia nykyverkon laajennuksia. Tarkastelujen perusteella esitetään länti-
sen kantakaupungin raitiotien suunnittelun edistämistä Vihdintien pika-
raitiotietä tukevana kaupunkiraitiolinjana. Lisäksi kaupunkiraitioverkon 
laajentamista Pohjois-Pasilan, Käpylän, Koskelan ja Lauttasaaren 
alueilla selvitetään niiden maankäytön ja liikenteellisten olosuhteiden 
kehittyessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
Anton Silvo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37489

anton.silvo(a)hel.fi

Liitteet

1 Kantakaupungin joukkoliikenteen kehittämisselvitys
2 Kantakaupungin raitioteiden laajennusten hankekortit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 257
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto valtuutettu Sirpa Asko-
Seljavaaran ym. valtuustoaloitteesta koskien Sibeliuspuiston ko-
hentamista

HEL 2017-010604 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Sibeliuksen puiston korjaus- ja kehittämistarpeet todetaan Kampinmal-
min ja Töölön aluesuunnitelmassa vuosille 2017‒2026. Sibeliuksen 
puisto tulee suunnitella ja järjestää uudelleen. Kunnostustarpeen kii-
reellisyyttä korostaa puiston asema suosittuna matkailukohteena. Alue-
suunnitelmassa linjataan, että Sibeliuksen puistossa halutaan kehittää 
tapahtumakäyttöä, erityisesti pienimuotoista konserttitoimintaa. 

Aluesuunnitelman yhteydessä puistoon laadittiin hankeohjelma, jossa 
alustava kustannusarvio on 530 000 euroa. Tällä hetkellä puiston pe-
ruskorjaus on ohjelmoitu investointiohjelmassa vuodelle 2019. Sille on 
taloussuunnitelmaehdotuksessa varattu alustavasti 500 000 euroa. Ra-
hoituksesta ei vielä ole varmuutta. Kunnostuksessa on varauduttu 
myös pienimuotoiseen esiintymislavaan.

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa ja Helsingin uuden yleiskaa-
van Kulttuuriympäristöt -teemakartassa Sibeliuksen puisto on merkitty 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kan-
nalta merkittäväksi kohteeksi. Puistoa tulee kehittää siten, että alueen 
arvot ja ominaisuudet säilyvät. Suunnittelun pohjaksi laadittiin Sibeliuk-
sen ja Topeliuksen puistojen puistohistoriaselvitys.

Puistossa on yksi City-käymälä. Puiston tapahtumakäytön monipuolis-
taminen edellyttäisi toisenkin City-käymälän sijoittamisen puistoon. 
Kaupunkiympäristön toimialalla on kuitenkin mahdollisuus lisätä käy-
mälöitä vain yksi vuodessa. Rahoitus uuden käymälän rakentamiseen 
voidaan tarvittaessa ohjelmoida puistokäymälöiden toteutusohjelmaan. 
Sibeliuksen puiston uusi käymälä olisi mahdollista toteuttaa ilman eril-
lisrahoitusta 2020-luvun lopussa.

Asemakaavoituksen yhteydessä on ollut tavoitteena tutkia mahdolli-
suuksia sijoittaa puistoa tukevia palveluja, kuten kahvila, matkamuisto-
myymälä ja käymälä, puistoa ympäröiviin rakennuksiin. Parhaillaan on 
vireillä Rajasaarentie 6:n asemakaavan muutos, jossa suojellun huvila-
rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamisen yhteydessä on tarkoitus 
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mahdollistaa kahvilan tai ravintolan sijoittuminen rakennuksen maanta-
sokerrokseen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Anu Kiiskinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta Sibeliuksenpuisto
2 Asko-Seljavaara Sirpa Aloite Kvsto 27092017 2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Sirpa Asko-Seljavaara ja 15 muuta ovat tehneet 27.9.2017 seuraavan 
valtuustoaloitteen:

Matkailu on Helsingille tärkeä elinkeino, mutta meillä on vähän vetovoi-
maisia kohteita vierailla. Yksi suosituimmista nähtävyyksistä on Sibe-
lius-monumentti, jossa parhaimpina päivinä käy 10 bussilastillista mat-
kailijoita. Sibeliuspuiston hoitoon ja peruspalveluihin pitäisi siis kiinnit-
tää huomiota. WC-palvelut ovat riittämättömät ja puiston yleisilme kuivi-
ne lammikoineen vaatisi pikaista kohennusta. Monumentin ympäristöä 
pitäisi muutenkin kehittää.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 15.12.2017 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258
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anu.lamminpaa(a)hel.fi
Anu Kiiskinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta Sibeliuksenpuisto
2 Asko-Seljavaara Sirpa Aloite Kvsto 27092017 2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 258
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto valtuutettu Björn Månsso-
nin ym. valtuustoaloitteesta koskien esiintymislavan rakentamista 
Sibeliuksen puistoon

HEL 2017-010085 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Sibeliuksen puiston korjaus- ja kehittämistarpeet todetaan Kampinmal-
min ja Töölön aluesuunnitelmassa vuosille 2017‒2026. Sibeliuksen 
puisto tulee suunnitella ja järjestää uudelleen. Kunnostustarpeen kii-
reellisyyttä korostaa puiston asema suosittuna matkailukohteena. Alue-
suunnitelmassa linjataan, että Sibeliuksen puistossa halutaan kehittää 
tapahtumakäyttöä, erityisesti pienimuotoista konserttitoimintaa. 

Aluesuunnitelman yhteydessä puistoon laadittiin hankeohjelma, jossa 
alustava kustannusarvio on 530 000 euroa. Tällä hetkellä puiston pe-
ruskorjaus on ohjelmoitu investointiohjelmassa vuodelle 2019. Sille on 
taloussuunnitelmaehdotuksessa varattu alustavasti 500 000 euroa. Ra-
hoituksesta ei vielä ole varmuutta. Kunnostuksessa on varauduttu 
myös pienimuotoiseen esiintymislavaan. Mahdollinen suurempi lava-
hanke vaatii erillisrahoituksen. Laajan konserttikäytön sovittaminen 
puiston arvoihin on hyvin haasteellista. Jo nykyinen käyttöpaine on ai-
heuttanut puistossa erittäin näkyvää kulumista. Puiston tapahtumakäy-
tön monipuolistaminen edellyttäisi myös alueen wc-palvelujen paranta-
mista.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38419

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

anu.lamminpaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Månsson Björn Motion Kvsto 13092017 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Björn Månsson ja 14 muuta ovat tehneet 13.9.2017 seuraavan valtuus-
toaloitteen:

Vi undertecknade föreslår att staden utreder möjligheterna att bygga en 
estrad i Sibeliusparken nära Sibeliusmonumentet, där körer och musi-
kensembler kunde uppföra Sibelius och annan finländsk musik för gäs-
tande turister. Staden skulle bekosta estradbygget, men Sibeliusakade-
min, konservatoriet, musikskolor och skolornas musikklasser skulle står 
för uppvisningarna, och finansiera sina kostnader med hjälp av en pen-
ninginsamling på platsen bland åskådarna/lyssnarna.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 15.12.2017 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38419

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

anu.lamminpaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Månsson Björn Motion Kvsto 13092017 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 259
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Malmin lentoaseman suojeluesityksestä

HEL 2015-011295 T 10 03 10

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle Malmin lentokentän rakennussuojelulain mukaisesta suoje-
luesityksestä sekä Museoviraston ja Uudenmaan liiton lausunnoista:

Malmin lentoaseman ystävät ry on esittänyt hakemuksessaan 
9.10.2015, että ELY-keskus ryhtyisi toimenpiteisiin Malmin lentoasema-
kokonaisuuden suojelemiseksi rakennuksineen ja lentokenttäalueineen 
rakennusperinnön suojelemiseksi annetun lain nojalla. 

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että rakennusperinnön suojelemi-
seksi annetun lain (rakennusperintölaki) tarkoituksena on, että raken-
nusperinnön suojeleminen asemakaava-alueella ja asemakaavoitetuksi 
päätetyillä alueilla järjestetään pääsääntöisesti ja ensisijaisesti kaavoi-
tuksella. Rakennusperintölain hallituksen esityksen 191/2009 mukaan 
kaavasuojelu sopii erityisesti laajojen kokonaisuuksien suojeluun sekä 
rakennuksiin liittyvän ympäristön suojeluun. Lain perusteluissa on läh-
detty siitä, että erityislakia sovellettaisiin, mikäli suojelua ei voitaisi to-
teuttaa maankäyttö-ja rakennuslain säännösten nojalla. 

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että lausunnossa jäljempänä esi-
tettävillä perusteilla ja esitetyillä kaavoitustoimenpiteillä voidaan turvata 
Malmin lentokentän rakennetun kulttuuriympäristön arvot riittävällä ta-
valla ottaen huomioon alueen kaavoitukselle asetetut muut tavoitteet, 
eikä rakennusperintölain nojalla tapahtuvaan suojeluun ole tarvetta.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 39 ja 54 §) yleis- ja asemakaavoi-
tusta koskevat sisältövaatimukset edellyttävät monien muiden vaati-
musten ohella rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen 
vaalimista. Asemakaavoituksessa arvioidaan eri maankäyttömuotojen 
vaikutukset lainsäädännön, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoittei-
den, maakuntakaavan ja yleiskaavan edellyttämällä tavalla sekä sovite-
taan ne yhteen rakennetun ympäristön, luonnon ja maiseman arvojen 
kanssa. Rakennusperintölain soveltamisalaan kuuluu vain rakennusten 
ja rakentamalla tai istuttamalla muodostettujen alueiden suojelu. Hel-
singin kaupungin tarkoituksena ja tavoitteena on suojella Malmin lento-
kentän keskeiset suojeluarvot kaavoituksen keinoin.
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Uudenmaan voimassa olevissa maakuntakaavoissa lentokenttäalue on 
osoitettu liikennealueeksi, joka varataan taajama-alueeksi lentotoimin-
nan päätyttyä sekä kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeäksi 
alueeksi. 

Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Uudenmaan 4. vaihemaakun-
takaavan toukokuussa 2017. Maakuntahallitus päätti elokuussa 2017, 
että kaava tulee voimaan ennen kuin se saa lainvoiman. Maakuntakaa-
va on kuulutettu voimaan.  

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa lentokenttäalue on merkitty 
taajama-alueeksi. Lisäksi vaihemaakuntakaava osoittaa alueelle tiivis-
tettävän alueen kehittämisperiaatemerkinnän. Vaihemaakuntakaavan 
suunnittelumääräys edellyttää, että vaihemaakuntakaavan pääkäyttö-
tarkoitus (taajama) sovitetaan yhteen maisema- ja kulttuuriarvojen 
kanssa ja yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa vaalitaan alueen 
ominaispiirteitä. Kaavamääräyksen mukaan valtakunnallisesti merkittä-
vän rakennetun kulttuuriympäristön ominaisuusmerkintä osoittaa arvok-
kaan kokonaisuuden, mutta ensisijaisen maankäyttömuodon määritte-
lee pääkäyttötarkoitusta osoittava aluevarausmerkintä.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 26.10.2016 Helsingin uuden yleis-
kaavan, mutta siitä tehtyjen valitusten takia kaava ei ole vielä lainvoi-
mainen. Voimassa olevalla rakennuskiellolla yleiskaavan laatimiseksi 
voidaan turvata rakennettu kulttuuriympäristö ennen yleiskaavan voi-
maantuloa ja sen jälkeen yleiskaavan kulttuuriympäristöä koskevat 
määräykset turvaavat rakennetun kulttuuriympäristön huomioon ottami-
sen tarkempiasteisessa suunnittelussa. Kaupungin tarkoituksena on 
laatia alueelle heti Helsingin uuden yleiskaavan voimaan tultua asema-
kaavat ja niiden laatimiseksi on mahdollista asettaa alueelle rakennus-
kielto maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tarvittaessa.

Helsingin uusi yleiskaava tulee lainvoiman saatuaan oikeusvaikutteise-
na yleiskaavana ohjaamaan asemakaavan muutoksia. Uusi yleiskaava 
sisältää kulttuuriympäristöjen suojelua koskevat määräykset. Lisäksi 
valtakunnallisesti arvokkaat kohteet, kuten Malmin lentokentän valta-
kunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, on yleiskaavan 
teemakartalla osoitettu oikeusvaikutteisena. Yleiskaavan koko kaava-
aluetta koskevan kaavamääräyksen mukaisesti kaava-alueella on otet-
tava huomioon valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät maise-
ma- ja kulttuuriympäristöt ja niiden ominaispiirteet sekä muinaismuisto-
lain nojalla suojellut kohteet.  Ennen yleiskaavan lainvoimaisuutta Mal-
min alueen suunnittelua ohjaa maakuntakaava, joka sisältää kulttuu-
riympäristöjen huomioon ottamista koskevat määräykset. 
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Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Malmin lentokentän alueen 
kaavarungon (kslk 1.12.2015, muutettu 29.11.2016) jatkossa laaditta-
vien asemakaavojen, asemakaavamuutosten ja poikkeamispäätösten 
pohjaksi. Kaavarunkoa voidaan pitää ohjeellisena yleiskaavaa tarkem-
pana maankäyttösuunnitelmana. Kaavarunko ottaa huomioon Malmin 
lentokentän rakennettua ympäristöä ja kulttuuriympäristöä koskevat 
selvitykset, rakennusinventoinnit sekä vuonna Malmin lentokentän ym-
päristöhistoriallisessa selvityksessä dokumentoidut ja tarkentuneet kes-
keiset suojeluarvot.

Kaavarungossa suojeluarvot on sovitettu yhteen alueen rakentamiselle 
asetettujen tavoitteiden kanssa. Lentokenttärakennukset säilyttävät 
suunnitellussa kaupunkirakenteessa keskeisen aseman ja laaja puis-
toalue säilyttää avointa maisematilaa lentokenttärakennusten yhteydes-
sä. Terminaalin on suunniteltu sijoittuvan myös useiden pitkien kaupun-
kinäkymien päätteeksi. Lentokenttärakennusten alue on osoitettu kaa-
varungossa palvelujen ja hallinnon alueeksi (P/SR), jolla olevat raken-
nukset, lentoasemarakennus ja lentokonehalli suojellaan.

Historiallisten kiitoteiden linjat muodostavat suunnitelman kaupunkira-
kenteen keskeisen teeman. Linjat näkyvät uudessa kaupunkirakentees-
sa katuina, puistoina ja näkymäakseleina. Tärkeimmät kaupunkitilat si-
joittuvat suunnitelmassa kiitoteiden suuntaisesti. Kiitoteiden linjoja kos-
kee kaavarungon määräys ”Historiallisten kiitoteiden linjaukset tulee 
huomioida kaupunkirakenteen suunnittelussa siten, että niiden luetta-
vuus säilyy uudessa kaupunkirakenteessa”.

Malmin lentoasemarakennuksien alueella on vireillä asemakaavan 
muutos, jossa keskeisimmät rakennukset suojellaan. Rakennukset 
osoitetaan sr-1 ja sr-2 –merkinnöillä kaupunkikuvallisesti, rakennustai-
teellisesti ja historiallisesti huomattavan arvokkaina rakennuksina ja an-
netaan niitä koskevat määräykset. Samassa yhteydessä suojellaan nii-
den läheisyydessä sijaitseva autotalli sr-2 – merkinnällä. Rakennukset 
ja ympäristö osoitetaan toimitilarakennusten korttelialueeksi, jolla ym-
päristö säilytetään (KTY/s).  Rakennussuojelusta määrätään lisäksi: 
Rakennushistoriaselvitys on liitettävä lupahakemukseen ja ennen lupa-
päätöksen tekemistä hakemuksesta tulee pyytää museoviranomaisen 
lausunto. Lisäksi Malmin lentoaseman aukio on osoitettu katuaukioksi. 

Malmin lentokentän alueen ensimmäisen maailmansodan aikaisista lin-
noituslaitteista sekä yhdys- ja tykkiteistä on alueen kaavoituksen yhtey-
dessä teetetty esiselvitys, jossa tarkennettiin aikaisempia inventointitie-
toja. Selvitystä tarkennetaan kenttäinventoinneilla kaavoituksen edis-
tyessä. Arvokkaimmiksi luokitellut säilyneet linnoituslaitteet pyritään 
säilyttämään osana alueen puistoja ja muita julkisia tiloja.
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Malmin lentokentän alueen eteläosan läpi kulkee osuus historiallisesta 
maantiestä. Maantie on ollut aikoinaan osa vanhaa Porvoontietä. 
Maantien historiallisia rakenteita ei todennäköisesti ole jäljellä, mutta 
sen linjaus säilyy muistumana tulevassa kaupunkirakenteessa. 

Asemakaavan muutosehdotus turvaa Museoviraston lausunnossa esi-
tettyjen kahden keskeisen perustamisvaiheen rakennuksen suojeluar-
vot. Asemakaavaa on laadittu yhteistyössä museoviranomaisten kans-
sa. Se tullaan esittelemään kaupunkiympäristölautakunnalle marras-
kuussa 2017.

Uudenmaanliitto tukee lausunnossaan kaupungin tavoitteita ja tarkoi-
tuksia lentokentän osalta. Uudenmaanliitto toteaa, että Malmin lento-
kentän nykyisen kaltaisen lentoliikenteen jatkamiselle, mikä turvaisi alu-
een toiminnalliset kulttuuriympäristöarvot, ei ole mahdollisuuksia aiem-
min tehtyjen lentokentän toimintaan liittyvien päätösten perusteella. Uu-
denmaanliitto katsoo, että Malmin lentoaseman kulttuuriympäristön 
suojelutaso tulee määrittää alueelle laadittavassa yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa ja toteaa Helsingin kaupungin valmistelleen Mal-
min lentokentän kaavoitusta perustuen aluetta koskeviin päätöksiin ja 
lainvoimaiseen maakuntakaavaan. 

Museoviraston voidaan katsoa lausunnossaan vastustavan lentokentän 
alueen kaavoitusta ja rakentamista ja tukevan Malmin lentokentästä 
tehtyä suojeluesitystä.  Lausunnossa on todettu Malmin lentokentän 
alueesta tehdyt aiemmat päätökset ja maakuntakaavan sekä Helsingin 
uuden yleiskaavan kulttuuriympäristön suojelua koskevat määräykset, 
mutta lausunnon mukaan vireillä oleva yleiskaavoitus sekä asemakaa-
voitus eivät riittävästi ota huomioon Malmin lentoaseman ominaispiirtei-
tä. Museovirasto katsoo, että alueen käyttö ilmailun tarpeisiin on luon-
tevin ratkaisu ja lähtökohta suojelupäätökselle. Museovirasto viittaa uu-
den yleiskaavan pohjalta valmisteltuun vireillä olevaan asemakaavaan, 
jonka valmistelussa ja mitoituksessa ei ole lausunnon mukaan otettu 
huomioon riittävästi lentokentän kulttuurihistoriallisia ominaispiirteitä. 
Ominaispiirteitä ovat mm. kiitoratojen mukainen ristikko, näkymäsuun-
nat ja lisäksi kaavan mitoitus on liiallinen. 

Malmin lentoaseman ystävät ry:n vuonna 2015 tekemä ja Museoviras-
ton syksyllä 2017 puoltama suojeluesitys ei ole esitetyssä laajuudes-
saan linjassa maakuntakaavan, Helsingin kaupunginvaltuuston vuonna 
2016 tekemän yleiskaavaa koskevan hyväksymispäätöksen ja kaupun-
kisuunnittelulautakunnan 2016 hyväksymän Malmin lentokentän alueen 
kaavarungon tavoitteiden kanssa. Lisäksi esitys ei mahdollistaisi kau-
pungin ja valtion välisen MAL-sopimuksen tavoitteiden toteutumista ei-
kä hyväksytyn Helsingin kaupunkistrategian tavoitteita. 
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Museoviraston lausunnossa esitetyt suojelun kohdentumista koskevat 
tavoitteet ja suojelutarpeet otetaan huomioon alueelle laadittavissa 
asemakaavoissa sekä suojelumääräyksissä. Helsingin kaupunki on sel-
vittänyt ja laatinut kaavoituksen pohjaksi sekä suojelutavoitteiden aset-
tamisen tarpeisiin Malmin lentoaseman ympäristöhistoriaselvityksen, 
Rakennetun ympäristön ja kulttuuriympäristön inventoinnin ja Ensim-
mäisen maailmansodan aikaisten linnoituslaitteiden sekä yhdysteiden 
esiselvityksen. 

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että suojeluesityksessä perustel-
lut suojeluarvot, lukuun ottamatta lentokentän kokonaan avoimena säi-
lyttämistä ja lentokenttäkäytön mahdollistamista, tullaan ottamaan huo-
mioon asemakaavoja laadittaessa sovittaen ne muihin kaavoissa ase-
tettuihin tavoitteisiin. Maakuntakaavan, yleiskaavan ja kaavarungon 
kulttuuriympäristön suojelua koskevat suojelumääräykset ja tavoitteet 
ohjaavat asemakaavojen laatimista, jolloin Malmin lentokentän keskei-
set suojeluarvot tulevat turvatuiksi asemakaavoituksen keinoin.

Käsittely

Vastaehdotus:
Matti Enroth: Lisätään lausuntoehdotus kohdan loppuun seuraava lau-
se: Tosin parhaiten kentän arvo säilyisi ilmailukäytössä, kuten museovi-
rasto on esittänyt.

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään lausuntoehdotus kohdan loppuun seuraava lause: 
Tosin parhaiten kentän arvo säilyisi ilmailukäytössä, kuten museoviras-
to on esittänyt.

Jaa-äänet: 10
Kaisa Hernberg, Eveliina Heinäluoma, Mai Kivelä, Jape Lovén, Silvia 
Modig, Amanda Pasanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Mirita Sax-
berg, Mikko Särelä, Anni Sinnemäki

Ei-äänet: 2
Matti Enroth, Nuutti Hyttinen

Poissa: 1

Esittelijän ehdotus jäi voimaan äänin 10-2 (1 poissa).

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Tuomas Hakala, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi
Irene Varila, lakimies, puhelin: 310 37451

irene.varila(a)hel.fi
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Malmin lentokentän kaavoitustilanne ja tehdyt päätökset

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Malmin lentokentän alueen 
kaavarungon (kslk 1.12.2015, muutettu 29.11.2016) jatkossa laaditta-
vien asemakaavojen, asemakaavamuutosten ja poikkeamispäätösten 
pohjaksi. Kaavarunko on valmisteltu jäljempänä esitettyjen päätösten 
perusteella.

Kaavarungon valmistelussa on erityisesti painotettu valtakunnallisissa 
alueiden käyttötavoitteissa esitettyjä tavoitteita riittävän tonttitarjonnan, 
olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntämisen, joukkoliiken-
teen toimintaedellytysten parantamisen ja valtakunnallisesti merkittä-
vän kulttuuriympäristön arvojen säilymisnäkökulman kannalta. Lisäksi 
on kiinnitetty erityistä huomiota alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien 
kehittämiseen ja luonnonympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Maakuntakaava

Malmin lentokentän aluetta on suunniteltu Uudenmaan maakuntakaa-
van ja vaihemaakuntakaavojen mukaisesti. Maakuntakaavat ovat 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ohjeena asemakaavoituksessa 
lentokenttäalueen osalta. 

Voimassa olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa (YM 8.11.2006) 
määritellään alueen maankäyttömuoto. Siinä alue on liikennealuetta, 
jonka toissijainen käyttötarkoitus on taajamatoimintojen alue. Lisäksi 
maakuntakaavassa on merkitty pääkaupunkiseudun poikittaisen jouk-
koliikenteen yhteysväli ja vaihtopaikka sekä lentomelualue. Lentokent-
tärakennus on merkitty kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tär-
keäksi kohteeksi. Kaavassa esitetään alueelle kaksi poikittaista ja kaksi 
etelä-pohjoissuuntaista viheryhteystarvetta. 
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Voimassa olevassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (YM 
30.10.2014) kentän alue on kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta 
tärkeä alue (RKY 2009). Merkintään liittyvän suunnittelumääräyksen 
mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava 
huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen, sen koko-
naisuus ja identiteetti ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriar-
vojen säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on myös ar-
vioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttötar-
koituksen mukainen maankäyttö sekä maisema- ja kulttuuriarvot. Len-
tomelu on huomioitava, kunnes lentokentän toiminta päättyy. 

Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Uudenmaan 4. vaihemaakun-
takaavan 24.5.2017. Maakuntahallitus päätti 21.8.2017, että kaava tu-
lee voimaan ennen kuin se saa lainvoiman. Nyt maakuntakaava on tul-
lut voimaan, sillä siitä on kuulutettu maakuntakaavan alueeseen kuulu-
vissa kunnissa. 

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava täydentää ja tarkistaa Uudella-
maalla voimassa olevia maakuntakaavoja.  Siinä määritellään suuret 
yhteiset kehittämislinjat seuraavan teemojen osalta: elinkeinot ja inno-
vaatiotoiminta, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne ja kulttuuriympäris-
töt. Kaavan teemojen lisäksi kaavassa käsitellään muita ajankohtaisia 
aiheita kuten Malmin lentokenttää. Kaavaehdotuksessa Malmin kentän 
alue on ensisijaiselta maankäyttömuodoltaan taajamatoimintojen alue. 
Malmin lentokenttää osoittava liikennealue, jonka toissijainen käyttötar-
koitus on taajamatoimintojen alue -merkintä sekä siihen liittyvä melua-
lueen merkintä kumotaan ja osoitetaan taajamatoimintojen alueena ja 
tiivistettävän alueen kehittämisperiaatemerkinnällä. Alueella säilyy kult-
tuuriympäristöön liittyvä ominaisuusmerkintä (RKY 2009). Maakunta-
kaavassa on RKY-alueita koskeva kaavamääräys: Alueiden käytössä 
on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristö-
jen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Alueen yksityiskohtaisessa suun-
nittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoi-
tettu maankäyttö sekä alueen maisema- ja kulttuuriympäristöarvot. 
Kaavamääräyksen mukaan valtakunnallisesti merkittävän rakennetun 
kulttuuriympäristön ominaisuusmerkintä osoittaa arvokkaan kokonai-
suuden, mutta ensisijaisen maankäyttömuodon määrittelee pääkäyttö-
tarkoitusta osoittava aluevarausmerkintä. Kuten Uudenmaanliiton lau-
sunnossa todetaan, lähtöoletuksena on, että tällä alueella valtakunnalli-
set rakennetun kulttuuriympäristön arvot ja tiiviskin kaupunkirakenne 
pystytään sovittamaan yhteen. Malmin lentokentän aluetta tulee kehit-
tää tiiviinä alueena, josta on hyvät joukkoliikenteen yhteydet Jokeri 2- 
linjan ja Malmin aseman kautta. 

Yleiskaava
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Helsingin yleiskaava 2002 (tullut voimaan 23.12.2004) on voimassa 
alueella lukuun ottamatta lentokenttää, jossa on voimassa yleiskaava 
1992 (hyväksytty 9.12.1992). Siinä lentokenttä on osoitettu merkinnällä 
L(A) liikennealueeksi, joka muutetaan asuntoalueeksi, jos yleiskaava-
kartalla osoitettu muu toiminta siirtyy alueelta pois. 

Lentokenttä oli mukana vuoden 2002 yleiskaavassa, mutta kaavasta 
tehdyn valituksen takia se poistettiin siitä. Yleiskaava 1992 ei ole oi-
keusvaikutteinen, joten maakuntakaavat ohjaavat lentokentän asema-
kaavoitusta. 

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) 
alue on pääosin asuntovaltaista aluetta (A2), jota kehitetään pääasias-
sa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelu-
jen käyttöön ja jolla korttelitehokkuus on pääasiassa 1,0–2,0. Alue on 
osittain lähikeskustaa (C3), keskusta, jota kehitetään toiminnallisesti 
sekoittuneena kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, 
asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikult-
tuurin alueena. Alue on osittain myös virkistys- ja viheraluetta, jota ke-
hitetään merkittävänä virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto- ja kulttuurialu-
eena, joka kytkeytyy seudulliseen viherverkostoon ja merelliseen virkis-
tysvyöhykkeeseen. Yleiskaavan koko kaava-aluetta koskevan kaava-
määräyksen mukaisesti kaava-alueella on myös otettava huomioon val-
takunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät maisema- ja kulttuuriym-
päristöt ja niiden ominaispiirteet sekä muinaismuistolain nojalla suojel-
lut kohteet. Suunnittelussa on sovitettava yhteen kaavassa osoitettu 
maankäyttö ja maisema- ja kulttuuriympäristöarvot. Malmin lentokentän 
valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009-
alue) on osoitettu valtakunnallisesti merkittävien maisema- ja kulttuu-
riympäristökohteiden osalta oikeusvaikutteisella yleiskaavan Kulttuu-
riympäristöt-teemakartalla. Kaavarunkoa on valmisteltu uuden yleiskaa-
van tavoitteiden mukaisesti.

Asemakaavat

Alue on pääosin asemakaavoitettu. Voimassa on useita asemakaavoja 
vuosilta 1964 - 2006.  

Rakennuskielto

Suojeltavaksi esitetyllä alueella on voimassa kaupunginhallituksen 
11.3.2013 asettama rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 23.4.2018 
saakka. 

Malmin lentokentän alueen hallinta



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2017 108 (132)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/17
28.11.2017

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

Helsingin kaupunginvaltuusto on 26.11.2014 tehdyllä päätöksellään hy-
väksynyt Finavian ja Senaattikiinteistöt Oy:n kanssa tehdyt kiinteistö-
kaupat. Kaupunki ja Finavia Oyj ovat allekirjoittaneet sopimuksen 
16.12.2014. Kaupalla Finavia on luovuttanut kaupungille omistamansa 
kiinteistöt ja rakennukset Malmin lentokenttäalueelta ja sen läheisyy-
destä. Kaupan ehtojen mukaan hallintaoikeus kiinteistöihin ja raken-
nuksiin siirtyi kaupungille 1.1.2017 ja samalla Finavia luopui käyttöoi-
keudestaan lentokenttäalueeseen. Kaupan myötä kaupunki omistaa 
nykyisen lentokenttäalueen kokonaisuudessaan ja lähes kaiken maan 
sen läheisyydessä.

Malmin lentokentän kulttuuriympäristön suojelu

Suunnittelualueen merkittävimmät kulttuuriympäristökohteet ovat lento-
kenttäalue rakennuksineen (terminaali, lentokonehalli sekä kiitoradat), 
jotka on listattu Valtakunnallisesti merkittävienrakennettujen kulttuu-
riympäristöjen joukkoon (RKY 2009).

Helsingin kaupunki on selvittänyt Malmin lentokentän suojeluarvot. 
Kaavoituksen pohjaksi on tehty Malmin lentoaseman ympäristöhistoria-
selvitys. Malmin lentokentän kaavarunkoa ja lentokenttärakennusten 
asemakaavaa on valmisteltu yhteistyössä museoviranomaisten kanssa. 
Kaupunginmuseo on lausunut Malmin lentokentän alueen osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavarungosta vuonna 2015. Kaupun-
ginmuseon johtokunta on antanut lausunnon Malmin lentokenttäalueen 
kaavarungosta vuonna 2016. Malmin lentoaseman rakennusten ase-
maakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnok-
sesta kaupunginmuseo antoi lausuntonsa vuonna 2017.

Vuonna 2016 laaditun kaavarungon lähtökohtana on säilyttää kiitorato-
jen linjaukset osittain näkyvissä kaupunkirakenteessa muistumana alu-
een historiasta. Historiallisten kiitoteiden linjat muodostavat suunnitel-
man kaupunkirakenteen keskeisen teeman. Linjat näkyvät uudessa 
kaupunkirakenteessa katuina, puistoina ja näkymäakseleina. Tärkeim-
mät kaupunkitilat sijoittuvat suunnitelmassa kiitoteiden suuntaisesti.

Kaavarungossa rakennetun ympäristön suojelua koskevat seuraavat 
määräykset:

Keskeisiä lentotoimintaan liittyviä rakennuksia koskeva määräys: 

 P/SR Palvelujen ja hallinnon alue, jolla olevat rakennukset, lentoa-
semarakennus ja lentokonehalli suojellaan. 

Kiitoteitä koskeva määräys ja historiallisen kiitotien linja: 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2017 109 (132)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/17
28.11.2017

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

 Historiallisen kiitotien linjat on osoitettu kaavamerkinnällä ja kaava-
runko sisältää määräyksen ”Historiallisten kiitoteiden linjaukset tulee 
huomioida kaupunkirakenteen suunnittelussa siten, että niiden luet-
tavuus säilyy uudessa kaupunkirakenteessa”.

Fallkullan aluetta koskeva määräys: 

 V/VU/Y Virkistysalue, jota kehitetään opetuksen, urheilun ja kulttuu-
rin monipuoliseen käyttöön kulttuuriympäristön suojelutavoitteet 
huomioiden.

Lentoasemarakennusten suojelukaava

Terminaalirakennus ja lentokonehalli tullaan suojelemaan asemakaa-
valla. Rakennukset osoitetaan sr-1 –merkinnällä kaupunkikuvallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja historiallisesti huomattavan arvokkaina raken-
nuksina ja annetaan niitä koskevat määräykset. Samassa yhteydessä 
suojellaan niiden läheisyydessä sijaitseva autotalli sr-2 –merkinnällä. 
Rakennukset ja ympäristö osoitetaan toimitilarakennusten korttelialu-
eeksi, jolla ympäristö säilytetään (KTY/s).  Rakennussuojelusta määrä-
tään lisäksi: Rakennushistoriaselvitys on liitettävä lupahakemukseen ja 
ennen lupapäätöksen tekemistä hakemuksesta tulee pyytää museovi-
ranomaisen lausunto. Lisäksi Malmin lentoaseman aukio on osoitettu 
katuaukioksi. Asemakaava on laadittu yhteistyössä museoviranomais-
ten kanssa. Se tullaan esittelemään kaupunkiympäristölautakunnalle 
marraskuussa 2017.

Malmin lentokentän alueen ensimmäisen maailmansodan aikaisista lin-
noituslaitteista sekä yhdys- ja tykkiteistä on alueen kaavoituksen yhtey-
dessä teetetty esiselvitys, jossa tarkennettiin aikaisempia inventointitie-
toja. Selvitystä tarkennetaan kenttäinventoinneilla kaavoituksen edis-
tyessä. Arvokkaimmiksi luokitellut säilyneet linnoituslaitteet pyritään 
säilyttämään osana alueen puistoja ja muita julkisia tiloja.

Malmin lentokentän alueen eteläosan läpi kulkee osuus historiallisesta 
maantiestä. Maantie on ollut aikoinaan osa vanhaa Porvoontietä. 
Maantien historiallisia rakenteita ei todennäköisesti ole jäljellä, mutta 
sen linjaus säilyy muistumana tulevassa kaupunkirakenteessa. 

Rakennussuojeluesitys

Malmin lentoaseman ystävät ry on esittänyt hakemuksessaan 
9.10.2015, että ELY-keskus ryhtyisi toimenpiteisiin Malmin lentoasema-
kokonaisuuden suojelemiseksi rakennuksineen ja lentokenttäalueineen 
rakennusperinnön suojelemiseksi annetun lain nojalla. Suojeltavaksi 
kokonaisuudeksi esitetään Malmin lentokentän aluetta, joka on osoitet-
tu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi 
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(RKY 2009 –alue). Koko alueen rakennuksineen omistaa Helsingin 
kaupunki.

Hakemuksessa esitetään suojeltavat rakennusperinnön arvot ja tode-
taan, että hakija ymmärtää hyvin, että lain rakennusperinnön suojelusta 
nojalla ei voida määrätä lentotoiminnan säilymisestä alueella. Suojelu-
hakemuksessa on kyse nimenomaan em. lain 1 luvun 3 § 1. momentin 
mukaisesta rakennusryhmästä ja rakennetusta alueesta, jolla on merki-
tystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten 
ympäristöarvojen sekä kokonaisuuden käytön ja siihen liittyvien tapah-
tumien kannalta. 

Esityksen mukaan lentoasemakäytön mahdollisuus on keskeinen osa 
suojeltavaa arvoa ja kokonaisuuden kattavalla suojelupäätöksellä voi-
daan mahdollistaa lentoasemakäytön jatkuminen ja suojeluarvojen säi-
lyminen. Kenttä on laskeutumisilla mitattuna Suomen toiseksi vilkkain 
lentokenttä, eli voidaan olla erittäinkin varmoja siitä, että alan yrittäjät ja 
muut toimijat tulevat jatkamaan lentotoimintaa, jos se vain on mahdol-
lista. 

Suojeluesityksestä annetut lausunnot

Uudenmaanliiton lausunto

Uudenmaanliitto toteaa lausunnossaan, että maakuntakaava ohjaa alu-
een suunnittelua lentokenttäalueen osalta. Lentokenttäalue on Uuden-
maan voimassa olevissa maakuntakaavoissa osoitettu liikennealue, jo-
ka varataan taajamatoimintojen alueeksi lentotoiminnan päätyttyä. Len-
totoiminnan päättymisestä ja viranomaistoimintojen siirtymisestä on 
tehty tarvittavat päätökset, joten alueen taajamarakentaminen on maa-
kuntakaavan mukaista. Maakuntakaavan suunnittelumääräys edellyt-
tää, että maakuntakaavassa osoitettu käyttötarkoitus (taajama) sovite-
taan yhteen maisema- ja kulttuuriarvojen kanssa ja yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa vaalitaan alueen ominaispiirteitä. Lisäksi Uuden-
maan 4. vaihekaavassa on osoitettu tiivistettävän alueen kehittämispe-
riaatemerkintä. Uudenmaanliiton lausunto tukee tehtyjä maankäyttö-
päätöksiä. Malmin lentokentän suojeleminen siten, että alueen lentolii-
kenne voi jatkua, aiheuttaa Helsingin seudun valtakunnallisten aluei-
denkäyttötavoitteiden välisiä ristiriitoja.

Museoviraston lausunto

Museovirasto on antanut lausuntonsa vuonna 2015 tehdystä rakennus-
suojeluesityksestä syksyllä 2017 ja puoltaa Malmin lentoaseman suoje-
lua lailla rakennusperinnön suojelemisesta hakijan esittämässä laajuu-
dessa ja pitää tärkeänä kiitoradan ja lentokenttäalueen säilyttämistä. 
Malmin lentokentän arvo perustuu yksittäisiin lentokenttärakennuksiin 
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(erityisesti 1930-luvun lentoasemaan) ja koko kentän merkitykseen 
Suomen siviili-, sota- ja harrasteilmailun historiassa.

Museovirasto toteaa voimassa olevien maakuntakaavojen ja yleiskaa-
van päätökset lentoaseman alueen osoittamisesta rakentamiseen, mi-
käli ilmailukäyttö lakkaa. Museo toteaa myös maakuntakaavojen ja Hel-
singin uuden yleiskaavan maankäyttöä ja kulttuuriympäristöarvojen yh-
teensovittamista koskevat määräykset. Museoviraston arvion mukaan 
jatkosuunnittelussa ei ole otettu riittävästi huomioon lentokentän kult-
tuurihistoriallisia ominaispiirteitä. Tämä liittyy ensi sijassa kenttäalueen 
tuhoamiseen mutta myös siihen, ettei kaava ota kiitoratojen muodosta-
maa ristikkoa kaavarakenteen ja näkymäsuuntien lähtökohdaksi. Lisäk-
si kaavan mitoitus on liiallinen.

Lausunnon mukaan tekeillä oleva kaava mahdollistaa rakennusten säi-
lymisen, mutta ei keskeisen elementin eli kenttäalueen säilyttämistä. 
Museoviraston mukaan lailla voidaan suojella rakennuksia, rakennel-
mia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita, joilla on merkitystä raken-
nushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristö-
arvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannal-
ta. Malmin kahdella keskeisellä rakennuksella on merkitystä kaikkien 
näiden kannalta, samoin kenttäalueella lukuun ottamatta rakennustai-
teeseen liittyviä merkityksiä.

Käyttö ilmailun tarpeisiin on Malmin lentoaseman kansainvälisten ja 
valtakunnallisten arvojen turvaamisen kannalta luontevin ratkaisu ja sa-
malla oikea lähtökohta suojelupäätökselle. Suojelulla on turvattava 
kenttäalueen ja kahden keskeisen perustamisvaiheen rakennuksen 
hoito, niiden ominaispiirteet huomioiva korjaaminen sekä kentälle ja ra-
kennuksiin sopiva käyttö. Kenttäalueella on säilytettävä sen avoin mai-
sematila rakentamattomana. Samoin on säilytettävä kiitotiet, rullaustiet 
ja asemataso. Ilmailukäyttöön ja kentän turvallisuuteen perustuvat 
muutokset teknisissä järjestelmissä ja pinnoitteissa ovat mahdollisia. 
Terminaalirakennuksessa suojelun on turvattava rakennukseen sopi-
vien käyttöjen jatkuminen ja rakennuksen nykyasun säilyminen kiinteä 
sisustuksen yksityiskohtiin asti.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakunnan lausun-
toa Ely-keskuksen lausuntopyyntöön liittyen. Malmin lentoaseman ystä-
vät on tehnyt 9.10.2015 esityksen Malmin lentoaseman suojelemisesta 
rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) säännösten 
nojalla. Uudenmaan ELY-keskus pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa 
suojeluesityksestä sekä Museoviraston ja Uudenmaan liiton lausun-
noista. Lausunto tulisi antaa 28.11.2017 mennessä.
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tuomas Hakala, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi
Irene Varila, lakimies, puhelin: 310 37451

irene.varila(a)hel.fi
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Uudenmaan liitto, lausunto Malmin lentoaseman suojelemisesta
2 Museovirasto, lausunto Malmin lentokentän suojelusta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 260
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
kaupunginvaltuutettu Sirpa Asko- Seljavaaran toivomusponnesta 
koskien sen selvittämistä, miten ikäihmisille saadaan lisää kohtuu-
hintaisia esteettömiä asuntoja

HEL 2017-006387 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Ikäihmisten asumisen tarpeet

Väestön ikääntyminen lisää esteettömien asuntojen kysyntää. Yli 75-
vuotiaiden määrän ennakoidaan yli kaksinkertaistuvan pääkaupunki-
seudulla vuosina 2015–2035. Asumiseen liittyvät asiat ovat ikääntynei-
den elämässä keskeisiä, koska kodin ja sen lähiympäristön merkitys 
korostuu toimintakyvyn heikentyessä. Asunnon puutteet ovat yleisin ko-
tona asumista vaikeuttavia tekijä kaupunkiympäristöissä.  Vanhojen 
kerrostalojen suurimpia esteettömyyshaasteita ovat niiden hissittömyys 
tai hissien pieni koko. 

Asumiskustannukset tulisi kuitenkin pystyä pitämään kohtuullisina, sillä 
enemmistö ikääntyneistä on pienituloisia. Kohtuuhintainen asuminen 
on erityisen tärkeää niille pienituloisille eläkeläisille, jotka ovat asuneet 
pitkään vuokralla. Ongelmia voi ilmetä, jos asunto ei ikääntymisen myö-
tä vastaa tarpeita. Myös pienituloisilla omistusasunnossa asuvilla on 
haasteita kalliiden peruskorjausten takia.

Helsingin tavoitteena 6000 uutta asuntoa vuodessa

Helsingin kaupungin asuntotuotantotavoite on 6000 asuntoa ja vuoteen 
2019 mennessä 7 000 asuntoa vuodessa. Näistä 1 500 asuntoa (25 %) 
olisi ara-vuokra-asuntoja, 1 800 asuntoa (30%) ns. välimuodon asunto-
ja eli Hitas-, asumisoikeus- tai osaomistusasuntoa ja 2 700 asuntoa (45 
%) sääntelemättömiä vuokra- ja omistusasuntoja. Kaupungin oman 
asuntotuotannon tavoite on 1 500 asuntoa vuodessa. Tavoitteena on 
rakentaa 750 ara-vuokra-asuntoa ja 750 välimuodon asuntoa.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokra-asunnot

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) vuokra-asuntokannassa on 
noin tuhat ikäihmisille tarkoitettua vuokra-asuntoa, joiden asukkaiden 
tulee olla yli 60-vuotiaita. Kohteita on Haagassa, Herttoniemessä (ikä-
raja poikkeuksellisesti 55 vuotta), Koskelassa, Kulosaaressa, Länsi-Pa-
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silassa, Maunulassa, Mellunmäessä, Munkkiniemessä, Roihuvuoressa, 
Savelassa ja Suutarilassa. Lisäksi tavallisen asuntokannan yhteydessä 
on yksittäisiä, ikäihmisille tarkoitettuja asuntoja.

Valittaessa asukkaita vuokra-asuntoihin ikäihmisille tarjotaan myös 
muita esteettömiä kaupungin vuokra-asuntoja. Valinnoissa huomioi-
daan ikäihmisten hissin tarve. Yleinen ikäihmisten syy asunnonvaih-
toon on tarve siirtyä hissittömästä talosta hissilliseen.

Asumisoikeusasunnot

Asumisoikeusasunto on ikäihmisille yksi varteenotettava asumisvaih-
toehto. Helsingin Asumisoikeus Oy:n (Haso) asuntokannassa on tällä 
hetkellä noin 3 500 asumisoikeusasuntoa. Asumisoikeusasunnoissa 
asukkaat maksavat 15 % asunnon hankintahinnasta sekä käyttövasti-
ketta kuukausittain. Lainsäädännön mukaiset varallisuusrajat ja tarve-
ehdot eivät koske yli 55-vuotiaita, joten myös niillä, joiden tulotaso ylit-
tää ara-vuokra-asuntojen tulorajat ja joilla on omistusasunto, on mah-
dollisuus päästä esteettömään asumisoikeusasuntoon ilman lisärahoi-
tusta.

Olemassa olevan asuntokannan esteettömyyskorjaukset

Esteettömyysmääräyksiä on ollut asuntorakentamisessa 1990-luvulta 
lähtien. Väestön ikääntyminen on otettu huomioon myös uudessa es-
teettömyysasetuksessa, joka tulee voimaan 1.1.2018. Asuntojen, mui-
den rakennusten ja myös rakennetun ympäristön tulee olla nykyistä es-
teettömämpiä ja turvallisempia, jotta ihmiset voivat asua kotona entistä 
pidempään ja elää itsenäisesti. 

Koska uudisrakentaminen ei riitä tyydyttämään tulevaa esteettömien 
asuntojen tarvetta, tarvitaan voimakasta panostusta olemassa olevan 
asuntokannan esteettömyyskorjauksiin. Vuoden 2017 alussa voimaan 
tulleen asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksia koskevan lain 
mukaan kunnat eivät enää vastaa korjausavustuksista vaan vastuu on 
siirtynyt Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA). ARA:lta 
voi hakea avustusta ikääntyneiden henkilöiden asuntoihin, hissien jäl-
kiasentamiseen sekä esteettömyyden edistämiseen.

Valtion avustukset vanhan asuntokannan korjaamiseen

ARA:n myöntämän korjausavustuksen saaminen ikääntyneiden asun-
toihin edellyttää, että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asun-
nossa asutaan pysyvästi. Lisäksi ainakin yhden henkilön ruokakunnas-
ta on oltava vähintään 65-vuotias. Korjausavustus on enintään 50 % 
hyväksytyistä korjauskustannuksista muutamaa poikkeusta lukuun otta-
matta. Rintamaveteraanien tai veteraanien leskien osalta avustus voi 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2017 115 (132)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/19
28.11.2017

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

olla enintään 70 %. Sama pätee tilanteeseen, jossa ikääntynyt muutoin 
joutuisi välittömästi muuttamaan pysyvästi pois asunnosta liikkumises-
teiden vuoksi tai siksi, ettei asunnossa voida antaa hänen tarvitsemi-
aan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

ARA myöntää taloyhtiöille avustusta liikkumisesteen poistamiseen. Es-
teettömyysavustus on tarkoitettu sellaisen liikkumisesteen poistami-
seen, millä tehdään mahdolliseksi liikkumisrajoitteisten henkilöiden 
pääsy asuinrakennukseen, siinä oleviin asuntoihin tai muihin tiloihin. 
Avustuskohteita ovat esimerkiksi kulkuluiskien rakentaminen, ulko-
ovien leventäminen tai kaiteiden rakentaminen. ARA:n avustus kattaa 
enintään 45 % hyväksytyistä korjauskustannuksista. 

Valtion ja Helsingin kaupungin hissiavustus

Helsingin kerrostaloasunnoista noin 30 prosenttia sijaitsi vuoden 2016 
lopussa hissittömissä taloissa ja niissä oli yli 22 000 ikääntynyttä asu-
kasta. 

Hissin rakentaminen ja esteettömyyden lisääminen asuinrakennuksissa 
mahdollistaa monen ikääntyneen ihmisen asumisen kotonaan pidem-
pään. Hissiavustuksella tuetaan hissien jälkiasennuksia kerrostaloihin. 
ARA:n myöntämän avustuksen määrä on enintään 45 prosenttia hyväk-
sytyistä hissin tai hissien rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuk-
sista. Helsingin kaupunki on jo vuodesta 2000 myöntänyt 10 prosentin 
avustuksen hissien rakentamiseen valtion avustuksen lisäksi. Näiden 
tukien avulla on saatu toteutettua keskimäärin 70 hissiä vuosittain.

Helsingin kaupungin asunnot Oy on peruskorjausten yhteydessä raken-
nuttanut omistamiinsa vanhoihin kerrostaloihin hissejä. Hissejä on to-
teutettu jonkin verran myös erillishankkeina.

Ikäihmisten asuminen osana kaupungin asuntopolitiikkaa

Helsingin kaupungin strategiassa toimiva kaupunki tarkoittaa muun 
muassa sitä, että ikäihmisten palvelut ovat helposti saatavilla. Ikäänty-
neiden asuntoja pyritäänkin sijoittamaan omatoimisuuden vahvistami-
seksi monipuolisten palvelukeskusten lähelle.

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjel-
ma) tavoitteiden mukaisesti kaupungin tulee omilla toimillaan edistää 
kohtuuhintaista asumista. Ensisijainen tarkoitus on turvata tavallisten 
helsinkiläisten asumisen mahdollisuudet. 

Monipuolisten esteettömien asumisvaihtoehtojen toteuttaminen eri puo-
lille Helsinkiä edistää ikääntyvien asumista. Erityisesti tulee huolehtia 
ikäihmisille sopivien kohteiden rakentamisesta täydennysrakentamisa-
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lueelle ja edistää hissien rakentamista vanhaan asuntokantaan. Myös 
asuinympäristöjen suunnittelussa tulee huomioida esteettömyysnäkö-
kulma entistä laajemmin.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Marjo Tapana, tiimipäällikkö, puhelin: 310 34222

marjo.tapana(a)hel.fi
Merja Liski, yksikön päällikkö, puhelin: 310 34184

merja.liski(a)hel.fi
Marjaana Santala, lakimies, puhelin: 310 34108

marjaana.santala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjel-
ma) seurantaraportin käsittelyn yhteydessä 17.5.2017 (243§) kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi seuraavan Sirpa Asko-Seljavaaran toivomuspon-
nen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kun ikäihmisiä on Helsingin asuk-
kaina entistä enemmän, selvitetään, miten saadaan heille lisää kohtuu-
hintaisia esteettömiä asuntoja, lähellä palveluja ja huolehditaan siitä, 
että hissittömiin kerrostaloihin saadaan mahdollisuuksien mukaan his-
si.” 

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan kaupunginhallitukselle lausunnon toivomusponnesta 30.11.2017 
mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Marjo Tapana, tiimipäällikkö, puhelin: 310 34222

marjo.tapana(a)hel.fi
Merja Liski, yksikön päällikkö, puhelin: 310 34184

merja.liski(a)hel.fi
Marjaana Santala, lakimies, puhelin: 310 34108

marjaana.santala(a)hel.fi
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Oheismateriaali

1 Asko-Seljavaara Sirpa, toivomusponsi 4, Kvsto 17.5.2017 asia 8

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 261
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
kaupunginvaltuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponnesta koskien 
ikäihmisten yhteisöllisten asumisratkaisujen kehittämistä yhdessä 
alueittaisten toimijoiden kanssa

HEL 2017-006402 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Väestön ikääntyminen

Vuonna 2030 maassamme on Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan 
noin 1,5 miljoonaa yli 65-vuotiasta asukasta. Ikärakenteen muutos on 
erittäin nopea ja se vaikuttaa suoraan asumiseen. Viimeisimmän väes-
töennusteen mukaan myös Helsingin väestön ikärakenne tulee muuttu-
maan merkittävästi seuraavien vuosikymmenien aikana. 65-74-vuotiai-
den määrä on jo useita vuosia ollut jyrkässä kasvussa, ja heidän mää-
ränsä tulee kasvamaan vuoteen 2020 mennessä. Ikäryhmään 75-84 
kuuluvien määrä tulee kasvamaan yli 60 % nykyisestä 2020-luvun lop-
puun mennessä. Jyrkin kasvuvaihe ajoittuu vuosille 2018-2027. Yli 85-
vuotiaiden määrä tulee vuoteen 2040 olemaan ennusteen mukaan lä-
hes 2.5-kertainen nykyiseen verrattuna. 

Väestön ikääntyminen asettaa erityisvaatimuksia asumisen suunnitte-
lulle erilaisten muistisairauksien ja muun palvelutarpeen kasvaessa. 
Asuntokanta muuttuu hyvin hitaasti ja siksi on tärkeää, että tulevaan 
muutokseen varaudutaan ennakolta.

Ikääntyneiden asumisen kehittäminen

Viime vuosina valtion asuntopolitiikan yhtenä keskeisenä painopistealu-
eena asunnottomuuden ehkäisemisen ohella on ollut ikääntyneiden 
asuminen. Ympäristöministeriön johdolla on poikkihallinnollisena yh-
teistyönä laadittu Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vuosille 
2013-2017. Valtion asuntopoliittisin toimenpitein on pyritty varmista-
maan, että ikääntyneet voivat asua turvallisesti kodeissaan mahdolli-
simman pitkään toimintakyvystä tai varallisuudesta riippumatta. 

Hyvät asuinolot myöhentävät ja jopa ehkäisevät siirtymistä palvelu-asu-
miseen ja kalliiseen laitoshoitoon. Ikääntyneiden asumisen kannalta 
erityisen tärkeää on kehittää asumista paikallisista lähtökohdista ja 
osallistaa ikääntyneet asumiseen ja elinympäristöihin liittyvään suunnit-
teluun ja päätöksentekoon. Kunnilla on merkittävä rooli asumisen yhtei-
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söllisyyden ja toiminnan ohjaamisessa ja kehittämisessä. Helsingin 
kaupungin Stadin ikäohjelma on ikääntyneen väestön toimintakyvyn tu-
kemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista säädetyn lain 
mukainen toimeenpanosuunnitelma Helsingissä. Tavoitteena on ko-
hentaa ikääntyneiden asumista ja lisätä kotona asumisen mahdolli-
suuksia sekä lisätä ikääntyneiden mahdollisuuksia liikkumiseen, liikun-
taan ja arkiaktiivisuuteen. 

Käynnissä oleva Sote -uudistus hakee vielä lopullista muotoaan, mutta 
lähtökohtana on, että vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämi-
sestä siirtyy kunnilta maakunnille. Ikääntyneiden kohdalla tämä tarkoit-
taa, että asumispalvelut, laitoshoidon ja kotipalvelut järjestäisi jatkossa 
maakunta. Kuntien tehtävänä on edelleenkin asukkaiden hyvinvoinnin 
ja terveyden edistäminen, ja tässä roolissa kunnat huolehtivat myös tu-
levaisuudessa ikääntyneiden asuinolojen parantamisesta.

Yhteisöllisyys ikääntyneiden asumisessa

Asumisen yhtenä vaihtoehtona ovat yhteisöasuminen ja muunlaiset yh-
teisöllisyyttä tukevat asumisen muodot. Ikääntyneille yhteisöllinen asu-
minen tarjoaa vaihtoehdon turvalliseen ja mielekkääseen asumiseen. 
Yhteisöllinen toiminta edistää osallisuutta yhteisössä, lisää sosiaalisia 
kontakteja ja vähentää yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta. 

Yhteisöllisyyden synnyttäminen pohjautuu uudenlaisille toimintatavoille 
sekä aidolle yhteistyölle asuinalueiden asukkaiden ja julkisen, yksityi-
sen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, eikä se välttämättä vaa-
di suuria investointeja. Asuinalueen yhteisöllisyyttä voidaan lisätä mm. 
avaamalla palvelutalojen yhteistiloja ja toimintaa muille asukkaille ja toi-
mijoille.

Yhteisöllisiä asumisratkaisuja Helsingissä

Helsingissä yhden mahdollisuuden ikäihmisten yhteisölliseen toimin-
taan tarjoavat kaupungin eri alueilla sijaitsevat Helsingin kaupungin 
monipuoliset palvelukeskukset. Palvelukeskukset tukevat toiminnallaan 
kotona asuvia ikääntyneitä ja tarjoavat ympärivuorokautista palveluasu-
mista. Palvelukeskusten läheisyyteen on rakennettu ikäihmisille suun-
nattuja kaupungin vuokra-asuntoja ja näitä pyritään edelleen lisää-
mään. 

Ikääntyneiden itsenäistä asumista voidaan tukea myös kaavoituksella 
ja tontinluovutuksella. Esimerkiksi Helsingin Jätkäsaareen kehitetty Su-
kupolvien kortteli tarjoaa asumista ja palveluita kaiken ikäisille. Palvelu-
korttelit yhdistävät erilaisia asumismuotoja, kuten yhteisöasumista, itse-
näistä senioriasumista ja palveluasumista. Palvelukorttelissa asuvat 
voivat hyödyntää korttelin lähipalveluja, kuten ruokailu- ja siivouspalve-
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luja sekä liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia. Palvelukortteli voi olla yk-
sittäinen rakennus tai verkostomainen kortteli, jossa hyödynnetään pai-
kallisten toimijoiden palveluita ja olemassa olevaa asuntokantaa. 

Suomessa nopeimmin näyttävät lisääntyvän vapaamuotoiset yhteisölli-
sen asumisen muodot, joissa rakennuttajana ja toimijana on joko yhdis-
tys tai yleishyödyllinen yritys, esimerkiksi Aktiiviset Seniorit ry, jonka 
tehtävänä on ikääntyneiden asumisen kehittäminen. Yhdistys on toteut-
tanut tähän mennessä kaksi omaa rakennushanketta, As Oy Hgin Lop-
pukirin Arabianrantaan ja as Oy Hgin Kotisataman Kalasatamaan. 
Näissä taloissa asukkaat omistavat asunto-osakkeensa. Aktiiviset Se-
niorit ry on jättänyt Helsinkiin tonttihakemuksen jo kolmannesta ikäänty-
neiden yhteisöllisestä kerrostalosta. 

Lisäksi asuinalueilla on erilaisia kolmannen sektorin toimijoita ja erias-
teisia kokeiluja, jotka mahdollistavat ikääntyneen kotona asumista. Näi-
den toimintaa tuetaan esim. Veikkaus Oy:n varoista. Ruotsissa on hy-
viä kokemuksia kokeiluista, joissa kaupungin vuokra-asuntoyhtiö tarjo-
aa ikääntyneille yhteisöllistä asumista. Hyviä malleja löytyy myös Tans-
kasta ja Hollannista. Periaatteessa vastaava kokeilu olisi mahdollista 
toteuttaa Helsingissäkin, edellyttäen että, löytyy joukko aktiivisia, yhtei-
sasumisesta kiinnostuneita ikäihmisiä.

Yhteenveto

Ikääntyneiden väestönosan kasvu ja asumismieltymyksien eriytyminen 
ovat paitsi tällä hetkellä, niin myös tulevaisuudessa yksi keskeisistä 
haasteista yhteiskunta- ja asuntopolitiikalle. Tavoitteena on tukea 
ikääntyneiden asumista omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. 
Tässä erilaisilla uusilla asumisratkaisuilla ja yhteisöllisyydellä tulee ole-
maan yhä keskeisempi rooli.  Asumisratkaisuja kehitettäessä on kuiten-
kin muistettava, etteivät ikääntyneet muodosta homogeenista, yhte-
näistä väestöryhmää, vaan heillä on erilaiset arvot, asenteet sekä eri-
laiset sosioekonomiset taustat ja asumisen tarpeet. Kaupunki tai kol-
mas sektori voivat toimia erilaisen yhteisöllisen toiminnan tai asumisen 
mahdollistajana, mutta viime kädessä kyse on kuitenkin alueen ihmis-
ten omasta aktiivisuudesta. Yhteisöllisyyden synnyttäminen ulkopuolel-
ta onnistuu harvoin. Yhteisöllisen asumismuodon tarjonnan kasvu lisäi-
si asumisvaihtoehtoja ja parantaisi ikääntyneiden asumisen laatua toi-
votulla tavalla. Ikääntyneiden asuminen ja yhteisöllisten asumisratkai-
sujen kehittäminen ovat väistämättä yksi keskeisistä asumisen paino-
pistealueista tulevallakin valtuustokaudella.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Merja Liski, yksikön päällikkö, puhelin: 310 34184

merja.liski(a)hel.fi
Marjaana Santala, lakimies, puhelin: 310 34108

marjaana.santala(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:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus nostaa 
ikäihmisten yhteisöllisten asumisratkaisujen kehittäminen yhdessä 
myös alueittaisten toimijoiden kanssa tulevan valtuustokauden yhdeksi 
asumisstrategiseksi painopistealueeksi.” (Arja Karhuvaara)

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan kaupunginhallitukselle lausunnon toivomusponnesta 30.11.2017 
mennessä

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Merja Liski, yksikön päällikkö, puhelin: 310 34184

merja.liski(a)hel.fi
Marjaana Santala, lakimies, puhelin: 310 34108

marjaana.santala(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Karhuvaara Arja, toivomusponsi 1, Kvsto 17.5.2017 asia 8

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 262
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle  
kaupunginvaltuutettu Seija Muurisen toivomusponnesta koskien 
hallintokuntien yhteistyön tehostamista ikääntyneiden asumisen 
kehittämiseksi

HEL 2017-006404 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Väestön ikääntyminen

Väestöennusteen mukaan Suomen väestöstä neljännes, noin 1,5 mil-
joonaa kansalaista, on yli 65-vuotiaita vuonna 2030. Ikärakenteen muu-
tos on erittäin nopea ja se vaikuttaa suoraan asumiseen. Vuoteen 2040 
ulottuvan väestöennusteen mukaan myös Helsingin väestön ikäraken-
ne tulee merkittävästi muuttumaan lähivuosina. Ikäryhmään 65-74-
vuotta kuuluvien määrä on jo useita vuosia ollut jyrkässä kasvussa ja 
heidän määränsä tulee kasvamaan vuoteen 2020 mennessä. Myös 75-
84-vuotiaiden määrä tulee kasvamaan yli 60 % nykyisestä 2020-luvun 
loppuun mennessä. Jyrkin kasvuvaihe ajoittuu vuosille 2018-2027. Sel-
keimpänä linjana ikäluokkien kehityksessä on entistä pidempään elämi-
nen, joten myös 85-89 vuotiaiden ja 90 vuotta täyttäneiden ikäryhmät 
kasvavat koko ajan. Yli 85-vuotiaiden määrä tulee vuoteen 2040 men-
nessä olemaan lähes 2.5-kertainen nykyiseen verrattuna.

Kunnan rooli ikääntyneiden asumisen järjestämisessä

Suomessa kunnilla on päävastuu ikääntyneiden palveluista sosiaali- ja 
terveydenhuollon lainsäädännön perusteella. Painopiste ikääntyneiden 
palveluissa ja asumisessa on siirtymässä laitosmaisista ympäristöistä 
yhä enemmän itsenäisen asumisen tukemiseen. Tavoitteiden mukais-
ten asumisratkaisujen saavuttaminen vaatii toteutuakseen yhteistyötä 
eri hallintokuntien ja toimijoiden välillä. Kotona asumisen tukeminen 
edellyttää verkostoitumista ja sektorirajat ylittävien, poikkihallinnollisten 
käytäntöjen kehittämistä niin organisaation sisällä kuin ulkopuolisten 
toimijoiden kanssa.

Kunta voi luoda edellytyksiä ikääntyneiden itsenäiselle sekä yhteisölli-
selle asumiselle kaavoittamalla ja kehittämällä yleistä infrastruktuuria 
sekä luovuttamalla tontteja erilaiseen asuntorakentamiseen. Mukaan 
tulisi jo suunnitteluvaiheessa ottaa sosiaali- ja terveyspalveluiden edus-
tajien ohella muun muassa yhdyskuntasuunnitteluun, asumiseen ja 
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kaavoitukseen vaikuttavat tahot sekä mahdollisuuksien mukaan ikään-
tyneet itse.

Helsingissä iäkkäille suunnattujen palveluiden ytimenä ovat monipuoli-
set palvelukeskukset. Vanhusten laitoshoidosta asteittain luovuttaessa 
vanhainkoteja on peruskorjattu tai uudisrakennettu monipuolisiksi pal-
velukeskuksiksi, jotka toiminnallaan tukevat kotona asuvia ikääntyneitä 
tarjoten myös ympärivuorokautista palveluasumista. Näissä uusimuo-
toisissa keskuksissa pyritään yhdistämään sosiaalinen osallistuminen, 
asukkaiden vuorovaikutus, itsenäinen asuminen ja palvelutarpeisiin 
vastaaminen. Toiminnassa on mukana sekä yksityisen, julkisen että 
kolmannen sektorin toimijoita.

Hallintokuntien yhteistyö ikääntyneiden asumisen järjestämisessä

Helsingin kaupungin asunto- ja maapoliittiset päämäärät ja tavoitteet 
linjataan valtuustokausittain laadittavassa Asumisen ja siihen liittyvän 
maankäytön toteutusohjelmassa. Ohjelma valmistellaan kaupungin-
kanslian johdolla poikkihallinnollisessa työryhmässä. Ohjelmassa mää-
ritellään kaupungin tavoitteet myös erityisryhmien asumisen järjestämi-
selle.

Ikääntyvien laadukkaan elämän takaamiseksi on olemassa toimivia yh-
teistyöverkostoja, kuten Stadin ikäohjelma. Ohjelma on sosiaali- ja ter-
veyspalveluista säädetyn lain mukainen toimeenpanosuunnitelma 
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi. Ikäohjelmaa on val-
misteltu ja toimeenpanoa edistetty ja seurattu verkostossa, jossa on ol-
lut mukana mm. kaupungin eri hallintokuntia ja Helsingin vanhusneu-
vosto. Stadin ikäohjelmassa on yhtenä osiona Iätön asuminen.

Lakisääteisellä kunnallisella Vanhusneuvostoilla on keskeinen rooli 
ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä. Neuvosto 
vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun 
ja seurantaan. Vanhusneuvoston tavoitteena on päästä mukaan asioi-
den valmisteluun riittävän aikaisessa vaiheessa. Helsingissä yhteistyö-
tä poliittisten päättäjien kanssa on tästä syystä lisätty esim. valtuusto-
ryhmien tapaamisella.

Asumista ja asuntojen korjaamista koskevalla neuvonnalla ja siihen 
myönnettävillä avustuksilla tuetaan seniorikansalaisten omaa enna-
kointia ja varautumista asumisensa suhteen. Vanhusten asuntojen kor-
jaamiseen suunnatun korjaus- ja energia-avustusten myöntämisessä 
on tehty tiivistä yhteistyötä eri hallintokuntien, kuten kiinteistötoimen, 
sosiaali- ja terveystoimen sekä Vanhustyön Keskusliiton kanssa. Kor-
jausavustusten hakumenettelyn siirryttyä vuoden 2017 alussa Asumi-
sen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle jäi kunnalle enää vain lähinnä 
tietoa välittävä, informatiivinen rooli.
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Hallintokuntien yhteistyö jatkuu Helsingin kaupungin oman 10 %:n his-
siavustuksen myöntämisessä. Avustusta myönnetään hissien jälkiasen-
nukseen jo olemassa oleviin taloihin valtion hissiavustuksen lisäksi. 
Avustuksella lisätään esteettömyyttä parantamalla myös ikääntyneiden 
mahdollisuuksia asua pidempään omissa asunnoissaan.

Yhteenveto

Ikääntyneiden palvelujen kehittäminen on huomioitu myös Helsingin 
kaupunkistrategiassa vuosille 2017-2021. Sen mukaan terveyden edis-
tämiseksi Helsingissä lisätään eri tavoin kaupunkilaisten toimintakykyä 
ja mahdollisuuksia kotona asumiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään 
ikääntyneiden mahdollisuuksiin elää kokemusrikasta elämää. Ikäänty-
neiden palveluja kehitetään kokonaisuutena varhaisesta tuesta elämän 
loppuvaiheeseen asti. Strategian toteuttaminen edellyttää eri toimialo-
jen toimivaa yhteistyötä.

Helsingin kaupungin organisaatiouudistuksen yhtenä tavoitteena on 
luoda aiempaa paremmat edellytykset kaupungin eri toimialojen ja pal-
veluiden yhteistyön lisäämiselle. Tavoitteena on joustavampi palvelu-
kulttuuri ja palveluiden kehittäminen yhteistyössä asukkaiden kanssa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Merja Liski, yksikön päällikkö, puhelin: 310 34184

merja.liski(a)hel.fi
Marjaana Santala, lakimies, puhelin: 310 34108

marjaana.santala(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:
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"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että ikääntyneiden asumiseen kiinnite-
tään huomiota ja hallintokuntien yhteistyötä tehostetaan ikääntyneiden 
asumisen kehittämiseksi.” (Seija Muurinen)

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan kaupunginhallitukselle lausunnon toivomusponnesta 30.11.2017 
mennessä

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Merja Liski, yksikön päällikkö, puhelin: 310 34184

merja.liski(a)hel.fi
Marjaana Santala, lakimies, puhelin: 310 34108

marjaana.santala(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Muurinen Seija, toimomusponsi 3, Kvsto 17.5.2017 asia 8

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 263
Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 
16.11.−22.11.2017 tekemien päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen kau-
punkiympäristön toimialan viranomaisten 16.11.−22.11.2017 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

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Päätökset

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus

Maankäyttöjohtaja

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

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U541000VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U51105100VH1
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
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Päätökset

Tilapalvelut, toimitilavuokraus, yksikön päällikkö

Päätökset

Tilapalvelut, yritysvuokraus, yksikön päällikkö

Päätökset

Tilapalvelut, tukkutori, yksikön päällikkö

Päätökset

Ylläpito, yleiset alueet, yksikön päällikkö

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, talotekniikka, yksikön päällikkö

Päätökset

Asuntotuotanto, asuntotuotantopäällikkö

Päätökset

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, yksikön päällikkö

Päätökset

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, alueiden käyttö ja -valvonta, yksikön 
päällikkö

Päätökset

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U51105200VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=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=2017&dkey=U511052002030VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052003010VH1
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=U511052004060VH1
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=U511053001030VH1
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Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, alueiden käyttö, tiimipäällikkö

Päätökset

Ympäristöpalvelut, ympäristöterveys, yksikön päällikkö

Päätökset

Hallinto- ja tukipalvelut

Tietohallintopalvelut, tietohallintopäällikkö

Päätökset

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511053001040VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511053004030VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110540050VH1
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 ja 263 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 245 (Kustannusten osalta ), 249 (Kustannusten osalta) 
ja 254 (Kustannusten osalta: ) §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistet-
tu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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.

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
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Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
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
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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

Amanda Pasanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 08.12.2017.


