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§ 273
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
kaupunginvaltuutettu Matti Parpalan toivomusponnesta koskien 
kaupunkistrategiassa mainitun Maria 0-1 -alueen kehittämistä kes-
keiseksi hankkeeksi jo seuraavaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupungin yhteisiä teemoja tulevalla strategiakaudella ovat Maria 0-1 -
start-up-keskittymän laajentaminen ja kasvuyrityskampuksen synnyttä-
minen sen ympärille. Kasvuyrityskampuksen kehittämistä valmistellaan 
kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan yhteistyönä. Kehit-
tämishanke on kaupunkistrategian mukaisesti priorisoitu kiireelliseksi. 
Työlle varataan tarvittavat resurssit ja rakennushankkeet toteutetaan 
omana investointikokonaisuutenaan.

Kaupunginhallituksen ehdotuksen Helsingin kaupungin talousarvioksi 
2018 ja taloussuunnitelmaksi 2018–2020 yleisperusteluissa on kirjattu 
Helsingin kaupunkistrategian tavoite Maria 0-1 -alueen kehittämisen 
jatkamisesta Pohjois-Euroopan suurimmaksi kasvuyrityskampukseksi. 

Talousarvioehdotuksen mukaan yritystoiminnan kasvupotentiaalia ja 
alueen yrittäjyys- ja kasvuyritysekosysteemin toimivuutta vahvistetaan 
parantamalla kaupungin yrityspalvelu NewCo Helsingin toimintaa, jat-
kamalla Helsinki Think Company'n toimintaa, laajentamalla Start-up-
keskittymä Maria 0-1:n toimintaa sekä synnyttämällä sen ympärille kas-
vuyrityskampus. 

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto ohjelmoi parhaillaan konseptin to-
teuttajan hakuprosessia yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan 
kanssa. Yhteistyökumppaneita kampuskonseptin ideoimiseksi ja toteut-
tamiseksi haetaan ensi kevään aikana. Helsingin kaupunki on hake-
massa kasvuyrityskampuksen laajentamiseksi toimijoita tehokkaan 
kansainvälisen markkinoinnin avulla. Elinkeino-osasto on käynnistä-
mässä alueen markkinointia jo syksyn 2017 Slush-tapahtuman yhtey-
dessä.

Kaupunkiympäristön toimialalla on parhaillaan käynnissä työ maankäy-
töllisten lähtökohtien ja tavoitteiden laatimiseksi yhteistyössä kaupun-
ginkanslian elinkeino-osaston kanssa. Alueelle tutkitaan merkittävää li-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2017 2 (3)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/10
12.12.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2100 Kansakoulukatu 3 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

särakentamista. Alueen maankäytön suunnittelussa on tavoitteena var-
mistaa kansainvälisesti kilpailukykyisen kasvuyrityskampuksen toimin-
taedellytykset mm. rakennusoikeuden riittävyyden, viihtyisyyden ja toi-
mivien liikenneyhteyksien kannalta. 

Start-up -toiminnan edistäminen on mahdollistettu jo nyt tilapäisillä 
käyttötarkoituksen muutosluvilla, jotka jatkuvat tammikuulle 2020. Mää-
räaikaisluvilla toteutetuille rakennushankkeille on suunniteltu tavan-
omaista lyhyempi elinkaari. Vaikutusten arvioimiseksi on määrä selvit-
tää koko alueen talotekniikkaverkoston ja sisäisen infran kapasiteetti ja 
kunto. Talotekniikkaverkoston uusimisesta ja järjestelmien yhdenmu-
kaistamisesta sekä rakennusten peruskorjauksista johtuvat investointi-
tarpeet selvitetään sekä investointiohjelmaa että mahdollisia arvonmää-
rityksiä varten.
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Liitteet

1 Toivomusponsi 8, Kvsto 27.9.2017 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi

Hyväksyessään 27.9.2017 Helsingin kaupunkistrategian 2017 - 2021 
kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään strategian, kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvite-
tään mahdollisuutta nostaa strategiassa mainittu Maria 0-1 -alueen ke-
hittäminen keskeiseksi hankkeeksi jo seuraavaan toiminta- ja talous-
suunnitelmaan, sillä hankkeella on poikkeuksellisen laajakantoiset vai-
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kutukset kaupunkimme vetovoimalle, ja kilpailussa parhaan start-up-
kaupungin tittelistä myös nopeus on valttia. (Matti Parpala)

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 31.1.2018 mennessä.
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