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Särelä, Mikko varajäsen
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Aho, Mikko kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Hyvärinen, Silja hallintojohtaja
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Luomanen, Jussi kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu-

päällikkö
Manninen, Rikhard yleiskaavapäällikkö
Patrikainen, Esko vs. tonttipäällikkö
Piimies, Marja asemakaavapäällikkö
Putkonen, Reetta liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö
Ravantti, Mikko hallintopäällikkö
Mäntymäki, Heikki viestintäpäällikkö
Sulkko, Katja hallintosihteeri
Ahonen, Pertti it-asiantuntija
Pitkänen, Laura harjoittelija
Isoniemi, Pekka yksikönpäällikkö

asiantuntija
läsnä § 414

Laine, Ilkka yksikön päällikkö
asiantuntija



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2018
Kaupunkiympäristölautakunta

04.09.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 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

läsnä § 413
Pasanen, Teppo liikenneinsinööri

asiantuntija
läsnä § 416

Tienvieri, Anna projektipäällikkö
asiantuntija
läsnä § 416

Toivola, Crista arkkitehti
asiantuntija
läsnä § 416

Puheenjohtaja

Risto Rautava 411-422 §

Esittelijät

Mikko Aho kaupunkiympäristön toimialajohtaja
411-422 §

Pöytäkirjanpitäjä

Katja Sulkko hallintosihteeri
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§ Asia

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

412 Asia/2 Ilmoitusasiat

413 Asia/3 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Öster-
sundomin yhteinen yleiskaava, tarkistettu kaavaehdotus

414 Asia/4 Pyöräväylien talvihoidon parantaminen

415 Asia/5 Helsinginkadun ja siihen liittyvien katujen katusuunnitelmien hyväksy-
minen

416 Asia/6 Caloniuksenkatu, katusuunnitelman hyväksyminen, nro 30907/1, Etu-
Töölö

417 Asia/7 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Vuori-
kummuntien tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12506)

418 Asia/8 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Uu-
denmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 
2019–2022

419 Asia/9 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Terhi Koulumiehen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee 
Munkkivuoren liikennejärjestelyjen muuttamista toimivammiksi

420 Asia/10 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Sameli Sivosen ym. valtuustoaloitteesta pistorasioiden saami-
sesta puistoihin ja kaupunkitilaan

421 Asia/11 Kaupunkiympäristölautakunnan maa-alueiden, tilojen ja laitteiden 
vuokralle antamista sekä muuta käyttöön luovuttamista koskevan toi-
mivallan siirtäminen tukkutori-yksikön päällikölle

422 Asia/12 Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 
23.8.−29.8.2018 tekemien päätösten seuraaminen
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§ 411
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti valita pöytäkirjantarkasta-
jaksi jäsen Laura Rissasen ja varatarkastajaksi jäsen Mai Kivelän.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta vali-
ta yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajaksi Atte Kalevan sijasta Laura 
Rissasen.

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 Atte Kalevan ja varatarkastajaksi jäsen Mai Kivelän.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 412
Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 413
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Ös-
tersundomin yhteinen yleiskaava, tarkistettu kaavaehdotus

HEL 2017-013607 T 10 03 02 00

Hankenumero 0724_1

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle,

 että kaupunginhallitus puoltaa 9.12.2014 päivätyn ja 15.12.2017 se-
kä 19.6.2018 muutetun Östersundomin yhteisen yleiskaavan kaa-
vaehdotuksen nro 12320 hyväksymistä. Yhteinen yleiskaava kos-
kee Helsingin osalta Östersundomin suurpiiriä, Vantaan osalta Län-
sisalmen kaupunginosaa ja osia Länsimäen, Vaaralan ja Ojangon 
kaupunginosista sekä Sipoon osalta Majvikin aluetta ja Granön 
saarta.

Käsittely

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Lautakunta toteaa, että jatkosuunnittelussa arvokkaiden 
luontokohteiden suojelulle annetaan erityistä painoarvoa ja luontoarvo-
jen turvaaminen arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja yhteisvaikutukset 
huomioiden.

Kannattaja: Silvia Modig

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta toteaa, että jatkosuunnittelussa arvokkaiden 
luontokohteiden suojelulle annetaan erityistä painoarvoa ja luontoarvo-
jen turvaaminen arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja yhteisvaikutukset 
huomioiden.

Jaa-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Jape 
Lovén, Risto Rautava, Laura Rissanen, Mirita Saxberg

Ei-äänet: 2
Mai Kivelä, Silvia Modig

Tyhjä: 4
Kaisa Hernberg, Tuomas Rantanen, Ada Rosa Johanna Saarinen, Mik-
ko Särelä
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Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7-2 
(4 tyhjää).

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilkka Laine, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37055

ilkka.laine(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarkistettu kaavaehdotus, päivätty 9.12.2014, muutettu 15.12.2017 ja 
19.6.2018

2 Kaavaselostus, 19.6.2018
3 Vaikutusten arviointi, 19.6.2018
4 Vuorovaikutusraportti, muutettua yleiskaavaehdotusta koskevat lausun-

not ja muistutukset, 19.6.2018
5 Havainnekuva, 26.6.2017
6 Östersundom-toimikunnan pöytäkirja, 19.6.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Ne hyväksymispäätöksen pyytä-
neet, jotka ovat ilmoittaneet 
osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Östersundomin yhteinen yleiskaava avaa pääkaupunkiseudulle uuden 
laajentumissuunnan itään. Kaava mahdollistaa asuntojen rakentamisen 
n. 80 000–100 000 uudelle asukkaalle ja n. 15 000–40 000 uutta työ-
paikkaa kaava-alueella. Samalla kaava osoittaa mittavia alueita virkis-
tykseen, ulkoiluun ja luonnonsuojeluun. Kaava perustuu tehokkaaseen 
joukkoliikennejärjestelmään, jonka rungon muodostaa itämetron jatka-
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minen Mellunmäestä Sipoon Majvikiin. Kaavan toteuttaminen edellyttää 
metroyhteyden sitovaa toteuttamispäätöstä.

Kaava-alueen pinta-ala on 44,5 km², josta maa-aluetta on n. 39 km². 
Rakentamisalueita kaavaehdotuksessa on noin 19 km², viheralueita 
noin 12 km² ja luonnonsuojelualueita noin 4 km². Keskukset ja asunto-
valtaiset alueet (16 km²) jakautuvat keskustatoimintojen alueeseen (4 
%), kerrostalovaltaiseen (27 %), kaupunkipientalovaltaiseen (32 %) ja 
pientalovaltaiseen alueeseen (28 %) sekä alueeseen, jonka ominais-
piirteet säilytetään (10 %). Kokonaiskerrosalaksi on arvioitu n. 5 900 
000–8 100 000 k-m², josta asumista on 4 200 000–5 300 000 k-m². 
Asuinkerrosala jakaantuu kerrostaloihin (52 %), kaupunkipientaloihin 
(32 %) ja pientaloihin (16 %).

Rakentamisalueet muodostavat rannikon suuntaisen taajamaraken-
teen, joka rajoittuu pohjoisessa Sipoonkorven kansallispuistoa reunus-
tavaan metsäalueeseen ja etelässä mereen sekä Mustavuoren ja Ös-
tersundomin lintuvesien Natura- ja luonnonsuojelualueisiin. Luontoa-
lueita yhdistävät pohjois-eteläsuuntaiset viherkäytävät jakavat taajama-
rakenteen osiin.

Tehokkain rakentaminen sijoittuu meren ja Porvoonväylän väliselle 
vyöhykkeelle metroasemien, Uuden Porvoontien ja uuden pääkadun 
yhteyteen. Pääosa tästä ydinalueesta on osoitettu keskustatoimintojen 
alueeksi ja kerrostalovaltaiseksi alueeksi. Sakarinmäen ja Majvikin alu-
eella kerrostalovaltainen alue ulottuu meren rantaan. Sakarinmäestä 
kehittyy seudullisesti merkittävä keskus. Metrovyöhykkeestä etäämpä-
nä sijaitsevat alueet ovat kaupunkipientalo- ja pientalopainotteisia 
alueita, jotka kytkeytyvät metrokeskuksiin liityntäliikenteellä.

Yleiskaava osoittaa mittavia alueita virkistykseen, ulkoiluun ja luonnon-
suojeluun. Virkistys- ja viheralueiden osuus kaavan maapinta-alasta on 
n. 30 %. Virkistys- ja viheralueiden osuus kaavan kokonaispinta-alasta, 
selvitysalue ja luonnonsuojelualueet mukaan luettuna on n. 40 %. Kaa-
va-alueen viheralueverkosto muodostuu laajoista yhtenäisistä vihera-
lueista ja niitä yhdistävistä kapeammista vihersormista, jotka myötäile-
vät purolaaksoja. Viheralueverkosto turvaa ekologisten yhteyksien säi-
lymisen Mustavuoren, Östersundomin lintulahtien sekä Sipoonkorven 
kansallispuiston välillä. Tärkein etelä-pohjoissuuntainen yhteys liittyy 
laajaan viheraluekokonaisuuteen, joka ulottuu Uutelasta ja Vartiokylän-
lahdelta Mustavuoren ja Länsisalmen kautta Sipoonkorpeen muodos-
taen yhden Helsingin seudun vihersormista.

Yleiskaavan tarjoamat mahdollisuudet

Östersundomin yleiskaava avaa mahdollisuuden laajentaa Helsingin 
seudun kaupunkimaisen tiivistä yhdyskuntarakennetta itään raideliiken-
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teeseen tukeutuen, mikä on välttämätöntä seudun alueellisesti tasapai-
noisen kasvun turvaamiseksi. Östersundomin toteuttaminen luo edelly-
tyksiä seudun kehittymiseen idän suunnalla myös yleiskaava-aluetta 
laajemmin. 

Östersundom on myös ainutlaatuinen mahdollisuus rakentaa jopa 100 
000 asukkaan kaupunginosa tämän päivän ja huomisenkin osaamisella 
ja teknisillä ratkaisuilla ja luoda kansainvälisesti kiinnostava näyteikku-
na suomalaiselle kaupunkirakentamisen osaamiselle. Tämä mahdolli-
suus on syytä käyttää kunnianhimoisesti ja kestäviä ratkaisuja tavoitel-
len. Rakentaminen kestää vuosikymmeniä ja mahdollistaa kokeilun, tut-
kimuksen ja tuotekehityksen. Östersundomista voidaan tehdä edelläkä-
vijä ja kokeilualusta kaupunkirakentamisen ratkaisuille ja tekniselle tuo-
tekehitykselle. Samalla mahdollistetaan uusien innovaatioiden synty ja 
uusi liiketoiminta. Alan innovatiiviset toimijat tulee houkutella mukaan 
yhteistyöhön rakentamaan kestävää kaupunkia, joka ei kuormita ympä-
ristöä.

Alueen nykytilanne

Nykyisin kaava-alue on pääosin maaseutua, joka sijaitsee Helsingin ja 
Vantaan tiiviin kaupunkirakenteen reunalla. Logistisesti ja liikenteelli-
sesti sijainti on erinomainen, valtakunnallisesti tärkeiden liikenneyh-
teyksien, Porvoonväylän ja Kehä III:n äärellä sekä Vuosaaren sataman 
vieressä. Alue on hyvin saavutettavissa Helsinki-Vantaan lentokentältä. 
Valtaosa nykyisistä n. 6 400:sta asukkaasta asuu Vantaan Länsimäen 
kerrostaloalueella. Helsingin alueella asuu n. 2 000 asukasta. Korsnä-
sissä, Landbossa ja Karhusaaressa on väljästi asemakaavoitettuja 
pientaloalueita, ja Sipoonrannassa on rakenteilla tiiviimpää merenran-
takaupunkia. Alueen pohjoispuolella on Sipoonkorven kansallispuisto ja 
eteläosassa Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet Natura 
2000 –alueet. 

Helsingin alueella Helsingin kaupunki omistaa 61 % maa-alueista (tilan-
ne 14.5.2018). Sipoon ja Vantaan alueilla yksityinen maanomistus on 
vallitsevaa.

Alueen kaavatilanne

Alueen maakuntakaavaa on valmisteltu rinnan yleiskaavan kanssa, ja 
maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan kokouksessaan 12.6.2018 (Uu-
denmaan 2. vaihemaakuntakaava, Östersundomin alue). ELY-keskus 
on lähettänyt Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen (4.7.2018) maa-
kuntavaltuuston päätöksestä, ja esittää maakuntakaavasta kumottavak-
si Uuden Porvoontien eteläpuolella sijaitsevat valkoiset alueet. Kyseiset 
alueet vastaavat yleiskaavan selvitysaluetta.
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Yleiskaavaehdotus toteuttaa maakuntakaavoituksen tavoitteita. Suun-
nittelualueella on voimassa useita yleiskaavoja, jotka Östersundomin 
yhteinen yleiskaava tulee korvaamaan. Suurin osa suunnittelualueesta 
on asemakaavoittamatonta.

Yleiskaavan toteuttamisen vaikutukset

Kaavan merkittävät myönteiset vaikutukset kohdistuvat ennen kaikkea 
seutu- ja yhdyskuntarakenteeseen, pääkaupunkiseudun asuntotarjon-
taan, työllisyyteen ja elinkeinoelämän mahdollisuuksiin. Kaavalla on 
merkittäviä vaikutuksia myös luontoon, maisemaan ja nykyisten asuk-
kaiden oloihin. Osa näistä vaikutuksista on kielteisiä, mutta osaa pysty-
tään tarkemmassa suunnittelussa lieventämään. Yleiskaavan toteutta-
misen vaikutukset on esitetty tarkemmin liitteenä olevassa Vaikutusten 
arviointi -raportissa.

Taloudelliset vaikutukset

Yleiskaavaratkaisulla on suorien kuntataloudellisten vaikutusten lisäksi 
merkittäviä laajempia alue- ja yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia Hel-
singille ja Helsingin seudulle. Östersundomin aikaansaamien aluetalou-
dellisten vaikutusten on arvioitu olevan pääosin uutta taloudellista toi-
mintaa.

Uuden alueen käyttöönotto ja rakentaminen edellyttävät merkittäviä 
etupainotteisia investointeja. Yleiskaavasta kunnille kohdistuvien edel-
lytysinvestointien kustannuksien on arvioitu olevan nimellisarvoltaan 
noin 1,8–1,9 miljardia euroa eli noin 250–300 €/k-m². Edellytysinves-
tointeja ovat esirakentaminen, johtosiirrot, kadut, sillat, liittymät, puistot, 
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilat sekä teknisen huollon tuki-
kohdat. 

Edellytysinvestointien lisäksi on arvioitu kaava-alueella syntyviä muita 
kustannuksia, jotka riippuvat rakentamislaajuudesta ja -aikataulusta se-
kä myöhemmistä päätöksistä. Näitä kustannuksia ovat muun muassa 
liikunnan ja kulttuurin tilat, sosiaali- ja terveydenhuollon tilat sekä me-
rellinen infrastruktuuri. Metro on erotettu alueen toteuttamisen edellyty-
sinvestoinneista. Se käsitellään erillisenä liikennehankkeena osana 
seudullista järjestelmää. Erillisinvestoinneista on arvioitu aiheutuvan ni-
mellisarvoltaan noin 1,0 miljardin euron kokonaiskustannukset eli noin 
150 €/k-m², josta metroinvestoinnin osuus on noin 700 miljoonaa eu-
roa. Alueen toteuttamisen kustannustasoa voidaan pitää kohtuullisena 
verraten yleiseen kustannustasoon pääkaupunkiseudulla.

Maanarvon noususta kunnille 40 vuoden tarkastelujakson aikana kerty-
villä tuloilla (maan myynti- ja vuokratulojen kumulatiivinen nimellisarvo) 
voidaan kattaa alueen rakentamisen edellytysinvestoinnit ja osa erilli-
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sinvestoinneista. Loppuosa erillisinvestoinneista tulee rahoittaa muilla 
keinoilla, kuten liikennejärjestelmähankkeiden valtionosuuksilla ja vir-
kistyspalveluiden, kuten venesatamien ja liikuntahallien, yksityisellä ra-
hoituksella.

Yleiskaavaehdotuksen kuntataloudellinen kokonaisnettovaikutus ilman 
metroinvestointia on nykyarvoltaan noin +200–+550 miljoonaa euroa 
asukasmäärästä riippuen eli keskimäärin noin 3 000–5 500 euroa uutta 
asukasta kohti. Kuntataloudellisesti, nettonykyarvomenetelmällä lasket-
taessa, 100 000 asukkaan skenaario on 80 000 asukkaan skenaariota 
kannattavampi vaihtoehto. 100 000 asukkaan skenaariossa alueen ra-
kentamisen takaisinmaksuaika on noin 40 vuotta metroinvestoinnin 
kanssa.

Yleiskaava-alueen odotettavissa oleva työpaikkojen vähimmäismäärä 
on 15 000, joka vastaa Helsingin itäisen suurpiirin työpaikkamäärää (20 
työpaikkaa/100 asukasta). Östersundomissa tavoitteena on Itä-Helsin-
kiä korkeampi työpaikkaomavaraisuus. Kaavan mahdollistama lasken-
nallinen työpaikkamäärä on 25 000–38 000 työpaikkaa, joka on saavu-
tettavissa kuntien aktiivisilla toimenpiteillä.

Vaikutukset Natura-alueisiin

Useiden suunnitteluvaiheiden sekä niihin liittyvien Natura-arviointien 
(yht. 4 kpl) pohjalta on laadittu kaavaehdotus, joka ei viimeisen Natura-
arvioinnin (5.4.2017) perusteella aiheuta merkittävää haittaa Natura-
alueiden suojelun perusteena oleville luontotyypeille ja lintulajeille.

Sipoonkorpi

Sipoonkorven Natura-alueeseen kohdistuvat vaikutukset vedetään ar-
vioinnissa yhteen seuraavasti: 

”Kaavan toteutuminen, muut Natura-alueen lähialueen kaavat sekä 
yleensä alueen palveluverkoston kehittäminen lisäävät Natura-alueen 
kävijämäärää merkittävästi. Tämän seurauksena maaston kuluminen ja 
eläimistöön kohdistuvat häiriöt lisääntyvät. Tutkimuksien mukaan 
maaston kuluminen keskittyy pääasiassa olemassa olevaan polkuver-
kostoon ja taukopaikoille, mutta myös jossain määrin niiden ulkopuolel-
le. Ulkoilijoiden aiheuttamia haittoja ei voida täysin poistaa, mutta hait-
toja voidaan lieventää ja ohjata liikkumista herkimmiltä alueilta muualle. 
Erityisesti silikaattikallioiden edustavuuden ja luonnontilan heikkenemi-
nen on mahdollista."

"Vaikutukset ovat useimmille suojeltaville luontotyypeille kielteisiä, mut-
ta kokonaisuutena tarkasteltuna todennäköisesti melko pienialaisia. 
Natura-alueen ekologinen rakenne ja toiminta eivät muutu merkittävästi 
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ja alueen eheyteen vaikutukset jäävät korkeintaan kohtalaisen kieltei-
seksi. Yleiskaavaehdotuksella ei arvioida olevan merkittäviä heikentä-
viä vaikutuksia.”

Mainittakoon, että Natura-tietolomakkeen mukaan Sipoonkorven Natu-
ra-alueen linnustoon kuuluvat mm. lintudirektiivin liitteen I lajit kehrääjä 
ja pyy. Linnut eivät kuitenkaan ole Sipoonkorven Natura-alueen suoje-
luperustana, joten niiden osalta ei vaikutuksia arvioida Natura-arviossa. 

Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet

Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet –Natura-alueen osalta 
arvioinnissa todetaan mm. seuraavaa: 

”Kaavan toteutumisesta aiheutuu Natura-alueen linnustoon vain välilli-
siä, Natura-alueen ulkopuolella tapahtuvista muutoksia aiheutuvia vai-
kutuksia. Arvioinnissa tarkastelluista 33 lintulajista puolet on sellaisia, 
joihin kaavan toteutuminen ei käytettävissä olevien tietojen perusteella 
vaikuta. Muihin lajeihin kohdistuu haitallisia vaikutuksia, mutta merkittä-
viä haittoja ei arvioida kohdistuvan yhteenkään Natura-alueen suojelu-
perusteena esitettyyn lintulajiin. Joidenkin lajien kohdalla tämä kuiten-
kin edellyttää tiukkaa kulunohjausta, luonnonhoitosuunnitelmia ja huo-
lellista linnuston huomioon ottamista myös osayleiskaavoja tai asema-
kaavoja laadittaessa."

"Merkittävää haittaa vähäisempiä vaikutuksia kohdistuu mm. pyyhyn, 
ruisrääkkään, kehrääjään ja Natura-alueella harvoin pesivään mehiläis-
haukkaan. Haitat aiheutuvat kulkuyhteyksien heikentymisestä (pyy) ja 
Natura-alueen ulkopuolella olevien elinympäristöjen tai ruokailupaikko-
jen vähenemisestä (mehiläishaukka) sekä ulkoilukäytön lisääntymisen 
aiheuttamista häiriöistä (pyy, ruisrääkkä, kehrääjä). Koko kaava-alueen 
maankäyttöratkaisulla on kielteisiä vaikutuksia myös uuttukyyhkyn ja 
nuolihaukan pesintään sekä eräiden muuttoaikoina tavattavien lajien 
(jouhisorsa, liro, suokukko) esiintymiseen. Helpoiten tunnistettavat hai-
talliset vaikutukset aiheutuvat lisääntyvästä virkistyskäytöstä, kaupunki-
maisen maankäytön mukanaan tuomasta petoeläinten ja varislintujen 
lisääntyvästä saalistuksesta sekä alueen muuttumisesta maaseutumai-
sesta kaupunkimaiseksi alueeksi."

"Luontotyypeistä silikaattikallioihin voi kohdistua ulkoilun lisääntymises-
tä johtuen kallioalueiden kasvillisuuden kulumista. Luontotyyppiin koh-
distuvat vaikutukset ovat välillisiä, (asukkaiden) liikkumisesta syntyviä. 
Ihmisten liikuntatottumuksia on tutkittu, ja niistä voidaan vetää yleistä-
viä johtopäätöksiä siitä, minkälaisiin ympäristöihin liikkuminen kohdis-
tuu. Todellinen liikkumiskäyttäytyminen tulee ilmi vasta maankäytön to-
teuduttua."
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"Huomioiden yleiskaavassa esitetyt ulkoiluun soveltuvat viheralueet Ka-
sabergetin–Labbackan ympäristössä sekä Västerkullan alueella, liikku-
misesta valtaosa on kanavoitavissa Natura-alueen ulkopuolelle tai Na-
tura-alueella olevalle ulkoiluverkostolle. Silikaattikallioihin arvioidaan 
kohdistuvan korkeintaan kohtalaisia haitallisia vaikutuksia varovaisuus-
periaatteen mukaan."

"Lisääntyvä ulkoilu voi lisätä kulumista myös boreaaliset lehdot -luonto-
tyypillä, mutta vaikutuksien arvioidaan olevan korkeintaan vähäisiä."

"Alueen suojelutavoitteet määrittävät miten merkittävä alue on luonto-
tyypin tai lajin suotuisan suojelutason tai Natura 2000 -verkoston yhte-
näisyyden kannalta." Arvioinnissa todetaan, että toteuttamalla esitetyt 
lieventämistoimet "vaikutukset luontotyyppeihin eivät ole todennäköi-
sesti merkittäviä eikä luontotyyppien kannalta tarkasteltuna Natura-alu-
een eheys kärsi. Alueen kosteikot ja niiden rantapellot muodostavat ko-
konaisuuden, jossa linnut voivat esimerkiksi häiriötilanteissa siirtyä alu-
eelta toiselle. Yleiskaavan tuoma maankäyttö saattaa heikentää koko-
naisuuden toimivuutta häirinnän lisääntyessä ja Natura-alueen ulko-
puolisten ruokailualueiden vähentyessä.”

Lausunnot Natura-arvioinnista

Östersundom-toimikunta pyysi 28.4.2017 Natura-arvioinnista luonnon-
suojelulain 65 §:n mukaiset lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselta ja 
niiltä, joiden hallinnassa luonnonsuojelualue on. Lausunnot saatiin 
ELY-keskukselta, Metsähallitukselta ja kolmelta muulta luonnonsuoje-
lualueen haltijalta. ELY-keskus ja Metsähallitus päätyvät lausunnois-
saan saman sisältöisiin johtopäätöksiin. 

Uudenmaan ELY-keskus toteaa, että muutettu yleiskaavaehdotus ei 
merkittävästi heikennä Sipoonkorven Natura 2000 –alueen suojelun 
perusteena olevia luonnonarvoja, kun esitetyt lieventämistoimenpiteen 
toteutetaan. 

Laaditun Natura-arvioinnin johtopäätöksistä poiketen ELY-keskus kat-
soo kuitenkin, että vaikutukset ovat Natura-arvioinnissa esitetyistä lie-
ventämistoimista huolimatta merkittävästi heikentäviä Mustavuorenleh-
to ja Östersundomin lintuvedet Natura 2000 -alueen suojelun perustee-
na oleville seuraaville luonnonarvoille: kehrääjä, pyy, silikaattikalliot ja 
eheys linnuston kannalta tarkasteltuna. Merkittävät vaikutukset voitai-
siin ELY-keskuksen mukaan välttää, jos kaavaehdotukseen tehtäisiin 
seuraavat muutokset:

 Salmenkallion–Kantarnäsbergetin alueet osoitetaan luonnonsuoje-
lualueena, joka mahdollistaa virkistyskäytön ohjaamiseksi tarvitta-
vien liikkumiskieltojen ja -rajoitusten määräämisen luonnonsuojelua-
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lueen rauhoitusmääräyksillä. Muilta osin selvitysalueen maankäyttö 
ratkaistaan siten, että alueet osoitetaan rakentamattomina pääosin 
virkistyskäytön tarpeisiin.

 Ekologista metsäyhteyttä Sipoonkorpeen levennetään ja sen säily-
minen turvataan, kunnes mahdollinen korvaava metsäyhteys on ke-
hitetty ja osoitettu toimivaksi.

ELY-keskus esittää Natura-lausunnossa esittämänsä johtopäätökset 
myös lausunnossaan ja muistutuksessaan yleiskaavaehdotuksesta. 

Natura-arvioinnista annetuissa lausunnoissa esitetyt näkökohdat on 
huomioitu kaavamääräyksissä. Selvitysaluetta ei kuitenkaan ole muu-
tettu luonnonsuojelu- ja virkistysalueeksi, koska luonnonsuojelutarpeet 
ovat ratkaistavissa myös yleiskaavassa esitetyllä tavalla ja koska kaa-
van valmistelun aikana on käynyt ilmeiseksi, että suojelualueen laajen-
nustarpeen määrittely ja suhde mahdollisiin rakentamisalueisiin edellyt-
tävät yleiskaavaa tarkempaa suunnittelua. Sen sijaan selvitysalueen 
kaavamääräystä on täydennetty, ja selvitysalueelle on lisätty ajoitus-
määräys, joka velvoittaa perustamaan tarvittavat luonnonsuojelualueet 
muun yleiskaava-alueen rakentamisen edistyessä. Ratkaisun tarkem-
mat perustelut on esitetty vuorovaikutusraportissa vastineessa ELY-
keskuksen muistutukseen.

Yleiskaavan käsittelyvaiheet vuodesta 2015 eteenpäin

Yleiskaavan valmistelu kevään 2015 nähtävilläolon jälkeen

Natura-alueiden suojelu on saanut yleiskaavan valmistelussa poikkeuk-
sellisen merkittävän roolin, ja suojelukysymysten ratkaiseminen on pit-
kittänyt yleiskaavan valmistelua useilla vuosilla. Kuitenkin pääosa Natu-
ra-alueiden suojeluarvoista arvioitiin turvatuiksi jo vuoden 2014 kaa-
vaehdotuksessa. 

Syksyllä 2014 Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta, Sipoon kun-
nanhallitus ja Vantaan kaupunginhallitus olivat puoltaneet yleiskaa-
vaehdotuksen asettamista nähtäville. Östersundom-toimikunta päätti 
9.12.2014 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville, ja se oli nähtävillä ke-
väällä 2015. 

Kaavan hyväksymisen kannalta merkittävimmäksi asiaksi nousivat kaa-
van vaikutukset tiettyihin Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuve-
det Natura 2000 -alueen suojelun perusteena oleviin lintulajeihin ja 
luontotyyppiin. Kaavaehdotuksen Natura-arvioinnin ja Uudenmaan 
ELY-keskuksen lausunnon mukaan yleiskaavaehdotuksella oli luon-
nonsuojelulaissa tarkoitettuja merkittävästi heikentäviä vaikutuksia lin-
tulajeista kehrääjään, pyyhyn ja ruisrääkkään, luontotyypeistä kasvi-
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peitteisiin silikaattikallioihin ja ELY-keskuksen mukaan myös Natura-
alueen eheyteen.

Luonnonsuojelulain säännösten mukaan viranomainen ei saa hyväksyä 
suunnitelmaa, jos Natura-arviointimenettely osoittaa suunnitelman mer-
kittävästi heikentävän niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue 
on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Lainsäädännön mukaan kaa-
vaehdotuksen hyväksyminen edellyttäisi tällöin valtioneuvoston päätös-
tä siitä, että kaavaehdotus on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun 
kannalta pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole.

Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen Östersundom-toimikunta neu-
votteli kaavaratkaisusta Uudenmaan liiton, Uudenmaan ELY-keskuk-
sen ja ympäristöministeriön kanssa. Tavoitteeksi muodostui Natura-
lainsäädännön kannalta hyväksyttävän ratkaisun löytäminen niin, ettei 
kaavaratkaisulle tarvitse hakea poikkeamislupaa valtioneuvostolta on-
gelmallisiksi arvioitujen kolmen lintulajin ja yhden luontotyypin takia. 

Yhtenä mahdollisuutena tutkittiin kehrääjän ja pyyn suojelun toteutta-
mista laajentamalla Sipoonkorven kansallispuistoa, koska kansallis-
puistoa ympäröivillä alueilla esiintyy kehrääjiä ja pyitä runsaslukuisem-
min kuin Salmenkallion alueella. Tällainen vaihtoehto tulkittiin kuitenkin 
kompensaatiomenettelyksi, jollainen olisi mahdollinen vain siinä ta-
pauksessa, että suunnitelma toteutettaisiin em. valtioneuvoston päätök-
sellä.

Työtä jatkettiin suunnittelemalla ja arvioimalla erilaisia vaihtoehtoisia 
metrolinjaus- ja maankäyttöratkaisuja ja keinoja haitallisten luontovai-
kutusten lieventämiseen.  Samalla kaavaratkaisua kehitettiin edelleen 
huomioiden myös muut yleiskaavan tavoitteet kuten asuntotuotannon, 
elinkeinotoiminnan ja kaavan taloudellisen toteuttamiskelpoisuuden ta-
voitteet. Valmistelua ovat lisäksi ohjanneet kaavaehdotuksesta keväällä 
2015 annetut lausunnot ja muistutukset. Uusi kaavaehdotus perustuu 
ns. suora metrolinjaus -vaihtoehtoon.

Muutettu kaavaehdotus

Östersundom-toimikunnalle esiteltiin 26.6.2017 kaavaehdotus, jota oli 
muutettu huomattavasti verrattuna keväällä 2015 nähtävillä olleeseen 
ehdotukseen. Suurimmat muutokset koskivat metrolinjausta, Salmen-
kallion aluetta, Mustavuoren ja Sipoonkorven välistä viheryhteyttä sekä 
maankäytön tehokkuutta.

Metrolinjaus oli suoristettu niin, ettei se kulje lähellä Natura-alueita si-
jaitsevan Salmenkallion alueen kautta, ja samalla Salmenkallion met-
roasema oli poistettu. Salmenkallio ja siihen liittyvät Talosaaren ja Rib-
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bingön alueet merkittiin selvitysalueeksi, jonka maankäyttö ratkaistaan 
tarkemmassa suunnittelussa. 

Helsingin ja Vantaan rajalla Länsisalmen alueella muutettiin kaupunki-
rakennetta siten, että Mustavuoren ja Sipoonkorven välinen viheryhteys 
ja Westerkullan kartanoa ympäröivät peltoalueet muodostavat yhdessä 
laajan viheralueen. Alue liittyy seudulliseen vihersormeen, joka ulottuu 
Uutelasta ja Vartiokylänlahdelta Mustavuoren kautta Sipoonkorpeen.

Rakentamista tehostettiin varsinkin metroasemien ja pääkatujen varsil-
la, ja kerrostalovaltaisen rakentamisen osuus on kasvanut. Arvio raken-
tamisen kokonaismäärästä on säilynyt kuitenkin suurin piirtein ennal-
laan, mm. koska Salmenkalliosta on poistettu rakentamisalueet. 

Maa-ainesten käsittelyalueen kolmesta sijaintivaihtoehdosta kaavaeh-
dotukseen valittiin Hältingbergetin alue, joka sijaitsee Porvoonväylän 
pohjoispuolella Landbon liittymän tuntumassa. Valinta perustuu ympä-
ristövaikutusten arviointiin (YVA) ja teknistaloudelliseen vertailuun. 

Muutettu yleiskaavaehdotus on keväällä 2015 nähtävillä olleeseen eh-
dotukseen verrattuna taloudellisesti toteuttamiskelpoisempi. Syitä kaa-
vataloudellisen yhtälön paranemiseen ovat maankäytön tehostuminen 
ja kerrosalan sijoittuminen aiempaa suuremmassa määrin kuntien 
omistamille maille.  

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset olivat olennaisia, joten ehdotus 
tuli asettaa uudelleen nähtäville.

Kuntien ja ELY-keskuksen lausunnot muutetusta kaavaehdotuksesta

Östersundom-toimikunta päätti 26.6.2017 pyytää Helsingin ja Vantaan 
kaupunkien, Sipoon kunnan sekä Uudenmaan ELY-keskuksen lausun-
not Östersundomin yhteisen yleiskaavan muutetusta kaavaehdotukses-
ta (26.6.2017). Lausunnot päätettiin pyytää ennen kaavaehdotuksen 
nähtäville asettamista, jotta kaavaehdotuksen hyväksymisen edellytyk-
set voitaisiin varmistaa ennen kuin kaavaehdotus asetetaan uudelleen 
nähtäville.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta antoi asiasta lausuntonsa kau-
punginhallitukselle 29.8.2017. Helsingillä ja Sipoolla ei ollut huomautet-
tavaa kaavaehdotuksen sisältöön. Vantaa esitti joitakin tarkistuksia 
Vantaan aluetta koskeviin kaavamerkintöihin ja määräyksiin. 

Uudenmaan ELY-keskus esitti kaavaan muutoksia koskien selvitysa-
luetta, Mustavuoren ja Sipoonkorven välistä ekologista yhtyettä sekä 
Porvoonväylälle merkittyä uutta liittymää. ELY-keskus esitti myös joita-
kin huomioita sekä tarkistuksia ja täydennyksiä kaava-aineistoon kos-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2018 14 (69)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/3
04.09.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 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

kien uhanalaisia luontotyyppejä, vähittäiskaupan määräyksiä, liikenne-
järjestelmää, maa-ainesten käsittelyaluetta sekä kaavamääräyksiä 
yleensä. Lisäksi ELY-keskus totesi, että metrohanke edellyttää YVA-
menettelyä.

Lausuntojen perusteella kaavaehdotukseen tehtiin mm. seuraavia muu-
toksia ja täydennyksiä: 

 Westerkullan kartanon peltoalueet osoitettiin merkinnällä MA–mai-
semallisesti arvokas peltoalue.

 Westerkullan kartanon peltoalueisiin liittyvä alue osoitettiin merkin-
nällä viheralue.

 Länsisalmen rakentamisalueelle osoitettua katua siirrettiin.
 Kaavamääräyksiä täsmennettiin mm. ekologisen yhteyden kehitet-

tävän osan, vaiheistetun rakentamisalueen sekä vähittäiskaupan 
osalta.

 Kaavaselostusta täydennettiin mm. selvitysalueen, ekologisen yh-
teyden kehitettävän osan, vaiheistetun rakentamisalueen sekä maa-
ainesten käsittelyalueen osalta.

 Kaavaselostuksen liitteenä olevaa virkistysverkkosuunnitelmaa päi-
vitettiin.

 Vaikutusten arviointiraporttia täydennettiin mm. selvitysalueen, eko-
logisen yhteyden kehitettävän osan, vaiheistetun rakentamisalueen 
sekä maa-ainesten käsittelyalueen osalta.

Lisäksi kaavaehdotukseen tehtiin mm. seuraavia muutoksia: 

 Puroniityn virkistysyhteystarve linjattiin keskeisemmin.
 Länsisalmen ja Östersundomin rakentamisalueiden välisen virkisty-

salueen rajoja siirrettiin.
 Metron toteuttamispäätökseen sidottua yleiskaavan toteuttamisen 

ajoitusmääräystä muutettiin maakuntakaavaehdotukseen perustuen 
siten, ettei se koske Vantaan Länsimäkeä.

Kaavaehdotuksen asettaminen uudelleen nähtäville

Kuntien ja ELY-keskuksen lausuntojen perusteella muokattu kaavaeh-
dotus esiteltiin Östersundom-toimikunnalle 15.12.2017, ja toimikunta 
päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lau-
sunnot. Muutettu yleiskaavaehdotus oli nähtävillä 11.1.–9.2.2018.

Kaavaehdotuksesta saatiin nähtävilläoloaikana 75 muistutusta, joihin 
sisältyi Uudenmaan ELY-keskuksen muistutus. Uudenmaan ELY-kes-
kus esitti kaavaan muutoksia koskien selvitysaluetta, Mustavuoren ja 
Sipoonkorven välistä ekologista yhtyettä sekä Porvoonväylälle merkit-
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tyä uutta liittymää. ELY-keskus esitti myös tarkistuksia ja täydennyksiä 
kaava-aineistoon koskien erityisesti suojeltavaa lajia lahokaviosammal. 

Muissa muistutuksissa esille nostettuja aihepiirejä olivat mm. liikennea-
siat, luontoarvot ja luonnonsuojelu, kulttuurimaisema ja selvitysten ja 
vaikutusten arvioinnin riittävyys. Kaavamerkinnöistä kritiikkiä saivat eri-
tyisesti selvitysalue, vaiheistettu rakentamisalue sekä alue, jonka omi-
naispiirteet säilytetään. Esille tuotiin myös maanomistajien vaikea tilan-
ne ja pitkän rakennuskiellon vaikutukset. Selvästi eniten kritiikkiä herätti 
Landbon nykyisen asuntoalueen läheisyyteen sijoitettu maa-ainesten 
käsittelyalue. Asiasta muistuttivat Östersundom-seura ry sekä lukuisat 
yksityishenkilöt saman sisältöisillä muistutuksillaan.

Kaavaehdotuksesta saatiin 16 lausuntoa. Uudenmaan maakuntahalli-
tus katsoi, että kaavaehdotus sopeutuu maakuntakaavan kokonaisuu-
teen ja ottaa asianmukaisesti huomioon maakuntakaavan sisältövaati-
mukset maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Metsähalli-
tus esitti muutoksia Sipoonkorpea, selvitysaluetta ja ekologisia yhteyk-
siä koskeviin kaavaratkaisuihin. Museovirasto kiinnitti huomiota mm. 
muinaismuistolain aiheuttamaan tutkimusvelvoitteeseen ja Porvoon 
museo kulttuuriympäristöjen arvottamiseen sekä Majvikin ja Granön 
kaavamerkintöihin ja -määräyksiin. 

Porvoon kaupunki nosti esille pääkaupunkiseudun idän suunnan jouk-
koliikenneratkaisut. HSL katsoi mm., että muutettu yleiskaavaehdotus 
antaa edellistä ehdotusta paremmat mahdollisuudet raideliikenteeseen 
tukeutuvan maankäytön muodostumiseen, koska asemia on vähem-
män, metron linjaus on suoristettu ja maankäyttöä tiivistetty asemien 
ympäristössä. HSY kiinnitti huomiota mm. vesihuollon alue- ja tunneli-
varauksiin. Etelä-Suomen Energia Oy ja Fingrid Oyj esittivät muutoksia 
voimalinja- ja maakaapelimerkintöihin.

Helsingin seudun kauppakamari piti tärkeänä, että idän suunnan mer-
kittävä rakentamispotentiaali saadaan viimein käyttöön. Kauppakamari 
kommentoi mm. kaupan ohjausta ja liikennettä koskevia asioita.

Seuraavat tahot eivät antaneet lausuntoa: Etelä-Suomen aluehallintovi-
rasto (AVI), Liikennevirasto, liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenteen 
turvallisuusvirasto (Trafi), ympäristöministeriö, Espoon, Hyvinkään, Jär-
venpään, Kauniaisten ja Keravan kaupungit, Kirkkonummen, Mäntsä-
län, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan sekä Vihdin kunnat, Helsingin 
ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitokset, Tuusulan seudun vesilaitos, 
Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin Satama Oy sekä Vantaan 
Energia ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy.

Vuorovaikutusraportissa (muutettua yleiskaavaehdotusta koskevat lau-
sunnot ja muistutukset, 19.6.2018) on esitetty yhteenvedot kaavaehdo-
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tuksesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä 
vastineet niissä esitettyihin asioihin. Esitetyt näkökohdat on otettu huo-
mioon tarkoituksenmukaisilta osin ottaen huomioon kaavan tavoitteet.

Viranomaisneuvottelu

Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 19.4.2018. Neuvotte-
luun osallistuivat Östersundom-toimikunnan, ELY-keskuksen, ympäris-
töministeriön, Liikenneviraston, Metsähallituksen ja Uudenmaan liiton 
edustajat sekä Helsingin ja Vantaan kaupunkien asiantuntijoita. Neu-
vottelussa käytiin läpi ELY-keskuksen muistutuksessa esille nostetut 
muutostarpeet. Neuvotteluratkaisuun päästiin kaikissa asiakohdissa lu-
kuun ottamatta yleiskaavaan merkittyä selvitysaluetta. ELY-keskus kat-
soo, että Natura-alueen suojelun perusteena olevien luontoarvojen 
suojelemiseksi luonnonsuojelualuetta on laajennettava nimenomaan 
yleiskaavassa, eikä asiaa voi jättää ratkaistavaksi tarkemmassa suun-
nittelussa. Luonnonsuojelualuetta ei yleiskaavaehdotuksessa ole kui-
tenkaan laajennettu, koska luonnonsuojelutarpeet ovat ratkaistavissa 
myös yleiskaavassa esitetyllä tavalla ja koska kaavan valmistelun aika-
na on käynyt ilmeiseksi, että suojelualueen laajennustarpeen määrittely 
ja suhde mahdollisiin rakentamisalueisiin edellyttää yleiskaavaa tar-
kempaa suunnittelua.

Nähtävilläolon jälkeen yleiskaavaan tehdyt muutokset

Muutetun kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen on valmisteltu tarkis-
tettu kaavaehdotus. Kaavakarttaan, -merkintöihin ja määräyksiin on 
tehty muistutuksien ja lausuntojen perusteella seuraavat muutokset: 

 Porvoonväylän uusi eritasoliittymä on muutettu varaukseksi eritaso-
liittymälle, ja liittymävarauksen kohdalle on lisätty silta. Liittymäva-
raukselle on annettu määräys: ”Eritasoliittymän toteuttaminen edel-
lyttää, että liittymä täyttää Euroopan laajuiselle TEN-T -ydinverkolle 
asetetut palvelutasotavoitteet.”

 Selvitysalueen rajausta on muutettu siten, ettei se sisällä yksityisten 
maita. Selvitysalueen merkinnän selitys on täsmennetty: ”Selvitysa-
lue, jolla on erityisiä luontoarvoja”, ja sen määräystä on muutettu. 
Lisäksi selvitysalueelle on annettu ajoitusmääräys: ”Selvitysalueelle 
on laadittava tarkempi suunnitelma ja perustettava tarvittavat luon-
nonsuojelualueet ennen kuin asukasmäärä kilometrin etäisyydellä 
selvitysalueesta ylittää 10 000 asukasta.”

 Länsisalmen vaiheistettu rakentamisalue -merkintä on poistettu ja 
korvattu ajoitusmääräyksellä: ”Länsisalmen asuntoalueen tarkem-
massa suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee varmistaa metsälajis-
ton liikkumisen kannalta toimivan ekologisen yhteyden säilyminen 
Sipoonkorven kansallispuiston ja Natura 2000 -verkostoon kuuluvan 
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alueen Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet välillä. Yh-
teyttä ei saa heikentää ennen kuin Länsisalmen alueen länsipuoli-
nen uusi ekologinen yhteys on käytettävissä.”

 Jätevedenpuhdistamon tulotunnelit (2 kpl) ja purkutunneli on lisätty 
kaavakarttaan

 Länsimäen ja Vaaralan alueelle on lisätty maanalainen 400 kV maa-
kaapeli Länsisalmi–Viikinmäki

 Ulkoilualueelle sijoittuneet asuinrakennusten alueet Puroniityn poh-
joisosassa on muutettu ”alueeksi, jonka ominaispiirteet säilytetään”

 Långörenissa ja Skutholmenin länsirannalla on tarkistettu luonnon-
suojelualueen rajausta Metsähallituksen hallinnoiman maan mukai-
seksi

 Majvikissa on laajennettu vähäisesti kerrostalovaltaista aluetta tar-
kempaan suunnitteluun perustuen

 Granötä koskevan merkintään on lisätty: ”Alueelle voidaan vähäi-
sessä määrin sijoittaa pysyvää asutusta olevaan kylärakenteeseen 
ja vesiliikenteeseen tukeutuen”

 Venesatama-alueelle (Karhusaaressa) on annettu määräys: ”Alu-
eelle voidaan sijoittaa sellaista veneilyä ja saariston asutusta ja vir-
kistyskäyttöä palvelevaa toimintaa, joka voi sijaita asutuksen lähei-
syydessä”

 Yleisiin määräyksiin on lisätty: Tarkemmassa suunnittelussa on 
huomioitava: …erityisesti suojeltavat lajit ja selostuksen liitekartta 
”Arvokkaat luontokohteet”

 Arvokkaat luontokohteet -liitekarttaan on lisätty lahokaviosammalha-
vainnot

 Selostusta, vaikutusten arviointiraporttia, luontovaikutusten arviointi-
raporttia ja teknistaloudellista selvitystä on päivitetty ja täydennetty.

Lisäksi on tehty seuraavat muutokset: 

 Länsisalmessa on laajennettu vähäisesti aluetta, jonka ominaispiir-
teet säilytetään

 Kaavakartalle on lisätty informatiivisena päällekkäismerkintänä Si-
poonkorven kansallispuiston alue

 Kaavakartalle on lisätty kaavaselostuksessa käytettyjä ja kaavan 
kannalta keskeisiä paikannimiä.

Kaavakarttaan ja -määräyksiin on lisäksi tehty teknisiä ja luettavuutta 
parantavia muutoksia, jotka eivät vaikuta kaavan sisältöön.

Vuorovaikutus kaavan valmistelun aikana

Eri suunnitteluvaiheissa käyty vuorovaikutus ja saadut mielipiteet, kan-
nanotot, muistutukset ja lausunnot on koottu erillisiin raportteihin suun-
nitteluvaiheittain.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja yleiskaavaluonnosta koskevat 
mielipiteet ja kannanotot sekä niihin annetut vastineet on koottu 
9.2.2012 päivättyyn raporttiin “Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja 
yleiskaavaluonnosta koskevat mielipiteet ja kannanotot sekä niihin an-
netut vastineet”. Östersundom-toimikunta on hyväksynyt vastineet ke-
väällä 2012. 

Yleiskaavaehdotuksen valmistelun aikana saapuneet mielipiteet ja nii-
hin annetut vastineet on koottu 27.10.2014 päivättyyn vuorovaikutusra-
porttiin “Vuorovaikutus yleiskaavaehdotuksen valmistelun aikana”. Ös-
tersundom-toimikunta on hyväksynyt vastineet päättäessään kaavaeh-
dotuksen nähtäville asettamisesta 9.12.2014.

Keväällä 2015 nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta (9.12.2014) 
saadut muistutukset, lausunnot ja nähtävilläoloajan jälkeen saapuneet 
kirjeet sekä vastineet näihin on koottu 15.12.2017 päivättyyn vuorovai-
kutusraporttiin ”Yleiskaavaehdotusta (9.12.2014) koskevat lausunnot ja 
muistutukset”.

Muutetusta kaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja muistutukset sekä 
vastineet näihin on koottu 19.6.2018 päivättyyn vuorovaikutusraporttiin 
”Muutettua yleiskaavaehdotusta koskevat lausunnot ja muistutukset”.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta kaa-
vaselostuksesta. Esityslistan liitteenä olevan aineiston lisäksi yleiskaa-
va-aineistoon kuuluvat seuraavat raportit: 

 Östersundomin liikennejärjestelmäselvitys, suora metro, Strafica 
Oy, 31.3.2017

 Teknistaloudellinen selvitys, 19.6.2018
 Taloudellisten vaikutusten arviointi, Ramboll Finland Oy 8.5.2017
 Kaupan palveluverkon suunnittelu ja vaikutusten arviointi suoran 

metron vaihtoehdossa, WSP Finland Oy, 30.3.2017
 Ekologisen verkoston tarkastelu, 26.6.2017
 Suora metro –kaavaehdotuksen luontovaikutusten arviointi, Sito Oy 

& Enviro Oy, 31.3.2017, täydennetty 19.6.2018
 Arvio Östersundomin yhteisen yleiskaavan Suora metro –vaihtoeh-

don vaikutuksista Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -
Natura-alueeseen (FI0100065) sekä Sipoonkorven Natura-aluee-
seen (FI0100066), Sito Oy & Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, 
5.4.2017

 Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto Östersundomin yhteisen 
yleiskaavan Natura-arvioinnista, 27.10.2017
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Raportit ovat luettavissa verkossa osoitteessa:

https://yhteinenostersundom.fi/yleiskaava/tarkistettu-kaavaehdotus/

  

Jatkotoimenpiteet

Yleiskaavan hyväksymisestä päättää kuntien yhteinen Östersundom-
toimikunta. Hyväksymisen edellytyksenä toimikunnassa on, että Helsin-
gin, Vantaan ja Sipoon kunnanvaltuustot ovat päättäneet saman sisäl-
töisillä päätöksillään puoltaa kaavaehdotuksen hyväksymistä. Menette-
ly on kirjattu kuntien sopimukseen yhteisen yleiskaavan laatimisesta. 

Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on pyydetty lähettä-
mään tieto.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilkka Laine, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37055

ilkka.laine(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarkistettu kaavaehdotus, päivätty 9.12.2014, muutettu 15.12.2017 ja 
19.6.2018

2 Kaavaselostus, 19.6.2018
3 Vaikutusten arviointi, 19.6.2018
4 Vuorovaikutusraportti, muutettua yleiskaavaehdotusta koskevat lausun-

not ja muistutukset, 19.6.2018
5 Havainnekuva, 26.6.2017
6 Östersundom-toimikunnan pöytäkirja, 19.6.2018

Oheismateriaali

1 Muutetusta yleiskaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja ELY-keskuk-
sen muistutus

2 Muistutukset
3 Mahdollisuuksien Östersundom -esite
4 ELY-keskuksen valitus Östersundomin maakuntakaavasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ne muistutuksen esittäneet, jot- Esitysteksti

https://yhteinenostersundom.fi/yleiskaava/tarkistettu-kaavaehdotus/
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ka ovat ilmoittaneet osoitteensa Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Ne hyväksymispäätöksen pyytä-
neet, jotka ovat ilmoittaneet 
osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/ Villeneuve

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 28.08.2018 § 402
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§ 414
Pyöräväylien talvihoidon parantaminen

HEL 2018-008539 T 10 05 03

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi Pyöräväylien prio-
risoidun talvihoidon loppuraportin.

Hyväksyessään 28.8.2019 toimialan talousarvioesityksen vuodelle 
2019 lautakunta totesi, että pyöräväylien talvikunnossapito, useiden 
muiden budjetin ulkopuolisten tarpeiden ohella, on merkittävää ja sen 
huolellinen arviointi lopullisen budjettiesityksen valmistelussa on tärke-
ää.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Pekka Isoniemi. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä muutti esityksen perusteluja seuraavasti:

Esittelijän perusteluista poistetaan kohta 15. Asia sisältyy talousarvio-
ehdotuksen liiteasiakirjoihin.

Vastaehdotus:
Kaisa Hernberg: Lisätään päätöstekstiin: "Hyväksyessään 28.8.2019 
toimialan talousarvioesityksen vuodelle 2019 lautakunta totesi, että 
pyöräväylien talvikunnossapito, useiden muiden budjetin ulkopuolisten 
tarpeiden ohella, on merkittävää ja sen huolellinen arviointi lopullisen 
budjettiesityksen valmistelussa on tärkeää."

Kannattaja: Mai Kivelä

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Kaisa 
Hernbergin vastaehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tuomas Lautaniemi, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 39463

tuomas.lautaniemi(a)hel.fi
Kaisa Komulainen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39463

kaisa.komulainen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Pyöräväylien priorisoitu talvihoito LOPPURAPORTTI

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi Pyöräväylien 
priorisoidun talvihoidon loppuraportin.

Esittelijän perustelut

Helsingissä on ollut jo pitkään vahva poliittinen tahtotila pyöräliikenteen 
edistämiseksi. Pyöräilyn edistämisohjelma hyväksyttiin kaupunginhalli-
tuksessa tammikuussa 2014 ja sen toimenpiteitä on toteutettu siitä läh-
tien. Edistämisohjelman tavoitteena on pyöräliikenteen määrän ympäri-
vuotinen kasvattaminen.

Pyöräilyn edistämisohjelmassa on määritelty toimenpiteet ympärivuoti-
sen pyöräilyn kasvattamiseksi. Ohjelman mukaisesti toimivaan talvihoi-
toon tulee panostaa siten, että tärkeimmät pyöräväylät saadaan pidet-
tyä käyttökelpoisina ympäri vuoden. Tämä edellyttää sopivan kaluston 
hankintaa ja yhtenäisten ylläpidon laatuvaatimusten kehittämistä ja laa-
timista. Edistämisohjelmassa edellytetään talvihoidon menetelmien ja 
kaluston kehittämistä siten, että pyöräliikenneverkon ympärivuotinen yl-
läpito onnistuu kustannustehokkaalla tavalla ja että pyöräreittien kun-
nossapitoluokitus päivitetään pyöräreittien tärkeyden mukaisesti.

Rakennusviraston ylläpitotoimisto (nyk. kaupunkiympäristön toimialan 
yleiset alueet –yksikkö) käynnisti pyöräilyn edistämisohjelman toimen-
piteiden mukaisesti tehostetun talvihoidon kokeilun pyöräväylillä syksyl-
lä 2015. Kokeilun yhteydessä kartoitettiin pyöräilijöiden kokemuksia ja 
palautetta pyöräväylien talvihoidosta.

Tehostetun talvihoidon kokeilun tavoitteiksi asetettiin Helsingin katu-
verkkoon, yhdyskuntarakenteeseen ja ilmastoon sopivan pyöräväylien 
talvihoidon menetelmän kehittämisen, talvihoidon laatukriteeristön ke-
hittämisen sekä laadukkaamman talvihoidon kustannusten selvittämi-
sen päätöksenteon pohjaksi. Samalla asetettiin tavoitteeksi kokeiluver-
koston laajentaminen vuosittain yhdellä reitillä siten, että reittejä on 
enintään neljä ja yhteensä korkeintaan 40 km laajuinen verkosto.

Kokeilun ensimmäisenä talvena 2015-2016 tehostetussa talvihoidossa 
oli kaksi reittiä, joiden yhteispituus oli 8,7 km. Talvihoidon menetelmänä 
käytettiin harjaamista ja talven aikana kokeiltiin liukkaudentorjunta-ai-
neina Granlux-liuosta, kaliumformiaattia, karkeaa suolaa ja suolaliuos-
ta. Reiteille ei asetettu laatuvaatimuksia, vaan tavoitteena oli selvittää, 
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miten harjaaminen soveltuu talvihoitoon Helsingissä ja minkälainen laa-
tutaso reitille on mahdollista tällä menetelmällä saada. Kokeilureittien 
talvihoidosta vastasi Stara.

Talvella 2016-2017 reittiä kasvatettiin merkittävästi, ja kokeiluverkoston 
pituus kolmella reitillä oli 30,1 km. Kokeilu laajennettiin toimimaan myös 
kahdella kilpailutetulla urakka-alueella, joista tehostetusta talvihoidosta 
vastasi alueen alueurakoitsija. Menetelminä käytettiin harjausta ja liuk-
kaudentorjunta-aineena suolaliuosta, karkeaa suolaa ja suolaliuosta. 
Laatuvaatimuksia täsmennettiin seuraavasti: ”Reitti tulee olla hoidettu 
toimenpideajan voimassa ollessa siten, että pyöräily on sujuvaa, turval-
lista ja liukkautta ei esiinny. Erityisten sääolojen vallitessa voidaan käyt-
tää auraa ja hiekoitusta. Normaaleissa olosuhteissa sepelin käyttöä ei 
sallita. Toimenpideaika ja laatulupaus ovat voimassa arkipäivisin klo 7-
17. Viikonloppuisin voimassa normaalit A-luokan laatuvaatimukset.”

Talvella 2017-2018 reittejä muokattiin edelleen, ja tehostetun talvihoi-
don verkosto koostui viidestä reitistä, joiden yhteispituus oli 34,2 km. 
Menetelmät ja liukkaudentorjunta-aineet olivat samat kuin edellisenä 
talvena, mutta laatuvaatimuksia tiukennettiin viikonlopun osalta seuraa-
vasti: ”Toimenpideaika ja laatulupaus ovat voimassa arkisin klo 7-19 ja 
viikonloppuisin klo 7-17.”

Kokeilun yhteydessä määritettiin uutta talvihoidon termistöä, ja vakiin-
nutettiin käyttöön ”harjasuolaus” kuvaamaan talvihoidon menetelmää, 
jossa lumi ensin harjataan pois ja sen jälkeen väylälle levitetään liuk-
kaudentorjunta-aine sulattamaan jäljelle jää ja estämään kadun pinnan 
jäätymistä.

Kokeilun tuloksena paras menetelmä pyöräväylien laadukkaaseen tal-
vihoitoon ja talvipyöräilyn edistämiseen talvihoidon keinoin on harjasuo-
laus. Harjaamisella saavutetaan ylivoimaisesti paras talvihoidon taso ja 
suola liukkaudentorjunta-aineena on kokeilluista liukkaudentorjunta-ai-
neista kustannustehokkain. Sama menetelmä on käytössä mm. Ruot-
sissa ja Hollannissa ja Turussa talvesta 2017-2018.

Kokeilun perusteella harjasuolauksen kustannus on noin 1,6-kertaa 
korkeampi kuin perinteisen talvihoidon menetelmillä ja nykyisten laatu-
vaatimusten mukaisesti hoidettu katu. Harjasuolauksen korkeammat 
kustannukset johtuvat suurimmaksi osaksi siitä, että reitille on osoitettu 
reitille nimetty henkilöstö ja kalusto, joka on koko talven tarvittaessa 
käytettävissä. Reittiä hoidetaan jatkuvasti ja sen kunto tarkastetaan vä-
hintään kerran päivässä, jolloin hoitokertoja kertyy useampia kuin ny-
kyisten laatuvaatimusten mukaisessa talvihoidossa. Suolaa joudutaan 
myös levittämään useammin kuin sepeliä, ja harjaus on aurausta hi-
taampaa. Jos halutaan käyttää suolaa ympäristöystävällisempiä liuk-
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kaudentorjuntamateriaaleja, nostavat ne kustannuksia edelleen. Mene-
telmän mahdollisen vakiinnuttamisen myötä voidaan erilaisilla hankinta-
tavoilla ja laajemmalla harjasuolattavalla verkostolla saada kustannuk-
sia jonkin verran alemmas.

Kokeilun perusteella harjasuolaamisen vakiinnuttaminen osaksi nor-
maalia talvihoitoa on mahdollista, mikäli yleisten alueiden ylläpitoon 
osoitetaan tarvittavat lisämäärärahat. Nykyisellä määrärahatasolla ja 
henkilöresursseilla ei pyöräväylien tehostettua talvihoitoa eli harjasuo-
lausta pystytä vakiinnuttamaan eikä kokeilua jatkamaan.

Kokeilun kustannusten perusteella arvioitu vuotuinen lisämäärärahan 
tarve on 6 000 euroa / hoidettava kilometri. Noin 60 km verkostolla tä-
mä tarkoittaa noin 400 000 euron lisämäärärahantarvetta ja 150 km 
verkostolla noin 900 000 euron lisämäärärahantarvetta.

Vuoden 2015 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa todettiin, 
että kansainvälisesti verrattuna pyöräilyn edistämisen henkilöresurssit 
ovat Helsingissä erittäin pienet. Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen tal-
vihoidon kehittäminen vaatii riittävää panostusta menetelmien kehittä-
miseen, hankintaan, valvontaan sekä pyöräilijöiden osallistamiseen ja 
asukasyhteistyöhön. Kokeilun tuloksena voidaan arvioida, että pyörä-
väylien tehostetun talvihoidon vakiinnuttaminen vaatii yhden täysiaikai-
sen henkilöresurssin.

Kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelu esittää, että mikäli harja-
suolaus halutaan vakiinnuttaa pyöräväylien talvihoidossa, on rahoitus 
varmistettava ja otettava huomioon jo vuoden 2019 talousarvioesityk-
sessä osoittamalla lisämääräraha yleisten alueiden ylläpitoon.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tuomas Lautaniemi, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 39463

tuomas.lautaniemi(a)hel.fi
Kaisa Komulainen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39463

kaisa.komulainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Pyöräväylien priorisoitu talvihoito LOPPURAPORTTI

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
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Ylläpito/ Komulainen Kaisa

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 28.08.2018 § 403
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§ 415
Helsinginkadun ja siihen liittyvien katujen katusuunnitelmien hyväk-
syminen

HEL 2018-005957 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä seuraavat katusuunnitel-
mat:

 Helsinginkatu välillä Sturenkatu-Kaarlenkatu nro 30881/1-2
 Kaarlenkatu välillä Franzeninkatu-Helsinginkatu nro 30882/1
 Läntinen Brahenkatu nro 30883/1. 

Hyväksyessään katusuunnitelmat lautakunta edellyttää, että ennen 
Sturenkadun katuremonttia tarvittavat pyöräliikenteen väliaikaisjärjeste-
lyt suunnitellaan hyvin ja vuorovaikutteisesti asianosaisten kanssa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Laura Rissanen: Lisäys päätösehdotukseen: Hyväksyessään katusuun-
nitelmat lautakunta edellyttää, että ennen Sturenkadun katuremonttia 
tarvittavat pyöräliikenteen väliaikaisjärjestelyt suunnitellaan hyvin ja 
vuorovaikutteisesti asianosaisten kanssa.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Laura 
Rissasen vastaehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anna Tienvieri, projektipäällikkö, puhelin: 310 20480

anna.tienvieri(a)hel.fi

Liitteet

1 Katusuunnitelmaselostus nro 30881/1-2
2 Katusuunnitelmapiirustus nro 30881/1
3 Katusuunnitelmapiirustus nro 30881/2
4 Katusuunnitelmaselostus nro 30882/1
5 Katusuunnitelmapiirustus nro 30882/1
6 Katusuunnitelmaselostus nro 30883/1
7 Katusuunnitelmapiirustus nro 30883/1
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Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitel-
man hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Hallintovalitus, katusuunnitelman 
tai muun yleisen alueen suunnitel-
man hyväksyminen

Kaupunginosayhdistykset Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman 
tai muun yleisen alueen suunnitel-
man hyväksyminen

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä seuraavat katusuunni-
telmat:

 Helsinginkatu välillä Sturenkatu-Kaarlenkatu nro 30881/1-2
 Kaarlenkatu välillä Franzeninkatu-Helsinginkatu nro 30882/1
 Läntinen Brahenkatu nro 30883/1. 

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Kadut ovat nykyisiä olemassa olevia asunto- ja kokoojakatuja. Suunni-
telmien lähtökohtana on kaupunkisuunnittelulautakunnan 25.4.2017, 
§ 207 hyväksymä liikennesuunnitelma 6716-1. 

Katujen rakentamisen tavoitteena on kehittää Helsinginkadun raitiolii-
kennettä parantamalla raidegeometriaa ja erottamalla raitiovaunuliiken-
ne ajoneuvoliikenteessä. Raitiovaunupysäkkejä järjestellään uudelleen 
toimivammaksi kokonaisuudeksi. Lisäksi pyöräliikenteen olosuhteita 
parannetaan rakentamalla katuosuudelle kantakaupungin pyöräliiken-
teen pääverkon tavoitetila 2025 -suunnitelman nro 6083-7 mukaiset yk-
sisuuntaiset pyörätiet. Samalla kadun kunnallistekniikkaa saneerataan.

Suunnitelma

Helsinginkatu

Helsinginkatu on nykyinen kantakaupungin alueellinen kokoojakatu. 
Katusuunnitelman tavoitteena on Helsinginkadun (välillä Sturenka-
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tu–Kaarlenkatu), Kaarlenkadun (välillä Franzeninkatu–Helsinginkatu) ja 
Läntisen Brahenkadun joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun edelly-
tyksien parantaminen. Raitiovaunupysäkkejä järjestellään alueella toi-
mivammaksi kokonaisuudeksi. Kantakaupungin pyöräliikenteen pää-
verkkoa täydennetään tavoitetilan mukaiseksi yksisuuntaisten pyörätei-
den rakentamisella. 

Kaarlenkatu

Kaarlenkatu on nykyinen kantakaupungin asuntokatu. Jalankulun edel-
lytyksiä parannetaan rakentamalla suojatiet nykyisten ohjeiden mukai-
sesti. Raitioliikenteen sujuvoittamiseksi Kaarlenkadun ja Helsinginka-
dun liittymässä muutetaan kiskogeometriaa. Castreninkadun liittymän 
eteläpuolella oleva raitiotiepysäkki poistuu ja tilalle tulee kadunvarsipy-
säköintiä.

Läntinen Brahenkatu

Läntinen Brahenkatu on nykyinen kantakaupungin paikallinen kokooja-
katu. Jalankulun edellytyksiä parannetaan rakentamalla suojatiet ny-
kyisten ohjeiden mukaisesti. Läntisen Brahenkadun itäreunan pyörätie 
muutetaan yksisuuntaiseksi pohjoisen suuntaan. Etelän suuntaan pyö-
räily tapahtuu pääosin ajoradalla ja Urheilutalon edustalla erillisellä 
pyöräkaistalla. Urheilutalon kohdalla oleva raitiotiepysäkki poistuu.

Suunnitelmien tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevista suunnitelma-
selostuksista. 

Katusuunnitelmat täyttävät maankäyttö- ja rakennuslain 85 §:ssä ja 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 41 §:ssä säädetyt edellytykset. Ka-
dut sopeutuvat asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät 
toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset. 

Vuorovaikutus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopi-
muksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten 
kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupunki, Helsingin seu-
dun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähkö-
verkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu 
Oy, Cinia Cloud Oy. Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekir-
joittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat 
johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikai-
sesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on ai-
kaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitel-
ma-asiakirjat ja selostukset. 
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Katusuunnitelmasuunnitelmaluonnokset olivat esillä Helsingin kaupun-
gin info- ja näyttelytila Laiturissa ja Helsingin kaupungin internetsivuilla 
11.-24.4.2018 välisen ajan. 

Katusuunnitelmat olivat nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
43 §:n mukaisesti 6.-19.6.2018 välisen ajan. Suunnitelmien nähtävillä 
olosta ilmoitettiin kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille 
sekä Kallio- ja Alppila-seuroille.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n 1. momentin perusteella 
osallisilla on oikeus tehdä muistutus katusuunnitelmaehdotuksesta. 
Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävillä oloajan päättymis-
tä.

Suunnitelmista ei ole tehty muistutuksia.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelmien rakennuskustannukset ovat yhteensä 
noin 2 178 000 euroa, keskimäärin 75 euroa/m² (alv. 0 % ). Kustannuk-
set jakautuvat kaduittain seuraavasti:

 euroa (alv. 0 %)
Helsinginkatu 1 529 000
Kaarlenkatu  240 000
Läntinen Brahenkatu 409 000
Yhteensä 2 178 000

Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 112 000 euroa 
(alv. 0 %). Ylläpitokustannukset eivät muutu nykyisestä.

Katujen rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan 
talousarvioehdotuksessa vuodesta 2020 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdan 8 03 01 02 Perusparantaminen 
ja liikennejärjestelyt alakohdasta jalankulun ja pyöräilyn väylät.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 84-86 §, 62 §, 190 §, maankäyttö- ja ra-
kennusasetus 41-43 §.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anna Tienvieri, projektipäällikkö, puhelin: 310 20480
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anna.tienvieri(a)hel.fi

Liitteet

1 Katusuunnitelmaselostus nro 30881/1-2
2 Katusuunnitelmapiirustus nro 30881/1
3 Katusuunnitelmapiirustus nro 30881/2
4 Katusuunnitelmaselostus nro 30882/1
5 Katusuunnitelmapiirustus nro 30882/1
6 Katusuunnitelmaselostus nro 30883/1
7 Katusuunnitelmapiirustus nro 30883/1

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitel-
man hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Hallintovalitus, katusuunnitelman 
tai muun yleisen alueen suunnitel-
man hyväksyminen

Kaupunginosayhdistykset Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman 
tai muun yleisen alueen suunnitel-
man hyväksyminen

Tiedoksi

Maanomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu/Haapanen Sami
Rakennukset ja yleiset alueet, tilapalvelut/Grundström Irmeli
Hallinto- ja lakipalvelut, tietopalvelut/Stenfors Piia

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 28.08.2018 § 401

Kaupunkiympäristölautakunta 21.08.2018 § 392
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§ 416
Caloniuksenkatu, katusuunnitelman hyväksyminen, nro 30907/1, 
Etu-Töölö

HEL 2018-004780 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Caloniuksenkadun katu-
suunnitelman nro 30907/1.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat projektipäällikkö Anna Tienvieri ja liiken-
neinsinööri Teppo Pasanen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jäl-
keen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anna Tienvieri, projektipäällikkö, puhelin: 310 20480

anna.tienvieri(a)hel.fi

Liitteet

1 Katusuunnitelmaselostus nro 30907/1
2 Katusuunnitelmapiirustus nro 30907/1

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitel-
man hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Hallintovalitus, katusuunnitelman 
tai muun yleisen alueen suunnitel-
man hyväksyminen

Kaupunginosayhdistys Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Lähtökohdat ja tavoitteet

Caloniuksenkatu on nykyinen alueellinen kokoojakatu, jolla on nupuki-
vipäällyste. Suunnitelman lähtökohtana on kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan 25.4.2017, § 206 hyväksymä liikennesuunnitelma 6701-2. Lii-
kennesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä kaupunkisuunnittelulau-
takunta päätti lisäksi, että Caloniuksenkadun ajokaistat muutetaan me-
lusyistä asfalttipinnaksi.

Kadun rakentamisen tavoitteena on kehittää Caloniuksenkadun raitiolii-
kennettä parantamalla raitioliikenteen erottelua moottoriajoneuvoliiken-
teestä sekä lisätä kadun asukkaiden viihtyisyyttä. Lisäksi pyöräliiken-
teen olosuhteita parannetaan rakentamalla katuosuudelle kantakau-
pungin pyöräliikenteen pääverkon tavoitetila 2025 -suunnitelma nro 
6083-7 mukaiset yksisuuntaiset pyörätiet. Katurakentamisen yhteydes-
sä kadun kunnallistekniikkaa saneerataan.

Caloniuksenkatu on osa Etu-Töölön valtakunnallisesti merkittävää ra-
kennettua kulttuuriympäristöä (RKY), jossa kadun ilme kiveyksineen on 
kaupunkikuvallisesti arvokas.

Suunnitelma

Caloniuksenkadulle rakennetaan uudet pyörätiet kadun molemmin puo-
lin ja raitioliikenne Runeberginkadun suuntaan erotellaan moottoriajo-
neuvoliikenteestä omalle, korotetulle kaistalleen. Uusien pyöräteiden 
alta poistuu noin 17 pysäköintipaikkaa. Kadun pohjoisreunalla mootto-
riajoneuvoliikenne ja raitiovaunuliikenne jakavat nykyisenlaisesti saman 
kaistan. Raitiovaunuliikenne on myöhemmin mahdollista erottaa omalle 
kaistalleen myös Mechelininkadun suuntaan kieltämällä pysäköinti.

Caloniuksenkadun ajokaistojen nupukivipintaa muutetaan asfalttipääl-
lysteeksi, jotta melutasoa saadaan laskettua Helsingin kaupungin me-
luntorjunnan toimintasuunnitelman mukaisesti. Kaupungin vuonna 2017 
laatiman meluselvityksen mukaan Caloniuksenkadun melutasot ovat 
erittäin korkeita. Meluselvityksen mukaan julkisivujen keskiäänitasot oli-
vat noin 69 dB päiväaikaan. Valtioneuvoston hyväksymän meluntorjun-
taa koskevan periaatepäätöksen (2006) mukaisesti kaupungin ympäris-
töpalvelut esittää meluntorjunnan toimenpiteiden suuntaamista ensisi-
jaisesti kaduille, joilla melutaso ylittää 65 dB.

Suunnitelman lähtökohtana on ollut säilyttää Caloniuksenkadun kau-
punkikuvallinen ja historiallinen ilme käyttämällä kadun vanhat reunaki-
vet uudelleen ja hyödyntämällä kadulla nykyisiä nupukiviä. Suunnitel-
massa on esitetty, että ajorata, jalkakäytävä ja pyörätie sekä pyöräkais-
ta ovat asfalttipäällysteisiä. Raitiotielle korotettava kaista, erotusalueet 
sekä pysäköinnille varattu katualue päällystetään nykyisillä nupukivillä. 
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Kaupunginmuseo ei puolla nupukiven poistamista ajoradalta, sillä Calo-
niuksenkatu nupukivipäällysteisenä katuna on osa Etu-Töölön valta-
kunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Nupukivet 
jäävät kaupungin omaisuudeksi ja kaupunki tulee hyödyntämään ajora-
dalta poistettavat nupukivet kantakaupungin muissa katukohteissa. 
Kaupunki laatii suunnitelman, jossa aluetta ja kiveyksiä tarkastellaan 
kokonaisuutena.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelma-
selostuksesta. 

Katusuunnitelma täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 85 §:ssä ja 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 41 §:ssä säädetyt edellytykset. Ka-
dut sopeutuvat asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät 
toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset. 

Vuorovaikutus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopi-
muksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten 
kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupunki, Helsingin seu-
dun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähkö-
verkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu 
Oy, Cinia Cloud Oy. Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekir-
joittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat 
johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikai-
sesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on ai-
kaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitel-
ma-asiakirjat ja selostukset. 

Katusuunnitelmaluonnos oli esillä Töölön kirjastossa, kaupunkiympäris-
tön info- ja näyttelytila Laiturissa ja Helsingin kaupungin internetsivuilla 
18.4.-2.5.2018 välisen ajan. Suunnitelmaluonnoksen esittelytilaisuus 
asukkaille pidettiin 24.4.2018 Taivallahden peruskoululla. 

Katusuunnitelma oli nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
43 §:n mukaisesti 6.-19.6.2018 välisen ajan. Suunnitelman nähtävillä 
olosta ilmoitettiin kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille 
sekä Töölö-seuralle.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n 1. momentin perusteella 
osallisilla on oikeus tehdä muistutus katusuunnitelmaehdotuksesta. 
Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävillä oloajan päättymis-
tä.

Suunnitelmasta ei ole tehty muistutuksia.
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Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman rakennuskustannus on yhteensä noin 871 000 eu-
roa, 151 euroa/m² (alv. 0 % ). 

Kadun vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 36 000 euroa (alv. 0 %). 
Ylläpitokustannukset kasvavat nykyisestä 8 000 euroa.

Kadun rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan ta-
lousarvioehdotuksessa vuodesta 2020 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdan 8 03 01 02 Perusparantaminen 
ja liikennejärjestelyt alakohdasta jalankulun ja pyöräilyn väylät.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 84-86 §, 62 §, 190 §, maankäyttö- ja ra-
kennusasetus 41-43 §.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anna Tienvieri, projektipäällikkö, puhelin: 310 20480

anna.tienvieri(a)hel.fi

Liitteet

1 Katusuunnitelmaselostus nro 30907/1
2 Katusuunnitelmapiirustus nro 30907/1

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitel-
man hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Hallintovalitus, katusuunnitelman 
tai muun yleisen alueen suunnitel-
man hyväksyminen

Kaupunginosayhdistys Esitysteksti

Tiedoksi

Hallinto- ja lakipalvelut, tietopalvelut/Stenfors Piia
Maanomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu/Haapanen Sami
Rakennukset ja yleiset alueet, tilapalvelut, Grundström Irmeli
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§ 417
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Vuo-
rikummuntien tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12506)

HEL 2017-007704 T 10 03 03

Hankenumero 1565_4

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 4.9.2018 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12506 hy-
väksymistä. Asemakaavan muutos koskee 32. kaupunginosan (Ko-
nala) korttelin 32011 tontteja 1, 2, 3, 5 ja 6 sekä katualuetta.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Pää-
töksenteko.

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

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

o YIT Rakennus Oy, c/o Asunto Oy Vuorikumpu: 
5 000 euroa

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Minna Koskinen, arkkitehti, asemakaavoitus, puhelin: 310 37469

minna.koskinen(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37433

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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taina.toivanen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12506 kartta, päivätty 4.9.2018
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12506 selostus, päivätty 

4.9.2018, päivitetty Kylk:n 4.9.2018 päätöksen mukaiseksi
5 Havainnekuva
6 Tilastotiedot
7 Tehdyt muutokset
8 Vuorovaikutusraportti 4.9.2018
9 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
Liite 7

Ne mielipiteensä esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Ne muistutuksen esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 8

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee asuinkerrostalojen korttelialuetta, joka 
sijaitsee Konalantien ja Vähäntuvantien risteyksen kaakkoispuolella. 
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Kaavaratkaisu mahdollistaa kahden uuden kuusi- ja seitsemänkerroksi-
sen asuinkerrostalon rakentamisen. Nykyiset asuinkerrostalot säilyvät 
ennallaan. Osa Vuorikummuntien eteläpäähän sijoittuvan kääntöpaikan 
katualueesta muutetaan pysäköintipaikkojen korttelialueeksi. Osa Ko-
nalantien ja Vähäntuvantien risteykseen sijoittuvan tontin luoteisnurkas-
ta muutetaan katualueeksi tulevaisuudessa mahdollisesti rakennetta-
vaa liikenneympyrää varten. Uudisrakentamista ja pihajärjestelyjä ohja-
taan kaavamääräyksin. 

Uutta asuntokerrosalaa tulee 5 500 k-m². Asukasmäärän lisäys on ar-
violta 140 asukasta. Alueen korttelitehokkuus kaavamuutoksen jälkeen 
on noin e = 0,70. Alueen korttelitehokkuus ilman kaavamuutosta on 
noin e = 0,40.

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

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Kaavaratkaisu on voimassa olevan oikeusvaikutteisen Yleiskaa-
va 2002:n mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Konalantien itäpuolen kerrostaloalue on rakennettu pääosin 1960-luvul-
la ja 1970-luvun alussa. Lamellikerrostalot sijoittuvat väljästi toisiinsa 
nähden ja niiden väliin jäävät puoliavoimet piha-alueet. Alueen yleisil-
me on vehreä. Pysäköinti sijaitsee pääosin tonteilla maantasossa. 
Suunnittelualueelle sijoittuu viisi asuinkerrostaloa, joissa on kolme 
asuinkerrosta. Rakennukset ovat hissittömiä. Suunnittelualueen itäpuo-
lelle sijoittuu Konalanpuisto ja Leikkipuisto Vähätupa.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1962.

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. 
Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. Kaupungille kohdistuu tuloja yksi-
tyisessä omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauksina.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana
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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 kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kannanotto osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä viitesuunnitelma-aineistosta koh-
distui uuden vesihuollon tarpeen arvioimiseen ja hulevesien imeytys- ja 
viivytysmahdollisuuksien selvittämiseen. Kannanotossa esitetyt asiat 
on otettu huomioon kaavatyössä siten, että kaavamuutosalueelle on 
kaavamuutoksen laatimisen aikana teetetty hulevesien hallinnan peri-
aatteet. Periaatteiden perusteella kaavamääräyksiin on lisätty velvoite 
Helsingin viherkertoimen tavoitetason saavuttamisesta. Lisäksi vesi-
huoltoverkoston mitoituksen riittävyyttä on arvioitu ja se on todettu riit-
täväksi. Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelman ja viitesuunnitelma-aineiston sisältöön.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä viitesuunnitel-
ma-aineistosta kohdistuivat uudisrakennusten sijaintiin, arkkitehtuuriin, 
hallintamuotoon, korkeuteen, varjostavuuteen, uusien asuntojen ko-
koon sekä olemassa olevan ympäristön huomioimiseen kaavamuutok-
sen suunnittelussa. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä si-
ten, että uudisrakennusten arkkitehtuuria on kaavamääräyksin sovitettu 
yhteen alueen olemassa olevan rakennuskannan kanssa. Uudisraken-
nusten varjostavuushaittaa olemassa oleviin rakennuksiin nähden on 
selvitetty varjostavuustutkielmin. Kirjallisia mielipiteitä saapui 4 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 4.5.–4.6.2018

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä, mistä on ilmoitettu maan-
käyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin yksi muistutus. Muistutuksessa esitetyt huo-
mautukset kohdistuivat uudisrakennusten korkeuteen, varjostavuuteen 
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ja olemassa olevan ympäristön huomioimiseen kaavamuutoksen suun-
nittelussa.

Kaavaehdotuksesta saatiin lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

 Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa kaavamuutosehdotukseen.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenveto kaavaehdotuksesta 
saadusta muistutuksesta sekä vastine muistutuksessa esitettyihin huo-
mautuksiin.

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituk-
senmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen 
huomautusten johdosta. 

Kaavakartan määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävil-
läolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavase-
lostuksen viimeisessä luvussa. Muutokset on myös koottu Tehdyt muu-
tokset -liitteeseen. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa. Niitä, joiden etua muutokset koskevat, 
on kuultu erikseen sähköpostilla.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen liittyy maankäyttösopimusmenettely, joka tulee saat-
taa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Minna Koskinen, arkkitehti, asemakaavoitus, puhelin: 310 37469

minna.koskinen(a)hel.fi
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Taina Toivanen, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37433
taina.toivanen(a)hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094
jarkko.nyman(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12506 kartta, päivätty 4.9.2018
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12506 selostus, päivätty 

4.9.2018
5 Havainnekuva
6 Tilastotiedot
7 Tehdyt muutokset
8 Vuorovaikutusraportti 4.9.2018
9 Päätöshistoria

Oheismateriaali

1 Mielipiteet
2 Muistutus

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
Liite 7

Ne mielipiteensä esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Ne muistutuksen esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 8

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Hakola, Lindén
Kymp/Koski (laskutus)
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§ 418
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 
2019–2022

HEL 2018-005622 T 08 00 01

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Risto Rautava: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anna Pätynen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37110

anna.patynen(a)hel.fi
Jarkko Karttunen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38360

jarkko.karttunen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Talous ja toimintaympäristö

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen rahoitus on hälyttä-
vällä tasolla ja vähenee vuosi vuodelta. Korjausvelkaa on vähennetty ti-
lapäisellä erillisrahoituksella, jonka jatkosta ei ole tietoa. Tilanne on 
kestämättömällä pohjalla. Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja lii-
kenteen rahoitus tulisi valtion suunnasta nostaa riittävälle tasolle, sillä 
niin alueen liikkujat ja tavaramäärät kuin asukas- ja työpaikkamäärät 
kasvavat maankäytön ja talouden kehittymisen seurauksena. Helsingin 
alue on koko maan talouden veturi ja sen toimintaedellytykset tulisi tur-
vata huolehtimalla maantieverkon tarpeellisten investointien tekemises-
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tä. Tieverkon tulee olla turvallinen ja mahdollistaa tehokkaat kuljetus-
ketjut sekä kestävä yhdyskuntarakenne ja -liikkuminen. Tieverkon tur-
vallisuuden ja toimivuuden takaamiseksi siltojen ja painumien korjauk-
sille tulisi olla oma erillinen rahoitus, joka ei ole uusista investoinneista 
pois, sillä alue kasvaa ja maantieverkkoon liittyvät uusinvestoinnit ovat 
välttämättömiä. 

Helsingin alueen kehittyminen ja toimintavarmuuden turvaaminen edel-
lyttää rahoituksen osalta myös valtion sitoutumista yhteishankkeisiin. 
Helsingin kaupunki on investointiohjelmassaan varautunut valtion kans-
sa yhteishankkeina toteutettavien kohteiden kustannuksiin omalta osal-
taan. Hankkeita siirtyy valtion sitoutumattomuuden vuoksi vuosi vuodel-
ta eteenpäin tarkoittaen pahimmillaan maanteiden läheisyyteen suunni-
teltujen maankäyttöhankkeiden hidastumista, mikä ei ole valtion eikä 
kaupunkien kannalta toivottavaa. Maankäytön kehittäminen tiiviisti ja 
keskeisten yhteyksien varteen on kestävän yhdyskuntarakenteen kehit-
tämisen kannalta johtava periaate, johon valtiokin useissa strategiois-
saan on sitoutunut. Valtion osallistuminen oman tieverkkonsa kehittä-
miseen siten, että se tukee MAL-sopimuksessa edellytettyä asuntotuo-
tantoa, on erittäin perusteltua. Tällaisia hankkeita ovat Hämeenlinnan-
väylän Kuninkaantammen eritasoliittymän lisäksi Malmin (Ilmasillan) 
eritasoliittymä Lahdenväylällä ja Länsiväylän Koivusaaren eritasoliitty-
mä. Vuosaaren sataman toimintavarmuuden ja saavutettavuuden ta-
kaamiseksi tulisi panostaa etenkin Kehä III:n toimivuuteen ja poistaa ta-
varaliikenteelle haitallisia pullonkauloja. 

Välttämättömiä maanteiden parantamishankkeita rahoitetaan yhä 
enemmän kaupunkien verorahoista. Tämä kehitys on väärän suuntai-
nen. Jatkossakin tulisi noudattaa maantielakiin sekä Suomen Kuntalii-
ton ja Liikenneviraston hyväksymään ohjeistukseen (nk. sininen kirja) 
perustuvia yhteisesti sovittuja periaatteita maanteiden tienpidon kustan-
nusjaosta. Minkäänlaisten valtionhallinnossa tapahtuvien organisaatio-
muutosten ei pidä heikentää maanteiden tienpidon rahoitusta Helsin-
gissä. 

Toiminta ja tavoitteet

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2019–2022 korostuu liikenteen 
rooli kokonaisvaltaisena palveluna. Liikenteen kehittäminen nähdään 
olevan myös vahvasti sidoksissa maankäyttöön, asumiseen, työpaik-
koihin ja alueiden palvelurakenteeseen. ELY-keskuksen liikennestrate-
gian päätavoitteina onkin tarjota elinkeinoelämälle hyvät toimintaedelly-
tykset ja tehokasta logistiikkaa sekä asukkaille sujuvaa arkea ja mah-
dollisuuksia kestäviin liikkumisvalintoihin. Tavoitteet on konkretisoitu 
hyvin neljän toimintalinjauksen avulla: kustannustehokkaat kuljetusket-
jut, kestävä yhdyskuntarakenne ja liikkumisratkaisut, turvallisuutta kai-
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kille tienkäyttäjille ja digitalisaatiolla uusia toimintamalleja. Valitettavasti 
hyvät tavoitteet eivät kuitenkaan rahoituksen puitteissa toteudu. Helsin-
gissä, missä liikkujien ja tavaraliikenteen määrä on suuri, on esitettyjen 
investointien määrä siihen nähden pieni. 

Suunnitelmassa korostuu myös turvallinen liikkuminen. Tavoitteet lii-
kenneturvallisuudelle on asetettu valtioneuvoston periaatepäätöksellä. 
Liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden painotus on vilkkaim-
milla maanteillä. Liikenneturvallisuuden takaamiseksi Helsinkiin suunta-
tuville säteittäisille maanteille tulisi lisätä automaattista kameravalvon-
taa. Myös vaihtuvaa nopeusrajoitusjärjestelmää tulisi laajentaa etenkin 
Helsingin sisääntuloväylille, jossa liikenteen nopeustaso vaihtelee suu-
resti vuorokaudenajasta riippuen. Turvalliseen liikkumiseen liittyy tie-
verkon kunnossapito ja siltojen ja painumien korjaukset, joihin tulee 
kiinnittää erityistä huomiota. Lisäksi Kehä I:n Myllypuron eritasoliittymä 
parantaa valtakunnan vilkkaimman maantien liikenneturvallisuutta.

Maanteiden meluntorjuntaan liittyen suunnitelmassa ei oteta juurikaan 
kantaa olemassa olevien asuinalueiden osalta. Yhdyskuntarakanteen 
tiivistyessä meluhaitoille altistuvien määrä kasvaa, joten meluntorjun-
nan monipuolisia menetelmiä tulisi ottaa käyttöön ripeästi. Myös nykyis-
ten vanhojen meluesteiden toimivuuden takaaminen, parantaminen ja 
ylläpito, pitäisi sisältyä suunnitelmaan. 

ELY-keskus vastaa toimivaltaisena viranomaisena Helsinkiin suuntau-
tuvasta joukkoliikenteestä kaukoliikenteen osalta. Minkäänlaisten val-
tionhallinnossa tapahtuvan organisaatioiden uudistamisen ei pidä hei-
kentää kaukoliikenteen järjestämisen edellytyksiä.

Investointikohteet

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2019–2022 on esitetty kiireelli-
simpien hanketarpeiden suunnitelmia Helsingin osalta erittäin niukasti. 
Lisärahoituskohteena on Vt1:n vaihtuvat nopeusrajoitukset Munkkivuo-
resta länteen. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy Suutarilantie-Kehä III liit-
tymän etelän puoleisen rampin liikennevalot sekä Vt 7:n Puroniityn sil-
lan ja Vt 3:n Pirkkolantien siltojen peruskorjaus. Vuoden 2018 aikana 
toteutetaan Tuusulanväylän vaihtopysäkit Yhdyskunnantien kohdalla, 
Sepänmäen meluesteet Kehä I:llä, Klaukkalanpuiston siltojen peruskor-
jaus Kehä I:llä sekä kahden kohteen kuivatukseen liittyvää parantamis-
ta. 

Seuraavat maanteille sijoittuvat hankkeet, joita Uudenmaan ELY-kes-
kuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan ei sisälly, tulisi käynnistää 
suunnitelmakaudella 2019–2022:
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 Kehä I:n ja Myllypurontien eritasoliittymä. Hanke on kokonaisvaikut-
tavuudeltaan Kehä I:n suunnitteluhankkeista Itäväylän liittymän jäl-
keen paras. Hankkeen positiiviset vaikutukset liikenneturvallisuu-
teen ovat merkittävät. Helsingin kaupunki on talousarvioehdotuk-
sessaan varautunut omalta osaltaan hankkeen toteuttamiseen vuo-
sina 2020–2022.

 Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä. Helsingin 
kaupunki on talousarvioehdotuksessaan varautunut omalta osaltaan 
hankkeiden toteuttamiseen vuosina 2021–2022.

 Koivusaaren eritasoliittymä Länsiväylällä. Helsingin kaupunki on ta-
lousarvioehdotuksessaan varautunut omalta osaltaan hankkeen to-
teuttamiseen vuosina 2022–2024.

 Hämeenlinnanväylä välillä Kannelmäki Kaivoksela, lisäkaistat, linja-
autoliikenteen parantaminen ja meluesteet (sisältää Kuninkaantam-
men eritasoliittymän). Ruuhkautuvalla väylällä bussiliikenteen suju-
vuudesta ja luotettavuudesta huolehtiminen on tärkeää. Helsingin 
kaupunki on talousarvioehdotuksessaan varautunut omalta osaltaan 
hankkeiden toteuttamiseen vuosina 2023–2024.

 Malmin (Ilmasillan) eritasoliittymä Lahdenväylällä. Helsingin kau-
punki on talousarvioehdotuksessaan varautunut omalta osaltaan 
hankkeen toteuttamiseen vuosina 2023–2025.

 Maanteiden meluntorjuntahankkeet. Valtion väylien meluntorjunta-
hankkeita tulee kiirehtiä melulle altistuvien meluhaittojen vähentämi-
seksi.

Esittelijän perustelut

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 
lähettänyt Helsingin kaupungin käyttöön ja mahdollista lausuntoa var-
ten tienpidon ja liikenteen suunnitelman 2019–2022.

Uudenmaan ELY-keskuksen perustienpidon rahoitus vuosina 
2019−2022 on keskimäärin noin 89 milj. euroa vuodessa, joka on sel-
västi edellisvuosia vähemmän. Määräraha käytetään pääasiassa ties-
tön päivittäiseen kunnossapitoon ja ylläpitoon. Lisäksi valtion myöntä-
mästä perusväylänpidon lisärahoitusohjelmasta vuosille 2017–2019 jää 
vuodelle 2019 käytettäväksi noin 7,7 milj. euroa. Vuosille 2020–2021 ei 
ole osoitettu lisärahoitusta. Vuodelle 2018 valtio on osoittanut Uuden-
maan ELY-keskuksen alueelle korjausvelkakohderahoitusta ja perus-
väylänpidon lisärahoitusta yhteensä 32,9 milj. euroa. 

Tienpidon perusrahoituksen ostovoima on laskenut kymmenessä vuo-
dessa neljänneksellä ja samaan aikaan liikennesuorite Uudenmaan 
ELY-keskuksen hallinnoimalla tieverkolla on kasvanut yli 12 prosenttia. 
Lisääntyvä liikenne lisää tiestön kulumista ja siten myös perusrahoituk-
sen tarvetta.
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ELY-keskuksen liikennestrategian päätavoitteina on tarjota elinkeinoe-
lämälle hyvät toimintaedellytykset ja tehokasta logistiikkaa, sekä asuk-
kaille sujuvaa arkea ja mahdollisuuksia kestäviin liikkumisvalintoihin. 
Tavoitteet on konkretisoitu neljän toimintalinjauksen avulla: kustannus-
tehokkaat kuljetusketjut, kestävä yhdyskuntarakenne ja liikkumisratkai-
sut, turvallisuutta kaikille tienkäyttäjille ja digitalisaatiolla uusia toiminta-
malleja.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 14.9.2018 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anna Pätynen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37110

anna.patynen(a)hel.fi
Jarkko Karttunen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38360

jarkko.karttunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 16.5.2018, Uudenmaan ELY-keskus
2 Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2019-

2022-esite
3 Vuoden 2018 hankkeet
4 Suunnitelmakauden 2019-2022 hankkeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 419
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Terhi Koulumiehen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee 
Munkkivuoren liikennejärjestelyjen muuttamista toimivammiksi

HEL 2018-006257 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan  
lausunnon: 

Liikennevalo-ohjatut pyöräkaistat on rakennettu Ulvilantielle Rauman-
tien läheisyydestä Huopalahdentien yli Niemenmäkeen. Vastaavat pyö-
räkaistat Huopalahdentien yli rakennetaan lähivuosina myös Teboilin 
risteyksen kohdalle. Muita pyöräteitä ei ole suunnitteilla, sillä pääpyörä-
tiet ovat puistossa Ulvilantien ulkokehällä ja reitit keskustaan kulkevat 
säteittäisesti Munkkivuoren sisällä. Ostoskeskuksenkin edustalla pyö-
räily on mahdollista ajoradalla, koska liikennettä on rauhoitettu hidas-
tein sekä erottamalla pysäköintialue ajoradasta. Alle 12 vuotiaat saavat 
pyöräillä jalkakäytävillä. Pyöräteiden rakentamista vaikeuttaa tilanpuu-
te: Ulvilantieltä pitäisi poistaa 340 pysäköintipaikkaa ja ostoskeskuksen 
edustalta 31 pysäköintipaikkaa. 

Pääpyöräteillä voidaan jatkossa tutkia jalankulun ja pyöräilyn erottelua, 
mutta muilla hiekkateillä väylän leventäminen ja asfaltointi muuttaisi lii-
kaa puiston ja liikkumisen luonnetta. Pyöräteiden molemmissa päissä 
on liikennemerkki, mistä voi hahmottaa pyörätien päättymisen – ilman 
pyöräilyn sallivaa merkkiä kadunvarren väylät ovat jalkakäytäviä. Hel-
singin kaupunkipyöräasemista noin kolmasosa on ajoradan tasossa ja 
samaa sijoitusta käytetään muissakin kaupunkipyöräjärjestelmissä. Ja-
lankulkijat eivät voi käyttää pyöräteiden jatkeita. Pyöräopasteen vihreä 
vaihe esimerkiksi Ulvilantie 2 kohdalla Huopalahdentien yli on säädetty 
pyöräilijöille sopivaksi. 

Jalankulun turvallisuus paranee Ulvilantiellä syksyn 2018 aikana, kun 
asukas- ja yrityspysäköintijärjestelyihin liittyvät suojatiesaarekkeet py-
säköintikieltoineen toteutetaan, muun muassa Ulvilantie 3 kohdalle.  
Silloin kaikilla suojateillä on mahdollista ylittää ajorata kahdessa osassa 
ja suojatiemerkki on hyvin näkyvillä ajoradan keskellä. Hidasteiden 
käyttöä keskitetään Helsingissä koulujen ja päiväkotien edustalle, ja 
muilla koulureiteillä pyritään muuten turvalliseen tasoon. Raumantien 
liikennettä on jo rauhoitettu rakenteellisesti. Länsiosan 300 metrin mat-
kalla on kolmet hidasteet, kavennettu mutkittelu pysähtymiskieltoineen 
sekä jalkakäytävät molemmin puolin, paitsi peruskoulun kohdalla. Ja-
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lankulkijoilla ei ole vaaraa, mutta saattoliikenne voi hetkellisesti jumit-
tua. 

Ajonopeuksia tullaan hillitsemään automaattisen kameravalvonnan kei-
noin Huopalahdentiellä ja mahdollisesti nopeusnäyttötaulun avulla Ulvi-
lantie 2 - 6 suoralla. Ulvilantien ajonopeuksia hillitsevät osaltaan koillis-
reunan sisäkaarteelle lisättävä pysäköinti ja uudet suojateiden keski-
saarekkeet. 40 km/h -tiemerkinnät uusitaan kesän aikana. 

Teboilin risteyksessä Huopalahdentielle suoraan ajavat on ohjattu oi-
kean puoleiselle kaistalle, koska oikealle kääntyvät on risteyksen pienin 
liikennevirta ja suoraan ajavat suurin. Vihreää valoa jaetaan optimaali-
sesti siten, ettei Huopalahdentie ruuhkaannu. Jatkossa nykyinen nuo-
liohjaus poistuu, kun uudet pyöräkaistat ohjataan liikennevaloissa Huo-
palahdentien yli ja oikealle kääntyvien autoilijoiden tulee väistää suo-
raan Huopalahdentielle ajavia pyöräilijöitä. Kesällä 2018 parannetaan 
Ulvilantien ja Naantalintien risteystä rakentamalla suojatien keskikoroke 
sekä maalaamalla etuajo-oikeusjärjestelyjä selkeyttävät tiemerkinnät. 
Tulevaisuudessa ostoskeskuksen laajennuksen yhteydessä Naantalin-
tie siirretään pohjoisemmaksi ja risteys rakennetaan uudelleen.

Munkkivuoresta on hyvät joukkoliikenneyhteydet Kamppiin, josta pää-
see metrolla Rautatientorille. Linjan 18 päätepysäkkiä siirrettiin, koska 
Kaivokadun ruuhkaisuus vähensi liikennöinnin luotettavuutta ja yhtey-
det Eiraan piti taata linjan 14B lakkauttamisen vuoksi. 

Kuorma-autojen pysäköintipaikat on merkittävä erikseen, koska kuor-
ma-autoilijat eivät voi saada asukaspysäköintitunnusta. Asemakaavois-
sa määrätään yleisesti, että kuorma-autoille pitää varata 1 autopaikka 
15 000 asuinkerrosneliömetriä kohden. Kaupunki ei kuitenkaan vaadi 
kiinteistöjä merkitsemään kuorma-autopaikkoja tonteille, vaan ne voivat 
olla kadulla. Muualla Helsingissä kuorma-autojen kadunvarsipaikkojen 
merkitseminen on yleistä. Ulvilantie 23 kohdan kuorma-auton pysäköin-
tipaikka on ulkokaarteessa puiston kohdalla. 

Muusanpolun alussa olevaa ajoreittiä kavennetaan ja sen ympäristö ki-
vetään Muusantorin peruskorjauksen yhteydessä vuonna 2020. Tämä 
ohjaa ajoneuvoja reitin keskiosalle ja rauhoittaa ajonopeuksia. Samaa 
reittiä tulee kulkemaan myös Muusanpolku 1:sen ajoneuvot.

Lapinmäentielle on tehty rauhoittamistoimenpiteitä, jotta Turun mootto-
ritien ja Hakamäentien välinen autoliikenne ei kulkisi asuinalueen läpi 
vaan ohjautuisi pääkatuverkolle. Sujuvampien olosuhteiden järjestämi-
nen houkuttaisi Lapinmäentielle lisää läpiajavaa autoliikennettä. 

Yleiskaavassa on varaus tunnelin rakentamiselle Hakamäentieltä Tu-
run moottoritielle, mutta sitä ei ole toistaiseksi sisällytetty 10 vuoden in-
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vestointiohjelmaan. Tunneliratkaisua tarkastellaan Vihdintien bulevar-
din suunnittelun yhteydessä. 

Vihdintien pikaraitotiestä laaditaan yleissuunnitelma, jossa Munkkivuo-
ren pysäkki sijoittuu ostoskeskuksen yhteyteen. Aiemmat selvitykset 
raitiotielinjoista Munkkivuoreen ovat lähtökohdiltaan vanhentuneet uu-
dessa yleiskaavassa määritellyn raideliikenteen runkoverkon myötä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Terhi Koulumiehen valtuustoaloite Munkkivuoresta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Terhi Koulumies ja yksi muu kaupunginvaltuutettua ovat 
tehneet 30.5.2018 valtuustoaloitteen, joka on tiivistettynä seuraavanlai-
nen:

Munkkivuoreen toivotaan seuraavia toimenpiteitä:
- Ulvilantielle on saatava pyörätiet ja olemassa olevat pitää merkitä sel-
keämmin 
- pyöräily ja jalankulku pitää erottaa koko Munkkivuoressa
- ostoskeskuksen sivuitse pitää saada pyörätie
- puistosta Ulvilantielle tultaessa pitää selkeyttää onko jalkakäytävä vai 
pyörätie
- kaupunkipyöräasemat pitää poistaa ajoradalta
- Ulvilantien suojateille pitää lisätä hidasteita
- Nopeusnäyttö Ulvilantie 17 kohdalle ja Huopalahdentielle
- nopeusrajoitusta osoittavaa 40 -tiemerkintää tulee lisätä Ulvilantiellä
- Raumantie pitää rauhoittaa autoliikenteeltä
- Lapinmäentien ruuhkat pitää purkaa
- Teboilin risteys
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  - väistämisvelvollisuudet pitää selkeyttää
  - liikennemerkkien sijoittelua ja näkyvyyttä pitää parantaa
  - oikealle kääntyville pitää saada oma kaista nuoliopasteella
  - liikennevalojen vihreää pitää lisätä
  - jalankulkijoiden turvallisuutta pitää lisätä
- Ulvilantien 1-2 kohdalle suojatie
- Kuorma-autojen pysäköinnille syrjäisempi paikka kuin Ulvilantie 23
- autojen pysäköinti liian lähellä suojatiesaarekkeita pitää estää
- pysäkkiä pitää siirtää kauemmas  Ulvilantie 19 - 21 suojatiestä
- hidastetöyssyt pysäkin eteen, koska suojatiellä kulkee Ranskalaisen 
koulun oppilaita
- autolla ajo pitää estää Muusantori 1A ja Muusantori 5 välistä
- Tunneli Hakamäentieltä Turun moottoritielle
- Bussireitin päätepysäkin siirtäminen Eirasta rautatieasemalle
- oma raitiotieyhteys Munkkivuoresta keskustaan
- Vihdintien pikaraitiotie pitää toteuttaa pikaisesti

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan valtuustoaloitteesta lausunnon kaupunginhallitukselle 21.8.2018 
mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Terhi Koulumiehen valtuustoaloite Munkkivuoresta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 420
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sameli Sivosen ym. valtuustoaloitteesta pistorasioiden 
saamisesta puistoihin ja kaupunkitilaan

HEL 2018-006252 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta näkee mobiililaitteiden julkisten lataus-
mahdollisuuksien selvittämisen puistoissa ja muussa julkisessa kau-
punkitilassa tärkeänä. Toimintamallin kehittäminen ei ole kuitenkaan 
yksinomaan kaupungin tehtävä, vaan siinä tarvitaan laajasti myös alalla 
toimivien yritysten panosta. Keskeisenä kysymyksenä on ratkaista on-
ko kyseessä verovaroin toteutettava kunnallinen palvelu vai yritysten 
tarjoama palvelu. Muita selvitettäviä asioita ovat toteutettavuuteen ja 
kustannuksiin liittyvät kysymykset sekä eri tekniikoiden soveltuvuus 
Suomen melko hankaliin sääolosuhteisiin, ilkivallankestävyys, toiminta-
varmuus sekä sähköturvallisuus.

Aloitteessa esitetään, että sähkövirta latauspisteisiin voitaisiin ottaa 
puistovalaisimista, jolloin vältyttäisiin suuremmilta investoinneilta. Hel-
singissä puistovalaistusta ohjataan valaisinkeskuksilta, jolloin valaisi-
mille tulee sähkövirtaa vain valojen palaessa. Päiväsaikaan valaisinpyl-
väistä ei ole saatavissa sähkövirtaa. Lisäksi sähkön luovuttamiseen 
vastikkeetta saattaa liittyä lainsäädännöllisiä rajoituksia.

Aloitteessa esitetään myös aurinkosähkön käyttöä lataustoimintaan. 
Myös lautakunta näkee tämän varteenotettavana vaihtoehtona. Markki-
noilla on tähän tarkoitukseen suunniteltuja tuotteita ja niitä käyttämällä 
vältyttäisiin hankalilta ja kalliilta kaapelien asennuksilta sekä sähköliitty-
mien hankkimisilta. Laitteiden käytöstä on kuitenkin hyvin vähän koke-
muksia.

Sähköturvallisuuskysymykset korostuvat rakennettaessa julkiseen ulko-
tilaan yleiseen käyttöön tarkoitettuja sähköpisteitä. Tämä nostaa laittei-
den hintaa, mikä voi tehdä palvelusta käyttöön nähden hyvinkin kallista. 
Kokeilujen avulla myös toiminnan todelliset kustannukset tulisivat selvi-
tetyksi.

Sähköpisteiden tarve on suurin vilkkaissa, paljon käytetyissä puistoissa 
ja kaupunkitiloissa. Nämä paikat ovat usein kaupungin keskeisimpiä ja 
arvokkaimpia kaupunkitiloja mistä syystä on tärkeää, että kaupunkiku-
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vaan kiinnitetään riittävästi huomiota pisteitä toteutettaessa. On tärke-
ää, että kalusteet ja laitteet, samoin kuin niihin mahdollisesti asennetta-
vat mainokset, ovat kaupunkikuvallisesti korkealuokkaisia ja noudatta-
vat kaupunkitilaohjetta sekä muita kaupungin ohjeita ja määräyksiä.

Kaupunkiympäristötoimiala voi tarvittaessa osallistua selvityksen teke-
miseen mobiililaitteiden yleisillä alueilla tapahtuvan lataustarpeen sel-
vittämiseksi ja yleisen toimintamallin kehittämiseksi yhdessä alan mui-
den toimijoiden kanssa. Kaupungin talousarviossa ei kuitenkaan ole täl-
lä hetkellä osoitettu toimintaan varoja eikä henkilöresursseja.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Juhani Sandström, valaistuspäällikkö, puhelin: 310 38521

juhani.sandstrom(a)hel.fi
Olli Markkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39559

olli.markkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sivonen Sameli Aloite Kvsto 30052018 9

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Kaupunginvaltuutettu Sameli Sivonen ja 16 muuta ovat tehneet 
30.5.2018 seuraavan valtuustoaloitteen:

”Paikkaan sitomattoman työn määrä kasvaa nyky-yhteiskunnassa. Sa-
maan aikaan Helsingissä on valtavasti kauniita puistoja, joissa näin au-
rinkoisella kesällä on mitä mahtavinta viettää aikaa. Maailman parhaas-
sa kaupungissa kaupunkitilaa käytetään luovasti: puistoissa voi tehdä 
töitä tai pelata vaikkapa Pokemon Go:ta. Monet nykypäivän aktiviteetit 
vaativat kuitenkin sähköä, ja kannettavista laitteistamme on nopeasti 
akku loppu.

Siksi me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että Helsingin kau-
punki selvittää pistorasioiden tuomista puistoihin ja kaupunkitilaan. 
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Puistoissamme on tähän jo yksi vastaus: valaistuksen vuoksi puistoista 
löytyy jo sähköverkko – ei vaadi suurta tekniikkaa, että esimerkiksi va-
lopylvään kylkeen asennetaan verkkovirtaa tai mobiililaitteille hyvin riit-
tävää 12V virtaa tuottavia pistorasioita.

Muualta pistorasioita jo löytyy! Esimerkiksi Porissa on tehty kokeiluja 
aurinkosähköllä toimivista latauspisteistä, joita on sijoitettu penkkeihin. 
Aurinkosähköratkaisut tuovat helpon ja ekologisen vaihtoehdon verkko-
virran tuomiseksi puistojen käyttäjille. Esitämme, että kaupunki selvittää 
myös näiden eri käytäntöjen käyttöönottoa kaupungin puistoverkossa.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 14.9.2018 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Juhani Sandström, valaistuspäällikkö, puhelin: 310 38521

juhani.sandstrom(a)hel.fi
Olli Markkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39559

olli.markkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sivonen Sameli Aloite Kvsto 30052018 9

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 421
Kaupunkiympäristölautakunnan maa-alueiden, tilojen ja laitteiden 
vuokralle antamista sekä muuta käyttöön luovuttamista koskevan 
toimivallan siirtäminen tukkutori-yksikön päällikölle

HEL 2018-008693 T 00 01 00

Päätös

A

Kaupunkiympäristölautakunta päätti siirtää hallintosäännön 10 luvun 1 
§:n 3 momentin 6 kohdan mukaista toimivaltaansa hallintaoikeutensa 
puitteissa maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä 
muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan enintään 10 vuoden ajaksi 
samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi enin-
tään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta, kaupunkiympäristön 
toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tukkuto-
ri-yksikön päällikölle 1.6.2018 alkaen seuraavasti:

Tukkutori-yksikön päällikkö

- päättää kauppahallien, torien, tukkutorialueen tilojen ja alueiden vuok-
ralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan 
enintään 10 vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on 
sovittu päättyväksi enintään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomises-
ta.

- päättää Malmin lentokentän entisen lentokonehallin (ns. hangaarira-
kennus) sekä Malmin lentokenttäalueen, myös Malmin lentokenttäyh-
distys ry:lle vuokratun alueen osalta Helsingin kaupungin ja lentokent-
täyhdistyksen välillä 21.12.2016 allekirjoitetussa maanvuokrasopimuk-
sessa nro 24319 (liite nro 1) solmituin ehdoin, vuokralle antamisesta ja 
muusta luovuttamisesta tapahtumakäyttöön sekä muuhun tilapäiseen 
ja pienempään käyttöön kerrallaan enintään kolmen kuukauden ajaksi. 

B

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kaupunkiympäristön toi-
mialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tukkutori-
yksikön päällikön ajalla 1.6. - 3.9.2018 tekemät seuraavat päätökset:

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 1.6.2018 (71 §) Vuokraus, Keski-
Pohjanmaan kansanopiston tila, homekoirakoulutukseen (liite nro 2)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 1.6.2018 (72 §) Tilavuokraus Tukku-
tori, Luminoir Oy (liite nro 3)
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Tukkutori-yksikön päällikön päätös 4.6.2018 (73 §) Myyntipaikkojen 
vuokraaminen Hakaniemen hallin väistötilasta (liite nro 4)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 4.6.2018 (74 §) Tilan vuokraaminen 
De Motu Precision Instruments Ab:lle Malmin lentokenttäalueelta (liite 
nro 5)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 4.6.2018 (75 §) Tilavuokraus Tukku-
torilla, pakastamon lavapaikka, Ilmasto Kokki Oy (liite nro 6)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 4.6.2018 (76 §) ********** lavapaik-
kavuokraus Tukkutorilla (liite nro 7)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 6.6.2018 (77 §) Alueen vuokraami-
nen Adam ja Eva Oy:lle Lyypekinlaiturilta kesäterassitoimintaa varten 
(liite nro 8)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 7.6.2018 (78 §) Torikahvilapaikan 
vuokraaminen Kukkatorilta (liite nro 9)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 7.6.2018 (79 §) Torikahvilapaikan 
vuokraaminen Faresan Oy:lle Kukkatorilta (liite nro 10)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 7.6.2018 (80 §) Helsingin Tislaamo 
Oy, terassialueen vuokraus Tukkutorilla (liite nro 11)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 11.6.2018 (81 §) Alueen vuokraami-
nen KISKA Co Oy:lle Hakaniementorilta kirpputoritoimintaa varten (liite 
nro 12)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 11.6.2018 (82 §) Alueen vuokraami-
nen A-lehdet Oy:lle Malmin lentokentältä ajotestejä varten (liite nro 13)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 12.6.2018 (83 §) Helsingin Tislaamo 
Oy, autopaikan vuokraus Tukkutori (liite nro 14)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 12.6.2018 (84 §) Tapahtumaluvan 
myöntäminen Nälkäpäiväkeräystä varten Töölöntorille 20. - 22.9.2018, 
SPR Helsingin ja Uudenmaan piiri (liite nro 15)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 12.6.2018 (85 §) Oy My-Service Ab 
Ltd, tilavuokraus, Tukkutori (liite nro 16)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 12.6.2018 (86 §) Kirpputoripaikko-
jen järjestäminen Ylä-Malmin torilla kesällä 2018 (liite nro 17)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 18.6.2018 (87 §) Bites Vallila Oy, ti-
lavuokraus, Tukkutori (liite nro 18)
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Tukkutori-yksikön päällikön päätös 19.6.2018 (88 §) Alueen vuokraami-
nen Hietalahdentorilta 19. - 29.10.2018 Tapaus Oy:lle yksityistilaisuutta 
varten (liite nro 19)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 20.6.2018 (89 §) Torialueen luovut-
taminen kyläjuhlaa varten Fredrikintorille 30.8.2018, Punavuoriseura ry 
(liite nro 20)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 26.6.2018 (90 §) Muutos Katariinan-
katu 1-3:n varastotilojen vuokrasopimuksiin (liite nro 21)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 3.7.2018 (91 §) Vuokraus, Tukkuto-
rin tilan 312B8 irtisanominen, Maxill Oy ja Mahuraan Association ry (lii-
te nro 22)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 4.7.2018 (92 §) Jiahe Oy, Tukkutori 
tilavuokraus Pakastamon Sali 401 koppi 10 (liite nro 23)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 5.7.2018 (93 §) Vuokrasopimuksien 
siirto Vanhassa kauppahallissa, Kalatukku E. Eriksson Oy:ltä Fishroom 
Oy:lle (liite nro 24)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 6.7.2018 (94 §) Vuokraus, sopimuk-
sen muutos, Hietalahden kauppahalli, Tukkutori, Mr. Onigiri (liite nro 
25)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 23.7.2018 (95 §) Alueen vuokraami-
nen UAB Saugus Vairavimas -yhtiölle Malmin lentokentältä asiakastilai-
suutta varten (liite nro 26)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 23.7.2018 (96 §) Alueen vuokraami-
nen Shiv Oy:lle Ylä-Malmin torilta biljarditurnausta varten (liite nro 27)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 24.7.2018 (97 §) Tilan vuokraami-
nen Fortum Power and Heat Oy:lle Malmin lentoasemalta tiedotustilai-
suutta varten (liite nro 28)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 8.8.2018 (98 §) Alueen osoittami-
nen moottoripyörän ajokoulutusharjoittelua varten Malmin lentokentän 
alueelta (liite nro 29)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 9.8.2018 (99 §) Tilan vuokraaminen 
Halti Oy:lle Malmin lentokenttäalueelta kuvauksia varten (liite nro 30)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 13.8.2018 (100 §) Muutos tehtyyn 
päätökseen osoittaa alue moottoripyörien ajoharjoittelua varten Malmin 
lentokentältä (liite nro 31)
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Tukkutori-yksikön päällikön päätös 14.8.2018 (101 §) Alueen vuokraa-
minen Solar Republic Oy:lle Malmin lentokenttäalueelta (liite nro 32)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 28.8.2018 (102 §) Alueen vuokraa-
minen Dynamo & Son -yhtiölle Malmin lentokentällä tehtäviä kuvauksia 
varten (liite nro 33)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 28.8.2018 (103 §) Tilan vuokraami-
nen De Motu Precision Instruments Ab:lle Malmin lentokenttäalueelta 
(liite nro 34)

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 28.8.2018 (104 §) Alueiden vuok-
raaminen Suomen Bullterrieriyhdistys ry:lle Malmin lentokenttäalueelta 
(liite nro 35)

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kristina Montell, vs. yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 36421

kristina.montell(a)hel.fi

Liitteet

1 Malmin lentokenttäyhdistyksen maanvuokrasopimus karttaliitteineen
2 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 1.6.2018 § 71
3 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 1.6.2018 § 72
4 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 4.6.2018 § 73
5 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 4.6.2018 § 74
6 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 4.6.2018 § 75
7 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 4.6.2018 § 76
8 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 6.6.2018 § 77
9 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 7.6.2018 § 78
10 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 7.6.2018 § 79
11 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 7.6.2018 § 80
12 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 11.6.2018 § 81
13 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 11.6.2018 § 82
14 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 12.6.2018 § 83
15 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 12.6.2018 § 84
16 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 12.6.2018 § 85
17 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 12.6.2018 § 86
18 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 18.6.2018 § 87
19 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 19.6.2018 § 88
20 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 20.6.2018 § 89
21 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 26.6.2018 § 90
22 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 3.7.2018 § 91
23 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 4.7.2018 § 92
24 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 5.7.2018 § 93
25 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 6.7.2018 § 94
26 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 23.7.2018 § 95
27 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 23.7.2018 § 96
28 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 24.7.2018 § 97
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29 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 8.8.2018 § 98
30 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 9.8.2018 § 99
31 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 13.8.2018 § 100
32 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 14.8.2018 § 101
33 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 28.8.2018 § 102
34 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 28.8.2018 § 103
35 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 28.8.2018 § 104

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginvaltuuston 3.5.2017 (206 §) hyväksymän sekä
29.11.2017 (413 §) ja 13.6.2018 (174 §) tarkistaman hallintosäännön 
10 luvun 1 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaan toimialalautakunta omalla 
toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan vi-
ranomainen päättää, hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, tilojen 
ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttami-
sesta kerrallaan enintään 10 vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos 
vuokrasuhde on sovittu päättyväksi enintään kuuden kuukauden kulut-
tua irtisanomisesta.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 31.10.2017 (190 §) siirtää määrä-
aikaisesti 31.5.2018 saakka hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 
6 kohdan mukaista toimivaltaansa päättää hallintaoikeutensa puitteissa 
maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta 
käyttöön luovuttamisesta kerrallaan enintään 10 vuoden ajaksi samoin 
kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi enintään kuu-
den kuukauden kuluttua irtisanomisesta, kaupunkiympäristön toimialan 
rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tukkutori-yksikön 
päällikölle. Päätöksen määräaikaisuuden vuoksi asiasta päätetään nyt 
uudelleen.

Ehdotetun toimivallan siirron tarkoituksena on, että päätöksenteko ta-
pahtuu hallinnollisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisella tasolla. 
Se vastaa toimielinten ja viranhaltijoiden nykyistä toimivaltajakoa, joka 
on todettu toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi. Mainituissa asioissa 
tehtävien päätösten vuosittainen määrä on merkittävä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
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Kristina Montell, vs. yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 36421
kristina.montell(a)hel.fi

Liitteet

1 Malmin lentokenttäyhdistyksen maanvuokrasopimus karttaliitteineen
2 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 1.6.2018 § 71
3 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 1.6.2018 § 72
4 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 4.6.2018 § 73
5 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 4.6.2018 § 74
6 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 4.6.2018 § 75
7 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 4.6.2018 § 76
8 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 6.6.2018 § 77
9 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 7.6.2018 § 78
10 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 7.6.2018 § 79
11 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 7.6.2018 § 80
12 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 11.6.2018 § 81
13 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 11.6.2018 § 82
14 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 12.6.2018 § 83
15 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 12.6.2018 § 84
16 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 12.6.2018 § 85
17 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 12.6.2018 § 86
18 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 18.6.2018 § 87
19 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 19.6.2018 § 88
20 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 20.6.2018 § 89
21 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 26.6.2018 § 90
22 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 3.7.2018 § 91
23 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 4.7.2018 § 92
24 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 5.7.2018 § 93
25 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 6.7.2018 § 94
26 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 23.7.2018 § 95
27 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 23.7.2018 § 96
28 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 24.7.2018 § 97
29 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 8.8.2018 § 98
30 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 9.8.2018 § 99
31 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 13.8.2018 § 100
32 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 14.8.2018 § 101
33 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 28.8.2018 § 102
34 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 28.8.2018 § 103
35 Tukkutori-yksikön päällikön päätös 28.8.2018 § 104

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Toimeksianto

Hatu/Hala/Hannola
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§ 422
Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 
23.8.−29.8.2018 tekemien päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen kau-
punkiympäristön toimialan viranomaisten 23.8.−29.8.2018 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 maanhankinta

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=U511051003010VH2
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110510040VH1
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Päätökset

Tilapalvelut, yritysvuokraus, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, infrayksikkö 1, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, infrayksikkö 2, yksikön päällikkö

Päätökset

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Asiakkuusjohtaja

Päätökset

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, yksikön päällikkö

Päätökset

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, alueiden käyttö, tiimipäällikkö

Päätökset

Kaupunkimittauspalvelut, kartat ja paikkatiedot, yksikön päällikkö

Päätökset

Ympäristöpalvelut, ympäristöterveys, yksikön päällikkö

Päätökset

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 23.8.2018

Päätösasiakirjat

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

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=U511052002020VH1
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/lista?year=current&dkey=U51105300VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511053001020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511053001040VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511053002020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511053004030VH1
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/rakennusten-ja-yleisten-alueiden-jaosto/rakennusten-ja-yleisten-alueiden-jaoston-paatokset?Siirtyy%20jaoston%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sasiakirjoihin.
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kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 411, 412, 413, 414, 417, 418, 419, 420 ja 422 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 415 ja 416 §: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.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä ta-
vallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen pää-
töksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähet-
tämisestä.

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
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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 muutosta 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, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-

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

tettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Mak-
sua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli 
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asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen 
on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 417 § (Kustannusten osalta).

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-
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saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, 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 
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 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

4
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 421 §.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

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

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Risto Rautava
puheenjohtaja

Katja Sulkko
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Laura Rissanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 07.09.2018.


