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Rantanen, Tuomas
Rissanen, Laura poistui 17:43, läsnä: 42 § - 46 §
Soininvaara, Osmo
Välipirtti, Mika varajäsen

Muut

Aho, Mikko kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Hyvärinen, Silja hallintojohtaja
Manninen, Rikhard maankäyttöjohtaja
Haapanen, Sami tonttipäällikkö
Luomanen, Jussi kaupunkitila- ja maisemasuunnitte-
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Piimies, Marja asemakaavapäällikkö
Putkonen, Reetta liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö
Rajala, Pasi yleiskaavapäällikkö
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Höhl, Eija hallintosihteeri
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Ljungqvist, Vivian nuorisoneuvoston edustaja
Isotupa, Maria arkkitehti
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Anni Sinnemäki apulaispormestari
42 - 51 §
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Esittelijät
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Eija Höhl hallintosihteeri
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§ 42
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päättää valita pöytäkirjantarkas-
tajaksi jäsen Sirpa Asko-Seljavaaran ja varatarkastajaksi jäsen Jape 
Lovénin.

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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§ 43
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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§ 44
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Atte Harjanteen ym. valtuustoaloitteesta koskien Van-
hankaupunginkosken padon osittaista tai kokonaan purkamista

HEL 2018-010592 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Käsitellessään Vanhankaupunginkosken padon osittaista tai kokonaan 
purkamista perustuen yhteiskunnallisen kannattavuuden arviointiin ja 
edelleen tämän arvioinnin perusteella valmisteltavaa suunnitelmaa pa-
don purkamiseksi kaupunginvaltuusto palautti asian uudelleen valmis-
teltavaksi 22.5.2019.

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän Vanhankaupunginkosken 
padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen vaikutukset koko Vantaan-
joen alueen luontoon laajasti ja aloittaa padon purkamisen valmistelun, 
jos se on selvityksen pohjalta perusteltua.

Helen Oy ilmoitti 12.11.2019 sulkevansa Vantaanjoessa olevan Van-
hankaupungin vesivoimalan vuoden 2019 loppuun mennessä. Sulke-
misen jälkeen voimalaitoksen turbiineihin ei enää johdeta vettä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että kalat eivät enää joudu turbiineihin ja kuole tai vahin-
goitu.

Voimalaitoksen sulkeminen muuttaa myös Vantaanjoen veden juoksu-
tusta. Kun voimalaitos ei enää tarvitse vettä, voidaan virtausta ohjata 
siten, että itähaarassa virtaava vesimäärä kasvaa ja sen tarjoama reitti 
on kaloille houkuttelevampi. Veden säännöstelyssä ei tarvitse enää ot-
taa huomioon voimalaitoksen vesitarpeita, jolloin itähaaran virtaama ja 
vesimäärää houkuttelee kaloja niiden uidessa kohti joen yläjuoksua se-
kä Vanhankaupunginlahtea ja merta.

Vuonna 2018 valmistui kaupunginhallituksen päätökseen 
(9.1.2017 § 27) pohjautuva Vanhankaupunginkosken itähaaran kunnos-
tussuunnitelman työohjelma, jonka kansliapäällikkö on hyväksynyt. Itä-
haaran kunnostuksen suunnittelun lähtökohtana on erityisesti parantaa 
haaran houkuttelevuutta ja mahdollistaa myös heikommin uivien kalo-
jen, kuten särkikalojen, elinolosuhteet.

Kunnostussuunnitelman laadinta jatkuu laadittujen sekä laadittavien 
luonto- ja ympäristöselvitysten ja muiden arviointien pohjalta. Kaupun-
kiympäristölautakunnalle päätettäväksi tuotavaan kunnostussuunnitel-
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man laadintaan tekoon menee arvion mukaan vielä vuoden verran. 
Suunnitelmassa huomioidaan muuttunut tilanne eli voimalaitostoimin-
nan loppuminen. Itähaaran kunnostustyöt ja alueen virkistyskäytön 
mahdollisuuksien parantaminen olisi näin ollen mahdollista aloittaa 
vuonna 2021.

Kaupunkiympäristön toimiala osallistuu vuonna 2020 Vantaanjoen ja 
Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen selvitykseen koskien kalo-
jen liikkumista Vanhankaupunginkosken alueella ja edelleen Vantaan-
joessa. Selvitys tukee myös itähaaran kunnostussuunnitelman laadin-
taa.

Padon purkamista on selvitetty laajasti vuonna 2016 muun muassa 
selvityksessä Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisen 
oikeudellisista edellytyksistä. Padon suojelu on vahva, sillä se on suo-
jeltu eri kaavoissa aina maakuntakaavatasosta asemakaavaan. Alue 
on myös valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
(RKY). Kaupunkia koskee maankäytön suunnittelussa myös valtioneu-
voston valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka edellyttävät, että 
valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön 
arvot, kohteiden alueellinen monimuotoisuus ja ajallinen kerroksisuus 
turvataan maakuntien suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa sekä 
valtion viranomaisten toiminnassa.

Länsihaaran pato on suojeltu vuonna 1998 voimaan tulleessa asema-
kaavassa (10240) merkinnällä s-3: ”Suojeltava alueen osa, jolla olevat 
pato- ja siltarakenteet tulee säilyttää tai tarvittaessa uusia siten, että 
ympäristön historiallinen arvo säilyy”. Oikeudellisessa selvityksessä ar-
vioitiin, että padon purkamiseen tähtäävä asemakaava olisi todennä-
köisesti ristiriidassa lainsäädännön kanssa. Tämän hetkisen tiedon pe-
rusteella sellaisen asemakaavamuutoksen laatiminen, jossa kivipadolle 
ei osoiteta suojelumerkintää, olisi ELY-keskuksen mukaan kulttuuriym-
päristöä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityis-
tavoitteiden sekä maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimuksia kos-
kevan 54 §:n vastainen.

Lautakunta kuitenkin katsoo, että kaupunginvaltuuston vaatima selvitys 
padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen ympäristövaikutuksista on 
myös tehtävä, mutta sen tehtäväalaa voidaan rajata laatimalla ensin 
arvio keinoista, joilla avaamisen vaikutuksia veden korkeuteen voidaan 
lieventää. Samalla tarvitaan lisätietoa siitä, voidaanko patoa avata il-
man, että rakennetun ympäristön suojeluarvot menetetään. Näiden li-
säselvitysten tekeminen voidaan ajoittaa samaan aikaan kun Itähaaran 
kunnostuksen vaikutuksia seurataan.
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Aikaisempien kaupunginhallituksen ja kansliapäällikön päätösten nojal-
la kaupunkiympäristön toimiala jatkaa itähaaran nousuesteiden poista-
misen suunnittelua ja toteuttaa ne mahdollisimman nopeasti. Vuoden 
2020 toimintasuunnitelmassa on varauduttu tarkentavien virtausmit-
tausten tekemiseen ja yksityiskohtaisen kunnostussuunnitelman laadin-
taan.

Käsittely

Vastaehdotus: Tuomas Rantanen: 
Lisätään seuraava lausunnon toiseksi viimeiseksi kappaleeksi: 

”Lautakunta kuitenkin katsoo, että kaupunginvaltuuston vaatima selvi-
tys padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen ympäristövaikutuksista 
on myös tehtävä, mutta sen tehtäväalaa voidaan rajata laatimalla ensin 
arvio keinoista, joilla avaamisen vaikutuksia veden korkeuteen voidaan 
lieventää. Samalla tarvitaan lisätietoa siitä, voidaanko patoa avata il-
man, että rakennetun ympäristön suojeluarvot menetetään. Näiden li-
säselvitysten tekeminen voidaan ajoittaa samaan aikaan kun Itähaaran 
kunnostuksen vaikutuksia seurataan.”

Ja poistetaan edellisen kanssa ristiriidassa olevat kappaleet:

1. "Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että voimalaitoksen sulkemi-
sen jälkeen on aiheellisista seurata, miten voilamatoiminnan päättymi-
nen ja itähaaran muutostyöt vaikuttavat itähaarassa kalojen liikkumi-
seen ennen kuin selvitettäisiin padon purkamisen laajempia vaikutuksia 
Vantaanjoen vesistöön ja vesitasapainoon." 

2. "Edellä kuvatun johdosta ja huomioon ottaen oikeudellinen selvitys 
koskien padon purkamista voidaan päätyä siihen, että suojelumerkin-
nän poistaminen kaavasta, jotta pato voitaisiin purkaa, näyttää lähes 
mahdottomalta. Selvitysten laadinta, joilla selvitettäisiin padon purka-
misen vaikutuksia muun muassa koko Vantaanjoen alueen luontoon 
laajasti olisi perusteetonta ja myös kallista eikä toisi käsittelyssä olevan 
asian ratkaisemisen kannalta lisäarvoa eikä olisi kaupungin kokonaise-
dun mukaista."

Kannattaja: Mika Välipirtti

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Tuomas 
Rantasen vastaehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jussi Luomanen, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 38626
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jussi.luomanen(a)hel.fi
Irene Varila, lakimies, puhelin: 310 37451

irene.varila(a)hel.fi

Liitteet

1 Kvsto 10102018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Käsitellessään Vanhankaupunginkosken padon osittaista tai kokonaan 
purkamista perustuen yhteiskunnallisen kannattavuuden arviointiin ja 
edelleen tämän arvioinnin perusteella valmisteltavaa suunnitelmaa pa-
don purkamiseksi kaupunginvaltuusto palautti asian uudelleen valmis-
teltavaksi 22.5.2019.

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän Vanhankaupunginkosken 
padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen vaikutukset koko Vantaan-
joen alueen luontoon laajasti ja aloittaa padon purkamisen valmistelun, 
jos se on selvityksen pohjalta perusteltua.

Helen Oy ilmoitti 12.11.2019 sulkevansa Vantaanjoessa olevan Van-
hankaupungin vesivoimalan vuoden 2019 loppuun mennessä. Sulke-
misen jälkeen voimalaitoksen turbiineihin ei enää johdeta vettä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että kalat eivät enää joudu turbiineihin ja kuole tai vahin-
goitu.

Voimalaitoksen sulkeminen muuttaa myös Vantaanjoen veden juoksu-
tusta. Kun voimalaitos ei enää tarvitse vettä, voidaan virtausta ohjata 
siten, että itähaarassa virtaava vesimäärä kasvaa ja sen tarjoama reitti 
on kaloille houkuttelevampi. Veden säännöstelyssä ei tarvitse enää ot-
taa huomioon voimalaitoksen vesitarpeita, jolloin itähaaran virtaama ja 
vesimäärää houkuttelee kaloja niiden uidessa kohti joen yläjuoksua se-
kä Vanhankaupunginlahtea ja merta.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että voimalaitoksen sulkemisen 
jälkeen on ensin aiheellisista seurata, miten voilamatoiminnan päätty-
minen ja itähaaran muutostyöt vaikuttavat itähaarassa kalojen liikkumi-
seen ennen kuin selvitettäisiin padon purkamisen laajempia vaikutuksia 
Vantaanjoen vesistöön ja vesitasapainoon.
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Vuonna 2018 valmistui kaupunginhallituksen päätökseen 
(9.1.2017 § 27) pohjautuva Vanhankaupunginkosken itähaaran kunnos-
tussuunnitelman työohjelma, jonka kansliapäällikkö on hyväksynyt. Itä-
haaran kunnostuksen suunnittelun lähtökohtana on erityisesti parantaa 
haaran houkuttelevuutta ja mahdollistaa myös heikommin uivien kalo-
jen, kuten särkikalojen, elinolosuhteet.

Kunnostussuunnitelman laadinta jatkuu laadittujen sekä laadittavien 
luonto- ja ympäristöselvitysten ja muiden arviointien pohjalta. Kaupun-
kiympäristölautakunnalle päätettäväksi tuotavaan kunnostussuunnitel-
man laadintaan tekoon menee arvion mukaan vielä vuoden verran. 
Suunnitelmassa huomioidaan muuttunut tilanne eli voimalaitostoimin-
nan loppuminen. Itähaaran kunnostustyöt ja alueen virkistyskäytön 
mahdollisuuksien parantaminen olisi näin ollen mahdollista aloittaa 
vuonna 2021.

Kaupunkiympäristön toimiala osallistuu vuonna 2020 Vantaanjoen ja 
Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen selvitykseen koskien kalo-
jen liikkumista Vanhankaupunginkosken alueella ja edelleen Vantaan-
joessa. Selvitys tukee myös itähaaran kunnostussuunnitelman laadin-
taa.

Padon purkamista on selvitetty laajasti vuonna 2016 muun muassa 
selvityksessä Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisen 
oikeudellisista edellytyksistä. Padon suojelu on vahva, sillä se on suo-
jeltu eri kaavoissa aina maakuntakaavatasosta asemakaavaan. Alue 
on myös valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
(RKY). Kaupunkia koskee maankäytön suunnittelussa myös valtioneu-
voston valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka edellyttävät, että 
valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön 
arvot, kohteiden alueellinen monimuotoisuus ja ajallinen kerroksisuus 
turvataan maakuntien suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa sekä 
valtion viranomaisten toiminnassa.

Länsihaaran pato on suojeltu vuonna 1998 voimaan tulleessa asema-
kaavassa (10240) merkinnällä s-3: ”Suojeltava alueen osa, jolla olevat 
pato- ja siltarakenteet tulee säilyttää tai tarvittaessa uusia siten, että 
ympäristön historiallinen arvo säilyy”. Oikeudellisessa selvityksessä ar-
vioitiin, että padon purkamiseen tähtäävä asemakaava olisi todennä-
köisesti ristiriidassa lainsäädännön kanssa. Tämän hetkisen tiedon pe-
rusteella sellaisen asemakaavamuutoksen laatiminen, jossa kivipadolle 
ei osoiteta suojelumerkintää, olisi ELY-keskuksen mukaan kulttuuriym-
päristöä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityis-
tavoitteiden sekä maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimuksia kos-
kevan 54 §:n vastainen.
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Edellä kuvatun johdosta ja huomioon ottaen oikeudellinen selvitys kos-
kien padon purkamista voidaan päätyä siihen, että suojelumerkinnän 
poistaminen kaavasta, jotta pato voitaisiin purkaa, näyttää lähes mah-
dottomalta. Selvitysten laadinta, joilla selvitettäisiin padon purkamisen 
vaikutuksia muun muassa koko Vantaanjoen alueen luontoon laajasti 
olisi perusteetonta ja myös kallista eikä toisi käsittelyssä olevan asian 
ratkaisemisen kannalta lisäarvoa eikä olisi kaupungin kokonaisedun 
mukaista. 

Aikaisempien kaupunginhallituksen ja kansliapäällikön päätösten nojal-
la kaupunkiympäristön toimiala jatkaa itähaaran nousuesteiden poista-
misen suunnittelua ja toteuttaa ne mahdollisimman nopeasti. Vuoden 
2020 toimintasuunnitelmassa on varauduttu tarkentavien virtausmit-
tausten tekemiseen ja yksityiskohtaisen kunnostussuunnitelman laadin-
taan.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Atte Harjanne ja 15 muuta valtuutettua ovat tehneet 
10.10.2018 seuraavan valtuustoaloitteen:          

"(Taas uusi) aloite Vanhankaupunginkosken padon purkamisen kannat-
tavuudesta ja suunnittelusta Helsingin kaupunkistrategia vuosille 2017-
2021 [1] linjaa, että kaupungissa parannetaan vesistöjen tilaa ja kiinni-
tetään huomiota vaelluskalakantojen elpymiseen. Helsingin merkittävin 
vaelluskalakantojen elpymisen este on Vanhankaupunginkosken länsi-
haaran sulkeva pato. Padon purkaminen olisi merkittävä konkreettinen 
toimenpide, jolla kaupunki suojelee luonnon monimuotoisuutta, joka on 
maailmanlaajuisesti uhattuna. Purkaminen mahdollistaa myös vetovoi-
maisen matkailukohteen kehittämisen, mikä on sekin linjassa strategian 
kanssa.

Padon purkamista on esitetty useita kertoja, viimeksi vuonna 2014 val-
tuutettu Jukka Relanderin aloitteesta. Aloitteen käynnistämän selvitys- 
ja valmistelutyön pohjalta kaupunki julkisti vuonna 2018 suunnitelman 
Vanhankaupunginkosken itähaaran kunnostamisesta. Päätöstä suunni-
telman toteuttamisesta ei kuitenkaan ole tehty, eikä itähaaran kunnos-
tus ole hyödyiltään padon purkamiseen verrattava toimenpide.

Relanderin aloitteen yhteydessä kaupunki toteutti selvityksen padon 
purkamisen oikeudellisista edellytyksistä [2] ja padon purkamisvaih-
toehtojen selvityksen [3]. Selvitysten perusteella on ilmeistä, että pur-
kaminen on juridisesti monimutkainen hanke, ja vaatii erittäin painavat 
perustelut. Varsinaista arviota yhteiskunnallisesta kannattavuudesta ei 
kuitenkaan vielä tehty. Tällaisen arvion tulisi kattaa purkamisen vaiku-
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tukset luontoarvoihin ja virkistys- ja matkailuarvoihin kulttuurihistoriallis-
ten arvojen ohella. Lopulta kyse on hyötyjen ja haittojen suhteuttami-
sesta ja poliittisesta tahtotilasta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki toteuttaa Van-
hankaupunginkosken padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen yh-
teiskunnallisen kannattavuuden arvioinnin tarvittavassa laajuudessa, ja 
valmistelee suunnitelman padon purkamisesta mikäli se on arvion poh-
jalta perusteltua.

[1] Helsingin kaupunki (2018) Maailman toimivin kaupunki – Helsingin 
kaupunkistrategia 2017–2021 

Maailman toimivin kaupunki-Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021

2] Kokko, K., Häkkänen, M., Paloniitty, T., Vaara, E. (2016) Selvitys 
Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisen oikeudellisista 
edellytyksistä 

https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/42/42237e9095f17e77654b463dd
24a4589974791b2.pdf

[3] Helsingin kaupunki (2016) Vanhankaupunginkosken padon purka-
misen vaihtoehtotarkastelun ohjelmointi ja kustannusarvio 

https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/8e/8e0cbfb44b3563db81914f7c82
3aa40dbd9a77bc.pdf " 

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 17.12.2019 mennessä.

Kaupunginkanslia on myöntänyt lausunnon antamiselle lisäaikaa 
21.1.2020 saakka.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jussi Luomanen, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 38626

jussi.luomanen(a)hel.fi
Irene Varila, lakimies, puhelin: 310 37451

irene.varila(a)hel.fi

Liitteet

1 Kvsto 10102018

Oheismateriaali

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategia/strategia-ehdotus
https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/42/42237e9095f17e77654b463dd24a4589974791b2.pdf
https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/42/42237e9095f17e77654b463dd24a4589974791b2.pdf
https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/8e/8e0cbfb44b3563db81914f7c823aa40dbd9a77bc.pdf
https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/8e/8e0cbfb44b3563db81914f7c823aa40dbd9a77bc.pdf
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1 Vanhankaupunginkosken padon purkamisen vaihtoehtotarkastelun oh-
jelmointi ja kustannusarvio

2 Selvitys Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisen oikeu-
dellisista edellytyksistä

3 ELY:n lausunto Helsingin Vanhankaupunginkosken länsihaaran padon 
purkamisesta

4 Vanhankaupunginkosken itähaaran kunnostus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 21.01.2020 § 28

Kaupunkiympäristölautakunta 14.01.2020 § 11

Kaupunkiympäristölautakunta 17.12.2019 § 667

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 650

Kaupunkiympäristölautakunta 12.03.2019 § 126

Kaupunkiympäristölautakunta 05.03.2019 § 121

Kaupunkiympäristölautakunta 26.02.2019 § 86

Kaupunkiympäristölautakunta 05.02.2019 § 71

Kaupunginvaltuusto 22.05.2019 § 165

Kaupunginhallitus 06.05.2019 § 318

Kaupunginhallitus 29.04.2019 § 270
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§ 45
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Ville Jalovaaran ym. valtuustoaloitteesta kaupunkipyö-
räverkon laajentamiseksi Vuosaareen

HEL 2019-011605 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin nykyinen kaupunkipyöräjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 
2016, jolloin palvelu käsitti 50 pyöräasemaa ja 500 kaupunkipyörää. 
Nykyinen kaupunkipyöräverkosto kattaa 241 asemaa ja palveluun kuu-
luu 2410 kaupunkipyörää. Lisäksi Espoossa on 109 kaupunkipyörä-
asemaa ja 1090 kaupunkipyörää. Espoon järjestelmä on yhteensopiva 
Helsingin kaupunkipyörien kanssa.

Helsingissä kaupunkipyöräjärjestelmän kehittäminen on HKL:n vastuul-
la. HKL suhtautuu myönteisesti kestävän kaupunkiliikenteen kehittämi-
seen. On hyvä asia, että kaupunkipyöräverkoston laajentaminen herät-
tää kiinnostusta. 

Kaupunkipyöräjärjestelmän kehittämiseksi tehtiin asukaskysely kesällä 
2018, johon saatiin paljon toiveita asukkailta ympäri Helsinkiä. HKL tar-
kasteli erilaisia skenaarioita ja HKL:n johtokunnan päätöksen mukai-
sesti päätettiin järjestelmää lopulta laajentaa Kehä I:lle asti, painottaen 
erityisesti Itä-Helsinkiä. Itäisimmät pyöräasemat ovat nykyisin Vartio-
harjussa ja Myllypurossa. Aikanaan kilpailutetun kaupunkipyöräjärjes-
telmän kaikki käytettävissä oleva kapasiteetti on nyt hyödynnetty ja sillä 
pystytään toimivasti kattamaan alue ydinkeskustasta Kehä I:lle. Kau-
punkipyöräpalvelun hyvän toimivuuden takaamiseksi pyöräasemaver-
kosto on suunniteltu tiiviiksi. 

Vaikka kaupunkipyöräpalvelu voisi olla toimiva ratkaisu Vuosaaressa, 
ei sen hankinta ole tällä hetkellä mahdollista. Helsingin kaupungin lii-
kenneliikelaitoksella ei ole nykyisen, kilpailutukseen perustuneen 
HKL:n ja Citybike Finland Oy:n välisen sopimuksen puitteissa oikeutta 
hankkia lisää asemia, sillä sopimuksen mukaiset lisähankintamahdolli-
suudet on jo käytetty. Rinnakkainen, toisen toimittajan pyöräjärjestelmä 
ei ole nykyisen sopimuksen nojalla mahdollinen, eikä se erillisenä jär-
jestelmänä olisi edes järkevä ratkaisu.

Kaupunkipyöräverkostoa on mahdollista laajentaa, kun nykyinen sopi-
muskausi päättyy vuonna 2025. Kaupunkipyöräjärjestelmän laajenta-
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minen Vuosaareen huomioidaan, kun uutta kilpailutusta aletaan valmis-
tella.

Lisäksi lautakunta näkee tarpeelliseksi selvittää voiko kaupunkipyörä-
verkkoa laajentaa erilaisin keinoin, kuten asemien siirroin taikka muin 
keinoin jo ennen uutta kilpailutusta. 

Edelleen lautakunta pitää koko Helsingin kattavan verkon selvitystä 
tarpeellisena kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja liikkuvuuden kannalta.

Käsittely

Vastaehdotus: Jape Lovén

Lisäksi lautakunta näkee tarpeelliseksi selvittää voiko kaupunkipyörä-
verkkoa laajentaa erilaisin keinoin, kuten asemien siirroin taikka muin 
keinoin jo ennen uutta kilpailutusta. 

Edelleen lautakunta pitää koko Helsingin kattavan verkon selvitystä 
tarpeellisena kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja liikkuvuuden kannalta.

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Jape 
Lovénin vastaehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilari Heiska, liikenneinsinööri: 310 37220

ilari.heiska(a)hel.fi
Samuli Mäkinen, projekti-insinööri HKL, puhelin: 310 35753

samuli.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite kaupunkipyöristä Vuosaareen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin nykyinen kaupunkipyöräjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 
2016, jolloin palvelu käsitti 50 pyöräasemaa ja 500 kaupunkipyörää. 
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Nykyinen kaupunkipyöräverkosto kattaa 241 asemaa ja palveluun kuu-
luu 2410 kaupunkipyörää. Lisäksi Espoossa on 109 kaupunkipyörä-
asemaa ja 1090 kaupunkipyörää. Espoon järjestelmä on yhteensopiva 
Helsingin kaupunkipyörien kanssa.

Helsingissä kaupunkipyöräjärjestelmän kehittäminen on HKL:n vastuul-
la. HKL suhtautuu myönteisesti kestävän kaupunkiliikenteen kehittämi-
seen. On hyvä asia, että kaupunkipyöräverkoston laajentaminen herät-
tää kiinnostusta. 

Kaupunkipyöräjärjestelmän kehittämiseksi tehtiin asukaskysely kesällä 
2018, johon saatiin paljon toiveita asukkailta ympäri Helsinkiä. HKL tar-
kasteli erilaisia skenaarioita ja HKL:n johtokunnan päätöksen mukai-
sesti päätettiin järjestelmää lopulta laajentaa Kehä I:lle asti, painottaen 
erityisesti Itä-Helsinkiä. Itäisimmät pyöräasemat ovat nykyisin Vartio-
harjussa ja Myllypurossa. Aikanaan kilpailutetun kaupunkipyöräjärjes-
telmän kaikki käytettävissä oleva kapasiteetti on nyt hyödynnetty ja sillä 
pystytään toimivasti kattamaan alue ydinkeskustasta Kehä I:lle. Kau-
punkipyöräpalvelun hyvän toimivuuden takaamiseksi pyöräasemaver-
kosto on suunniteltu tiiviiksi. 

Vaikka kaupunkipyöräpalvelu voisi olla toimiva ratkaisu Vuosaaressa, 
ei sen hankinta ole tällä hetkellä mahdollista. Helsingin kaupungin lii-
kenneliikelaitoksella ei ole nykyisen, kilpailutukseen perustuneen 
HKL:n ja Citybike Finland Oy:n välisen sopimuksen puitteissa oikeutta 
hankkia lisää asemia, sillä sopimuksen mukaiset lisähankintamahdolli-
suudet on jo käytetty. Rinnakkainen, toisen toimittajan pyöräjärjestelmä 
ei ole nykyisen sopimuksen nojalla mahdollinen, eikä se erillisenä jär-
jestelmänä olisi edes järkevä ratkaisu.

Kaupunkipyöräverkostoa on mahdollista laajentaa, kun nykyinen sopi-
muskausi päättyy vuonna 2025. Kaupunkipyöräjärjestelmän laajenta-
minen Vuosaareen huomioidaan, kun uutta kilpailutusta aletaan valmis-
tella.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Ville Jalovaara ja 23 muuta valtuutettua ovat tehneet 
6.11.2019 seuraavan valtuustoaloitteen:          

"Vuosaareen on pidemmän aikaan toivottu Helsingissä keväällä 2016 
käyttöön otettuja HKL:n kaupunkipyöriä. Lähin pyöräasema sijaitsee 
tällä hetkellä Puotilassa lähellä Vuosaaren siltaa.
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Vuosaaressa päättyi lokakuussa 2019 HSL:n vuokrattavien potkulauto-
jen kokeilu. Tilastojen mukaan potkulautojen käyttö Vuosaaressa jäi 
melko vähäiseksi. Sosiaalisen median kautta vuosaarelaisille loka-
marraskuun vaihteessa 2019 tekemässäni kyselyssä kaupunkipyörät 
nähtiin potkulautoja toimivampana liikkumismuotona Vuosaareen.

Vuosaari on miltei 40 000 asukkaalla Helsingin suurin kaupunginosa. 
Kaupunkipyörät soveltuisivat erinomaisesti Vuosaaren kaupunginosan 
sisäisiin matkoihin ja liityntäliikenteeseen metroasemille sekä pyöräi-
lyyn muihin kaupunginosiin. Pyöräily edistää kaupunkilaisten terveyttä 
ja hyvinvointia. Helsingin päämäärä on kasvattaa pyöräilyn osuutta liik-
kumisessa. Kaupunkipyöräverkon laajentaminen tukee tavoitetta. Eh-
dotan valtuustoaloitteella, että kaupunkipyöräverkko pyritään laajenta-
maan Vuosaareen mahdollisimman pian."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 31.1.2020 mennessä. Lausun-
to on valmisteltu yhteistyössä HKL:n kanssa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilari Heiska, liikenneinsinööri: 310 37220

ilari.heiska(a)hel.fi
Samuli Mäkinen, projekti-insinööri HKL, puhelin: 310 35753

samuli.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite kaupunkipyöristä Vuosaareen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 21.01.2020 § 37
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§ 46
Laajasalon itärannan suunnitteluperiaatteet

HEL 2012-006029 T 10 03 03

Hankenumero 5325_1

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavan oli arkkitehti Maria Isotupa. Asiantuntija poistui 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Mika Välipirtti: Pyydän  asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Maria Isotupa, arkkitehti, asemakaavoitus, puhelin: 310 37303

maria.isotupa(a)hel.fi
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi
Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37072

niina.strengell(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

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

jouni.kilpinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Laajasalon itärannan suunnitteluperiaatteet - selostus, päivätty 

28.1.2020
4 Laajasalon itärannan suunnitteluperiaatteet - kaaviokartta, päivätty 

28.1.2020
5 Laajasalon itärannan suunnitteluperiaatteet - lähtötiedot, päivätty 

28.1.2020
6 Vuorovaikutusraportti 28.1.2020
7 Laajasalon liikuntapuiston kehityssuunnitelma 14.12.2019 Tengbom 

Arkkitehdit Oy
8 Laajasalo, Yliskylä-Jollas - Metsä- ja puustoisen verkoston suunnitelma 
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9.12.2019 / Sitowise
9 Helsingin Laajasalon itärannan, hybridikorttelin ja Reposalmen alueen 

lepakkoselvitys / Bathouse & Tmi Metsäsiipi
10 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää

 hyväksyä liitteen (nro 3) mukaisen 28.1.2020 päivätyn ”Laajasalon 
itärannan suunnitteluperiaatteet” jatkosuunnittelun pohjaksi

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, 
Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko 

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi     

  

Esittelijän perustelut

Suunnitteluperiaatteiden keskeinen sisältö

Laajasalon itärannan suunnitteluperiaatteet koskevat merenrannassa ja 
niiden tuntumassa olevia virkistysalueita Yliskylästä Reposalmentien 
eteläosasta Jollaksen Puuskaniemeen saakka. Suunnittelualue sisältää 
Laajasalon uimarannan ja liikuntapuiston, Elsankallion alueen, Repos-
saaren, Aittasaaren, Sarvaston valkaman, Hämeenapajantien ja Puhu-
ritien alueet. Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 164 hehtaaria, josta 
maa-aluetta n. 92 ha ja vesialuetta n. 72 ha.

Suunnitteluperiaatteiden tarkoituksena on määritellä alueen tulevaisuu-
den kehittämistavoitteet ja virkistyksen ja täydennysrakentamisen pää-
suuntaviivat, jotta Laajasalo säilyttää vehreän luonteensa ja suuret yh-
tenäiset viheralueensa. Keskeiseksi nousee merellisen virkistysalueen 
kehittäminen ja monipuolisten liikunta- ja virkistysmahdollisuuksien tar-
joaminen nykyisille ja tuleville asukkaille. 

Rantareitti ja rantojen avaaminen ja toiminnot ovat keskiössä ja merel-
lisyys korostuu. Koko Helsingin kattavan rantareitin kehittäminen on 
osa Helsingin merellistä strategiaa. Laajasalon itärannalla tavoitteena 
on avata virkistysalueita yhdistävä pitkä merenrantareitti. Sarvaston 
valkaman venesatama-alueen toimintojen kehittämistä tutkitaan. Liikun-

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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ta-aluekokonaisuutta kehitetään, ja tavoitteena on sijoittaa alueelle so-
pivia virkistystoimintoja luonto-, maisema- ja kulttuuriarvot huomioiden. 
Laajasalon liikuntapuiston alueella tarkistetaan toimintojen tilavaraukset 
ja riittävyys Laajasalon asukkaille ja liikuntapalveluiden käyttäjille. 

Täydennysrakentamisen laajuus ja paikat on esitetty periaatetasolla. 
Täydennysrakentamista esitetään Sarvaston venesataman lähettyville 
Sarvastonkaaren itäpuolelle, Isonsarvastontien ja Vanhan Sotilastien 
tuntumaan sekä Hämeenapajan alueelle ja Puhuritien eteläpuolelle. 
Lopullinen täydennysrakentamisen mitoitus ratkaistaan asemakaavoi-
tuksen yhteydessä. 

Koko Helsingin kattavan rantareitin kehittäminen on osa Helsingin me-
rellistä strategiaa. Laajasalon itärannan rantareitti on katkonainen ja 
rannat ovat monin paikoin yksityisenoloisia. Tavoitteena on avata ran-
nat paremmin julkiseen käyttöön. Suunnitteluperiaatteisiin on lisäksi 
koottu periaatteellisen tason suunnitteluohjeita ja tutkittavia kehityskoh-
teita.

Suunnitteluperiaatteet ohjaavat myöhemmin tapahtuvaa asemakaava- 
ja liikennesuunnittelua, joissa suunnitteluratkaisut tarkentuvat. Suunnit-
teluperiaatteiden hyväksymisen jälkeen asemakaavoitusta jatketaan 
pienempinä erillisinä hankkeina sellaisilla alueilla, joilla voimassa ole-
van asemakaavan tarkistaminen on tarpeellista.

Päätökset suunnitteluperiaatteiden pohjana

Suunnitteluperiaatteet edesauttavat kaupungin strategisten tavoitteiden 
toteutumista. Suunnitteluperiaatteet ovat oikeusvaikutteisen Helsingin 
yleiskaava 2016 mukaiset.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Laajasalo on kaupunginosa viheralueiden ja meren keskellä. Sillä on 
pitkä historia ja vahva oma identiteettinsä. Helsingin kasvaessa myös 
Laajasalo on voimakkaassa muutoksessa.  Kruunuvuorenranta raken-
tuu hyvää vauhtia ja vanha Laajasalo uudistuu. Helsingin vuoteen 2050 
tähtäävä yleiskaavan myötä Laajasalossa on uusia rakentamisen paik-
koja ja sen virkistys- ja liikkumisyhteyksiä kehitetään. 

Degerön kartanon alue ja Elsankallio ovat valtakunnallisesti merkittä-
vää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY2009). Ne ovat osa Helsingin 
höyrylaivareittien kesähuvila-asutuksen vyöhykettä.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1970-2009).

Helsingin yleiskaavassa 2016 alueet on merkitty sekä virkistysalueeksi 
että asuntovaltaiseksi alueeksi.
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Helsingin kaupunki omistaa pääosan suunnittelualueen virkistysalueis-
ta sekä suurimman osan korttelialueista. Yksityisomistuksessa ovat 
Degerön kartanon alue, Repossaari sekä Hämeenapajantien alueen 
tontit. Vanhan sotilaspolun ja Jollaksentien välinen tontti on Helsingin 
kaupungin ja Helsingin seurakuntayhtymän yhteisomistuksessa. Suun-
nitteluperiaatteiden laadinta on tehty kaupungin aloitteesta. Hämeena-
pajantien alueelta on tullut asemakaavamuutoshakemuksia.

Vuorovaikutus suunnitteluperiaatteiden valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot 
suunnitteluperiaatteiden valmisteluaikana aikana saaduista viranomais-
ten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitet-
tyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Suunnitteluperiaatteiden valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä 
kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kannanotoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat Elsankallion ja RKY-
alueen toimenpiteisiin, rantareitin käsittelyyn ja Pikku-Sarvaston siltaan 
sekä vesihuollon ja jätevesipumppaamon tarpeisiin ja tilavarauksiin. Li-
säksi nostettiin esiin vedenalaisen kulttuuriperinnön inventoinnin tär-
keys, mikäli vesialueen käyttö suunnittelun edetessä muuttuu.

Mielipiteet

Suunnitteluperiaatteiden luonnosaineiston nähtävilläolon yhteydessä 
saaduissa mielipiteissä esitetyt huomautukset kohdistuivat täydennys-
rakentamiseen erityisesti Sarvastonkaaren alueella. Lisäksi annettiin 
mielipiteitä koskien mm. kulttuuriympäristö- ja luontoarvoja, virkistysa-
lueita ja -reittejä, reittien linjausta, rannan käyttöä, yritystoimintaa sekä 
liikennettä. Kirjallisia mielipiteitä saapui 15 kpl.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat suunnitteluperiaatteiden ratkaisun perustelut ilmenevät liit-
teenä olevista Laajasalon itärannan suunnitteluperiaatteet -
dokumenteista (selostus, kaaviokartta ja lähtötiedot).

Esittelijä
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kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Maria Isotupa, arkkitehti, asemakaavoitus, puhelin: 310 37303

maria.isotupa(a)hel.fi
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi
Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37072

niina.strengell(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

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

jouni.kilpinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Laajasalon itärannan suunnitteluperiaatteet - selostus, päivätty 

28.1.2020
4 Laajasalon itärannan suunnitteluperiaatteet - kaaviokartta, päivätty 

28.1.2020
5 Laajasalon itärannan suunnitteluperiaatteet - lähtötiedot, päivätty 

28.1.2020
6 Vuorovaikutusraportti 28.1.2020
7 Laajasalon liikuntapuiston kehityssuunnitelma 14.12.2019 Tengbom 

Arkkitehdit Oy
8 Laajasalo, Yliskylä-Jollas - Metsä- ja puustoisen verkoston suunnitelma 

9.12.2019 / Sitowise
9 Helsingin Laajasalon itärannan, hybridikorttelin ja Reposalmen alueen 

lepakkoselvitys / Bathouse & Tmi Metsäsiipi
10 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Mielipidekirjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ne, mielipiteensä esittä-
neet, jotka ovat ilmoitta-
neet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätöshistoria
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 28.6.2019
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§ 47
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asun-
totonttien vuokrausperiaatteiden määräämiseksi Viikki, Viikinmäki, 
tontti 36110/9 ja Mellunkylä, Fallpakka, tontti 47278/4

HEL 2019-008738 T 10 01 01 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että

 kaupunki vahvistaa Helsingin Viikinmäen asemakaavaan nro 11250 
sisältyvän erillispientalotontin (AO) 36110/9 sekä Mellunmäen ase-
makaavaan nro 11170 sisältyvän asuinpientalotontin (AP) 47278/4 
vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Juha Heikkilä, pientaloasiamies, puhelin: 09 310 70964

juha.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Otteet asemakaavakartasta ja -määräyksistä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kymp/Maka Esitysteksti

Liite 1
Liite 2

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Sekä Viikinmäen tontti 36110/9 että Mellunkylän tontti 47278/4 ovat ol-
leet jatkuvassa haussa. Mellunkylän tontti on lisäksi osoitettu ja varattu 
ryhmärakentamiseen. Tontit tullaan luovuttamaan sääntelemättömään 
omistustuotantoon. Näille toteutettaville tonteille esitetään vuokrauspe-
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riaatteiden vahvistamista. Viikinmäen tontti on varattu vuonna 2018 ja 
Mellunkylän tontti vuonna 2017, ja niiden rakentaminen on tarkoitus 
aloittaa tämän vuoden aikana. Vuokra-ajaksi esitetään noin 60 vuoden 
vuokra-aikaa, jolloin vuokra-aika päättyisi vuoden 2080 lopussa.

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu Viikinmäen ja Mel-
lunmäen alueilla aiemmin vahvistetut vuokrausperiaatteet, tonttien si-
jainnit sekä sovellettu Catellan hintalaskurin alueellisia vuokraushintoja. 
Lisäksi vuokranmääritysarviot on saatu molemmille po. tonteille  Gem 
Valuation Oy:ltä. Tällä tavoin on pyritty yhdenmukaiseen ja johdonmu-
kaiseen hinnoitteluun.

Viikinmäen asuntotontin laskennallinen k-m² -hinta hintatasossa 
(11/2019, ind. 19,73) olisi esitetyn mukaisesti noin 710 euroa. Tontin 
maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi mainitus-
sa hintatasossa noin 2,84 euroa/as-m²/kk. Mellunmäen asuntotontin 
laskennallinen k-m² -hinta hintatasossa (11/2019, ind. 19,73) olisi esite-
tyn mukaisesti noin 592 euroa. Tontin maanvuokran teoreettinen vaiku-
tus asumiskustannuksiin olisi mainitussa hintatasossa noin 2,37 eu-
roa/as-m²/kk.

Esittelijän perustelut

Asemakaava- ja voimassa olevat tonttitiedot

Viikinmäen asemakaava nro 11250 on hyväksytty kaupunginvaltuus-
tossa 13.4.2005 ja se on tullut voimaan 27.5.2005. Mellunmäen ase-
makaava nro 11170 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.10.2004 
ja se on tullut voimaan 26.11.2004.

Viikinmäen erillispientalo korttelialueen (AO) tontin 36110/9 rakennu-
soikeus on 750 k-m². Tontin pinta-ala on 1 441 m² ja sen osoite on 
Henrik Lättiläisen katu 21. Tonttia koskee tonttijako nro 11547. Tontti 
on merkitty kiinteistörekisteriin 20.3.2009. Mellunmäen asuinpientalo 
korttelialueen (AP) tontin 47278/4 rakennusoikeus on 720 k-m². Tontin 
pinta-ala on 1 099 m² ja sen osoite on Fallpakantie 7/Kastellinpolku 1. 
Tonttia koskee tonttijako nro 13007. Tontti on merkitty kiinteistörekiste-
riin 17.10.2017.

Asemakaavakartta on liitteenä 2.

Maaperä

Viikinmäen tontti on kallioinen, jossa on isohkoja korkeuseroja. Tontin 
maaperä on kunnostettu Uudenmaan ympäristökeskuksen 28.4.2006 
antaman ympäristölupapäätöksen YS 648 mukaisesti ja kunnostukses-
ta on laadittu loppuraportti. Uudenmaan ELY -keskus on lausunnollaan 
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4.6.2015 todennut, että se hyväksyy loppuraportin ja toteaa, että alu-
een kunnostustyöstä ei ole huomauttamista.  Tontin etelärajalle on jää-
nyt pilaantunutta maata luonnontilaiseksi arvioidulle alueelle ja tämän 
alueen pilaantuneisuus kunnostetaan tarvittaessa maarakennustöiden 
yhteydessä.

Mellunmäen tontti on tasainen kunnostettu tontti, josta on poistettu pi-
laantuneet ja jätettä sisältävät maa-ainekset. Kunnostuksen loppura-
portin mukaan kunnostuksen tavoitetaso Uudenmaan ympäristökes-
kuksen päätöstä YS 644 noudattaen saavutettiin. Kunnostusalueelta 
otetut jäännöspitoisuudet eivät myöskään ylittäneet Vna 214/2007 mu-
kaisia kynnys- tai ohjearvoja, joten asetuksen mukaisesti maaperää ei 
luokitella pilaantuneeksi.

Varauspäätös

Kaupunginhallitus päätti 17.6.2013 (723 §) siirtää muun muassa tontin 
36110/9 jatkuvaan hakuun. Samalla kaupunginhallitus päätti, että ton-
tinvarauksesta päättää aikanaan kiinteistölautakunta. Kiinteistölauta-
kunta on delegoinut jatkuvan haun varauksista päättämisen tonttipäälli-
kölle, joka päätti (21.2.2018, 7 §) varata po. tontin yksityishenkilöistä 
koostuvalle ryhmä Viikinlehdolle. Varauspäätöksessä päätettiin, että 
tonteille toteutettavasta yhteenlasketusta asuinhuoneistoalasta vähin-
tään 40 % tulee toteuttaa perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai 
enemmän). Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 70 h-
m². 

Kaupunginhallitus päätti 28.1.2013 (139 §) varata tontit 47278/1-3 luo-
vutettavaksi ryhmärakennuttamishankkeita varten. Tontteihin ei kohdis-
tunut tuolloin yhtään hakemusta, jonka jälkeen ne siirrettiin jatkuvaan 
hakuun. Jatkuvan haun perusteella kiinteistölautakunta päätti 6.4.2017 
(162 §) varata tontit 47278/1-3 ryhmä Fallpakantie 5-9:lle vapaarahoit-
teisten ja sääntelemättömien omistusasuntojen suunnittelua varten 
31.3.2019 saakka. Tontit tulee toteuttaa noudattaen ryhmärakennutta-
misen periaatteita. Tontit 47278/1-3 yhdistettiin yhdeksi tontiksi, jolloin 
niistä muodostui tontti 47278/4.

Vuokrausperiaatteet ja vertailutiedot

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä pyritään johdonmukaiseen ja yh-
denmukaiseen hinnoitteluun ottaen huomioon tontin sijainti ja käyttötar-
koitus sekä alueelle aiemmin määritellyt vuokrausperiaatteet.

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu hintavyöhykemalli, 
samalle tai vastaavalle alueelle aiemmin vahvistettu vuokrausperiaat-
teet, hallinta- ja rahoitusmuodot sekä tonttien sijainti. Hintatason var-
mistamiseksi on pyydetty asiantuntijalausunto.
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Vertailutietona todettakoon Mellunmäen tonttiin 47278/4 osalta, että 
kaupunginvaltuusto päätti 29.11.2017 § 417 oikeuttaa kaupunkiympä-
ristölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 47. kaupungino-
san (Mellunkylä, Rukanlaki) korttelin 47214 AO-tontit 6-8 siten, että 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliö-
metrihintana 29 euroa.

Esitettävät vuokrausperiaatteet

Ottaen huomioon po. tonttien sijainti, käyttötarkoitus ja vertailutiedot 
sekä muut seikat, erillispientalotontin korttelialueen (AO) tontin 36110/9 
vuosivuokra esitetään määrättäväksi pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana sääntelemättömään omistustuotantoon toteut-
tavan tontin osalta 36 euroa, joka vastaa nykyarvoltaan (11/2019, ind 
1973) noin 710 euron kerrosneliömetrihintaa. Asuinpientalotontin (AP) 
tontin 47278/4 vuosivuokra esitetään määrättäväksi pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana kerrosneliömetrihintana sääntelemättömään omistustuo-
tantoon toteuttavan tontin osalta 30 euroa, joka vastaa nykyarvoltaan 
(11/2019, ind 1973) noin 592 euron kerrosneliömetrihintaa. 

Tontin 36110/9 maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuk-
siin on noin 2,84 e/kk/m². Tontin 47278/4 maanvuokran teoreettinen 
vaikutus asumiskustannuksiin on noin 2,37 e/kk/m².

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta maanvuokraa ei peritä.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asun-
totontin vuosivuokra on 4% tontin laskennallisesta hinnasta, mikä mää-
räytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Vuokra-ajaksi ehdotetaan noin 60 vuotta siten, että maanvuokrasopi-
mus on voimassa 31.12.2080 saakka.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Juha Heikkilä, pientaloasiamies, puhelin: 09 310 70964

juha.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Otteet asemakaavakartasta ja -määräyksistä
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kymp/Maka Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
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§ 48
Toteutumatta jääneet sitovat toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019, 
kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2020-000360 T 02 06 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunkiympäris-
tötoimialan selvityksen toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista 
tavoitteista vuonna 2019 ja lähettää sen tiedoksi kaupunginkansliaan.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Irma Hortling, talouspäällikkö, puhelin: 310 31932

irma.hortling(a)hel.fi
Reetta Putkonen, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 37079

reetta.putkonen(a)hel.fi
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen vahvistaman vuoden 2019 talousarvion noudat-
tamisohjeiden mukaan lauta- tai johtokunnan on annettava selvitys to-
teutumatta jääneistä sitovista tavoitteista siten, että selvitykset voidaan 
käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista 
kaupunginhallituksessa.

Kaupunginvaltuusto on asettanut talousarviossa 2019 kaupunkiympä-
ristön toimialan talousarviokohtaan 31001 Kaupunkirakenne seuraavat 
sitovan toiminnallisen tavoitteet, joka eivät toteutuneet.

Tavoite

Asuntotuotannon edellytysten turvaaminen ja edistäminen

Tavoite ei toteutunut, koska tavoitteen toteutumista kuvaavista mitta-
reista ei toteutunut luovutetun asuntorakennusoikeuden määrä.
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Luovutettu asuntorakennusoikeus vähintään 400 000 kem2.

Vuoden 2019 sitova talousarviotavoite luovutetun asuinrakennusoikeu-
den määrän osalta oli 400 000 kerrosneliömetriä (k-m²). Luovutetulla 
asuinrakennusoikeudella tarkoitetaan pitkäaikaisesti vuokraamalla tai 
myymällä luovutettujen tonttien asuinrakennusoikeuden määrää.  Luo-
vutetun asuinrakennusoikeuden määrä vuonna 2019 oli kuitenkin todel-
la hyvä, n. 294 000 k-m2. Luovutetusta asuinrakennusoikeudesta noin 
101 000 k-m² luovutettiin myymällä (n. 34 %) ja noin 193 500 k-m² 
vuokraamalla (64 %). Luovutettu asuinrakennusoikeus  vastaa lasken-
nallisesti  noin 3675 asuntoa vastaava määrä. Tulos ylittää selvästi ai-
kaisempien vuosien keskimääräiset toteutuneet luovutusmäärät, kun 
huomioidaan, ettei tarkasteluvuonna luovutettu poikkeuksellisen suuria 
yksittäisiä tontteja.  

Asuinrakennusoikeuden luovutusmäärät vaihtelevat vuosittain. Luovu-
tettavan asuinrakennusoikeuden määrään vaikuttaa koko asuntotuo-
tantoketjun toimivuus. Keskeisiä ketjun osia ovat tontinvarausten ja -
luovutusten lisäksi mm. kaavoitus, tonttien rakentamiskelpoiseksi saat-
tamiseen liittyvät prosessit sekä kaupungin oma asuntorakennuttami-
nen. Lisäksi yleisillä taloudellisilla suhdanteilla on merkittävä vaikutus 
asuntohankkeiden edistymiseen.  

Talousarviossa asetettu luovutustavoite on erittäin korkea, eikä kau-
punki ole aiempinakaan vuosina päässyt asetetun tavoitteen mukaisiin 
lukuihin. Vuodesta 2019 alkaen luovutetun asuinrakennusoikeuden 
määrä on vähintään 400 000 k-m², kun se vielä vuotta aikaisemmin oli 
380 000 k-m2. Siten tavoitteiden saavuttaminen on yhä haastavampaa. 
Vertailun vuoksi todettakoon, että vuonna 2018 asuinrakennusoikeutta 
luovutettiin 313 000 k-m2, mikä näyttäytyy tilastojen valossa poikkeuk-
sellisen hyvänä vuotena, vaikka tavoitetta ei siis silloinkaan saavutettu. 
Vuonna 2017 asuinrakennusoikeutta luovutettiin 255 500 k-m², mikä 
kuvaa hyvin viime vuosien keskimääräistä vuotuista luovutettua asuin-
rakennusoikeuden määrää. 

Huomionarvoista on, että sitovan tavoitteen mukainen rakennusoikeus 
muodostuu ainoastaan myydystä ja vuokratusta uudisrakennusoikeu-
desta. Vuoden 2019 aikana uusittiin kuitenkin merkittävä määrä sellais-
ten asuntotonttien maanvuokrasopimuksia, joiden sopimuskausi on juu-
ri päättymässä.  Sopimuksia uusittiin yhteensä noin 590 tontin osalta, ja 
näiden yhteenlaskettu asuinrakennusoikeus oli noin 127 500 k-m2. Uu-
sittujen maanvuokrasopimusten mukaista luovutettua asuinrakennusoi-
keutta ei huomioida sitovan tavoitteen luovutusmäärässä, mutta uusi-
misten vaatimalla työmäärällä on kiistaton vaikutus tavoitteen saavut-
tamiseen. Vuoden 2020 aikana tullaan vastaavasti uusimaan maan-
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vuokrasopimukset noin 170 tontin osalta. Näiden yhteenlaskettu asuin-
rakennusoikeus on peräti 750 000 k-m2.

Noususuhdanteen aikana nousseet urakkahinnat ovat aikaisempina 
vuosina vaikuttaneet olennaisesti luovutetun asuinrakennusoikeuden 
alhaiseen määrään, mutta kuluneen vuoden aikana kyseisen ilmiön 
vaikutus on selvästi vähentynyt. Kaupungin oma rakennuttaja sai kaikki 
vuodelle 2019 suunnitellut hankkeensa käynnistettyä. Sen sijaan yksi-
tyisten toimijoiden hankkeiden liikkeelle lähtemisessä on havaittavissa 
tiettyä varovaisuutta. Lisäksi erityisesti täydennysrakentamisalueilla 
luovutusten edellyttämät yhä monimutkaisemmat järjestelyt ja valmiste-
lutoimet vaikuttavat luovutusprosessiin. Rakennettuun ympäristöön so-
vitettavan hankkeen luovutus vie kokonaisuudessaan enemmän aikaa 
erityisesti yhteisjärjestelyjen, autopaikkajärjestelyjen sekä olemassa 
olevan infran, johtojen, rakennelmien, vuokrasopimusmuutosten yms. 
muutosten vaatiman valmistelutyön vuoksi. Tämä on erityisesti viime 
vuosina vähentänyt olennaisesti kilpailujen järjestämiseen tarvittavia 
resursseja ja viivästyttänyt näiden tonttien luovuttamista.

Kaupungin asuntotuotantotavoitteen saavuttaminen sekä asuntotont-
tien luovutusmäärän nostaminen tavoitteiden mukaiselle tasolle on 
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun keskeisimpiä tavoittei-
ta. Asuntotontteja oli vuoden 2019 lopussa varattuna noin 26 000 
asunnon rakentamiseksi, mikä vastaa uusienkin tavoitemäärien mu-
kaan yli 5 vuoden kaupungin maalle toteutettavan asuntotuotannon ta-
voitetta. Määrä ylittää AM-ohjelmassa asetetun tavoitteen, joka edellyt-
tää tontinvarauskannan mahdollistavan vähintään neljän vuoden asun-
torakentamisen. Asuntotonttien varausten realisoituminen tontinluovu-
tuksina (myynti tai vuokraus) edellyttää kuitenkin tontinluovutuksen su-
juvoittamisen lisäksi koko asuntotuotantoketjun kehittämistä, johon on 
uuden toimialamallin myötä aiempaa paremmat edellytykset. 

Kaupunkiympäristön toimialalla käynnistettiin asuntotuotantoprosessin 
kehittämistyö vuoden 2018 lopulla ja toimenpideohjelma valmistunee 
kevään 2020 aikana. Tavoitteena on prosessin kokonaisvaltainen ana-
lysointi, tarkastelu ja kehittäminen siten, että luodaan asiakaslähtöinen, 
sujuva ja ennakoitava prosessi, joka mahdollistaa asuntotuotantotavoit-
teen systemaattisen saavuttamisen asuntorakentamisen laadulliset ta-
voitteet huomioiden. Toimenpideohjelman tulokset tulokset pyritään 
hyödyntämään prosessissa viivytyksettä.

Asuntotuotanto-ohjelman ja katuinvestointiohjelman yhteensovittami-
nen; ATO-mittarin tavoitetaso 360

Mittarin osalta aiemmin tunnistettu riski asuntotuotantorekisterin puut-
teellisista tiedoista on konkretisoitunut, eikä toteumaa pystytä vahvis-
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tamaan tunnusluvun avulla. Muutamaa esille noussutta poikkeusta-
pausta lukuun ottamatta tavoite on toteutunut. 

Tavoite

Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen

Tavoite ei toteutunut, koska tavoitteen toteutumista kuvaavista mitta-
reista ei toteutunut Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yh-
teenlaskettu osuuden kasvu.

Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus 
kaikista matkoista kasvaa verrattuna viiden edellisen vuoden keskiar-
voon.

Tavoite ei toteutunut. Helsinkiläisten liikkumistottumustutkimukset 2019 
-tutkimuksen tulosten perusteella kestävien kulkutapojen osuus vuonna 
2019 oli samalla tasolla kuin viiden aiemman vuoden keskiarvo (77,48 
%). Vaikka kävelymatkojen osuus kasvoi edellisvuodesta, jäi kestävien 
kulkutapojen osuus edellisvuotta alhaisemmaksi joukkoliikenteen ja 
pyörämatkojen vähennyttyä ja henkilöautomatkojen määrän kasvaes-
sa. Tutkimusraportti julkaistaan lautakuntakäsittelyn jälkeen (4.2.2020).

Liikkumistottumustutkimuksessa selvitettiin helsinkiläisten tekemiä Hel-
singin sisäisiä matkoja yhden vuorokauden aikana. Tutkimusajankoh-
tana syys-lokakuussa 2019 Helsingin sisäisiä matkoja tehtiin yhteensä 
1 785 092 vuorokaudessa. Tutkimuksen päätulosten (n=3021) virhe-
marginaali on enimmillään ±1,8 %. Tehtyjen matkojen absoluuttinen 
määrä oli prosentin suurempi kuin vuonna 2018. Kävellen tehtyjen 
matkojen määrä kasvoi 9 % edellisvuodesta, pyörällä tehtyjen matkojen 
määrä puolestaan väheni 12 %. Henkilöautolla tehtyjen matkojen mää-
rä kasvoi 11 %, joukkoliikenteellä tehtyjen matkojen määrä puolestaan 
väheni 9 %. Erityisesti raitiovaunulla ja metrolla tehtyjen matkojen mää-
rät vähenivät. 

Yleisin matkojen kulkutapa oli kävely (39 % tehdyistä matkoista). Kä-
vellen tehtyjen matkojen osuus kasvoi viime vuodesta kolme prosent-
tiyksikköä. Seuraavaksi useimmin matkoja tehtiin henkilöautolla kuljet-
tajana (17 %), bussilla (12 %) ja polkupyörällä (9 %). Matkoista tehtiin 
metrolla 8 %, raitiovaunulla 6 %, henkilöauton matkustajana 4 % ja ju-
nalla 3 %. Taksin ja muiden kulkutapojen osuudet olivat vajaan prosen-
tin. Joukkoliikenteen yhteenlaskettu kulkutapaosuus oli ennätysalhai-
nen, 29 %, ja henkilöautomatkojen osuus palasi vuotta 2018 edeltäväl-
le tasolle 22 %:iin. Joukkoliikenteen osuus matkoista supistui neljä pro-
senttiyksikköä vuodesta 2018. Henkilöautomatkojen osuus kasvoi kaksi 
prosenttiyksikköä. Kestävien kulkutapojen yhteenlaskettu osuus oli 77 
%, kun se edellisvuonna oli 80 %. 
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Kävellen tehtyjen matkojen osuus on kasvanut edellisvuodesta sekä 
naisilla että miehillä, ja ikäryhmistä yli 30-vuotiailla ja esikaupungeissa 
asuvilla. Pyörämatkojen osuus on pienentynyt sekä miehillä että naisil-
la, sekä esikaupungissa mutta erityisesti kantakaupungissa asuvilla, 
erityisesti 30-44-vuotiailla ja sitä nuoremmilla. Joukkoliikenteen matko-
jen osuus pieneni hieman enemmän miehillä kuin naisilla ja erityisesti 
45-64-vuotiaat ja myös 65 vuotta täyttäneet vähensivät joukkoliikenteen 
käyttöä edellisvuodesta. Joukkoliikenteen osuus laski selvästi niin kan-
takaupungissa kuin esikaupunkialueilla asuvilla. Metro- ja erityisesti rai-
tiovaunumatkojen osuudet kantakaupungissa asuvien matkoista piene-
nivät. Esikaupunkialueilla asuvilla joukkoliikennematkojen osuuden las-
ku tuli metro- ja bussimatkoista. Henkilöautomatkojen osuus kasvoi se-
kä naisilla että miehillä, ikäryhmistä pääasiassa 45-64-vuotiailla. Henki-
löauton kuljettajana tehtyjen matkojen osuus kasvoi kantakaupungissa 
asuvilla neljä prosenttiyksikköä, myös henkilöauton matkustajana tehty-
jen matkojen osuus kasvoi hieman. Esikaupungissa asuvilla henkilöau-
tomatkojen osuus kasvoi prosenttiyksikön. Joukkoliikennematkojen 
osuus pieneni kolme prosenttiyksikköä. Henkilöautomatkojen osuus 
kasvoi erityisesti työmatkoilla ja joukkoliikenteen osuus laski vapaa-
ajan matkoilla.

Tulokseen vaikutti todennäköisesti HSL:n vyöhykeuudistuksen tuomat 
lippujen hintojen korotukset kaupungin sisäisiin matkoihin, raitiovaunu-
jen poikkeusreitit Hämeentien remontin takia sekä sateinen sää (tutki-
muspäivistä sateisia n. 71 %), mikä vaikutti todennäköisesti erityisesti 
pyörämatkoihin. Myös työmatkojen väheneminen, joilla tyypillisesti käy-
tetään paljon joukkoliikennettä, on todennäköisesti vaikuttanut joukko-
liikenteen osuuden laskuun. Myös autoilun helpottuminen kantakau-
pungissa suurten työmaiden valmistumisen myötä (Mechelininkatu) on 
saattanut lisätä autoilun houkuttelevuutta. 

Tavoite

Asiakaskokemuksen parantaminen

Tavoite ei toteutunut, koska tavoitteen toteutumista kuvaavista mitta-
reista ei toteutunut yhteinen tavoite kulttuuri ja vapa-ajan toimialan 
kanssa oma.Helsinki -palvelusta

Digitaalinen asiakkuus: yhteinen tavoite kulttuuri- ja vapaa-ajan toimia-
lan kanssa  tukemaan kaupungin oma.helsinki -palvelun profiilipilotoin-
tia ja sen käyttöä Helsinki- sovelluksessa. Mittari: Kaupunkiympäristön 
toimiala  tutkii oma.helsinki -ratkaisun mahdollisuudet ja kokeilee sitä 
ainakin yhdessä palvelussa.

Helsinki-profiili alkoi konkretisoitua kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan 
puolella loppuvuodesta 2019. Koska oma.Helsinki alusta ei ole ollut 
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valmis, ei  kaupunkiympäristön toimialalla  ole ollut mahdollisuutta teh-
dä kokeilua oma.Helsinki sovelluksessa. Sen sijaan kaupunkiympäris-
tön toimiala on hyödyntänyt vuonna 2019 käyttöönotetussa, uudessa 
maanvuokrajärjestelmässä Tunnistamo-palvelua, mihin Helsinki-
profiilin tunnistusratkaisu perustuu.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Irma Hortling, talouspäällikkö, puhelin: 310 31932

irma.hortling(a)hel.fi
Reetta Putkonen, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 37079

reetta.putkonen(a)hel.fi
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Riekko Markku

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Maankäyttöjohtaja 27.01.2020 § 8

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Maankäyttöjohtaja 21.01.2020 § 7

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Tekninen johtaja 21.01.2020 § 11
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§ 49
Jäätelö- ja grillikioskipaikkojen vuokrausperiaatteet ja vuokraami-
nen sopimuskaudelle 2021-2028

HEL 2019-012529 T 10 01 01 04

Päätös

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
Iiro Grönberg, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37192

iiro.gronberg(a)hel.fi
Antti Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39748

antti.makinen(a)hel.fi
Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 21642

heli.hietala(a)hel.fi

Liitteet

1 Nykyiset jäätelö- ja grillikioskipaikat toimenpiteineen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Helsingin katu- ja puistoa-
lueilla sijaitsevat jäätelö- ja grillikioskipaikat vuokrataan tarjouskilpailulla 
siten, että ensisijaisena valintaperusteena käytetään hintaa.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää asettaa Helsingin katu- ja puis-
toalueilla sijaitsevat jäätelö- ja grillikioskipaikat kilpailutettavaksi kaudel-
le 2021-2028. Tarjouskilpailu toteutetaan vuoden 2020 aikana. Kioski-
paikan (maa-alue) vähimmäisvuokra on 300 euroa. Vuokra sidotaan 
elinkustannusindeksiin siten, että vuokran määrä ei indeksin muutok-
sista johtuen alene.
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Lopuksi kaupunkiympäristölautakunta päättää kumota yleisten töiden 
lautakunnan (ytlk) tekemät kioskipaikkojen vuokrausperiaatteita koske-
vat aiemmat päätökset ytlk 22.5.2012 § 280, ytlk 6.5.2014 § 179, lu-
kuun ottamatta em. päätöksen kohtaa 3 koskien ketteriä kioskeja ja ytlk 
24.3.2015 § 151.

Esittelijän perustelut

Tausta

Kiinteistöviraston tilakeskus on vuokrannut jäätelökioskipaikat tarjous-
kilpailun perusteella ajalle 1.10.2005-30.9.2015. Vuonna 2015 raken-
nusviraston alueidenkäytön toimistopäällikkö päätti jatkaa olemassa ol-
leita sopimuksia vuoden 2020 loppuun määräaikaisin sopimuksin. Gril-
likioskipaikkoja ei ole kokonaisuutena kilpailutettu aiemmin, nykyiset 
sopimukset ovat määräaikaisia ja ne ovat voimassa vuoden 2020 lop-
puun saakka.

Kaupunginhallituksen pysyväispäätöksen (14.10.2002, § 1302) mukaan 
alueiden vuokrauksessa kehotetaan käyttämään tarjouskilpailua, kun 
se on mahdollista. 

Kaikkien kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden alueidenkäyttö ja -valvonta -yksikön hallinnassa 
olevien kevytrakenteisten jäätelö- ja grillikioskipaikkojen sopimukset 
päättyvät samaan aikaan vuoden 2020 lopussa, joten kioskipaikkoja 
koskeva kokonaistarkastelu ja kohteiden kilpailuttaminen tulevat nyt 
ajankohtaisiksi.

Kioskiverkoston nykytila ja kilpailutuksen kohteet

Tällä hetkellä kaupunkiympäristön toimialan alueidenkäyttö ja valvonta 
-yksikön hallinnassa olevilla yleisillä alueilla on jäätelökioskipaikkoja 27 
kpl ja grillikioskipaikkoja 9 kpl. Grillivaunupaikkoja koskevia sopimuksia 
on 4 kpl. Kaikkien sopimukset päättyvät vuoden 2020 lopussa. Nykyi-
nen verkosto eritelty liitteessä 1.

Kilpailutuksen kohteina ovat kaupunkiympäristön toimialan alueiden-
käyttö ja valvonta -yksikön hallinnassa olevat jäätelö- ja grillikioskipai-
kat. Kaupunkiympäristön toimialan asiantuntijat ovat tehneet nykyiselle 
kioskiverkostolle kokonaisvaltaisen tarkastelun, jossa on arvioitu kunkin 
kioskipaikan tilankäyttöä sekä kaupunkikuvallisia ja liikenteellisiä näkö-
kohtia. Kilpailutettavat kohteet ovat valikoituneet tämän kioskipaikkoja 
koskevan kokonaistarkastelun perusteella.

Esitettävät muutokset kioskipaikkaverkostossa
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Grillivaunuille ja -autoille osoitettavista pysyväispaikoista luovutaan. 
Grillivaunuille ja -autoille osoitettuja pysyväispaikkoja on nykyisessä 
kioskiverkostossa 4 kpl. Grillivaunuilla ja -autoilla myyntitoimintaa katu- 
ja puistoalueilla harjoittavat toimijat ohjataan toimimaan Helsingin kau-
pungin liikkuvan myynnin periaatteiden mukaisesti tai tekemään ketterä 
kioski -sopimus kaupungin kanssa. Ketterä kioski -sopimuksia on sol-
mittu vuosittain keskimäärin kolmekymmentä kappaletta. Muutoksella 
varmistetaan autoilla, kärryillä ja vaunuilla myyntitoimintaa harjoittavien 
yrittäjien yhdenvertainen kohtelu.

Kioskipaikkoja koskevan kokonaistarkastelun perusteella osa kioskipai-
koista siirretään toiseen sijaintiin tai poistetaan käytöstä. Kilpailutuksen 
jälkeen olemassa olevaa kioskiverkostoa kehitetään ja muokataan tar-
peen vaatiessa. 

Kioskipaikkojen kilpailutus- ja vuokrausperiaatteet

Tarjouskilpailussa valintaperusteena käytetään kioskipaikasta (maa-
alue) tarjottavaa vuokraa, jolle on määritelty vähimmäisvuokra. Tar-
jouskilpailu suoritetaan sähköisenä huutokauppana.

Yleisten töiden lautakunnan aiemmin tekemien kioskipaikkoja koske-
vien päätösten mukaan tarjousten valintaperusteena tulee ensisijaisesti 
käyttää palvelutarjonnan laajentamista ja toissijaisesti hintaa. Sopimus-
kaudella 2021-2028 valintakriteerinä käytetään ainoastaan tarjottavaa 
vuokraa, koska kunkin kilpailutettavan kioskipaikan ydintoiminta on 
määritelty etukäteen joko grilli- tai jäätelökioskitoiminnaksi. Lisäksi 
markkinoiden katsotaan riittävästi ohjaavan kunkin kioskipaikan palve-
lutarjontaa, joten hinnan lisäksi ei nähdä tarvetta muille kilpailutuskri-
teereille.

Vuokrasopimukset tehdään määräaikaisina 1.1.2021 alkaen sopimus-
kauden päättymiseen saakka 31.12.2028 kuuden kuukauden irtisano-
misajoin. Verrattain pitkä sopimuskausi mahdollistaa alkuinvestointien 
poistojen jaksottamisen useamman vuoden ajalle ja näin edesauttaa 
toiminnan suunnittelun ja toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen.

Kioskitoiminnan tulee täyttää rakennusvalvonnan määrittelemät kau-
punkikuvalliset kriteerit. Tyyppihyväksytyt kioskit eivät edellytä raken-
nusvalvonnan toimenpidelupaa. Tarkemmat sopimusehdot määrittyvät 
vuokrasopimuksen mukaisesti. Muilta osin noudatetaan kaupunkiympä-
ristölautakunnan 15.5.2018 § 238 vahvistamia periaatteita yleisten 
alueiden ja eräiden kaupungin omistamien maa-alueiden tilapäisestä 
käytöstä.

Toimivalta
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Hallintosäännön 10. luvun 1 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaan toimia-
lalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja ra-
jat, joiden mukaan viranomainen 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.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Iiro Grönberg, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37192

iiro.gronberg(a)hel.fi
Antti Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39748

antti.makinen(a)hel.fi
Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 21642

heli.hietala(a)hel.fi

Liitteet

1 Nykyiset jäätelö- ja grillikioskipaikat toimenpiteineen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2020 36 (49)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/9
28.01.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

§ 50
Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön 
päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 21.5.2019 § 149 (ajoneuvo-
vaurio)

HEL 2019-003468 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimia-
lan lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksestä 21.5.2019 § 149 tehdyn 
oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Toimialan lakipalvelut-yksikön päällikkö on hylännyt Pakilassa 
11.3.2019 tapahtuneeseen autovaurioon liittyvän vahingonkorvausvaa-
timuksen. Päätös on nähtävillä kokonaisuudessaan päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingon-
korvauksesta 11.3.2019 Pakilassa Vanhan Tuusulantien ja Yhdyskun-
nantien kiertoliittymässä noin kello 7.20 tapahtuneeseen autovaurioon 
liittyen. Hakija on ajanut autolla kiertoliittymässä ajoradalla olleeseen 
syvään ja teräväreunaiseen kuoppaan. Hakija on kertonut vahingon 
määräksi 226,00 euroa. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan pää-
töksen liitteenä ja nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Päätöksen perustelut

Aiemmin tehdyn lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksen jälkeen ei ole 
esitetty mitään uutta perustetta, jonka mukaan aiheutunut vahinko joh-
tuisi kaupungin toimenpiteistä tai laiminlyönnistä. Asiassa voidaan to-
deta, että kaupunki on saanut lauantaina 10.3.2019 kello 18.50 tiedon 
kyseisestä kuopasta. Kuoppa on välittömästi merkitty oranssilla varoi-
tuskartiolla, ja kuoppa on seuraavana aamuna korjattu kello 10 men-
nessä. Kaupunki on toiminut nopeasti kuopasta varoittamisessa ja sen 
korjaamisessa. On valitettavaa, että varoituskartion yli on joku ajanut 
rikkoen kartion, mutta siitä huolimatta kartion rippeet ovat olleet näky-
vissä osoittamassa kuopan paikkaa. Tienkäyttäjän on lisäksi noudatet-
tava riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta sekä sopivaa tilanneno-
peutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Lautakunta ottaa huomioon lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksessä 
esitetyn asiaan liittyvän selvityksen ja yhtyy yksikön päällikön päätök-
seen ja sen perusteluihin.
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Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
(669/1978) 1–4 §.

Tieliikennelaki (267/1981) 3 §, 23 §.

Lopputulos

Helsingin kaupunki katsoo, että se ei ole vastuussa aiheutuneesta va-
hingosta. 

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, että lakipalvelut-yksikön päällikön 
päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Matti Laihonen, lakimies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 10.6.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätök-
seen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja 
kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 
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oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asia-
nosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen 
on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen 
alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kunta-
lain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi säh-
köpostitse 22.5.2019. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle 
on saapunut 10.6.2019 eli säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä lautakunnan ko-
kouksessa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Matti Laihonen, lakimies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 10.6.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön 
päällikkö 21.05.2019 § 149

HEL 2019-003468 T 03 01 00

Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvaus-
vaatimuksen.
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Päätöksen perustelut

Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakijan ajoneuvo vaurioitui ajet-
taessa ajoradalla olleeseen syvään ja teräväreunaiseen kuoppaan 
11.3.2019 kello 07.20 kiertoliittymässä osoitteessa Tuusulantie - Yh-
dyskunnantie. Hakija on vaatinut kaupunkia korvaamaan ajoneuvon 
korjauskuluja yhteensä 226,00 euroa.

Katujen kunnossapitolain mukaan kunnan tulee pitää kadut liikenteen 
tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa.

Helsingissä kadut ja kevyen liikenteen väylät jaetaan kolmeen hoito-
luokkaan katuluokituksen sekä väylän vilkkauden mukaan. Pääkadun 
ja erittäin vilkkaan liikenteen väylän (I-luokan kadun) päällysteessä ei 
ole vaurioita yksittäisiä viivahalkeamia lukuun ottamatta ja urasyvyys 
on vähäinen. Kokoojakadun ja vilkasliikenteisen kevyen liikenteen väy-
län (II-luokan kadun) päällysteessä voi olla lieviä vaurioita ja se voi olla 
kulunut, mutta urasyvyys ei saa olla huomattava. Tonttikadun ja vähä-
liikenteisen kevyen liikenteen väylän (III-luokan kadun) päällysteessä 
sallitaan vaurioita kohtuullisin määrin, mutta ne eivät saa aiheuttaa vaa-
ratilanteita. Kadun kunnossapito käsittää muun muassa katurakentei-
den kunnossapidon, kuten rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai 
uudelleen päällystämisen.

Vahinkopaikka on luokiteltu kunnossapidossa luokkaan II.

Kunnossapitopiiristä saadun selvityksen mukaan vahinkopaikalla on ol-
lut kuoppa. Kuopasta on tullut ilmoitus 10.3.2019 kello 18.50 ja se on 
käyty tuolloin merkitsemässä oranssilla varoituskartiolla. Kuoppa on 
paikattu vahinkopäivän aamuna. Vahinkoalueella on tehty ennen va-
hinkoa tiestötarkastus 7.3.2019 kello 10.15 ja silloin ei päällystevauriota 
ole havaittu.

Kuoppien syntyminen erityisen runsasmääräisenä keväällä märkiin ajo-
ratoihin johtuu ajoradalla olevasta vedestä, lämpötilan vaihtelusta 0°C 
molemmin puolin sekä ajoneuvojen renkaiden kuluttavasta yhteisvaiku-
tuksesta. Reikä alkaa tyypillisesti muodostumaan kohtaan, jossa vesi 
seisoo ja johon kohdistuu kulutusta, kuten ajoura.

Keväällä vettä on tavallisesti runsaasti ajoradalla, koska sitä valuu su-
lavista lumipenkoista ajoradalle. Vesi ei pääse virtaamaan ojiin, luiskiin 
yms. jotka ovat lumen peitossa, kun taas ajorata on tyypillisesti aurattu 
tai suolattu melko paljaaksi. Asfaltti on huokoista eikä täysin vesitiivistä, 
joten sulamisvedet tunkeutuvat sen rakenteisiin. Asfaltin rakenteessa 
olevan veden sulaessa ja jäätyessä lämpötilavaihtelujen mukaan asfal-
tin rakenteessa oleva vesi laajenee jäätyessään ja alkaa hajottamaan 
asfaltin rakennetta. Vesi laajenee jäätyessään ja sillä on huomattava 
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voima. Ajoradan suolaus muuttaa jäätymispisteen hieman alemmaksi, 
mutta mekanismi on sama. Tämän lisäksi ajoneuvon pyörä aiheuttaa 
ajoradan pintaan paineiskun, joka painaa vettä asfaltin rakenteeseen. 
Lisäksi nastat irrottavat kiviainesta ja bitumia, mikä tekee pinnasta huo-
koisemman ja lisää veden tunkeutumista asfaltin rakenteeseen.

Erityisesti kevättalvella lämpötilan ollessa lähellä nollaa ja ajoradan 
märkä isokin kuoppa voi syntyä hyvin nopeasti, jopa muutamassa tun-
nissa. Kuopan muodostuminen tiettyyn paikkaan ei ole yleensä enna-
koitavissa, ainoastaan ennakoitavaa on, että niitä syntyy tietyissä olo-
suhteissa ja usein kohtaan jossa on vesilätäkkö. On huomattava, että 
kaikkiin ajourassa oleviin lätäköihin ei muodostu kuoppia ja toisaalta, 
lätäköitä on niin runsaasti ajoradoilla samaan aikaan ettei niiden kaik-
kien tarkastamiseen ole realistisia mahdollisuuksia.

Ajoneuvon kuljettajan on tieliikennelain mukaan noudatettava olosuh-
teiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon 
välttämiseksi. Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liiken-
neturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, 
keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolo-
suhteet. Nopeus on pidettävä sellaisena, että kuljettaja säilyttää ajo-
neuvon hallinnan. Ajoneuvo on voitava pystyä pysäyttämään edessä 
olevan ajoradan näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilan-
teissa. Vahingonkorvausvastuuta voidaan rajoittaa tai se voidaan evä-
tä, jos vahingonkärsijä on itse myötävaikuttanut vahinkoon. 

Vahingonkorvausvastuu edellyttää tuottamusta tai laiminlyöntiä. Tämän 
lisäksi laiminlyönnillä ja vahingolla tulee olla syy-yhteys. Kaupunki on 
ryhtynyt heti toimeen tiedon kuopasta saavuttua. Kuoppa on ensin 
merkitty ja sen jälkeen mahdollisimman nopeasti paikattu. Kuopan 
merkitseminen varoituskartiolla ennen paikkaamista on ollut riittävä 
toimenpide vahinkojen estämiseksi.

Edellä esitetyin perustein kaupunki katsoo toimineensa huolellisesti ja 
tehneensä kaikki kunnossapitolain edellyttämät tarvittavat toimenpiteet, 
eikä vahinko ole seurausta sen laiminlyönnistä. Näin ollen kaupunki 
katsoo, ettei ole asiassa korvausvelvollinen. 

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
(669/1978) 1–4 §

Tieliikennelaki (267/1981) 3 §, 23 §
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Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot
Marjo Laine, valmistelija, puhelin: 310 38506

kymp.korvausasiat(a)hel.fi
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§ 51
Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 
16.1.−22.1.2020 tekemien päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen kau-
punkiympäristön toimialan viranomaisten 16.1.−22.1.2020 tekemiä 
päätöksiä.

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

Kaupunkiympäristön toimiala

Maankäyttö ja kaupunkirakenne - palvelukokonaisuus

Maankäyttöjohtaja

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, asuntotontit, tiimipäällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, yritystontit, tiimipäällikkö

Päätökset

Liikenne- ja katusuunnittelu, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Päätökset

Rakennukset ja yleiset alueet - palvelukokonaisuus

Tekninen johtaja

Päätökset

Tilapalvelut, toimitilavuokraus, yksikön päällikkö

Päätökset

Tilapalvelut, yritysvuokraus, yksikön päällikkö

Päätökset

Ylläpito, yleiset alueet, yksikön päällikkö

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=U51105100301010VH1#a7d009a9
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U51105100301020VH1#a7d009a9
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110510040VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U51105200VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052002010VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052002020VH1
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Päätökset

Ylläpito, toimitilat, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, infrayksikkö 1, yksikön päällikkö

Päätökset

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Asiakkuusjohtaja

Päätökset

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, yksikön päällikkö

Päätökset

Kaupunkimittauspalvelut, kartat ja paikkatiedot, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennusvalvontapalvelut, rakennusvalvontapäällikkö

Päätökset

Hallinto- ja tukipalvelut

Hallinto- ja lakipalvelut, hallintopäällikkö

Päätökset

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 16.1.2020

Päätösasiakirjat

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052003010VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052003060VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052004010VH1#cc30d66d
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista&year=2020&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=U511053002020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110530030VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110540010VH1
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/ymparisto-ja-lupajaosto/ymparisto-ja-lupajaoston-paatokset?Siirtyy%20sivutossa%20jaoston%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sasiakirjojen%20kohtaan.
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ja 51 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 50 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
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3. vaatimusten perustelut;

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätök-
sestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden 
vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikai-
suvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tie-
toon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

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

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan 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
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 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Kaupunkiympäristölautakunta

Anni Sinnemäki
puheenjohtaja

Eija Höhl
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sirpa Asko-Seljavaara

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 10.02.2020.


