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Läsnä

Jäsenet

Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Rautava, Risto varapuheenjohtaja
Asko-Seljavaara, Sirpa läsnä § 114-121, poistui klo 17:31
Haglund, Mia
Heinäluoma, Eveliina läsnä § 119-132, saapui klo 16:30
Hyttinen, Nuutti
Laak, Noora poissa § 119
Lovén, Jape
Pasanen, Amanda
Rantanen, Tuomas
Rissanen, Laura
Soininvaara, Osmo
Ilvonen, Kristiina varajäsen
Koskela, Antti varajäsen

läsnä § 114-118, poistui klo 16:30

Muut

Aho, Mikko kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Hyvärinen, Silja hallintojohtaja
Haapanen, Sami tonttipäällikkö
Hakala, Tuomas vs. asemakaavapäällikkö
Jaakkola, Maria vs. kaupunkitila- ja maisemasuunnit-

telupäällikkö
Manninen, Rikhard maankäyttöjohtaja
Putkonen, Reetta liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö
Rajala, Pasi yleiskaavapäällikkö
Ravantti, Mikko hallintopäällikkö
Kuusi, Virve yksikön päällikkö
Pönkä, Katriina lakimies
Lawrence, Sanna hallintosihteeri
Sulkko, Katja hallintosihteeri
Ahonen, Pertti it-asiantuntija
Talvioja, Max nuorisoneuvoston edustaja

poissa § 126
Aalto, Olli-Pekka projektinjohtaja
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asiantuntija
läsnä § 123-125

Ahtiainen, Markus liikenneinsinööri
asiantuntija
läsnä § 118

Huttunen, Suvi arkkitehti
asiantuntija
läsnä § 118

Jama, Kaisa tiimipäällikkö
asiantuntija
läsnä § 120-122

Kajan, Mia erityisasiantuntija
asiantuntija
läsnä § 117

Kuutti, Anu tiimipäällikkö
asiantuntija
läsnä § 118

Leppälä, Petri arkkitehti
asiantuntija
läsnä § 117

Mentula, Antti arkkitehti
asiantuntija
läsnä § 120-122

Nummikoski, Milla arkkitehti
asiantuntija
läsnä § 119

Näränen, Tuomo arkkitehti
asiantuntija
läsnä § 120-122

Pikkarainen, Hanna tiimipäällikkö
asiantuntija
läsnä § 119

Strengell, Niina maisema-arkkitehti
asiantuntija
läsnä § 118

Puheenjohtaja

Anni Sinnemäki apulaispormestari
114-132 §

Esittelijät

Mikko Aho kaupunkiympäristön toimialajohtaja
114-132 §
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Pöytäkirjanpitäjä

Sanna Lawrence hallintosihteeri
114-132 §
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§ Asia

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

115 Asia/2 Ilmoitusasiat

116 Asia/3 Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen peruuttaminen

117 Asia/3 Kilpailullisen ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn järjestäminen 
Mosaiikkikorttelin kehittämiseksi (Vuosaari, kortteli 54178)

118 Asia/4 Laajasalon ratikkakorttelin (Yliskylä) asemakaavan muutosehdotus 
(nro 12546) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitel-
man)

119 Asia/5 Vallilan toimitila-alueen suunnitteluperiaatteet

120 Asia/6 Malmin keskustavisio

121 Asia/7 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Askartie 
2 tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12622)

122 Asia/8 Ampujantie 3 ja Filpuksenpuisto asemakaavan muuttaminen (nro 
12621)

123 Asia/9 Kluuvissa olevan Bergbominkujan katusuunnitelman hyväksyminen

124 Asia/10 Kluuvissa olevan Töölönlahdenkadun välillä Postikuja−Eero Erkon 
katu, katusuunnitelman hyväksyminen

125 Asia/11 Kluuvissa olevan Kaisaniemen puiston, ratapihan alikulun tasonvaihto-
rakenteen kohdalla, puistosuunnitelman hyväksyminen

126 Asia/12 Eron myöntäminen kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelun asu-
kas- ja yrityspalvelupäällikölle ja viran haettavaksi julistaminen

127 Asia/13 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Martina Harms-Aallon ym. valtuustoaloitteesta koskien Fredri-
kintorin kunnostamista

128 Asia/14 Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön 
päällikön päätöksestä 5.6.2019 § 164 (autovaurio)

129 Asia/15 Oikaisuvaatimus teknisen johtajan huoneenvuokralain mukaista vuok-
rahyvitystä koskevasta päätöksestä 29.01.2020 (28 §)

130 Asia/16 Oikaisuvaatimus teknisen johtajan huoneenvuokralain mukaista vuok-
rahyvitystä koskevasta päätöksestä 24.01.2020 (13 §)
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131 Asia/17 Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön 
päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 15.5.2019 132 § (liukastumi-
nen)

132 Asia/18 Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 
20.2.−26.2.2020 tekemien päätösten seuraaminen
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§ 114
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 Jape Lovénin ja varatarkastajaksi jäsen Laura Rissasen.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta vali-
ta yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajaksi Eveliina Heinäluoman sijasta 
Jape Lovénin ja varatarkastajaksi Sirpa Asko-Seljavaaran 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 Eveliina Heinäluoman ja varatarkastajaksi jäsen Sirpa As-
ko-Seljavaaran.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 115
Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 10.2.2020 § 109

Maankäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen tekeminen
Kiinteistö Oy Ruoholahden Ankkurin kanssa liittyen asemakaavan
muutosehdotukseen nro 12597 (Länsisatama, Ruoholahti)

HEL 2019-011165 T 10 01 00

Pöytäkirja 10.2.2020

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2020&ls=11&doc=Keha_2020-02-10_Khs_5_Pk
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§ 116
Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen peruuttaminen

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti peruuttaa 24.3.2020 pidettäväksi 
päätetyn kokouksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Aho, Mikko

Lisätiedot
Sanna Lawrence, hallintosihteeri, puhelin: 310 27640

sanna.lawrence(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksisaajat

Kanslia/Tietopalvelut
Kymp/Viestintäpalvelut
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§ 117
Kilpailullisen ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn järjestäminen 
Mosaiikkikorttelin kehittämiseksi (Vuosaari, kortteli 54178)

HEL 2020-001466 T 10 01 01 00

Tyynynlaavantie 7-9

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Helsingin kaupungin 54. 
kaupunginosan (Vuosaari) korttelia 54178 koskevan liitteenä olevan 
kilpailuohjelman: ”Vuosaaren Mosaiikkikorttelin kehittäminen” sekä jär-
jestää ohjelman mukaisen kilpailun. Kilpailu käynnistyy kaupunkiympä-
ristölautakunnan hyväksymispäätöksellä.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa asuntotonttitiimin 
tiimipäällikön päättämään kilpailuohjelman tarkistuksista, muutoksista 
ja mahdollisista lisäehdoista sekä pidentämään tarvittaessa kilpailueh-
dotusten jättämiselle varattua aikaa.

Käsittely

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

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mia Kajan, erityisasiantuntija, puhelin: 310 15820

mia.kajan(a)hel.fi

Liitteet

1 Kilpailuohjelma
2 Kilpailualue
3 Toiminnalliset ja kaupunkikuvalliset lähtökohdat
4 Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Varauspäätös

Kortteli 54178 on varattu luovutettavaksi ilmoittautumis- ja neuvottelu-
menettelyllä kaupunginhallituksen päätöksellä 9.12.2019 (847 §). Kort-
teliin tavoitellaan noin 20.000 km2 asumista ja vähintään 4.000 km2 lii-
ketilaa. 

Kilpailun järjestäminen ja aikataulu

Kilpailuohjelma on laadittu maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –pal-
velun, kaupunginkanslian Vuosaaren aluerakentamisprojektin, asema-
kaavoituksen sekä liikenne- ja katusuunnittelupalvelun yhteistyönä. Kil-
pailu alkaa kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyttyä kilpailuohjel-
man ja kilpailun järjestämisen. 

Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa halukkaat osallistujat laativat Mo-
saiikkikortteliin alustavan viite- ja konseptisuunnitelman. Kilpailuehdo-
tukset tulee jättää arvioitavaksi viimeistään 31.8.2020 klo 14.00.

Arviointiryhmä valitsee kilpailun toiseen vaiheeseen enintään kolme pa-
rasta ehdotusta laatinutta kilpailijaa. Kilpailun toisessa vaiheessa, syk-
syllä 2020, kilpailijat laativat arviointiryhmän ohjauksessa tarkennetun 
projektisuunnitelman sekä tekevät tarjouksen kilpailuehdotuksensa 
mukaisten tonttien pääkäyttötarkoitusten rakennusoikeuksien yksikkö-
hinnoista. Tavoitteena on, että kaupunkiympäristölautakunta päättää 
kilpailun voittajasta ja tonttien vuokraamiseen tähtäävän esisopimuksen 
hyväksymisestä keväällä 2021. Tonttien vuokratason vahvistaa kau-
punginvaltuusto.

Alueelle laadittava asemakaavamuutos käynnistetään kilpailun aikana. 
Kaavan sisältö laaditaan kilpailun voittaneen ehdotuksen mukaisesti. 
Kilpailija laatii asemakaavoituksen pohjaksi tarvittavat suunnitelmat ja 
selvitykset kaupunkiympäristön toimialan ohjauksessa niin, että ase-
makaavaehdotus voidaan tuoda kaupunkiympäristölautakunnan käsit-
telyyn vuoden 2022 aikana. 

Kilpailun tavoitteet ja arviointikriteerit

Kilpailun tavoitteena on löytää korttelille 54178 kaupunkitilallisesti kor-
keatasoinen, toiminnallisesti tehokas ratkaisu ja sille toteuttaja. Kortte-
liin tavoitellaan noin 20.000 km2 asuinrakennusoikeutta, josta voidaan 
toteuttaa vuokra-asuntotuotantona enintään 50 %. Liike- ja toimitilaa 
tavoitellaan vähintään 4.000 km2. Mahdollisimman suuren toiminnalli-
sen monipuolisuuden ja työpaikkamäärän saavuttaminen on osa kilpai-
lutehtävää.

Kilpailuehdotusten keskeisimmät arviointikriteerit ovat 
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 Toiminnallinen konsepti, toiminnallinen monipuolisuus ja aktiivisuus, 
kortteliin muodostuva työpaikkojen määrä 

 Suunnitteluperiaatteiden mukainen tilojen avoin ja julkinen luonne; 
katutason aktivoiminen, jalankulkijan näkökulma ja luontevat jalan-
kulun reitit

 Sopeutuminen ympäristöön, tulevien suunnitelmien huomioiminen 
 Kaupunkikuvallinen laatu ja arkkitehtoninen kokonaisratkaisu (idea), 

paikan imagon kehittäminen 
 Energia- ja ekotehokkuuttalisäävät ratkaisut ja muut hiilineutraali-

suutta edistävät innovaatiot 
 Kokonaisidean teknistaloudellinen toteutuskelpoisuus, liikeideoiden 

toteutuskelpoisuus 
 Tarjottu hinta ei ole arviointiperuste, mutta mikäli kilpailuehdotukset 

ovat muutoin tasaveroiset, tehdään ratkaisu hinnan perusteella.

Arviointi suoritetaan kokonaisarviointina.

Arviointiryhmään kuuluvat

 Leena Pasonen, Projektinjohtaja, Vuosaaren alueprojekti, Talous- ja 
suunnitteluosasto

 Tuukka Linnas, Tiimipäällikkö, Vuosaari–Vartiokylänlahti-
tiimi, Asemakaavoitus

 Petri Leppälä, Arkkitehti, Vuosaari–Vartiokylänlahti-
tiimi, Asemakaavoitus

 Aarno Alanko, Yksikön päällikkö, Länsitiimi, Rakennusvalvonta
 Mia Kajan, Erityisasiantuntija, Maankäytön kehittäminen ja tontit

Muut kilpailuun liittyvät lähtökohdat, reunaehdot sekä toiminnalliset ja 
kaupunkikuvalliset tavoitteet ilmenevät kilpailuohjelmasta sekä sen liit-
teistä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mia Kajan, erityisasiantuntija, puhelin: 310 15820

mia.kajan(a)hel.fi

Liitteet

1 Kilpailuohjelma
2 Kilpailualue
3 Toiminnalliset ja kaupunkikuvalliset lähtökohdat
4 Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteet

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 25.02.2020 § 103
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§ 118
Laajasalon ratikkakorttelin (Yliskylä) asemakaavan muutosehdotus 
(nro 12546) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunni-
telman)

HEL 2017-005378 T 10 03 03

Hankenumero 4388_3, 2812

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 asettaa 25.2.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12546 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 49. kau-
punginosan (Laajasalo, Yliskylä) korttelin 49023 tonttia 5 ja korttelin 
49027 tonttia 4, katu-, puisto-, suojaviher-, urheilukeskus-, urheilu-, 
virkistyspalvelu- ja yleisiä pysäköimisalueita (muodostuvat uudet 
korttelit 49073, 49089 ja 49092).

 että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

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

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12546 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Suvi Huttunen, arkkitehti, puhelin: 310 37335

suvi.huttunen(a)hel.fi
Anu Kuutti, tiimipäällikkö, kaavoitus, puhelin: 310 37154

anu.kuutti(a)hel.fi
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12546 kartta, päivätty 25.2.2020
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12546 selostus, päivätty 

25.2.2020
5 Havainnekuva, 25.2.2020
6 Varikon hankesuunnitelma, Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy, 2020
7 Asuinkortteleiden viitesuunnitelma, Sigge-arkkitehdit Oy, 2020
8 Maisemasuunnitelma, Maisema-arkkitehdit Byman-Ruokonen 

Oy/Maisema-arkkitehtitoimisto HELMA Oy, 2019
9 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7020)
10 Tilastotiedot
11 Vuorovaikutusraportti 26.2.2019, täydennetty 25.2.2020 ja asukastilai-

suuksien muistiot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee aluetta, joka sijaitsee 
Laajasalon Yliskylässä Reposalmentien varrella Laajasalon liikunta-
puiston kupeessa. Kruunusillat-raitiotien päätepysäkin läheisyyteen 
Laajasaloon rakennetaan Suomen ensimmäinen raitiovaunuvarikon ja 
asumisen yhdistävä hybridi. Arkkitehtuurikilpailun kautta kokonaisuu-
delle on löydetty ainutlaatuinen tilaa vievän varikkotoiminnon ja asumi-
sen yhdistävä korkealuokkainen ratkaisu. Kaavaratkaisu mahdollistaa 
raitiovaunuvarikon ja siihen liittyvien aputilojen sekä osittain varikon 
päälle tulevien asuinkortteleiden rakentamisen.

Tavoitteena on luoda edellytykset Kruunusillat-hankkeen raitiotielle ja 
sitä palvelevalle huolto- ja säilytysvarikolle Reposalmentiellä sekä sa-
malla mahdollistaa asumista hyvälle paikalle merelliseen Helsinkiin, 
monipuolisten ja kehittyvien palvelujen ja joukkoliikenteen läheisyyteen. 
Tavoitteena on tarjota edellytyksiä hyvälle kaupunkielämälle, asumisel-
le ja ihmisten kohtaamiselle, yrittämiselle ja asuntotuotannolle.

Kaavaratkaisussa on asuntokerrosalaa 42 900 k-m² ja liiketilaa 1 200 
 k-m². Asuinkortteleiden tehokkuus asumisen ja liiketilojen osalta on 
keskimäärin 1,3. Tehokkuusluvussa ei ole mukana istutetun kannen al-
la oleva varikko. Varikon kerrosala on noin 18 400 k-m² ja kolmeen ker-
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rokseen rakennettavan pysäköinnin pinta-ala 11 500 m². Varikko ja py-
säköinti sijoittuvat osittain puisto- ja katualueen alle, koko rakennetta-
van kokonaisuuden tehokkuus on 1,76. Y-tontin kerrosala kasvaa 3 
700 k-m² ja viereiselle VU/Y -tontille osoitetaan 500 k-m² uutta kerrosa-
laa. Kaava-alueeseen sisältyvän terveyskeskuksen tontin (YL) kerrosa-
la pysyy ennallaan, 3 000 k-m².

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
7020), jonka mukaan Ilomäentieltä tuleva raitiovaunuliikenne ohjautuu 
joko suoraan tai Reposalmentiellä olevan päätepysäkin kautta varikolle. 
Lisäksi Reposalmentien kautta ajetaan ratikkakorttelin pysäköintiin. 
Vieraspysäköinti sijoittuu Holmanmoisionaukiolle sekä korttelin itäpuo-
lelle Rantametsänpolun yhteyteen. Liiketilojen huolto tapahtuu Hol-
manmoisionaukiolta sekä Reposalmentieltä.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että nykyään 
alueen metsäkumpareella sijaitseva pururata sekä kumpareen vieressä 
toimivat rantalentopallokentät sekä koirapuisto tullaan osoittamaan uu-
teen paikkaan lähimaastoon. Leikkipaikka tullaan osoittamaan ratikka-
korttelin kansipihalle. Lisäksi suunnittelualueen eteläpuolella olevaa ur-
heilukenttää ja länsipuolella olevaa Holmanmoisionpolkua siirretään. 
Urheilukenttä siirretään ja ajanmukaistetaan Holmanmoisionpolun vie-
reen jäävälle VU/Y -alueelle. Laajasalon uimarannan alue ei kuulu kaa-
va-alueeseen ja sen toiminta jatkuu nykyisen kaltaisena.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista siten, että asuntotuotantoa edistetään ja kehitetään elävää, oma-
leimaista ja turvallista kaupunginosaa liikkumisen sujuvuus ja kestävät 
kulkumuodot huomioiden. Kaavaratkaisu on oikeusvaikutteisen Helsin-
gin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukainen.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi alueen asemakaavan muutta-
misen muutosluonnoksen 26.2.2019 jatkosuunnittelun pohjaksi

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijaitsee vehreällä alueella Laajasalon liikuntapuiston ja uimaran-
nan kupeessa. Alueen pohjoispuolella Yliskylän keskustassa sijaitsee 
liikerakennuksia, kirkon ja kaupungin palvelurakennuksia sekä koulura-
kennuksia. Laajasalon peruskoulun yläkoulu sijaitsee suunnittelualuetta 
vastapäätä Reposalmentien toisella puolella. Alakoulun tontti sijaitsee 
alueen länsipuolella ja se on otettu kaava-alueeseen mukaan. Myös 
terveysaseman tontti Reposalmentien pohjoispuolella on osa kaava-
aluetta.
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Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1971–2015. Ase-
makaavat käsittävät opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelia-
luetta, lähipalvelujen korttelialuetta sekä katu-, puisto-, suojaviher-, ur-
heilukeskus-, urheilu-, virkistyspalvelu- ja yleisiä pysäköimisalueita.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Asemakaavan muutoksen toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kus-
tannuksia (01/2020) ilman arvonlisäveroa seuraavasti:

Kadut ja aukiot     7 milj. euroa
Puistot ja viheralueet  2,8 milj. euroa
Teknisen huollon verkosto  1,2 milj. euroa 
Yhteensä  n. 11 milj. euroa

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille uudesta kaavoi-
tettavasta kerrosalasta kertyvä rakennusoikeuden arvo on yhteensä 
noin 30–35 milj. euroa.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Uudenmaan ELY-keskus
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 kaupunginkanslia.

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta koh-
distuivat kaupunginmuseon osalta Holmanmoisionpolun suojeluarvoihin 
sekä kulttuuriympäristön ja maisemallisten arvojen säilymiseen. Kult-
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tuurin ja vapaa-ajan toimialan liikunnan palvelukokonaisuus oli huolis-
saan liikuntapuiston supistamisesta. Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä piti hyvänä kaavahankkeen vaikutuksia Kruunusillat-
hankkeen toteutumiselle. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huo-
mioon kaavatyössä siten, että Holmanmoisionpolun vaiheista on teetet-
ty ympäristöhistoriallinen selvitys ja kaavassa määrätään polun pinta-
materiaali, suojeltavat ja istutettavat puut. Liikuntapaikoille on etsitty 
korvaavia sijainteja Holmanmoisionpolun länsipuolelta sekä viereiseltä 
Itärannan kaava-alueelta.

Luonnosaineiston nähtävilläolo järjestettiin erikseen, jolloin viranomais-
ten kannanotot kohdistuivat seuraavasti. HSY:n kannanotto luonnosai-
neistosta kohdistui uuden jäteveden pumppaamon sijoittamiseen alu-
eelle. Lisäksi kannanoton mukaan kaavoituksen yhteydessä tulee sel-
vittää uuden vesihuollon tarve ja sen kustannukset sekä huomioida riit-
tävät tilavaraukset vesihuollon putkille ja laitteille. Alustava vesihuollon 
yleissuunnitelma kustannusarvioineen tulee laatia kaavoituksen yhtey-
dessä ja esittää kaavaselostuksen osana. Pihakannen kuivatus tulee 
järjestää HSY:n ulkopuolisin järjestelyin. 

Hankkeen paloturvallisuuden osalta kannanotoissa ei nähty kohtuutto-
mia ongelmia. Kaavoitetut viisikulmaiset asuinkorttelit tulevat todennä-
köisesti tuomaan jatkosuunnittelun yhteydessä haasteita paloturvalli-
suussuunnittelulle, samoin kuin kaava-alueen tasoerot ja sen myötä 
nostolava-autojen reitit, jotka vaativat kuitenkin jonkin verran väljyyttä 
toimiakseen. Suurin osa paloteknisistä kysymyksistä on ratkaistavissa 
rakennuslupavaiheessa.

Helen Sähköverkon kannanotossa todettiin, että Helen Sähköverkko on 
suunnittelemassa Reposalmentielle laajamittaista jakeluverkon inves-
tointi- ja uudistamistyötä. Työn toteutus on ajoitettu tehtäväksi Repo-
salmentien kadun ja talojen rakentamisen aikataulussa. Reposalmen-
tien ratikkakorttelin sähkönjakelu tulee vaatimaan alueelle 1–2 jakelu-
muuntamoa. Jakelumuuntamot tulevat palvelemaan pääasiassa muu-
tosalueen asuinkerrostalojen korttelialuetta. Pysäköintilaitos ja ratikka-
varikko liittynevät sähköverkkoon omien keskijänniteliittymien (muun-
tamoiden) kautta. Jatkosuunnittelussa ratkaistaan, voidaanko nykyistä 
YO-korttelissa (ehdotuksessa Y-kortteli) olevaa jakelumuuntamoa hyö-
dyntää osittain myös hybridikorttelin sähkönjakelussa.

Kannanotoissa esitetyt asiat on huomioitu kaavamääräyksellä: Näille 
korttelialueille on suunniteltava ja rakennettava Helen Sähköverkon oh-
jeen mukainen muuntamotila.

Mielipiteet
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Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat eri kaavatasojen päällekkäisyyksiin ja niiden 
ymmärtämisen vaikeuteen. Käynnissä on samanaikaisesti useampi toi-
siinsa kytkeytyvä kaavahanke ja asukkaiden on vaikea seurata ja hah-
mottaa kokonaisuutta, jonka hankkeet muodostavat. Uudesta yleiskaa-
vasta on tehty valituksia hallinto-oikeuteen ja voimakkaasti siihen poh-
jautuvia kaavaluonnoksia ei mielipiteen kirjoittajien mukaan tule tuoda 
poliittiseen hyväksymiskäsittelyyn valitusten käsittelyn ollessa kesken. 
Lisäksi otettiin kantaa, että asemakaava ei noudata voimassaolevia 
maakuntakaavoja eikä Helsingin yleiskaava 2002:ta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevia kirjallisia mielipiteitä 
saapui 51 kpl, joista 2 oli adresseja (allekirjoittajia yhteensä 2 753).

Luonnosaineiston (viitesuunnitelman) erillisen nähtävilläolon yhteydes-
sä saadut mielipiteet kohdistuivat ratikkakorttelin sijaintiin ja kokoon, 
virkistysalueiden vähenemiseen sekä liikenneturvallisuuteen. Lisäksi 
asukkaat kokevat, että heitä ei kuulla eikä heidän mielipiteitään oteta 
huomioon kaavoituksessa. Osaan luonnosaineiston nähtävillä olon yh-
teydessä saatuihin mielipideasioihin on vastattu jo OAS-vaiheen mieli-
piteiden vastineissa.

Kirjallisissa mielipiteissä on tuotu esiin kriittisen palautteen lisäksi myös 
positiivisia seikkoja. Kritiikkiä sai erityisesti liikennemäärän kasvu, ratik-
kakorttelin sijainti ja koko sekä virkistysalueen pieneneminen. Raitiotien 
tulemista saarelle pidettiin hyvänä ja siihen liittyvää täydennysrakenta-
mista ymmärrettävänä asiana.

Luonnosaineistoa koskevia kirjallisia mielipiteitä saapui 11 kpl, ja ne on 
käsitelty kaupunkiympäristölautakunnassa 26.2.2019.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Asemakaavoituspalvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraa-
vilta tahoilta:

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

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Suvi Huttunen, arkkitehti, puhelin: 310 37335

suvi.huttunen(a)hel.fi
Anu Kuutti, tiimipäällikkö, kaavoitus, puhelin: 310 37154

anu.kuutti(a)hel.fi
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12546 kartta, päivätty 25.2.2020
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12546 selostus, päivätty 

25.2.2020
5 Havainnekuva, 25.2.2020
6 Varikon hankesuunnitelma, Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy, 2020
7 Asuinkortteleiden viitesuunnitelma, Sigge-arkkitehdit Oy, 2020
8 Maisemasuunnitelma, Maisema-arkkitehdit Byman-Ruokonen 

Oy/Maisema-arkkitehtitoimisto HELMA Oy, 2019
9 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7020)
10 Tilastotiedot
11 Vuorovaikutusraportti 26.2.2019, täydennetty 25.2.2020 ja asukastilai-

suuksien muistiot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Sippola-Alho, Lindén, Hakola

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 25.02.2020 § 99
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Kaupunkiympäristölautakunta 26.02.2019 § 82

Kaupunkiympäristölautakunta 05.02.2019 § 60

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 20.11.2019 § 66

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 28.11.2018 § 48

Nimistötoimikunta 14.11.2018 § 72

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus 8.8.2017

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 30.6.2017
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§ 119
Vallilan toimitila-alueen suunnitteluperiaatteet

HEL 2013-005425 T 10 03 03

Hankenumero 0792_1

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Noora Laak (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta)

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Milla Nummikoski ja tiimipääl-
likkö Hanna Pikkarainen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen 
kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Risto Rautava: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Milla Nummikoski, arkkitehti, puhelin: 310 37477

milla.nummikoski(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Alueellisia lähtötietoja
4 Vallilan toimitila-alueen suunnitteluperiaatteet, päivätty 25.2.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 17 (95)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/5
03.03.2020

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

 hyväksyä liitteen (nro 4) mukaiset 25.2.2020 päivätyt Vallilan toimiti-
la-alueen suunnitteluperiaatteet tulevien asemakaavamuutosten ja 
maankäytön jatkosuunnittelun pohjaksi. Suunnitteluperiaatteet kos-
kevat 22. kaupunginosan (Vallila) kortteleita 689, 691–701, 22702, 
703–704 ja 707 sekä puisto- ja katualueita.

Esittelijän perustelut

Suunnitteluperiaatteiden keskeinen sisältö

Vallilan toimitila-alueen suunnitteluperiaatteet ohjaavat alueen kehitty-
mistä merkittävänä yrityskeskittymänä ja houkuttelevana työnteon ja 
vapaa-ajan alueena. Alueen kehityskaarta työteon alueena tuetaan ja 
vahvistetaan tavoitteena monenlaista elinkeinotoimintaa ja kaupunkie-
lämää mahdollistava urbaani kaupunginosa. Aluetta kehitetään tehok-
kaasti rakennettuna ja kaupunkimaisena sekoitettujen toimintojen ym-
päristönä, jossa pääpaino on voimakkaasti toimitilalla. Kehittämistyössä 
pyritään tukemaan alueen nykyisten toimijoiden toimintaedellytyksiä, 
alueen omaleimaista luonnetta ja historiallisen rakennuskannan säily-
mistä. Kokonaiskehittämisen tavoitteena on alueen toiminnallinen pa-
rantaminen ja viihtyisyyden ja tunnettuuden lisääminen. Kehittäminen 
tehdään alueen eri osa-alueiden ominaisuuksista käsin ja tarkemmat 
tavoitteet ja mahdollisuudet on määritelty kullekin osa-alueelle erik-
seen.

Yleiskaavan ja Helsingin kaupunkistrategian tavoitteisiin perustuvat pe-
riaatteet on laadittu ohjaamaan suunnittelutyötä ja toimimaan alueen 
tulevien kaavamuutosten ja muiden kehittämishankkeiden pohjana. 
Suunnitteluperiaatteiden pohjalta valmistellaan hankekohtaisia asema-
kaavamuutoksia ja muita kehittämistoimia alueen toimijoiden ja kau-
pungin tarpeiden mukaan. Tavoitteena on alueen asemakaavojen päi-
vittäminen vastaamaan tonttien nykyisiä ja tulevia käyttötarkoituksia, 
kerrosaloja ja rakennussuojelutavoitteita. Alueen tilakantaa on mahdol-
lista modernisoida vastauksena voimakkaasti kasvavaan toimistoky-
syntään huomioiden tilatarjonnan monipuolisuus erityyppiseen työnte-
koon ja vapaa-ajan toiminnoille. 

Aluetta kehitetään osana nykyistä kantakaupunkia, tulevaisuuden laa-
jaa keskusta-aluetta, huomioiden alueen rooli suhteessa ympäröiviin 
alueisiin ja yritysalueiden verkostoon sekä voimakkaasti kehitettävään 
Teollisuuskadun liike- ja toimitilarakentamisen akseliin. Tavoitteena on 
vahvistaa alueen roolia sijainniltaan keskeisenä yritysten, työpaikkojen 
ja kaupunkikulttuurin tihentymänä. 

Alueen kehittämisen tärkeimpinä tavoitteina on nykyisen yritystoimin-
nan edellytysten ylläpitäminen ja uuden yritystoiminnan mahdollistami-
nen, toimitilavarannon säilyttäminen, lisääminen ja ajantasaistaminen 
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sekä työpaikkamäärän kasvattaminen yleiskaavan ja kaupunkistrate-
gian mukaisesti. Alueen toimintoja monipuolistetaan sallien toimitilakiin-
teistöissä kulttuuri-, liikunta- ja muu harrastekäyttö. Nykyisiä kulttuuri-
palveluja pyritään tukemaan ja vahvistamaan tarjoten virkistysmahdolli-
suuksia alueen toimijoiden lisäksi myös muille kaupunkilaisille. 

Kehittäminen työpaikka-alueena tehdään yritys- ja kulttuuritoiminnan 
ehdoilla. Erityyppiset erityisasumisen- ja majoitustoiminnan hankkeet 
ovat mahdollisia osassa aluetta kiinteistöjen joustavan käytön mahdol-
listamiseksi ja uusien asumista ja työtiloja yhdistävien konseptien kehit-
tämiseksi. Oheistoimintojen sijoittumisessa ja suunnitteluratkaisuissa 
huomioidaan alueen pääkäyttötarkoituksen mukainen toiminta.

Tavoitteena on, että alueen arvokas rakennuskanta suojellaan ja kau-
punkikuvallisesti arvokkaat ominaispiirteet säilytetään ja palautetaan. 
Toiminnallisuutta parantavat muutokset ja lisärakentaminen sallitaan 
myös suojeltavissa rakennuksissa rakennusten ominaispiirteisiin sovit-
taen. 

Alueen maankäyttöä tehostetaan uudella rakentamisella, jonka suunnit-
telussa tavoitteena on kaupunkikuvallisesti yksilöllisen alueen kehittä-
minen alueen teollinen historia huomioon ottaen. Uuden rakentamisen 
tulee sekä sopeutua alueen historialliseen rakennuskantaan että rikas-
tuttaa sitä. Pääosassa aluetta lisärakentaminen voi tapahtua korotuso-
sien muodossa. Rakennusten turhaa purkamista vältetään ja rakennus-
ten uudistuksissa pyritään säästämään vähintään massiivia rakennu-
sosia, kuten rakennusrunkoja.

Alueen julkista ulkotilaa ja reitistöjä parannetaan tarkempaan suunnitte-
luun perustuen. Alue pyritään integroimaan fyysisesti paremmin ympä-
ristöönsä kehittämällä reittejä alueella ja sen läpi. Erityisesti Elimäen-
kadun roolia alueen sisäisenä pääkatuna vahvistetaan ja läpiajoliiken-
nettä hillitään. Rakennusten kadunpuoleisia kivijalkatiloja pyritään 
avaamaan katutilaan liike- ja työtiloina jalankulkuympäristön paranta-
miseksi.

Päätökset suunnitteluperiaatteiden pohjana

Suunnitteluperiaatteet edesauttavat kaupungin strategisten tavoitteiden 
toteutumista. Suunnitteluperiaatteet ovat oikeusvaikutteisen Helsingin 
yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaiset. 

Yleiskaavan (2016) mukaan Vallilan historiallista teollisuusaluetta kehi-
tetään työpaikka-alueena ensisijaisesti toimitilojen, tuotannon, varas-
toinnin, julkisten palvelujen ja opetustoiminnan sekä virkistyksen käyt-
töön. Päivittäistavarakaupan suuryksiköitä ei sallita. Elinkeinoelämän 
toimintaedellytykset turvataan asemakaavoittamalla riittävästi toimitila-
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tontteja toimitila-alueille. Teollisuuskadun vartta kehitetään toimitilaval-
taisena keskusta-alueena. Teollisuuskadulla ja Mäkelänkadulla on va-
raukset pikaraitioteille. Teollisuuskatu ja Sturenkatu on merkitty pääka-
duiksi. Teollisuuskadulle on merkitty pyöräilyn baanaverkon reitti.

Periaatteet käyttötarkoituksen muutoksille toimitiloista asumiseen raja-
tulla kantakaupungin alueella (Kaupunkisuunnittelulautakunta 
11.4.2017) ohjaavat alueen suunnittelua. Periaatteet koostuvat Alueel-
liset periaatteet -vyöhykekartasta määräyksineen sekä hankekohtaisen 
esiselvityksen vaatimuksesta. Vallilan toimitila-alue sijoittuu kokonai-
suudessaan vyöhykkeelle C, jossa liike- ja toimitilan kokonaismäärää ei 
tule lähtökohtaisesti vähentää.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan periaatepäätöksen (23.11.2000) mu-
kaan Vallilan teollisuusalueen rakennuskieltoalueen tonttien käyttötar-
koitus muutetaan toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY), jolla salli-
taan julkisten palvelutilojen, liike- ja toimistotilojen, ympäristöhäiriöitä 
aiheuttamattomien teollisuus- ja varastotilojen ja opetus-, tutkimus- ja 
kokoontumistilojen sijoittaminen tonteille ilman toimintojen keskinäistä 
prosenttijakaumaa tai muuta rajoitusta.

Alueellinen rakennuskielto (nro 12609) asemakaavan muuttamiseksi 
koskee pääosaa alueesta. Kaupunginvaltuusto päätti asiasta ensim-
mäisen kerran 1.9.1999 ja rakennuskielto on uusittu tämän jälkeen vii-
meksi 27.8.2019. Perusteeksi päätökselle on esitetty asemakaavan 
vanhentunut tilanne: "Rakennuskieltoalueen asemakaavat ovat van-
hentuneita eikä voimassa olevilla asemakaavoilla pystytä muun muas-
sa turvaamaan arvokkaan rakennuskannan kulttuurihistoriallisten ja ra-
kennustaiteellisten arvojen säilymistä. Asemakaavamerkinnät ja -mää-
räykset ovat muutoinkin puutteellisia ja vanhentuneita erityisesti suoje-
lun osalta ja tullaan tarkistamaan tulevissa asemakaavamuutoksissa. 
Asemakaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi on tärkeää, että alueella 
ei ryhdytä toimenpiteisiin, jotka estäisivät tai vaikeuttaisivat tulevien 
asemakaavojen laatimista ja toteuttamista."

Kantakaupungin rajattu rakennuskielto (nro 12561) on voimassa Valli-
lan toimitila-alueella kiinteistöissä, jotka eivät ole mukana alueellisessa 
rakennuskiellossa. Rakennuskielto koskee rakennusten 1. kerrosten ja 
kadunvarsien myymälä-, liike- ja toimitilojen muuttamista asuinkäyt-
töön. Asiasta on päätetty alkujaan 27.1.2014 ja kielto on uusittu viimek-
si 11.12.2018. Rakennuskielto on katsottu tarpeelliseksi, jotta kaupun-
kirakennetta voidaan kehittää ja ylläpitää Helsingin uuden yleiskaavan 
määräysten ja kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. Päätöksen 
mukaan ensimmäisten kerrosten myymälä-, liike- ja toimitilat keskusta-
hakuisine toimintoineen muodostavat elävän ja muuntuvan kaupun-
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kiympäristön, joka on olennainen osa kantakaupungin ja liikekeskustan 
toiminnallista rakennetta.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on 17 korttelia ja yhteensä 53 tonttia, joista kaksi on rakenta-
matta. Huomattava osa rakennuksista on valmistunut 1930-luvulla sekä 
1990-luvulla. Alueen vanhin rakennus on vuodelta 1929. Alueella on 
huomattavan paljon arvokasta teollista rakennuskantaa, josta laajin yh-
tenäinen säilynyt kokonaisuus sijaitsee alueen ytimessä Nilsiänkadun-
Lemuntien-Pälkäneentien ympäristössä.

Vallilan toimitila-alue on kypsän vaiheen yritysalue, jolta valtaosa teolli-
sista toiminnoista on väistynyt vapauttaen tilaa toimistotyölle, erityistilaa 
vaativalle työnteolle ja palveluille. Alueella on edelleen pienteollista tuo-
tantoa. Kiinteistönomistajien ja toimijoiden aktiivisuudesta alueelle on 
muodostunut yksittäisten ammatinharjoittajien ja pienyritysten työsken-
tely-yhteisöjä, jotka ovat erittäin arvokkaita alueen elävyyden ja toimin-
nallisuuden kannalta. Alueen muihin toimintoihin lukeutuvat muun 
muassa kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä yhdessä kiinteistössä sosiaa-
linen erityisasuminen.

Alueen ehdottomia vahvuuksia ovat sen erinomainen sijainti ja saavu-
tettavuus, työvoiman saatavuus keskeisellä paikalla asuinalueiden ym-
päröimänä sekä toimitilojen matala hintataso ja soveltuvuus erilaisille 
toiminnoille. Vahvuuksia ovat myös myös alueen omaleimainen, teolli-
seen tuotantoon ja rakennusperintöön perustuva luonne sekä toiminto-
jen monipuolisuus.

Alueen kiinteistöt on rakennettu tehokkaasti jättäen tonteille vain pieniä 
sisäpiha-alueita. Osassa kiinteistöjä sisäpihoille on toteutettu valokate.

Alue näyttäytyy kaupunkirakenteessa itsenäisenä saarekkeena, joka on 
melko sulkeutunut ja kulkureiteiltään vaikeasti hahmotettava. Alue hil-
jenee voimakkaasti työajan jälkeen, mikä on mahdollistanut yöelämän 
palveluja ja muita yöaikaisia toimintoja.

Pääosassa alueen kiinteistöjä on voimassa Vallilan teollisuusalueen 
asemakaava (nro 8529), joka on vahvistettu 23.1.1984. Teollisuustont-
tien rakennetusta kerrosalasta saa käyttää tontilla tapahtuvalle toimin-
nalle välttämättömiin toimisto- ja vastaaviin tiloihin enintään 35 %. Ton-
tilla tapahtuvaan toimintaan liittyviä tutkimus- ja opetustiloja saa tontin 
rakennetusta kerrosalasta olla enintään 10 % edellä mainittujen toimis-
totilojen lisäksi. Myymälätiloja varten saa tontin kerrosalasta käyttää 
enintään 150 m². Alueellinen asemakaava ei sisällä suojelumerkintöjä 
rakennuksille tai ympäristörakenteille.
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Asemakaavan mukainen autopaikkamäärä on vähintään 1 autopaikka 
rakennetun maanpäällisen kerrosalan 350 m² kohti ja 1 autopaikka 
myymäläkerrosalan 150 m² kohti. 

Alueelle on tehty yksittäisiä asemakaavamuutoksia kuuteen kiinteistöön 
vuosina 1985–2002. Kiinteistöjen käyttötarkoitukset ovat kaavoissa 
teollisuus- ja varasto (T), teollisuus (TY) ja toimitila (KTY). Mäkelänka-
dulla sijaitsee asuntola (AS) ja sähköasema (ET). Koulukiinteistöt ovat 
asemakaavassa yleisten rakennusten korttelialueita (Y, YO ja YHO).

Suunnitteluperiaatteiden alueeseen kuuluu teollisuuskortteleiden ase-
makaava-alueen lisäksi alueen kaakkoispuolelle sijoittuva kampusalue, 
jossa on koulurakennuksia kolmessa kiinteistössä (Y). Kiinteistöjen 
asemakaavat ovat vuosilta 1952, 1953 ja 1993. Helsingin kaupunki 
omistaa kiinteistöt.

Suurin osa kiinteistöistä on niissä toimivien yritysten omistuksessa. 
Kiinteistösijoitus- ja kehitysyhtiöt omistavat muutamia kiinteistöjä. Hel-
singin kaupunki omistaa viisi tonttia.

Viranomaisyhteistyö

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

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Uudenmaan ELY-keskus
 kaupunginkanslia, elinkeino-osasto
 Helsinki Business Hub Ltd Oy

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Milla Nummikoski, arkkitehti, puhelin: 310 37477

milla.nummikoski(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Alueellisia lähtötietoja
4 Vallilan toimitila-alueen suunnitteluperiaatteet, päivätty 25.2.2020

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
Helsingin kaupungin liikenne -liikelaitos (HKL)
Pelastuslaitos

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 25.02.2020 § 101
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§ 120
Malmin keskustavisio

HEL 2018-011717 T 10 03 03

Hankenumero 4003_4

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Antti Mentula. Asiantuntija poistui 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Antti Mentula, arkkitehti, puhelin: 310 20768

antti.mentula(a)hel.fi

Liitteet

1 Malmin keskustavisio – uudistumisen polkuja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tulevaisuuden Malmin keskusta on identiteetiltään vahva ja vetovoi-
mainen Koillis-Helsingin keskus, jossa yhdistyvät kaupunkimaisesti se-
koitetut toiminnot, monipuoliset palvelut, kaikille avoimet viihtyisät ja 
vehreät julkiset ulkotilat sekä yhteisöllinen ja elävä kaupunkikulttuuri. 
Kaupunkirakenteen uudistaminen häivyttää jakoa Ylä- ja Ala-Malmiin ja 
luo keskustasta toiminnallisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Uudistami-
nen on mahdollista tehdä periaatteellisen ekologisesti ja ilmastoviisaas-
ti kaupunkirakenteen tasolta lähtien.

Helsingin yleiskaavan tavoitteet, status kaupunkiuudistusalueena ja 
viereisen lentokenttäalueen rakentumisen luoma kehityspotentiaali an-
tavat vahvan pohjan Malmin keskustan kokonaisvaltaiselle uudistumi-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 24 (95)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/6
03.03.2020

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

selle. Malmin keskustavisiossa tuodaan näkyväksi keskustan kehittä-
misen mahdollisuuksia, ja osoitetaan, miten erilaiset suunnittelun näkö-
kulmat on mahdollista sitoa yhteen. Laajemmassa mittakaavassa kes-
kustaa voidaan kehittää parhaiten avoimella, osallistavalla ja koordinoi-
dulla yhteistyöllä.

Työ pohjautuu laajaan osallisten verkostointiin, pitkälle menevään läh-
tötietojen analysointiin ja suunnittelun reunaehtojen määrittelyyn. Ta-
voitteena on ollut luoda visio, joka on sekä kauaskantoinen että maan-
läheinen ja realistinen. Malmin keskustavision tueksi on laadittu lukuisia 
selvityksiä, suunnitelmia ja yhteistyöhankkeita, joista kerätty tieto ja ke-
hittämistarpeet on liitetty osaksi visiota. Suunnittelutyön avuksi kootun 
asukkaiden sparrausryhmän laatima tavoitevisio vastaa hyvin Malmin 
keskustan suunnittelun lähtökohtiin ja kaupungin tavoitteisiin.

Laadituista selvityksistä kaupunginhallituksen Malmille myöntämällä 
160 000 € lisärahoituksella on tilattu työt Uusi Malmi – tulevaisuustar-
kastelu, Malmin keskustan urbaani viherverkosto ja julkisten ulkotilojen 
ideasuunnitelma, Täydennysrakentamisen alueelliset pysäköintiratkai-
sut, Longinojanlaakson liikuntapuiston konseptisuunnitelma (kesken) 
sekä Malmin taidereitti (toteutus 2020).

Keskustavision suunnitelmat tukeutuvat konseptikehikkoon, jonka kes-
kiössä on aseman ympäristö ja sen vetovoimaisuuden parantaminen. 
Konseptissa ”Sydän-Malmi” toimii Ylä- ja Ala-Malmia yhdistävänä kes-
kustakorttelien vyöhykkeenä, joka profiloituu yhtenäisen keskustan yti-
menä. Malmille johdattavat ”keskustakäytävät” ovat tärkeässä roolissa 
sisäänjohdattajina koilliseen aluekeskukseen.

Luotu konseptikehikko mahdollistaa erilaisten alueen vahvuuksien ja 
mahdollisuuksien tukemisen niin, että alueen kokonaiskehittäminen on 
tasapainossa.  Mahdollisuudet on koottu 16 teemakokonaisuudeksi, 
joissa käydään läpi miten keskustaa voidaan uudistaa tulevina vuosina 
eri näkökulmista tarkasteltuna. Kehittämisteemoja on peilattu kolmen 
erilaisen tulevaisuusnäkymän kautta.

Malmin keskustavisio on luonteeltaan mahdollisuuksia kartoittava taus-
taselvitys, joka toimii pohjana seuraavassa vaiheessa laadittaville Mal-
min keskustan suunnitteluperiaatteille. Suunnitteluperiaatteisiin tiiviste-
tään keskustavision keskeiset havainnot ja linjataan, miten visiossa 
esiin tuodut mahdollisuudet limitetään yhteen kaupunkirakenteessa. 
Suunnitteluperiaatteet tuodaan kaupunkiympäristölautakuntaan päätet-
täviksi vuoden 2020 aikana. Hyväksyttyjen suunnitteluperiaatteiden 
pohjalta alueelle voidaan laatia laajempia asemakaavamuutoksia.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
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Mikko Aho

Lisätiedot
Antti Mentula, arkkitehti, puhelin: 310 20768

antti.mentula(a)hel.fi

Liitteet

1 Malmin keskustavisio – uudistumisen polkuja

Oheismateriaali

1 Kooste suunnittelun taustatietokartoista
2 Malmin keskustan verkkokarttakyselyn tulokset
3 Malmin yrittäjien ja kiinteistönomistajien aamiaisseminaarien sekä Mal-

min karttakyselyillan muistiot
4 Malmin suunnittelun sparrausryhmän visio
5 Kävely-ympäristön laadun havainnointitutkimus Malmilla
6 Malmin ympäristöhistoriaselvitys ja ominaispiirteet
7 Malmin keskustavisio – kaupan mitoitustarkastelu ja vaikutusten ar-

viointi
8 Uusi Malmi – tulevaisuustarkastelu
9 Malmin urbaani viherverkosto ja julkisten ulkotilojen ideasuunnitelma
10 SMART MR – Malmin vähähiilitiekartta
11 AELCLIC – ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumissuunnitelma 

Malmilla: työpajojen tulokset
12 Serving Whom? Immigrant entrepeneurs in a new local context
13 Täydennysrakentamisen alueelliset pysäköintiratkaisut

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 25.02.2020 § 102
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§ 121
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, As-
kartie 2 tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12622)

HEL 2018-007524 T 10 03 03

Hankenumero 4003_6, 2815

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 3.3.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12622 hy-
väksymistä. Asemakaavan muutos koskee 38. kaupunginosan 
(Malmi, Ylä-Malmi) korttelin 38139 tonttia 4.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin 
lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luetta-
vissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäisten-
katu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

o Rakennusliike Lapti Oy: 5 000 euroa

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Tuomo Näränen. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tuomo Näränen, arkkitehti, puhelin: 310 20462

tuomo.naranen(a)hel.fi
Kari Tenkanen, liikenneinsinööri (liikenne- ja katusuunnittelu), puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi
Mikko Tervola, insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 44131

mikko.tervola(a)hel.fi

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12622 kartta, päivätty 3.3.2020
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12622 selostus, päivätty 

3.3.2020, päivitetty Kylk:n 3.3.2020 päätöksen mukaiseksi
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7011/3.3.2020)
6 Tilastotiedot
7 Vuorovaikutusraportti 25.11.2019, täydennetty 3.3.2020
8 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kustannusten osalta Hallintovalitus, tavallinen tiedoksian-
to

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Ne mielipiteensä esittä-
neet, jotka ovat ilmoitta-
neet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen 
korttelialueen (38139) tonttia 4, joka sijaitsee Malmin kaupunginosassa 
rajoittuen Askartien, Notkokujan ja Kirkonkyläntiehen. Kaavaratkaisu 
mahdollistaa asuinkerrostalon rakentamisen tontin nykyisen liikeraken-
nuksen kohdalle. Tontin nykyinen asuinkerrostalo säilyy tontille. Kaava-
ratkaisun tavoitteena on kehittää Malmin asemanseutua täydennysra-
kentamisen keinoin. Tontin yhteenlaskettu rakennusoikeus on 3 900 k-
m2, josta 3 750 k-m2 on osoitettu asumiseen, 150 k-m2 katutason liike-
tilalle. Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 2 500 k-m2. Tont-
titehokkuus on e = 1,6. Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liiken-
nesuunnitelma (piir.nro 7011), joka osoittaa liikenne- ja pysäköintijär-
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jestelyt korttelin ulkopuolella. Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa 
erityisesti siten, että Malmin keskusta täydentyy ja kehittyy kaupunki-
maisempaan suuntaan. Lisäksi jalankulun ja pyöräilyn yhteydet para-
nevat. Tulevaisuudessa Kirkonkyläntien suuntaisesti kulkeva kaupunki-
raitioyhteys parantaa alueen saavutettavuutta.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista siten, että se tukee Malmin asemanseudun kehittämistä, selkeyt-
tää ajoneuvopysäköintiä sekä jalankulun ja pyöräliikenteen yhteyksiä.

Kaavaratkaisu on oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut 
voimaan 5.12.2018) mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaava-alue liittyy Malmin keskustassa sijaitsevaan yhdistettyjen liike- ja 
asuntokerrostalojen korttelialueeseen nro 38139. Kaava-alue sijaitsee 
korttelin tontilla 4, jossa on tällä hetkellä kaksi rakennusta. Tontti sijait-
see noin 300 metrin etäisyydellä Malmin juna-asemasta suoraan lin-
nuntietä mitattuna. Pohjoisempi nelikerroksinen asuinkerrostalo on ra-
kennettu 1960-luvulla. Rakennuksen aputilat ja pysäköintitallit (7 kpl 
autopaikkoja) sekä ulkovälinevarasto sijaitsevat rakennuksen maanta-
sokerroksessa. Muu ajoneuvojen pysäköinti sekä leikki- ja oleskelutilat 
on järjestetty tontin pihalle. Eteläisempi yksi kerroksinen liiketilaraken-
nus on rakennettu 1960-luvulla. Rakennus on suunniteltu alun perin 
pankiksi ja myymäläksi. Myöhemmin tiloissa on toiminut monenlaista 
liiketoimintaa.

Vuoden 2018 aikana tontin omistaja on hakenut tontille asemakaavan-
muutosta, jossa huonokuntoiseksi todettu liiketilarakennus voitaisiin 
purkaa ja mahdollistaa samalle kohdalle uusi asuinkerrostalo. Raken-
nukseen mahdollistettaisiin myös liiketilaa maantasokerrokseen. Nykyi-
nen asuinkerrostalo jäisi tontille.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1981. Asemakaavassa 
tontti on osoitettu yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialu-
eeksi ALK.

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuk-
sen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille välittömiä kus-
tannuksia. Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa.
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Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa: 

 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat yhdyskuntateknisen huollon ja kau-
punkikuvan huomioimiseen kaava-alueella.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, et-
tä johtokuja-aluevaraukseen ja kaupunkikuvaan liittyvät asiat on huo-
mioitu kaavassa ja jatkosuunnittelua varten.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat pysäköintiin, rakennuksen kerroskorkeuteen ja 
Kirkonkyläntien varren kehittämiseen.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että liikenne-
suunnitelmassa Kirkonkyläntien katutason liiketilan edustalle on mah-
dollistettu toistaiseksi lyhytaikaista pysäköintiä. Rakennuksen kerros-
korkeus säilyy, mutta rakennuksen sovittamiseen lähialueen kaupunki-
kuvaan tullaan kiinnittämään huomiota jatkosuunnittelussa.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 3 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 25.11.–30.12.2019

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

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia tai saapunut kirjeitä.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat yh-
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dyskuntateknisen huollon ja kaupunkikuvan huomioimiseen kaava-
alueella.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo 

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa tai huomautettavaa: 
Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä (HSL).

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin 
huomautuksiin.  

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

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei tehty muutoksia julkisen 
nähtävilläolon jälkeen. Aineistoon tehdyt muut täydennykset on esitetty 
kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, 
joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tuomo Näränen, arkkitehti, puhelin: 310 20462

tuomo.naranen(a)hel.fi
Kari Tenkanen, liikenneinsinööri (liikenne- ja katusuunnittelu), puhelin: 310 37132
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kari.tenkanen(a)hel.fi
Mikko Tervola, insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 44131

mikko.tervola(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12622 kartta, päivätty 3.3.2020
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12622 selostus, päivätty 

3.3.2020
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7011/3.3.2020)
6 Tilastotiedot
7 Vuorovaikutusraportti 25.11.2019, täydennetty 3.3.2020
8 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Mielipidekirjeet
2 Viitesuunnitelma, Arkkitehtitoimisto AJAK Oy, 6.11.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kustannusten osalta Hallintovalitus, tavallinen tiedoksian-
to

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Ne mielipiteensä esittä-
neet, jotka ovat ilmoitta-
neet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Sippola-Alho, Lindén, Hakola
Kymp/Hatu/Koski (laskutus)

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 17.12.2019
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 30.4.2019
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§ 122
Ampujantie 3 ja Filpuksenpuisto asemakaavan muuttaminen (nro 
12621)

HEL 2015-013069 T 10 03 03

Hankenumero 4003_3

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 hyväksyä 3.3.2020 päivätyn asemakaavan muutoksen piirustuksen 
nro 12621 mukaisena. Asemakaavan muutos koskee 38. kaupungi-
nosan (Malmi, Ala-Malmi) korttelia 38076 sekä puisto- ja katualuetta

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saa-
tuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sör-
näistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

Kaupunkiympäristölautakunta päätti asemakaavan muutoksesta hallin-
tosäännön 16 luvun 1 §:n kohdan 2 perusteella, koska kaavaratkaisulla 
ei katsota olevan merkittäviä vaikutuksia.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Tuomo Näränen. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tuomo Näränen, arkkitehti, puhelin: 310 20462

tuomo.naranen(a)hel.fi
Kari Tenkanen, liikenneinsinööri (liikenne- ja katusuunnittelu), puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi
Mikko Tervola, insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 44131

mikko.tervola(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutoksen nro 12621 kartta, päivätty 3.3.2020

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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4 Asemakaavan muutoksen nro 12621 selostus, päivätty 3.3.2020, päivi-
tetty Kylk:n 3.3.2020 päätöksen mukaiseksi

5 Tilastotiedot
6 Vuorovaikutusraportti päivätty 25.11.2019, täydennetty 3.3.2020
7 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, asemakaavan muuttaminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun ympäristö-
palvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan muut-
taminen
Liite 6

Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan muut-
taminen
Liite 3
Liite 4
Liite 6

Helen Oy Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan muut-
taminen
Liite 6

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan muut-
taminen
Liite 6

Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan muut-
taminen
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee Filpuksenpuiston ja Longinojan päiväko-
din puisto-, urheilu- ja virkistyspalvelujen sekä julkisten lähipalvelujen 
korttelialueita sekä Ampujantien katualueita, jotka sijaitsevat Malmin 
keskustassa Vilppulantien ja Ampujantien varrella. Kaavaratkaisu mah-
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dollistaa uuden päiväkodin rakentamisen nykyisen Longinojan päivä-
kodin kohdalle. Lisäksi kaavassa läheisen Filpuksen leikkipuistoraken-
nuksen tilat sijoitetaan uuteen päiväkotirakennukseen. Kaavaratkaisun 
tavoitteena on kehittää Malmin julkisia lähi- ja virkistyspalveluita ja 
mahdollistaa tarvittavan kokoisen uuden päiväkodin rakentaminen. 
Tontin yhteenlaskettu rakennusoikeus on 2 500 k-m2. Kaavaratkaisun 
myötä tontin kerrosala kasvaa 1 400 k-m². Tonttitehokkuus on e = 0,37. 
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että alueen 
palveluiden järjestäminen paranee sekä jalankulun ja pyöräliikenteen 
yhteydet selkeytyvät.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista siten, että se tukee Malmin asemanseudun kehittämistä ja paran-
taa alueen palveluiden järjestämistä sekä selkeyttää jalankulun ja pyö-
räliikenteen yhteyksiä. Kaavaratkaisu on oikeusvaikutteisen Helsingin 
yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaava-alue liittyy Malmin keskustassa sijaitsevaan Filpuksenpuistoon 
ja Longinojan päiväkotiin. Kaava-alue rajoittuu Vilppulantiehen ja ope-
tustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeseen pohjoisessa, 
Pietiläntien omakotitalotontteihin lännessä, Longinojanpuistoon eteläs-
sä ja Ampujantiehen idässä. Nykyinen Longinojan päiväkoti on raken-
nettu vuonna 1989. Rakennuksessa toimii erityisryhmä, päivähoidon 
esiopetus ja suomenkielinen päivähoito. Filpuksenpuistossa sijaitsee 
leikkipuisto Filpus. Filpuksen leikkipuistorakennus on rakennettu vuon-
na 1994. Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueelle on 
rakennettu lähialueen päiväkotien väistötiloja. Rakennus on valmistunut 
elokuussa 2019.

Kasvatuspalvelujen tarvetta ja tilapaikkojen riittävyyttä seurataan sään-
nöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Päiväkoti Longinojan ja leikkipuisto 
Filpuksen nykyiset tilat vaatisivat laajoja korjauksia, joiden toteuttami-
nen ei ole taloudellista. Nykyiset päiväkoti- ja leikkipuistorakennukset 
korvaavalla uudisrakennuksella mahdollistetaan tarvittavassa aikatau-
lussa tilat, jotka päiväkodille ja leikkipuistotoiminnalle soveltuvat.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1987–2001.

Helsingin kaupunki omistaa alueet. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset
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Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia. Ti-
lojen alustavaksi kustannusarvioksi on kaupungin omissa arvioissa esi-
tetty noin 10,4 miljoonaa euroa ilman arvonlisäveroa.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa:

 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat yhdyskuntatekniseen huoltoon ja lii-
kenneyhteyksiin. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaa-
vatyössä siten, että johtokuja-aluevaraukseen liittyvät asiat on huomioi-
tu kaavassa ja jatkosuunnittelua varten.

Mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei jätetty mielipiteitä.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 25.11.–30.12.2019

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

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia tai saapunut kirjeitä.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnonantajat ilmoittivat, ettei kaavaehdotuksesta 
ole lausuttavaa tai huomautettavaa.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy
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 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin 
huomautuksiin.  

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

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei tehty muutoksia julkisen 
nähtävilläolon jälkeen. Aineistoon tehdyt muut täydennykset on esitetty 
kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 §, 51 §, 52 §, 54 §, 57 §, 59 §, 62 §.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tuomo Näränen, arkkitehti, puhelin: 310 20462

tuomo.naranen(a)hel.fi
Kari Tenkanen, liikenneinsinööri (liikenne- ja katusuunnittelu), puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi
Mikko Tervola, insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 44131

mikko.tervola(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutoksen nro 12621 kartta, päivätty 3.3.2020
4 Asemakaavan muutoksen nro 12621  selostus, päivätty 3.3.2020
5 Tilastotiedot
6 Vuorovaikutusraportti päivätty 25.11.2019, täydennetty 3.3.2020
7 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Viitesuunnitelma, Arkkiehtitoimisto LPV Oy, 5.11.2019
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2 Pihasuunnitelma, Sitowise Oy, 4.11.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, asemakaavan muuttaminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun ympäristö-
palvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan muut-
taminen

Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan muut-
taminen
Liite 3
Liite 4

Helen Oy Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan muut-
taminen

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan muut-
taminen

Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan muut-
taminen

Tiedoksi

Kymp/Aska/Hirvonen, Salmi (kuulutus)
Kaupunginkanslia/Villeneuve, Sippola-Alho, Lindén, Hakola
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupungin liikenne -liikelaitos (HKL)
Pelastuslaitos

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 17.12.2019

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 2.5.2019
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§ 123
Kluuvissa olevan Bergbominkujan katusuunnitelman hyväksyminen

HEL 2019-012314 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Bergbominkujan katu-
suunnitelman nro 31233/1 ratapihan alikulun tasonvaihtorakennelman 
kohdalla.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Olli-Pekka Aalto. Asiantun-
tija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Olli-Pekka Aalto, projektinjohtaja, puhelin: 310 39681

ollipekka.aalto(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro 31233/1
2 Suunnitelmapiirustus nro 31233/1
3 Vuorovaikutusmuistio
4 Muistutusten käsittely

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun ylei-
sen alueen suunnitelman hyväksyminen

Muistuttajat Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet
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Bergbominkuja ovat nykyistä olemassa olevaa katualuetta, jossa sijait-
see nykyinen jalankulkijoille tarkoitettu ratapihan alikulun tasonvaihto-
rakenne, joka sijoittuu pääosin katualueelle ja osittain Kaisaniemen 
puistoon. Katusuunnitelma perustuu voimassa olevaan asemakaavaan 
nro 11808 (saanut lainvoiman 6.5.2011).

Bergbominkujan rakentaminen mahdollistaa ratapihan ali rakennetta-
van jalankulun ja pyöräliikenteen alikulkuyhteyden.

Suunnitelma

Bergbominkuja ratapihan alikulun tasonvaihtorakennelman kohdalla 
suunnitelmapiirustus nro 31233/1 (liite 2)

Bergbominkuja on nykyinen päättyvä tonttikatu, jossa jalankulun ja pyö-
räilyn lisäksi on ajoneuvoilla tontille ajo sallittu. Ratapihan alittavaan 
alikulkuun johtaa Kaisaniemen puistokujalta 4,0 m leveä pyörätie ja 5,7 
m leveä jalkakäytävä. Jalkakäytävä johtaa sekä nykyiseen että uuteen 
alikulkuyhteyteen. Uudessa alikulussa jalkakäytävä jatkuu 3,5 m leveä-
nä ja pyörätie 4,0 m leveänä.

Tasonvaihtorakenteeseen johtaa Kaisaniemen puistokujalta pyörätie ja 
jalkakäytävä 5 %:n kaltevuudella. Jalkakäytävä johtaa sekä nykyiseen 
että uuteen alikulkuyhteyteen. Pyörätien pohjoispuolella on yhteys ta-
sonvaihtorakenteeseen liittyvään pyöräpysäköintilaitokseen.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelma-
selostuksesta nro 31233/1 (liite 1).

Katu sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät 
toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Yleissuunnitelman laatimisen aikana on käyty vuoropuhelua Liikennevi-
raston, Pelastuslaitoksen sekä Kaisaniemen puistohankkeen ja alueen 
kaavoittajien kanssa. Yleissuunnitelmassa oleva ratkaisu ei edellytä 
asemakaavamuutosta. Vuonna 2018 laaditussa rakennettavuusselvi-
tyksessä on käyty vuoropuhelua mm. Liikenneviraston, pelastuslaitok-
sen, Senaatti-kiinteistöjen, keskustakirjasto Oodia edustavien tahojen 
sekä Kaupunginmuseon kanssa.

Katusuunnitelmaluonnos on ollut esillä kaupunkiympäristön Sörnäis-
tenkadun asiakaspalvelupiste Tellingissä ja Helsingin kaupungin inter-
netsivuilla 4.12.−18.12.2019 välisen ajan. 
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Katusuunnitelma on ollut nähtävillä 15.1.– 28.1.2020 välisen ajan. 
Suunnitelman nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualu-
een kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Vuorovaikutusmuistio on liitteenä 3.

Suunnitelmasta on tehty 2 muistutusta, jotka on käsitelty liitteessä 4.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman rakennuskustannukset sisältyvät kaupunginvaltuus-
ton Kansalaistori−Kaisaniemi jalankulun ja polkupyöräilyn alikulkuyh-
teyden yleissuunnitelman hyväksymispäätökseen (§ 30, 30.1.2019). 
Valtuusto on päättänyt samalla 23 miljoonan (alv 0 %) kustannuskatos-
ta. Katurakenteiden erilliskustannuksiksi on arvioitu 336 100 euroa (alv 
0 %).

Katualueiden vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 15 000 euroa 
(alv. 0 %). Ylläpitokustannukset ovat noin 6 000 euroa kalliimmat kuin 
nykyisin. 

Katujen rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan 
talousarvioehdotuksessa vuodesta 2020 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 01 02 Katujen peruspa-
rantaminen ja liikennejärjestelyt.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 
41-43 §.

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 11.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Olli-Pekka Aalto, projektinjohtaja, puhelin: 310 39681

ollipekka.aalto(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro 31233/1
2 Suunnitelmapiirustus nro 31233/1
3 Vuorovaikutusmuistio
4 Muistutusten käsittely

Oheismateriaali
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1 Mielipidekirje 15.1.2020
2 Mielipide 28.1.2020

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun ylei-
sen alueen suunnitelman hyväksyminen

Muistuttajat Esitysteksti

Tiedoksi

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu/Haapanen Sami
Rakennukset ja yleiset alueet, tilapalvelut/Grundström Irmeli
Hallinto- ja lakipalvleut, tietopalvelut/Krook Tanja



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 43 (95)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/10
03.03.2020

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

§ 124
Kluuvissa olevan Töölönlahdenkadun välillä Postikuja−Eero Erkon 
katu, katusuunnitelman hyväksyminen

HEL 2019-012254 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Töölönlahdenkadun vä-
lillä Postikuja−Eero Erkon katu katusuunnitelman nro 31238/1.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Olli-Pekka Aalto. Asiantun-
tija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Olli-Pekka Aalto, projektinjohtaja, puhelin: 310 39681

ollipekka.aalto(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro 31238/1
2 Suunnitelmapiirustus nro 31238/1
3 Vuorovaikutusmuistio
4 Muistutusten käsittely

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun ylei-
sen alueen suunnitelman hyväksyminen

Muistuttajat Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet
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Töölönlahdenkatu ja korttelin 2015 eteläpuolinen katuaukio ovat nykyis-
tä olemassa olevaa katualuetta. Katusuunnitelma perustuu voimassa 
olevaan asemakaavaan nro 10920 (saanut lainvoiman 2.4.2004). 

Töölönlahdenkadun ja aukion rakentaminen mahdollistaa ratapihan ali 
rakennettavan jalankulun ja pyöräliikenteen alikulkuyhteyden.

Suunnitelma

Töölönlahdenkatu välillä Postikuja−Eero Erkon katu suunnitelmapiirus-
tus nro 31238/1 (liite 2)

Töölönlahdenkatu välillä Postikuja−Eero Erkon kuja on nykyinen päät-
tyvä tonttikatu. Katuaukiolle sijoittuu ratapihan ali suunniteltavan jalan-
kulun ja pyöräliikenteen alikulkuyhteyden ramppi. Töölönlahdenkatua  
kavennetaan aukion kohdalla, jolloin alikulkuyhteyteen johtavan rampin 
pituus saadaan maksimoitua. Pyöräliikenne ja jalankulku Eero Erkon 
kadun ja Baanan suunnasta ylittää Töölönlahdenkadun ja jatkaa alikul-
kuyhteyteen johtavaan ramppiin tai katuaukiolle.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelma-
selostuksesta nro 31238/1 (liite 1).

Katu sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät 
toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Yleissuunnitelman laatimisen aikana on käyty vuoropuhelua Liikennevi-
raston, Pelastuslaitoksen sekä Kaisaniemen puistohankkeen ja alueen 
kaavoittajien kanssa. Yleissuunnitelmassa oleva ratkaisu ei edellytä 
asemakaavamuutosta. Vuonna 2018 laaditussa rakennettavuusselvi-
tyksessä on käyty vuoropuhelua mm. Liikenneviraston, pelastuslaitok-
sen, Senaatti-kiinteistöjen, keskustakirjasto Oodia edustavien tahojen 
sekä Kaupunginmuseon kanssa.

Katusuunnitelmaluonnos on ollut esillä kaupunkiympäristön Sörnäis-
tenkadun asiakaspalvelupiste Tellingissä ja Helsingin kaupungin inter-
netsivuilla 4.12.−18.12.2019 välisen ajan. 

Katusuunnitelma on ollut nähtävillä 15.1.– 28.1.2020 välisen ajan. 
Suunnitelman nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualu-
een kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Vuorovaikutusmuistio on liitteenä 3.

Suunnitelmasta on tehty 2 muistutusta, jotka on käsitelty liitteessä 4.

Kustannukset ja aikataulu
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Katusuunnitelman rakennuskustannukset sisältyvät kaupunginvaltuus-
ton Kansalaistori−Kaisaniemi jalankulun ja polkupyöräilyn alikulkuyh-
teyden yleissuunnitelman hyväksymispäätökseen (§ 30, 30.1.2019). 
Valtuusto on päättänyt samalla 23 miljoonan (alv 0 %) kustannuskatos-
ta. Katurakenteiden erilliskustannuksiksi on arvioitu 253 500 euroa (alv 
0 %).

Katualueiden vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 37 000 euroa 
(alv. 0 %). Ylläpitokustannukset ovat noin 10 000 euroa kalliimmat kuin 
nykyisin. 

Katujen rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan 
talousarvioehdotuksessa vuodesta 2020 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 01 02 Katujen peruspa-
rantaminen ja liikennejärjestelyt.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 
41-43 §.

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 11.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Olli-Pekka Aalto, projektinjohtaja, puhelin: 310 39681

ollipekka.aalto(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro 31238/1
2 Suunnitelmapiirustus nro 31238/1
3 Vuorovaikutusmuistio
4 Muistutusten käsittely

Oheismateriaali

1 Mielipidekirje 15.1.2020
2 Mielipide 28.1.2020
3 Kirjallinen muistutus 28.1.2020

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman 
hyväksyminen

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun ylei-
sen alueen suunnitelman hyväksyminen

Muistuttajat Esitysteksti

Tiedoksi

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu/Haapanen Sami
Rakennukset ja yleiset alueet, tilapalvelut/Grundström Irmeli
Hallinto- ja lakipalvleut, tietopalvelut/Krook Tanja
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§ 125
Kluuvissa olevan Kaisaniemen puiston, ratapihan alikulun tason-
vaihtorakenteen kohdalla, puistosuunnitelman hyväksyminen

HEL 2019-012323 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Kaisaniemen puiston 
puistosuunnitelman nro VIO 6070/1.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Olli-Pekka Aalto. Asiantun-
tija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Olli-Pekka Aalto, projektinjohtaja, puhelin: 310 39681

ollipekka.aalto(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro VIO 6070/1
2 Suunnitelmapiirustus nro VIO 6070/1
3 Vuorovaikutusmuistio
4 Muistutusten käsittely

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun ylei-
sen alueen suunnitelman hyväksyminen

Muistuttajat Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet
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Suunnittelualueena on Kluuvin (02.) kaupunginosassa sijaitsevan Kai-
saniemen puiston lounaiskulma, suunnitelmapiirustus nro VIO 6070/1 
(liite 2). Puistoalueen rakentaminen mahdollistaa ratapihan ali raken-
nettavan jalankulun ja pyöräliikenteen alikulkuyhteyden. Suunnittelua-
lue rajautuu alikulun itäisen tasonvaihtorakenteen rakentamisen vaiku-
tusalueelle.

Suunnittelualueella sijaitsee nykyinen jalankulkijoille tarkoitettu ratapi-
han alikulun tasonvaihtorakenne, joka sijoittuu pääosin Bergbominku-
jan katualueelle. Suunnittelualueella on lisäksi historialliseen maisema-
puistokukkulaan liittyvä nurmialue, puistokäytäviä, yksittäisiä suurempia 
puita ja pikkupuuryhmä sekä ratapihaan liittyvä muuntamo. Suunnitte-
lualueen itäosassa kulkee nykyisin ajoneuvoliikenteen käytössä oleva 
Kaisaniemen puistokuja.

Suunnitelman tavoitteena on yhteensovittaa Kaisaniemen puiston mai-
semahistorialliset arvot ja alueen jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien pa-
rantaminen. Ratapihan uuden jalankulun ja pyöräliikenteen alikulkuyh-
teyden itäinen tasonvaihtorakenne toteutetaan osittain maanalaisena, 
puiston viheralueeseen luontevasti liittyvänä rakenteena. 

Suunnitelma

Alikulun tasonvaihtorakenteen suunnittelussa on otettu huomioon Kai-
saniemen puiston maisemahistorialliset arvot ja liittyminen viheraluee-
seen. Muotokieleltään maisemapuiston maastonmuotoja toistava ra-
kenne liitetään pohjois- ja länsisivuiltaan nykyiseen maanpintaan nur-
mikkoon rinnastettavan viherkaton avulla.

Tasonvaihtorakenteeseen johtaa Kaisaniemen puistokujalta pyörätie ja 
jalkakäytävä 5 %:n kaltevuudella. Jalkakäytävä johtaa sekä nykyiseen 
että uuteen alikulkuyhteyteen. Pyörätien pohjoispuolella on yhteys ta-
sonvaihtorakenteeseen liittyvään pyöräpysäköintilaitokseen.

Valaistus toteutetaan viheralueella 5 metrin korkuisilla ja Kaisaniemen 
puistokujalla on 8 metrin korkuisilla pylväsvalaisimilla. 

Kaisaniemen puistokujan pääjalankulku- ja pyöräreitti sekä alikulun ja-
lankulku- ja pyörätiet täyttävät esteettömyyden erikoistason vaatimuk-
set.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelma-
selostuksesta nro VIO 6070/1 (liite 1). 

Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 0,2 ha. 

Kaisaniemen puisto on hoitoluokkaa A2, käyttöviheralue.
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Puistoalue on voimassa olevassa asemakaavassa nro 11808 VP/s-
merkinnällä. Alikulkuun liittyvän tasonvaihtorakenteen toteuttaminen 
edellyttää voimassa olevasta asemakaavasta poikkeamista. 

Puisto sopeutuu ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden 
ja viihtyisyyden vaatimukset. 

Vuorovaikutus

Kaisaniemen puiston puistosuunnitelma on laadittu kaupunkiympäris-
tön toimialan toimeksiannosta.

Yleissuunnitelman laatimisen aikana on käyty vuoropuhelua Liikennevi-
raston, Pelastuslaitoksen sekä Kaisaniemen puistohankkeen ja alueen 
kaavoittajien kanssa. Yleissuunnitelmassa oleva ratkaisu ei edellytä 
asemakaavamuutosta. Vuonna 2018 laaditussa rakennettavuusselvi-
tyksessä on käyty vuoropuhelua mm. Liikenneviraston, pelastuslaitok-
sen, Senaatti-kiinteistöjen, keskustakirjasto Oodia edustavien tahojen 
sekä Kaupunginmuseon kanssa.

Puistosuunnitelmaluonnos on ollut esillä kaupunkiympäristön Sörnäis-
tenkadun asiakaspalvelupiste Tellingissä ja Helsingin kaupungin inter-
netsivuilla 4.12.−18.12.2019 välisen ajan.

Puistosuunnitelmaehdotus on ollut nähtävillä 15.1.– 28.1.2020 välisen 
ajan. Suunnitelmaehdotuksen nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti 
suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Vuorovaikutusmuistio on liitteenä 3.

Puistosuunnitelmaehdotuksesta saatiin 3 muistutusta, jotka on käsitelty 
liitteessä 4.

Kustannukset ja aikataulu

Kaisaniemen puistoon sijoittuvien uuden alikulkuyhteyden tasonvaihto-
rakenteiden toteutus on osa kaupunginvaltuuston (§30, 30.1.2019) 
päättämää Kansalaistori-Kaisaniemi jalankulun ja polkupyöräilyn alikul-
kuyhteyttä ja kustannukset sisältyvät sen 23 milj. euron (alv 0%) kus-
tannuskattoon. Hanke rahoitetaan kohdasta 8 03 01 02 Katujen perus-
parantaminen ja liikennejärjestelyt. Hankkeen rakentamiseen on va-
rauduttu budjetissa vuodesta 2020 alkaen.

Puistoalueen ylläpitokustannukset kasvavat noin 5000 eurolla vuodes-
sa nykytilanteeseen verrattuna.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 §, 62 §.
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Maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §, 42 §, 43 §, 46 §.

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 11.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Olli-Pekka Aalto, projektinjohtaja, puhelin: 310 39681

ollipekka.aalto(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro VIO 6070/1
2 Suunnitelmapiirustus nro VIO 6070/1
3 Vuorovaikutusmuistio
4 Muistutusten käsittely

Oheismateriaali

1 Mielipidekirje 15.1.2020
2 Mielipide 28.1.2020

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun ylei-
sen alueen suunnitelman hyväksyminen

Muistuttajat Esitysteksti

Tiedoksi

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelut/Haapanen Sami
Rakennukset ja yleiset alueet, tilapalvelut/Grundström Irmeli
Hallinto- ja lakipalvelut, tietopalvelut/Krook Tanja
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§ 126
Eron myöntäminen kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelun 
asukas- ja yrityspalvelupäällikölle ja viran haettavaksi julistaminen

HEL 2020-002128 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti myöntää Markku Leijolle eron 
1.5.2020 lukien asukas- ja yrityspalvelupäällikön virasta.

Asukas- ja yrityspalvelupäällikön virka (vakanssinumero 034954) 
julistetaan haettavaksi.

Asukas- ja yrityspalvelupäällikön virka kuuluu kokonaispalkkausjärjes-
telmään.

Viran kelpoisuusvaatimus on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta
johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Asukas- ja yrityspalvelupäällikön viran sijaisuusjärjestelyt hoidetaan 
toimialan toimintasäännön 7 luvun mukaisesti viran täyttömenettelyn 
ajan.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta kehottaa kaupunkiympäristön
toimialaa käynnistämään viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anne Lappalainen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 64928

anne.k.lappalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristö-
lautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö Markku Leijo on 13.2.2020 päivätyllä 
hakemuksellaan pyytänyt, että kaupunkiympäristölautakunta myöntäisi 
hänelle eron asukas- ja yrityspalvelupäällikön virasta 1.5.2020 lukien. 
Hakemus on nähtävänä kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa.

Hallintosäännön (9.10.2019 § 297) 23 luvun 3 §:n 1 momentin 3 
kohdan mukaan virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää 
virkasuhteen päättymisestä.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan 
toimialalautakunta päättää toimialan palvelukokonaisuuden johtajan 
suoran alaisen virkaan ottamisesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anne Lappalainen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 64928

anne.k.lappalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristö-
lautakunta

Tiedoksi

Kymp/henkilöstöpalvelut/Lappalainen Anne
Kymp/Palu/Henttonen Pekka
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§ 127
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Martina Harms-Aallon ym. valtuustoaloitteesta koskien 
Fredrikintorin kunnostamista

HEL 2019-012409 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Fredrikintori on helsinkiläisittäin ainutlaatuinen toiselta laidaltaan umpi-
kulmainen tori, jota rajaa yhtenäinen rakennuskanta 1900-luvun alku-
puolelta. Kohde liittyy olennaisena osana Helsingin kantakaupungin ar-
vokkaaseen rakennettuun ympäristöön. Itse torin jäsentely on muuttu-
nut useaan kertaan. Viimeksi tori on uusittu vuoden 1986 suunnitelman 
mukaan, jolloin diagonaaliset ajoradat yhdistettiin ja toria kiertävät 
vaahterat istutettiin. Pohjoisreunan paju ja keskiosan vaahtera ovat 
vanhempaa perua. Torin valaistustapa on mahdollisesti uusittu samaan 
aikaan torin kunnostuksen yhteydessä. 

Tori kaipaa kunnostusta. Ongelmia torin ympäristössä ja torin yleisil-
mettä heikentäviä tekijöitä ovat muun muassa sähkökaappien sijoittu-
minen, luvaton pysäköinti, mainoskylttien, mainospylvään ja –telineiden 
sijoittelu. Puurivien kuolleita puita ei ole korvattu uusilla, sillä nykytilas-
sa puiden juuristolle ei ole riittävästi kasvutilaa. Runkosuojien malli ja 
heikko kunto heikentävät myös torin yleisilmettä.

Torin peruskorjaus on katu-, puisto- ja liikunta-alueinvestointien 10-
vuotisohjelmassa suunniteltu tehtäväksi 2020-luvun puolivälissä. En-
nen suunnitteluun ryhtymistä kohteesta on tarpeellista tehdä muun 
muassa ympäristöhistoriallinen selvitys sekä puuston kuntokartoitus.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Martina Harms-Aallon aloite Fredrikintorin kunnostamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Martina Harms-Aalto ja 17 muuta valtuutettua ovat tehneet 
27.11.2019 seuraavan valtuustoaloitteen:          

Helsingfors är fullt av misslyckade nybyggda torg- och öppna uterum 
där ingen trivs. Fredrikstorget i Rödbergen däremot är en proportionellt 
och estetiskt tilltalande öppen plats som har fått förfalla alldeles för län-
ge. 

En renovering finns inte med på investeringslistan för de kommande tio 
åren. Ändå är torget en central och viktig samlingspunkt för många i 
södra Helsingfors och en renovering också ett av de förslag i OmaStadi 
som fick allra mest understöd men som inte valdes för genomförande. 
En genomförbar, ekonomiskt försvarbar och lätt plan för torget i sin 
helhet; bänkar, planteringar, träd och rörelseströmmarna borde ge-
nomföras. 

Café- och torgverksamhet under sommaren är efterlängtat i kvarteren 
och de i sin tur främjar övrig affärsverksamhet och sociala evenemang 
för alla invånare. 

Helsingfors stad bör bevara och upprätthålla sociala och kulturella 
knytpunkter, därför bör staden utföra en grundrenovering av Fredriks-
torget.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 13.03.2020 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Martina Harms-Aallon aloite Fredrikintorin kunnostamisesta

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 128
Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön 
päällikön päätöksestä 5.6.2019 § 164 (autovaurio)

HEL 2019-004135 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimia-
lan lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksestä 5.6.2019 § 164 tehdyn 
oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Toimialan lakipalvelut-yksikön päällikkö on 5.6.2019 (164 §) päätöksel-
lään hylännyt Vihdintiellä 26.3.2019 tapahtuneeseen autovaurioon liit-
tyvän vahingonkorvausvaatimuksen. Päätös on nähtävillä kokonaisuu-
dessaan päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingon-
korvauksesta 26.3.2019 Vihdintiellä noin kello 7.20 tapahtuneeseen au-
tovaurioon liittyen. Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan on hakija 
ajanut autolla Haagan kiertoliittymässä kohti etelää. Ennen Lapinmäen-
tietä on ajoradan keskellä sijainnut teräväreunainen routavauriokuoppa, 
johon hakija on ajanut, ja jonka seurauksena auton oikea eturengas on 
tyhjentynyt. Hakija on kertonut vahingon määräksi 194,00 euroa. Oikai-
suvaatimus on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävillä 
lautakunnan kokouksessa.

Päätöksen perustelut

Lautakunta ottaa huomioon lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksessä 
esitetyn asiaan liittyvän selvityksen (11.4.2019) sekä yhtyy yksikön 
päällikön päätökseen ja sen perusteluihin.

Kunnossapitopiiri on 20.2.2020 lausunut hakijan oikaisuvaatimuksen 
johdosta, että kunnossapitopiirillä ei ole paikkausmerkintöjä hakijan ku-
vaamaan vahinkopaikan kohdalta koko alkuvuonna 2019, eikä myös-
kään vahingon jälkeen. Saadun lausunnon mukaan on vahingon voinut 
aiheuttaa kunnossapitoon kuulumaton esine (esim. kuormasta pudon-
nut esine) tai muu kuin kaupungin kunnossapitovastuulle kuuluva asia 
(esim. kaivonkansi).
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Kaupunki katsoo, että asiassa on riidatonta, että hakijan omistamassa 
autossa on todettu vahingonkorvausvaatimuksessa kerrottu vaurio. 
Vaurio ilmenee hakijan esittämästä autokorjaamon 26.3.2019 laskusta.

Pelkästään se seikka, että hakija on todennut autossa vaurioita (tyhjen-
tynyt rengas), ei kuitenkaan luotettavasti osoita, että mainittu vaurio 
johtuisi kaupungin toimenpiteistä tai laiminlyönnistä. 

Vahingon kärsineellä on näyttötaakka vahingosta vastuussa olevasta 
tahosta. Asiassa saadun lausunnon (20.2.2020) nojalla on katsottava, 
ettei ko. tapauksessa voida todeta, että hakijan auton vaurio olisi syy-
yhteydessä kadun kunnossapitoon, josta kaupunki vastaa hakijan ku-
vaaman vahinkopaikan kohdalla. Hakijan kuvaamasta routavauriokuo-
pasta ei löydy merkintöjä. 

Lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksessä on viitattu kunnossapitopii-
rin antamaan selvitykseen asiassa (11.4.2019). Tässä on todettu, että 
Vihdintien kuntoa on seurattu säännöllisesti. 

Asiassa ei ole tullut esille mitään sellaista uutta selvitystä, joka antaisi 
aihetta aikaisemman päätöksen muuttamiseen.

Lopputulos

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

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

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §.

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

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 310 22093

liisa.makela(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 15.6.2019

Muutoksenhaku
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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 
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 kir-
jeitse 6.6.2019. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on 
saapunut 15.6.2019 eli säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimus ja muut asiakirjat ovat olleet nähtävillä lautakunnan 
kokouksessa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 310 22093

liisa.makela(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 15.6.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön 
päällikkö 05.06.2019 § 164

HEL 2019-004135 T 03 01 00

Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvaus-
vaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakijan ajoneuvo vaurioitui ajet-
taessa ajoradalla olleeseen teräväreunaiseen routavauriokuoppaan 
26.3.2019 kello 16.50 osoitteessa Vihdintie, välillä Haagan kiertoliitty-
mä ja Lapinmäentie. Hakija on vaatinut kaupunkia korvaamaan ajoneu-
von korjauskuluista yhteensä 194,00 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.

Vihdintie kuuluu hoitoluokkaan I, joten päällysteessä ei tule olla vaurioi-
ta yksittäisiä viivahalkeamia lukuun ottamatta ja urasyvyys saa olla vä-
häinen.

Kunnossapitopiiristä saadun selvityksen mukaan reikiintyminen kaduilla 
on vuonna 2019 helmi- maaliskuussa ollut runsasta ja äkkinäistä. Vih-
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dintiellä on reittiseurannan perusteella kadun kuntoa seurattu säännöl-
lisesti ja ajoradalta on paikattu tämän vuoden puolella kaksi purkau-
maa. Ilmoituksia ei kuopista ole tehty.

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 
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.

Saadun selvityksen mukaan vahinkoaikaan tehtiin kaduilla reikien paik-
kauksia säännönmukaisesti ja jatkuvasti. Muita ilmoituksia hakijan il-
moittamasta kuopasta ei ole tullut.

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.
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Vahingonkorvausvastuu edellyttää tuottamusta tai laiminlyöntiä. Tämän 
lisäksi laiminlyönnillä ja vahingolla tulee olla syy-yhteys. 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 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot
Marjo Laine, valmistelija, puhelin: 310 38506

kymp.korvausasiat(a)hel.fi
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§ 129
Oikaisuvaatimus teknisen johtajan huoneenvuokralain mukaista 
vuokrahyvitystä koskevasta päätöksestä 29.01.2020 (28 §)

HEL 2019-010466 T 02 06 07

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä ********** osoitteessa 
********** sijaitsevan huoneiston vuokralaisena tekemän oikaisuvaati-
muksen, joka koskee teknisen johtajan vuokrahyvityspäätöstä 
29.01.2020 (28 §).

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituk-
senmukaisuusperusteita, joiden johdosta teknisen johtajan päätöstä 
olisi syytä muuttaa.

Päätös, jota oikaisuvaatimus koskee

Tekninen johtaja päätti 29.01.2020 (28 §) myöntää ********** (jäljempä-
nä hakija) vuokrahyvitystä ajalta 19.8.-2.9.2019 jääkaapin rikkoutumi-
sen vuoksi. Hyvityksen määrä on 5 % kyseisen ajan kuukausivuokras-
ta. Korvausvaatimus asian hoitamiseen liittyvistä puhelukustannuksista 
hylättiin.

Oikaisuvaatimus ja sen perusteet

Hakija vaatii korvausajan pidentämistä, koska hän on ollut ilman jää-
kaappia 3,5 viikon ajan. Lisäksi hän vaatii korvaamaan asian hoitami-
sesta aiheutuneet puhelinkulut. 

Oikeudellinen arviointi

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 20 §:n 1 momentin mu-
kaan huoneiston on vuokrasuhteen alkaessa ja sen aikana oltava sel-
laisessa kunnossa kuin vuokralainen huoneiston iän, alueen huoneis-
tokannan ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella 
voi vaatia, jollei muusta kunnosta ole sovittu.

Vuokralaisella on lain 23 §:n 2 momentin mukaan oikeus saada vapau-
tus vuokran maksamisesta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi siltä 
ajalta, jolta huoneistoa ei ole voitu käyttää tai jolta huoneisto ei ole ollut 
vaadittavassa tai sovitussa kunnossa. Vuokralaisella ei kuitenkaan ole 
tätä oikeutta, jos huoneiston puutteellinen kunto johtuu vuokralaisen 
laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta taikka korjaus- tai muu-
tostyö on suoritettu vuokralaisen vastattavan vahingon johdosta. Tä-
män momentin mukaista oikeutta ei ole aikaisemmasta ajankohdasta 
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kuin siitä, jolloin vuokranantaja on saanut tiedon vuokrasuhteen aikana 
ilmenneestä huoneiston kunnon puutteellisuudesta. 

Asiaa koskevan selvityksen mukaan hakija on ilmoittanut tilapalvelui-
den ylläpidolle jääkaapin rikkoutumisesta 19.8.2019. Uusi jääkaappi on 
tilattu 22.8.2019 ja se on toimitettu 3.9.2019. Selvityksen mukaan haki-
ja on ollut ilman toimivaa jääkaappia 15 päivän ajan.

Asian hoitamisesta aiheutuneiden puhelinkulujen korvaamiseen ei ole 
sopimukseen perustuvaa tai vahingonkorvauslain mukaista perustetta, 
joten vaatimus puhelinkulujen korvaamisesta tulee hylätä.

Asiassa ei ole todettu olevan edellytyksiä päätöksen muuttamiseen lail-
lisuusperusteella. Teknisen johtajan päätös ei ole syntynyt virheellises-
sä järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä pää-
tös ole muutoinkaan lainvastainen. Viranhaltija on ollut toimivaltainen ja 
tehnyt päätöksen harkintavaltansa rajoissa. 

Oikaisuvaatimuksessa ei myöskään ole esitetty sellaista uutta lisäselvi-
tystä, jonka johdosta teknisen johtajan päätöstä olisi syytä tarkoituk-
senmukaisuusperusteella oikaista.

Kannemahdollisuudesta

Tämä päätös on kaupungin kannanotto vuokrahyvitysasiaan. Päätök-
sestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen, mutta hallin-
totuomioistuin ei tutki päätöksen yksityisoikeudellista sisältöä. Vuokra-
hyvityskysymykset ovat yksityisoikeudellisia riita-asioita, jotka vuokra-
lainen voi halutessaan saattaa yleisen alioikeuden ratkaistaviksi.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Marjaana Santala, lakimies, puhelin: 310 34108

marjaana.santala(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta 
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annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen yleiset edellytykset

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran-
omaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.

Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoite-
tun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätök-
sestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 
137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu-
teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosai-
nen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tu-
lee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ellei muuta 
näytetä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä 
päätöksen postittamisesta.

Hakija on asiassa asianosainen. Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva 
päätös annettu postin kuljetettavaksi 30.1.2020 ja oikaisuvaatimus on 
saapunut kirjaamoon 5.02.2020. Oikaisuvaatimus on siten saapunut 
määräajassa ja se on osoitettu oikealle toimielimelle.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Marjaana Santala, lakimies, puhelin: 310 34108

marjaana.santala(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta 

annettu päätös



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 65 (95)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/15
03.03.2020

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

Tiedoksi

Kymp/Rya/asuntovuokraus/Minna Merensilta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Tekninen johtaja 29.01.2020 § 28

HEL 2019-010466 T 02 06 07

Päätös

Tekninen johtaja päätti myöntää vuokralaiselle ********** 00820 Helsin-
ki, vuokrahyvitystä ajalta 19.8. – 2.9.2019 siten, että vuokrahyvityksen 
määrä on 5 % kuukausivuokrasta haitan keston ajalta ja hylätä vuokra-
hyvitys hakemuksen Dna-puhelinliittymä kustannusten osalta.

Päätöksen perustelut

Vuokralainen asuu Helsingin kaupunki tilapalveluiden vuokraamassa 
asunnossa osoitteessa ********** 00820 Helsinki.

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 23 §:n 2 mom:n mukaan 
vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran maksamisesta tai 
vuokra kohtuullisesti alennetuksi siltä ajalta, jolta huoneistoa ei ole voi-
tu käyttää tai jolta huoneisto tai kohde ei ole ollut vaadittavassa tai sovi-
tussa kunnossa. Kohtuullisen vuokran alennuksen suuruus muodoste-
taan arvioimalla tai laskemalla se osuus vuokrasta, joka kohdistuu 
vuokralaisen käytöstä poissa olevaan osaan huoneistoa siltä ajalta, jo-
na kyseinen osa huoneistoa ei ole vuokralaisen käytössä.

Vuokralainen on ilmoittanut 19.8.2019 ylläpitoon jääkaapin olevan rikki. 
Jääkaappi on tilattu Hakoselta 22.8.2019. Isännöitsijältä saadun tiedon 
mukaan uusi jääkaappi on toimitettu 3.9.2019. Vuokralainen on ollut il-
man toimivaa jääkaappia siihen asti.

Asuntovuokraus on käsitellyt vuokrahyvityspyynnön ja arvioinut koh-
tuulliseksi vuokrahyvitykseksi 5 % asuinhuoneistoa koskevan haitan 
ajalta 19.8. – 2.9.2019. 

Asuntovuokraus on käsitellyt vuokrahyvityspyynnön ja arvioinut, että 
vuokrahyvitykseen ei ole aihetta Dna-puhelinliittymä kustannusten osal-
ta. Oikeus vahingonkorvaukseen syntyy vain, jos vuokranantaja on ta-
hallisesti, laiminlyönnillään tai huolimattomuudellaan aiheuttanut vahin-
gon.
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Viime kädessä vuokralaiselle vuokrahyvityksenä suoritettava määrä on 
yksityisoikeudellinen riita-asia, jonka vuokralainen voi halutessaan 
saattaa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi.

Lisätiedot
Mervi Ikonen, asuntosihteeri, puhelin: 310 15105

mervi.ikonen(a)hel.fi
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§ 130
Oikaisuvaatimus teknisen johtajan huoneenvuokralain mukaista 
vuokrahyvitystä koskevasta päätöksestä 24.01.2020 (13 §)

HEL 2020-001747 T 02 06 07

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä ********** osoitteessa 
********** sijaitsevan huoneiston vuokralaisena tekemän oikaisuvaati-
muksen, joka koskee teknisen johtajan vuokrahyvityspäätöstä 
24.01.2020 (13 §).

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituk-
senmukaisuusperusteita, joiden johdosta teknisen johtajan päätöstä 
olisi syytä muuttaa.

Päätös, jota oikaisuvaatimus koskee

Tekninen johtaja päätti 24.01.2020 (13 §) myöntää ********** (jäljempä-
nä hakija) vuokrahyvitystä terassiparvekeremontin vuoksi. Hyvitys las-
ketaan asuntoa koskeneen asumishaitan ajalta. Hakijalle myönnetyn 
hyvityksen määrä on 10 % yhden kuukauden kuukausivuokrasta.

Oikaisuvaatimus ja sen perusteet

Hakija vaatii vähintään 20 % suuruista hyvitystä neljän kuukauden ajal-
ta. Oikaisuvaatimuksessaan hakija vetoaa  muun muassa siihen, että 
remontista aiheutunut melu on ollut kovaa ja pitkäkestoista tehden ko-
tonaolon mahdottomaksi ja että remontissa käytetty kattomuovi oli es-
tänyt luonnonvalon tulo asuntoon yli 4 kuukauden ajan. 

Oikeudellinen arviointi

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 20 §:n 1 momentin mu-
kaan huoneiston on vuokrasuhteen alkaessa ja sen aikana oltava sel-
laisessa kunnossa kuin vuokralainen huoneiston iän, alueen huoneis-
tokannan ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella 
voi vaatia, jollei muusta kunnosta ole sovittu.

Vuokralaisella on lain 23 §:n 2 momentin mukaan oikeus saada vapau-
tus vuokran maksamisesta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi siltä 
ajalta, jolta huoneistoa ei ole voitu käyttää tai jolta huoneisto ei ole ollut 
vaadittavassa tai sovitussa kunnossa. Vuokralaisella ei kuitenkaan ole 
tätä oikeutta, jos huoneiston puutteellinen kunto johtuu vuokralaisen 
laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta taikka korjaus- tai muu-
tostyö on suoritettu vuokralaisen vastattavan vahingon johdosta. Tä-
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män momentin mukaista oikeutta ei ole aikaisemmasta ajankohdasta 
kuin siitä, jolloin vuokranantaja on saanut tiedon vuokrasuhteen aikana 
ilmenneestä huoneiston kunnon puutteellisuudesta. 

Isännöitsijän selvityksen mukaan talossa on tehty pitkäkestoista parve-
keremonttia, josta on aiheutunut asumishaittaa asukkaille. Asukkaille 
on myönnetty 10 % suuruinen hyvitys kutakin asuntoa koskeneen hai-
tan ajalta. Hakijalle on remontin johdosta myönnetty 10 % suuruinen 
vuokrahyvitys yhden kuukauden vuokrasta. 

Asiassa ei ole todettu olevan edellytyksiä päätöksen muuttamiseen lail-
lisuusperusteella. Teknisen johtajan päätös ei ole syntynyt virheellises-
sä järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä pää-
tös ole muutoinkaan lainvastainen. Viranhaltija on ollut toimivaltainen ja 
tehnyt päätöksen harkintavaltansa rajoissa. 

Oikaisuvaatimuksessa ei myöskään ole esitetty sellaista uutta lisäselvi-
tystä, jonka johdosta teknisen johtajan päätöstä olisi syytä tarkoituk-
senmukaisuusperusteella oikaista.

Kannemahdollisuudesta

Tämä päätös on kaupungin kannanotto vuokrahyvitysasiaan. Päätök-
sestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen, mutta hallin-
totuomioistuin ei tutki päätöksen yksityisoikeudellista sisältöä. Vuokra-
hyvityskysymykset ovat yksityisoikeudellisia riita-asioita, jotka vuokra-
lainen voi halutessaan saattaa yleisen alioikeuden ratkaistaviksi.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Marjaana Santala, lakimies, puhelin: 310 34108

marjaana.santala(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta 

annettu päätös
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen yleiset edellytykset

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran-
omaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.

Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoite-
tun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätök-
sestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 
137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu-
teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosai-
nen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tu-
lee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ellei muuta 
näytetä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä 
päätöksen postittamisesta.

Hakija on asiassa asianosainen. Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva 
päätös annettu postin kuljetettavaksi 25.1.2020 ja oikaisuvaatimus on 
saapunut kirjaamoon 11.2.2020. Oikaisuvaatimus on siten saapunut 
määräajassa ja se on osoitettu oikealle toimielimelle.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Marjaana Santala, lakimies, puhelin: 310 34108

marjaana.santala(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta 

annettu päätös
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Tiedoksi

Kymp/Rya/asuntovuokraus/Minna Merensilta
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§ 131
Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön 
päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 15.5.2019 132 § (liukastumi-
nen)

HEL 2019-002139 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kaupunkiympäristön toi-
mialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahin-
gonkorvauspäätöksestä 15.5.2019 (132 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen 
siten, että hakijalle korvataan yhteensä 3 327,74 euroa. 

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut 
yksikön päällikkö on 15.5.2019 päätöksellään (132 §) hylännyt 
17.1.2019 Herttoniemen sairaalan kevyen liikenteen väylällä tapahtu-
neeseen liukastumiseen liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen. Päätös 
on nähtävillä kokonaisuudessaan päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingon-
korvauksesta Herttoniemen sairaala-alueen kevyen liikenteen väylällä 
6.2.2019 tapahtuneeseen liukastumiseen liittyen. Oikaisuvaatimus on 
kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävillä lautakunnan ko-
kouksessa.

Perustelut

Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan on hakija liukas-
tunut keskiviikkona 6.2.2019 noin klo 16.45-55 kaupungin talvikunnos-
sapitovastuulla olevalla kevyen liikenteen väylällä Herttoniemen sairaa-
lan alueella. Vahingonkorvausvaatimukseen (15.2.2019) liitetyn kirjalli-
sen todistajankertomuksen mukaan tielle oli kinostunut lunta ja sen alla 
oli jäätä. Tie oli hiekoittamaton. Vahingonkorvausvaatimusta on täy-
dennetty (6.5.2019) tiedolla toisesta henkilötodistajasta, joka tarvittaes-
sa todistaa kävelytien olleen 6.2.2019 jäinen ja hiekoittamaton. Myös 
em. toinen henkilötodistaja on liukastunut ja kaatunut vahinkopaikalla 
6.2.2019.

Hakija on oikaisuvaatimuksessaan osoittanut, että vahingonkorvaus-
vaatimukseen liitetyt valokuvat vahinkopaikaista on otettu 12.2.2019. 
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Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tar-
peiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason 
määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, lii-
kenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuoro-
kaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten jalankulun, tarpeet.

Kunnossapitolain mukaan kunta voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, 
miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella, muu kunnossa-
pito sekä puhtaanapito on laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset
olot huomioon ottaen hoidettava. Määräykset voivat koskea mm. suori-
tusaikaa sekä katujen ja yleisten alueiden jaottelua tavoitetason mu-
kaan eri kunnossa- ja puhtaanapitoluokkiin. Nämä määräykset ovat lä-
hinnä kunnossapitolain säännöksiä täsmentäviä. Se, että kunta noudat-
taa ko. määräyksiä, ei kuitenkaan poista kunnan vahingonkorvausvas-
tuuta, mikäli voidaan todeta, että väyliä olisi olosuhteet huomioon ot-
taen tullut kunnossapitää useammin tai muulloin kuin mitä kunnan an-
tamissa määräyksissä edellytetään.

Helsingissä talvihoidon piiriin kuuluvat alueet on jaettu kunnossapito-
luokkiin liikenteellisen merkityksen mukaan. Vahinkopaikka on kaupun-
gin kunnossapitoluokituksen mukaisesti III-luokan kevyen liikenteen
väylä. 

Vahinkopaikka sijaitsee kaupungin tontilla, joka käsittää mm. Hertto-
niemen sairaalan. Kaupungilla on vastuu alueen huoltotoimien toteut-
tamisesta. Kaupunki on tehnyt ulkoalueiden huoltosopimuksen Hertto-
niemen sairaala-alueen kunnossapidosta palveluyhtiön kanssa. Kun-
nossapitosopimuksen mukaan on vahinkopaikka talvikunnossapidon 
piirissä toistuvasti mm. viikoilla 1-9. Kunnossapitosopimuksessa on so-
vittu, että lumityöt vahinkopaikalla aloitetaan kello 07.00 mennessä. 
Liukkaudentorjunnasta on sovittu, että vahinkopaikalle levitetään sepe-
liä kello 09.00 mennessä, myös viikonloppuisin. Liukkaudentorjuntatoi-
met tulee aloittaa kello 07.00 mennessä sekä heti lumenpoiston jälkeen 
tai viimeistään kaksi tuntia liukkauden syntymisestä. 

Ilmatieteen laitoksen säähavaintojen mukaan on lämpötila vahinkopäi-
vänä 6.2.2019 pysytellyt Kaisaniemen mittausasemalla tehdyissä mit-
tauksissa pakkasasteiden puolella. Ilman lämpötila on vahingon tapah-
tuma-aikaan kello 16.40-16.50 ollut -6.6 °C astetta. Vahinkopäivää 
edeltävinä päivinä 30-31.1.2019 ja 3-5.2.2019 on ilman lämpötila vaih-
dellut lämpö- ja pakkasasteiden välillä. 

Palveluyhtiö, jolle kunnossapitotehtävät on sopimuksin siirretty, on 
saadun selvityksen mukaan aurannut sairaala-alueen torstaina 
17.1.2019 kello 04.00-6.30 ja hiekoittanut alueen maanantaina 
25.1.2019 kello 04.00-5.00. Sairaala-alue on tämän jälkeen aurattu va-
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hinkopäivän aamuyönä keskiviikkona 6.2.2019 kello 4.30-06.00 välise-
nä aikana. Vahinkopaikkaa on seuraavan kerran kunnossapidetty au-
raamalla lauantaina 9.2.2019. 

Muutoksenhaun kohteena olevassa päätöksessä on kerrottu, että va-
hinkopaikan hiekoitusta ei ole lisätty vahinkopäivän aamuyöllä tehdyn 
aurauksen jälkeen, jatkuvan lumisateen vuoksi. 

Ilmatieteen laitoksen säähavaintojen perusteella on yöllinen lumisade 
päättynyt vahinkopäivän aamuna 6.2.2019 kello 6.40 (sateen intensi-
teetti on vaihdellut 0,5 ja 0,7 välillä tehdyn aurauksen aikaan, minkä 
jälkeen se on ollut 0,7 kello 6.20, 0,2 kello 6.30 ja 0,3 kello 6.40 mitat-
tuna, jonka jälkeen sateen intensiteetiksi on mitattu 0,00 aina vahinko-
päivän jälkeiseen aikaan saakka). Lumisade on siten päättynyt noin 40 
minuuttia tehdyn aurauksen jälkeen, ja noin 10 tuntia ennen vahinko-
hetkeä.

Oikeuskäytännössä on katsottu, että poikkeuksellisen huono sää voi ol-
la vahingonkorvausvastuun poistava tekijä. Hiekoittamisesta ei ole juu-
rikaan hyötyä jatkuvan ja voimakkaan lumisateen aikana, koska hiekka 
jää lumen alle, ja aurataan lumen mukana pois. Kunnossapidosta vas-
taavan on kuitenkin tällaisessa tilanteessa voitava osoittaa huolehti-
neensa liukkauden torjunnasta asianmukaisesti ennen lumisateen al-
kamista sekä heti sen päätyttyä.

Asian arvioinnin kannalta on olennaista arvioida, onko liukkaudentor-
junnasta asianmukaisesti huolehdittu ennen lumisateen alkamista. Va-
hinkopäivän aamuna 6.2.2019 kello 6.40 päättynyt lumisade on alkanut 
1.2.2019. Lunta ei ole satanut lainkaan 31.1.2019. Saadun selvityksen 
perusteella on liukkaudentorjunnasta edellisen kerran huolehdittu 
25.1.2019. Ilmatieteen laitoksen Kaisaniemen mittausaseman sääha-
vaintotiedot osoittavat, että ilman lämpötila on vaihdellut lämpö- ja pak-
kasasteiden välillä 30-31.1.2019 ja 3-5.2.2019 päivinä, jolloin alueella 
on myös satanut. Ilman lämpötilan vaihdellessa pakkas- ja lämpöastei-
den välillä muodostuu tien pinnalle jäätä. Edellä esitetyn perusteella 
lautakunta pitää todennäköisenä, että alueen kulkuväylille on muodos-
tunut jäätä lämpötilavaihtelujen ja sateiden esiintymisen myötä. Tämän 
jään on peittänyt 1.2.2019 alkanut lumisade, joka on päättynyt 6.2.2019 
aamuna. Kun lumet on vahinkopäivän aamuna 6.2.2019 aurattu, on 
tien pinta jäänyt jäiseksi ja liukkaaksi, jolloin liukkaus on tuntuvasti li-
sääntynyt liukkaudentorjuntatoimenpiteitä edellyttävällä tavalla. Vahin-
kopaikan liukkaudentorjunnasta olisi tullut huolehtia myös vahinkopäi-
vän aamuna tehdyn aurauksen jälkeen kunnossapitosopimuksen mu-
kaisesti, heti lumenpoiston jälkeen tai viimeistään kaksi tuntia liukkau-
den syntymisestä. Liukkaudentorjuntatoimet eivät olisi olleet hyödyttö-
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miä tai mahdottomia tehdä 6.2.2019 kello 6.40 päättyneen lumisateen 
jälkeen.

Kadun kunnossapitovelvollisen vastuu ulkopuoliselle aiheutetusta va-
hingosta on lähtökohtaisesti tuottamusvastuuta, eli vahingon on täyty-
nyt aiheutua kunnossapitovelvollisen virheestä, huolimattomuudesta tai 
laiminlyönnistä. Oikeuskäytännössä on katsottu kadun kunnossapitä-
misen kuuluvan ns. korostetun huolellisuusvelvollisuuden alueeseen. 

Vahingonkorvausvelvollisuuden syntymistä arvioidaan sekä vahingon-
korvauslain (412/1974)vastuusäännösten että kunnossapitolain 
(31.8.1978/669) kunnossapidon laatutasoa määrittävien säännösten 
kautta. Kunnossapitovelvollisen on vastuusta vapautuakseen osoitetta-
va menetelleensä kunnossapidon osalta huolellisesti.

Lautakunta katsoo, ettei kaupunki ko. tapauksessa ole osoittanut, että 
vahinkopaikan liukkaudentorjunnasta olisi asianmukaisesti huolehdittu 
ennen vahinkoa. Ko. tapauksessa ei kunnossapidosta tehtyä sopimus-
ta palveluyhtiön kanssa ole noudatettu. Kunnossapitotehtävien siirtämi-
sestä huolimatta säilyy vastuu kuitenkin sillä, jolle se lain mukaan kuu-
luu. Edellä esitetyn perusteella lautakunta katsoo, että vahinkopaikan 
kunnossapitoa on laiminlyöty. Kaupunki on näin ollen vahingonkor-
vausvastuussa hakijalle aiheutuneesta vahingosta.

Hakija on vaatinut että kaupunki korvaa aiheutuneen vahingon samoin 
periaattein kuin vakuutusyhtiö korvaa vahinkoja. Tältä osin lautakunta 
toteaa, että vakuutusyhtiön korvausvastuun perustana on sopimussuh-
de. Vakuutusyhtiön korvausperiaatteilla ei siten ole merkitystä arvioi-
taessa kaupungin vahingonkorvausvastuuta asiassa.

Lopputulos

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä hakijan oikaisuvaatimuk-
sen siten, että hakijalle korvataan osa vaaditusta korvaussummasta.

Hakijalle korvataan yhteensä 3 327,74 euroa. Korvaus suoritetaan ha-
kijan ilmoittamalle pankkitilille.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2:1 §. 

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

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 310 22093

liisa.makela(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., Tietosuojalaki 29 §)
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

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 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut-
taa(asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaa-
timuksen 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 kir-
jeenä 15.5.2019. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on 
saapunut 31.5.2019 eli säädetyssä määräajassa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 310 22093

liisa.makela(a)hel.fi

Liitteet
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1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., Tietosuojalaki 29 §)
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
2 Uusi selvitys asiassa

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 15.05.2019 § 132

HEL 2019-002139 T 03 01 00

Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvaus-
vaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakija on liukastunut 6.2.2019 
noin klo 16.45 lumisella, jäisellä ja hiekoittamattomalla kevyen liiken-
teen väylällä, joka alkaa Siilikujalta ja jatkuu Herttoniemen sairaalan ta-
kana. Hakija on vaatinut kaupunkia korvaamaan liukastumisesta aiheu-
tuneita kuluja yhteensä 4 867, 42 eurolla.

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tar-
peiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason 
määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, lii-
kenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuoro-
kaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten jalankulun, tarpeet.

Kunnossapitolain mukaan kunta voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, 
miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella, muu kunnossa-
pito sekä puhtaanapito on laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset 
olot huomioon ottaen hoidettava. Määräykset voivat koskea mm. suori-
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tusaikaa sekä katujen ja yleisten alueiden jaottelua tavoitetason mu-
kaan eri kunnossa- ja puhtaanapitoluokkiin. 

Vahinkopaikka sijaitsee Herttoniemen sairaalan tontilla ja kuuluu siten 
Herttoniemen sairaalan kunnossapidettäviin alueisiin. Kyseessä on ke-
vyen liikenteen väylä, joka pohjoispäästä päättyy kaupungin kevyen lii-
kenteen puistokäytävään. Kyseinen puistokäytävä on osittain III-luokan 
väylä ja osittain ei talvikunnossapidettävä väylä. Näin ollen voidaan 
katsoa, että vahinkopaikka on myöskin vähäliikenteinen väylä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan vahinkopäivänä lämpötila on vaihdellut 
Kaisaniemen mittausasemalla tehdyissä mittauksissa -0,2°C ja -7,8°C 
välillä. Vahinkopäivänä on satanut lunta n. klo 10 asti. Vahinkopäivänä 
Kaisaniemen mittausasemalla lämpötila on klo 16 ollut -7,6°C ja tällöin 
on ollut selkää ja poutaa. Vahinkoa edeltäneenä päivänä sää on pysy-
tellyt 1,2°C ja -5,7°C välillä. Tällöin lumisade on ollut jatkuvaa koko päi-
vän. Lumensyvyys on vahinkopäivää edeltävänä päivänä on ollut 39 
cm ja vahinkopäivänä 44 cm. Lumensyvyys on kasvanut viisi senttimet-
riä. Myös vahinkopäivänä satanut lumi on kasvattanut lumensyvyyttä 
kahdella senttimetrillä, 46 senttimetriin.

Kunnossapitopiiriltä saadun selvityksen mukaan kevyen liikenteen väy-
lä on aurattu vahinkopäivänä aamuyöllä 4.30-6.00 välisenä aikana. 
Lumisade jatkui edelleen, joten hiekoitusta ei lisätty.

Vahingonkorvausvastuu edellyttää laiminlyöntiä tai tuottamusta. Lisäksi 
toiminnan tai laiminlyönnin ja seurauksen välillä on oltava syy-yhteys. 
Kadun kunnossapitovelvollinen voi vapautua vahingonkorvausvastuus-
taan, jos hän voi osoittaa, että kunnossapitotyöt on hoidettu asianmu-
kaisesti tai että vallinneet olosuhteet ovat tehneet kunnossapitotyöt 
hyödyttömiksi tai että kunnossapidosta huolehtiminen olisi vahinkohet-
ken olosuhteissa ollut ylivoimaista.

Vahinkopaikalla on tehty kunnossapitotoimenpiteitä vahinkopäivänä. 
Oikeuskäytännössä on katsottu, ettei hiekoittaminen ole tarpeellista sil-
loin, jos se on hyödytöntä, kuten silloin, jos hiekka uppoaisi lumen alle. 
Liukkauden torjuntaa ei myöskään ole mahdollista toteuttaa siten, että 
kadut eivät koskaan olisi liukkaat vaikka kunnossapito on ollut asian-
mukaisella ja kunnossapitolain edellyttämällä tasolla. Aina on jokin koh-
ta, johon on mahdollista liukastua. 

Vallitsevan oikeuskäytännön mukaisesti ja asiassa saatujen selvitysten 
perusteella vahinkoaikaan vallinneet sääolot ja suoritetut kunnossapi-
don toimenpiteet huomioiden kaupunki katsoo toimineensa huolellises-
ti. Näin ollen kaupunki ei ole laiminlyönyt kunnossapitolain mukaisia 
tehtäviään, eikä ole asiassa korvausvelvollinen.
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Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 § 

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

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot
Tiia Strömberg, valmistelija, puhelin: 310 39930

kymp.korvausasiat(a)hel.fi
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§ 132
Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 
20.2.−26.2.2020 tekemien päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen kau-
punkiympäristön toimialan viranomaisten 20.2.−26.2.2020 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

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tonttipäällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit, yksikön päällikkö

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

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=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
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Päätökset

Tilapalvelut, tukkutori, yksikön päällikkö

Päätökset

Ylläpito, kaupunkitekniikka, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, infrayksikkö 1, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, infrayksikkö 2, yksikön päällikkö

Päätökset

Asuntotuotanto, asuntotuotantopäällikkö

Päätökset

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Asiakkuusjohtaja

Päätökset

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, yksikön päällikkö

Päätökset

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, alueidenkäyttö, tiimipäällikkö

Päätökset

Kaupunkimittauspalvelut, kartat ja paikkatiedot, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennusvalvontapalvelut, rakennusvalvontapäällikkö

Päätökset

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052002020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052002030VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052003020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052004010VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052004020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110520050VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-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=U51105300103010VH1
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
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127 ja 132 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 121 § (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 ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viran-
omainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on 
tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

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 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä.

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

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

Valitusviranomainen

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

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

Valituksen 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);

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.

Valitukseen on liitettävä:
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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
 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.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 122 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksella

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
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 kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asema-
kaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. Vai-
kutukseltaan vähäisenä ei ole pidettävä asemakaavan muutosta, 
jossa muutetaan rakennuskorttelin tai muun alueen pääasiallista 
käyttötarkoitusta, supistetaan puistoja tai muita lähivirkistykseen 
osoitettuja alueita taikka nostetaan rakennusoikeutta tai rakennuk-
sen sallittua korkeutta ympäristöön laajemmin vaikuttavalla tavalla, 
heikennetään rakennetun ympäristön tai luonnonympäristön arvojen 
säilymistä taikka muutetaan kaavaa muulla näihin rinnastettavalla 
tavalla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukai-
sia ranta-asemakaavoja)

 viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
 maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla 

maankäytöllä on vaikutuksia
 rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvis-

sa asioissa toimialueellaan.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

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

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite: 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, 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 
ehyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

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

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

Oikeudenkäyntimaksu



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 87 (95)
Kaupunkiympäristölautakunta

03.03.2020

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

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oi-
keudenkäyntimaksun.

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.

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 123, 124 ja 125 §: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 
tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin 
lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.
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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 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, 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
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 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oi-
keudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista 
päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. 
Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli 
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.

5
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 126 §.

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 
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.

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.

6
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 128, 129, 130 ja 131 §:t.

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.

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.

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);

3. vaatimusten perustelut;
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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
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 94 (95)
Kaupunkiympäristölautakunta

03.03.2020

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

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

Sanna Lawrence
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Jape Lovén

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 09.03.2020.


