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Kokousaika 02.11.2021 15:30 - 18:50

Kokouspaikka Horisontti, Työpajankatu 8

Läsnä

Jäsenet

Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Rautava, Risto varapuheenjohtaja
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Nevanlinna, Tuomas
Pasanen, Amanda
Raatikainen, Mika
Rissanen, Laura saapui klo 15:36, poistui klo 18:16, 

läsnä § 584-591
Ahsanullah, Tarik varajäsen

saapui 15:36, poissa: 583§
Hjelt, Jenni varajäsen
Koljonen, Olli-Pekka varajäsen
Penttinen, Katri varajäsen
Ramachandran, Arvind varajäsen
Sivonen, Sameli varajäsen

Muut

Hyvärinen, Silja va. kaupunkiympäristön toimialajoh-
taja

Pudas, Kari tekninen johtaja
Randell, Mari asiakkuusjohtaja
Haapanen, Sami tonttipäällikkö
Manninen, Rikhard maankäyttöjohtaja
Piimies, Marja asemakaavapäällikkö
Putkonen, Reetta liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö
Rajala, Pasi yleiskaavapäällikkö
Santaoja, Tero vs. kaupunkitila- ja maisemasuunnit-

telupäällikkö
Tähtinen, Kaisu yksikön päällikkö
Mäntymäki, Heikki viestintäpäällikkö
Moberg, Pirjo hallintosihteeri
Sulkko, Katja hallintosihteeri
Maaranen, Miro nuorisoneuvoston edustaja

poistui 16:03, läsnä § 583-586
Ahonen, Pertti ict-tukihenkilö
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Haaparinne, Peter tiimipäällikkö
asiantuntija
läsnä § 589

Hietakorpi, Laura arkkitehti
asiantuntija
läsnä § 590

Iivonen, Johanna tiimipäällikkö
asiantuntija
läsnä § 590

Kaalikoski, Mika projektipäällikkö
asiantuntija
läsnä § 591

Koskinen, Kaisa projektipäällikkö
asiantuntija
läsnä § 590

Leivo, Pekka yksikön päällikkö
asiantuntija
läsnä § 590

Linden, Anri yksikön päällikkö
asiantuntija
läsnä § 590

Linnas, Tuukka tiimipäällikkö
asiantuntija
läsnä § 586-587

Meriläinen Sanna, arkkitehti
asiantuntija
läsnä § 587

Mustonen, Salla yksikön päällikkö
asiantuntija
läsnä § 589

Pikkarainen, Hanna tiimipäällikkö
asiantuntija
läsnä § 589

Rantalainen, Petra projektinjohtaja
asiantuntija
läsnä § 585

Salmikivi, Heikki tiimipäällikkö
asiantuntija
läsnä § 589

Siikasmaa, Viivi lakimies
asiantuntija
läsnä § 589

Sutela, Leena talous- ja suunnittelupäällikkö
asiantuntija
läsnä § 592
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Puheenjohtaja

Anni Sinnemäki apulaispormestari
583-604 §

Esittelijät

Silja Hyvärinen va. kaupunkiympäristön toimialajoh-
taja
583-604 §

Pöytäkirjanpitäjä

Katja Sulkko hallintosihteeri
583-604 §
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§ Asia

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

584 Asia/2 Ilmoitusasiat

585 Asia/3 Kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi otettu maankäyttöjohta-
jan päätös 20.9.2021 § 119 koskien Haagassa sijaitsevien Runar Sc-
hildtin puiston, Orapihlajapuiston ja Orapihlajatien puistikon puisto-
suunnitelmien hyväksymistä

586 Asia/4 Villenkallio, asemakaavan muutosehdotus (nro 12740) ja sen asetta-
minen nähtäville

587 Asia/5 Ramsinniementie 18, Ramsinranta IV asemakaava- ja asemakaavan 
muutosehdotus (nro 12739) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää 
liikennesuunnitelman)

588 Asia/6 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Atte Harjanteen ym. valtuustoaloitetta koskien purettavien kiin-
teistöjen taidekäytön edistämistä Helsingissä

589 Asia/7 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle luon-
noksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi (KRL)

590 Asia/8 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Karhun-
kaatajan alueen tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutoseh-
dotus (nro 12550) (sisältää liikennesuunnitelman)

591 Asia/9 Pyöräilyn ja jalankulun liikennejärjestelyt läntisen ja itäisen kantakau-
pungin alueella

592 Asia/10 Kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2021 talousarvion toteutumi-
sennuste 3/2021

593 Asia/11 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kaupun-
kiympäristön toimialan talousarviokohdan 3 10 01 Kaupunkirakenne 
käyttömenojen ylityksestä vuodelle 2021

594 Asia/12 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Hitas-
osakkeiden vuoden 2021 ostoon varatun määrärahan ylitysoikeudesta

595 Asia/13 Merkuriuksentie, katusuunnitelman hyväksyminen, Suutarila

596 Asia/14 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Laura Kolben toivomusponnesta, joka koskee satama-
alueiden rakentamisaikaista viihtyisyyttä Eteläsatamassa ja Länsisa-
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tamassa

597 Asia/15 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Björn Månssonin toivomusponnesta koskien selvitystä Olym-
piaterminaalin käytöstä

598 Asia/16 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Matti Parpalan toivomusponnesta, joka koskee risteilijälaiturin 
säilyttämistä nykyisessä käytössä Katajanokanlaituri 4:n kaava-
alueella

599 Asia/17 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kunta-
laisaloitteesta, joka koskee Marjaniemen siirtolapuutarhan suojelua 
asemakaavalla

600 Asia/18 Hankintaoikaisuvaatimus kaupunkitekniikkayksikön päällikön päätök-
sestä 9.9.2021 § 6 koskien yleisökäymälöiden hankintaa, kunnossapi-
toa ja peruskorjausta

601 Asia/19 Oikaisuvaatimus liikenne- ja katusuunnittelupäällikön päätöksestä 
11.12.2020 § 98 koskien pysäkkijärjestelyitä Laivurinkadun eteläpääs-
sä

602 Asia/20 Oikaisuvaatimus tukkutori-yksikön päällikön päätöksestä 8.9.2021 § 
134 koskien alueiden luovuttaminen Helsingin tapahtumasäätiö sr:lle 
Tuomaan markkinoiden järjestämistä varten

603 Asia/21 Ryhmärakennuttamishakua koskevien hakemusten hylkääminen

604 Asia/22 Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 21.10.−27.10.2021 te-
kemien päätösten seuraaminen
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§ 583
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 Olli-Pekka Koljosen ja varatarkastajaksi jäsen Amanda 
Pasasen.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta vali-
ta yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajaksi Eveliina Heinäluoman sijasta 
Olli-Pekka Koljosen.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Pirjo Moberg, hallintosihteeri, puhelin: +358 9 310 31507

pirjo.moberg(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti kool-
le kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kaupunkiympäristölautakun-
ta päättää valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsenen Eveliina Heinäluoma 
ja varatarkastajaksi jäsenen Amanda Pasanen.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Pirjo Moberg, hallintosihteeri, puhelin: +358 9 310 31507
pirjo.moberg(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 584
Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 13.10.2021 § 293

Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025

HEL 2021-009960 T 00 01 01

Kvsto 13.10.2021 § 297

Pasilan Radiokatu 15 ja 20 asemakaavan (nro 12617) muuttaminen 
Uudenmaan ELY-keskuksen tekemän oikaisukehotuksen johdosta

HEL 2016-011771 T 10 03 03

Pöytäkirja 13.10.2021

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Pirjo Moberg, hallintosihteeri, puhelin: +358 9 310 31507

pirjo.moberg(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Pirjo Moberg, hallintosihteeri, puhelin: +358 9 310 31507

pirjo.moberg(a)hel.fi

Muutoksenhaku

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2021&ls=11&doc=Keha_2021-10-13_Kvsto_18_Pk
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 585
Kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi otettu maankäyttö-
johtajan päätös 20.9.2021 § 119 koskien Haagassa sijaitsevien Ru-
nar Schildtin puiston, Orapihlajapuiston ja Orapihlajatien puistikon 
puistosuunnitelmien hyväksymistä

HEL 2021-005669 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä seuraavat puistosuunni-
telmat: 

 Runar Schildtin puisto nro VIO 6040/1 

 Orapihlajapuisto nro VIO 6041/1 

 Orapihlajatien puistikko nro VIO 6042/1. 

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Petra Rantalainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39795

petra.rantalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro VIO 6040/1
2 Suunnitelmapiirustus nro VIO 6040/1
3 Suunnitelmaselostus nro VIO 6041/1
4 Suunnitelmapiirustus nro VIO 6041/1
5 Suunnitelmaselostus nro VIO 6042/1
6 Suunnitelmapiirustus nro VIO 6042/1
7 Vuorovaikutusmuistio

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman 
hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi
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Kuntalain (410/2015) 92 §:n mukaan kunnan ylempi toimielin tai hallin-
tosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voi ottaa alemman toimieli-
men tai viranomaisen päätöksen käsiteltäväkseen (ns. otto-oikeus). 
Hallintosäännössä voidaan määrätä, että tämä oikeus koskee vastaa-
vasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä 
kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen 
tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa.

Asia on kuntalain 92 §:n 4 momentin mukaan otettava ylemmän toimie-
limen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa lain 134 §:ssä 
tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Oikaisuvaatimusai-
ka on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista (KuntaL 138 §).

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 3 pykälän 2 momentin 
mukaan toimialalautakunta tai apulaispormestari voi ottaa lautakunnan 
käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt 
päätöksen. 

Maankäyttöjohtajan päätös (119 §) oli tehty 20.9.2021. Kaupunkiympä-
ristölautakunta on päättänyt käyttää lautakunnan otto-oikeutta 
28.9.2021 (521 §) maankäyttöjohtajan päätökseen. Päätös otto-
oikeuden käyttämisestä on näin ollen tehty kuntalain mukaisessa mää-
räajassa, ja päätöksen on tehnyt kuntalain 92 §:ssä tarkoitettu toimija.

Lähtökohdat ja tavoitteet

Suunnittelualueena on kolme Etelä-Haagassa sijaitsevaa puistoa. Puis-
tot sijaitsevat Huopalahden juna-aseman ja Haagan alppiruusupuiston 
läheisyydessä.

Puistosuunnitelma koskee Runar Schildtin puiston eteläisintä osaa. 
Alue rajautuu idässä Orapihlajatiehen sekä nykyisiin ja uusiin tontteihin. 
Puistorajauksen länsiraja mukailee lännessä vanhaa ratapenkkaa, joka 
toimii nykyisin huoltotienä. Pohjoisessa puistosuunnitelman rajana toi-
mii voimalinja-alue. Etelässä puisto liittyy Myyrmäen baanaan. Alue on 
voimassa olevassa asemakaavassa nro 12501 VP ja P merkinnöillä. 
Puistosuunnitelma on ulotettu osin myös LR-alueelle. Puistosuunnitel-
ma sijoittuu rinnemaastoon sekä rinteen ja vanhan ratapenkan väliin 
jäävään alavampaan osaan, jossa virtaa oja. Nykyisin alue on metsää, 
jossa kasvaa runsaasti hyväkuntoista puustoa. Runar Schildtin etelä-
osaa koskevan puistosuunnitelman pinta-ala on 11 994 m². Puiston 
eteläosan kunnostuksen tavoitteena on huomioida uuden asemakaa-
van vaikutuksen kevyen liikenteen yhteyksiin ja nykyaikaistaa alueen 
hulevesien hallintaa.

Orapihlajapuisto sijaitsee Paatsamatien varrella, lähellä Alppiruusu-
puistoa. Puisto rajautuu Paatsamatiehen, asuinkerrostalotonttiin, uu-
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teen asuinkerrostalotonttiin sekä olevaan puistoon. Orapihlajapuisto on 
voimassa olevassa asemakaavassa 12501 VP merkinnällä. Orapihla-
japuiston pinta-ala on suunnitellulta alueelta 1 768 m² sisältäen kallio-
alueen päälle jatkuvan puistoreitin. Tavoitteena on rakentaa vanhalle 
katualueen osalle uutta puistoa alueen henkeen sopivaksi samalla toi-
mien alueen kevyen liikenteen läpikulkupuistona.

Orapihlajatien puistikko on pieni puistikko Orapihlajatien ja Pitäjänmäen 
baanan välissä. Lännessä puisto rajautuu uusiin tontteihin. Orapihlaja-
tien puistikko on voimassa olevassa asemakaavassa 12501 VP ja P 
merkinnöillä. Orapihlajatien puistikon pinta-ala on 356 m². Puistikko 
palvelee läpikulkupuistikkona.

Liito-oravien huomioon ottaminen

Liito-orava otetaan huomioon kaupungin omassa toiminnassa maan-
käytön yleissuunnittelusta ylläpitoon. Toimintaa ohjaa liito-oravan huo-
mioimisen toimintatapamalli, mikä on päätetty ottaa käyttöön koko kau-
punkiympäristön toimialla vuonna 2020. Toimintatapamalli kertoo, mi-
ten liito-orava huomioidaan ennakoiden tai tapauksissa, jossa liito-
oravahavainto tehdään kesken prosessin.  Toimintatapamallissa on 
määritelty kaupungin eri palveluiden roolit ja vastuut, ohjeistettu eri toi-
mijoita liito-oravan huomioimiseen liittyvissä asioissa ja luotu yhtenäiset 
käytännöt yhteistyöhön ELY-keskuksen kanssa. Liito-oravatietoja ja 
toimintatapamalli on lisätty intranet-sivustolle kaupunkiympäristön toi-
mialan suunnitteluportaaliin kaikkien suunnittelijoiden käyttöön.

Kaupungin karttapalvelussa ja sisäisessä käytössä olevassa karttapal-
velu Vipusessa on saatavilla ajankohtaista, vuosittain tehtyihin inven-
tointeihin perustuvaa tietoa liito-oravien ydin- ja elinalueista sekä vuo-
sittain päivittyvä liito-oravaverkostokartta. Verkostokartan avulla on py-
ritty muodostamaan kokonaiskuva liito-oravan ydin- ja elinalueista ja lii-
to-oravien todennäköisistä liikkumisreiteistä alueilta toiselle. Tietoa 
hyödynnetään kaikessa suunnittelussa ja kaupungin toiminnassa.

Liito-oravien huomioiminen Runar Schildtin puistossa, Orapihlajapuistossa ja Ora-
pihlajatien puistikossa

Liito-oravien ydinalueet ja reitit on tarkastettu paikkatietopalvelusta 
suunnittelun alkaessa. Todettiin, että liito-oravien ydinalueet, oletetut 
liikkumisreitit tai reittien katkokset eivät ulotu puistojen suunnittelualu-
eelle. Lähin ydinalue sijaitsee Runar Schildtin puiston pohjoispuolella. 
Lähimmän ydinalueen ja suunnittelualueen välillä kulkee voimalinja, 
jonka voidaan olettaa hidastavan liito-oravan liikkumista. Myös suunnit-
telualueen eteläpuolella on ydinalue. Suunnittelualueen ja eteläpuoli-
sen ydinalueen välillä kulkee junarata, mikä vaikeuttaa ja osittain estää 
liito-oravien liikkumista.
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Maankäyttöjohtajan päätöksen jälkeen selvitettiin uusimmat kartoitus-
tiedot Ympäristöpalveluilta. Todettiin, että suunnittelualueella tai suun-
nittelualueen läheisyydessä ei esiintynyt uusia havaintoja tai kolopuita. 

Runar Schildtin puiston osalta rakentaminen ei heikennä liito-oravan 
leviämistä suunnittelualueelle. Puistoon rakennetaan portaat aivan uu-
den kerrostalokorttelin viereen. Tältä osalta joitain puita joudutaan kaa-
tamaan. Suunnittelualueelle rakennettava hulevesiallas ei juurikaan 
heikennä alueen puustoisuutta. Allas tukeutuu nykyisiin maastonmuo-
toihin ja sen pohjoispäähän rakennetaan matala valli ja huoltopaikka. 
Muuten alueen puusto säilytetään ja sen metsäisyydestä huolehditaan 
jatkossakin hoitosuunnitelman avulla. Voidaan katsoa, että alueella säi-
lyy liito-oravien pesintään, ruokailuun sekä leviämiseen ja liikkumiseen 
sopivaa puustoa.

Rakentamisen alkaessa pyydetään vielä Ympäristöpalvelujen maasto-
katselmus urakka-alueelle.

Suunnitelma

Runar Schildtin puisto, suunnitelmapiirustus nro VIO 6040/1 (liite 2)

Runar Schildtin puistoon rakennetaan puuportaat sekä uusi valaistu ki-
vituhkaraitti muodostamaan kulkuyhteyden Orapihlajatien ja Pitäjän-
mäen baanan välille. Portaisiin on suunniteltu teräksiset käsijohteet ja 
vaunuluiska. Portaat eivät ole talvikunnossapidettävät. Puistoon raken-
netaan Orapihlajantien suunnalta tuleville hulevesille kalliorinteeseen 
sijoittuva uusi oja sekä puiston alavaan osaan hulevesien tulva-allas, 
joka rankkasateella tasaa radan alittaviin rumpuihin johdettavaa hule-
vesivirtaamaa. Altaan tarve, sijoitus ja mitoitus perustuu laadittuun hu-
levesiselvitykseen (Orapihlajatie hulevesiselvitys, SITO, 2017). Tulva-
allas sijoittuu osin puistoalueelle ja osin LR-alueelle. Tulva-allas sijoit-
tuu luontevasti maastonmuodoiltaan loivapiirteiseen ja alavaan puiston 
osaan ja altaan alueella säilytetään nykyinen oja ja puusto. Altaan poh-
joiseen päähän sijoitetaan uusi maavalli muodostamaan altaalle tarvit-
tavan tasaustilavuuden.

Orapihlajapuisto, suunnitelmapiirustus nro VIO 6041/1 (liite 4)

Orapihlajapuistoon toteutetaan valaistu puistopolku, jonka varteen sijoi-
tetaan uusia kalusteita, penkki ja syväkeräyssäiliö. Polulta rakennetaan 
myös puiset portaat jyrkkää kalliorinnettä ylös nykyisille puistoreiteille. 
Portaisiin on suunniteltu teräksiset käsijohteet ja vaunuluiska. Puiston 
kulkuväylät ja portaat eivät ole talvikunnossapidettäviä. Puisto on val-
taosin entiselle katualueelle toteutettavaa uutta viheraluetta, johon istu-
tetaan sipulikukka-, pensas- ja puuistutuksia.
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Orapihlajatien puistikko, suunnitelmapiirustus nro VIO 6042/1 (liite 6)

Orapihlajatien puistikossa nykyinen avokallio säilytetään. Kallion länsi-
päätä louhitaan Orapihlajatieltä baanalle linjattavan hulevesiviemärin 
vuoksi. Kulkuyhteyttä Orapihlajatieltä radan varteen parannetaan ja 
asennetaan uudet puistovalaisimet.

Suunnitelmien tarkempi kuvaus ilmenee suunnitelmaselostuksista nro 
VIO 6040/1 (liite 1), nro VIO 6041/1 (liite 3) ja nro VIO 6042/1 (liite 5).

Puistot sopeutuvat asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttä-
vät toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset, mutta ei-
vät täytä kaikilta osin esteettömyyden perustason vaatimuksia.

Vuorovaikutus

Puistosuunnitelmaluonnokset ovat olleet esillä kaupunkiympäristön 
Sörnäistenkadun asiakaspalvelupisteessä ja Helsingin kaupungin in-
ternetsivuilla 1.4.–14.4.2020 välisen ajan samanaikaisesti suunnitteilla 
olleiden katusuunnitelmien kanssa. Erillistä suunnitelmaluonnoksien 
esittelytilaisuutta ei pidetty pandemiamääräysten takia. Asukaspalaut-
teet on kirjattu vuorovaikutusmuistoon, joka on liitteenä (liite 7).

Puistosuunnitelmat ovat olleet nähtävillä 26.5.–8.6.2021 välisen ajan 
samanaikaisesti suunnitteilla olleiden katusuunnitelmien kanssa. Suun-
nitelmien nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualueen 
kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Puistosuunnitelmista on tehty yksi muistutus.

Muistutuksen käsittely

Muistutus

Muistuttaja esittää muistutuksessaan seuraavaa: Eliel Saarisen tien 
tunnelin viherkansi. Onko erillinen Raide-jokeri projekti, vai voidaanko 
huomioida se tässä samassa yhteydessä? Tunnelin kannen siistiminen 
pysyvällä siistillä ratkaisulla joka ei rehevöidy nokkosista. Mikäli Eliel 
Saarisen tien tunnelin kansi ei liity tähän suunnitelmaan, edellytämme 
että kaupungin virkamiehet ja hankkeiden suunnittelijat välittävät tämän 
vaatimuksen oikealle taholle. Eliel Saarisen tien tunnelin ympärillä ja al-
la tehdään hankkeita ja taloyhtiömme ja haagalaiset olettavat, että tun-
nelin viherkansi uusitaan perusteellisesti. Viherkansi oli upea valmistu-
misen yhteydessä, mutta sen hoito laiminlyötiin totaalisesti heti valmis-
tumisen jälkeen. Tämän johdosta rikkaruohot ja nokkoset valtasivat vi-
herkannen heti valmistumisvuonna ja takuuaikana. Kaupungin olisi täy-
tynyt ehdottomasti vaatia, että takuuaikana ja tietysti sen jälkeenkin vi-
herkantta olisi hoidettu. Lopputulos oli, että rikkaruohot ja nokkoset val-
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tasivat koko viherkannen. Viherkansi alentaa sen ympärillä olevien 
asuntojen arvoa. Viherkannen kunto on iso puheenaihe haagalaisten 
keskuudessa. Helsingin kaupungin on kunnostettava Eliel Saarisen 
tunnelin viherkansi joko tämän työn yhteydessä tai Raide-Jokeri remon-
tin yhteydessä. As Oy Orapihlajantie 4 on säännöllisesti asiasta rekla-
moinut kaupungille, mutta valitettavasti tuloksetta. Mikäli viherkansi jää 
kunnostamatta tämän hankkeen tai Raide-Jokerin yhteydessä, olisi se 
suunnattoman ikävää.

Baanan ja Eliel Saarisen tien risteyksessä oleviin pensasistutuksiin on 
hyvä huomioida citykanit joiden yhdyskunta asuu rinteessä johon istu-
tukset ovat suunniteltu. Rinteessä oleva citykani yhdyskunta on taloyh-
tiöille todellinen riesa. Syövät pihojen pensaat ja aiheuttavat valtavia li-
säkustannuksia taloyhtiöille. Kaupungin tulee hoitaa ko. alueen cityka-
nien pyydystäminen ja pesien hävityksen. Citykanien pyydystäminen, 
kolojen tukkiminen ja kasvien valinta ja/tai suojaminen siten, etteivät 
kasvit kuole heti. Toiveena lisäksi, että Orapihlajatie 4 ja Orapihlajatie 6 
puoleiseen rinteeseen istutetaan sen verran tiheästi pensaikkoa, ettei 
ihmiset jatkossa oikaisisi taloyhtiöiden pihojen ja rinteen läpi juna-
asemalle. Juna-asemalle ohjaavia opasteita voisi myös lisätä. Muilta 
osin hienoa, että aluetta kehitetään ja jätetään puistomaista ympäristöä 
ja metsää, eikä kaikkea rakennuteta täyteen. Toivottavasti jatkossakin 
näin.

Esittelijän vastaus muistutukseen

Muistutus ei koske hyväksyttäviä puistosuunnitelmia vaan muistutuk-
sen sisältö sijoittuu suunnittelualueen ulkopuolelle.

Elien Saarisen tien tunnelin viherkansi ei ole osa nyt päätettäviä katu- 
tai pyörätiesuunnitelmia. Välitämme palautteen Raide-Jokerin suunnit-
telijoille.

Baanan ja Eliel Saarisen tien väliseen rinteeseen on suunnitelmissa 
esitetty uusittavaksi koko rinteen nykyinen istutusalue, sillä rakentami-
nen ja vieraslajiesiintymien poistaminen edellyttävät maisemointia laa-
jemmin, mutta istutusalue säilyy nykyisen laajuisena jatkossa. Kaupun-
gilla ei ole tarve esittää istutuksia laajemmalle alueelle. Mahdollisen 
tontin läpi oikaisun estämiseksi kiinteistö voi suunnitella kulun estäviä 
rakenteita esim. aita, istutusalue tontin puolelle. Nykyisin oikopolun 
kohdalla on tontin puoleisessa aidassa portti. Citykanien mahdollisesti 
aiheuttamat toimenpiteistä neuvotellaan kaupungin ylläpidon kanssa.

Liikennemerkit mukaan lukien opasteet suunnitellaan erikseen laaditta-
vassa liikenteenohjaussuunnitelmassa. Liikennemerkeistä ei päätetä 
katu-, puisto-,  ja pyörätiesuunnitelmissa, välitämme palautteen tiedoksi 
alueen liikennesuunnittelijalle.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2021 10 (121)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/3
02.11.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  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

Kustannukset ja aikataulu

Puistosuunnitelmien rakennuskustannukset ovat 457 000 (alv. 0 %). 
Kustannukset jakautuvat seuraavasti:

 yht. euroa (alv. 0 %) euroa/m² (alv. 0 %)
Runar Schildtin puisto 256 000   21
Orapihlajapuisto 178 000 100
Orapihlajatien puistikko   23 000   64

Puistojen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 5 200 euroa 
(alv. 0 %).

Rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talous-
arvioehdotuksessa vuodesta 2022 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 04 01 01 Uudet puistot ja 
puistojen peruskorjaus

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 § momentti 1-4, kuntalaki 29 §, maan-
käyttö- ja rakennusasetus 46 §.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 mom. kohdan 11 mukaan kaupunkiym-
päristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunni-
telman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteelli-
sesti vähäisiä suunnitelmia.

Tiedoksianto

Päätös toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30. 
Asiakirjan nähtäville asettamisesta ilmoitetaan viranomaisen ilmoitus-
taululla.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Petra Rantalainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39795

petra.rantalainen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Suunnitelmaselostus nro VIO 6040/1
2 Suunnitelmapiirustus nro VIO 6040/1
3 Suunnitelmaselostus nro VIO 6041/1
4 Suunnitelmapiirustus nro VIO 6041/1
5 Suunnitelmaselostus nro VIO 6042/1
6 Suunnitelmapiirustus nro VIO 6042/1
7 Vuorovaikutusmuistio

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman 
hyväksyminen

Tiedoksi

maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu/Haapanen Sami
Hallinto- ja lakipalvelut, tietopalvelut/Krook Tanja
Liikunnan palvelukokonaisuus/Liikuntapaikat/Huurre Petteri

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 26.10.2021 § 565

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Maankäyttöjohtaja 20.09.2021 § 119
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§ 586
Villenkallio, asemakaavan muutosehdotus (nro 12740) ja sen aset-
taminen nähtäville

HEL 2019-002374 T 10 03 03

Hankenumero 0592_16

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 asettaa 26.10.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12740 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 54. kau-
punginosan (Vuosaari, Keski-Vuosaari) kortteleita 54012 - 54013 
sekä puisto-, katu- ja suojaviheralueita.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, 
Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätök-
senteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot.

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

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijalta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:
- As. Oy Säästörasti: 9 000 euroa. 

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12740 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.

Käsittely

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Tuukka Linnas. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Jenni Hjelt: Lisäys päätöstekstiin: Samalla lautakunta edellyttää, että 
asukasmäärää lisäävän kaavamuutoksen jatkovalmistelussa tehdään 
tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa, jotta julkiset 
palvelut voidaan mitoittaa vastaamaan alueen asukasmäärää. 

Jenni Hjeltin vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Jussi Ukkonen, arkkitehti, puhelin: 310 20516

jussi.ukkonen(a)hel.fi
Janne Antila, liikenneinsinööri, liikenne- ja katusuunnittelu, puhelin: 310 20355

janne.antila(a)hel.fi
Pihla Sillanpää, Maisema-arkkitehti, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, puhelin: 
31033671

pihla.sillanpaa(a)hel.fi
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37347

karri.kyllastinen(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12740 kartta, päivätty 

26.10.2021
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12840 selostus, päivätty 

26.10.2021
5 Havainnekuva 3.9.2021
6 Tilastotiedot
7 Vuorovaikutusraportti 10.3.2021, päivitetty 26.10.2021 ja asukastilai-

suuden (4.6.2019) muistio
8 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kustannusten osalta Hallintovalitus, tavallinen tiedoksian-
to

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Hakija Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Ne mielipiteensä esittäneet, 
jotka ovat ilmoittaneet osoit-
teensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Kymp/Taloudentuki

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Keski-Vuosaaressa 
Kallvikintien varressa olevia kortteleita 54012 ja 54013 sekä korttelei-
den viereisiä puisto- ja suojaviheralueita sekä niitä ympäröiviä katua-
lueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa korttelin 54012 täydennysrakenta-
misen kuudella VII-VIII-kerroksisella asuinkerrostalolla nykyisten auto-
suojien ja pelikenttien tilalle, ja korttelin 54013 nykyisten kaksikerroksis-
ten asuinkerrostalojen purkamisen ja korvaamisen kolmella IV-VIII-
kerroksisella puurakenteisella asuinkerrostalolla. Rakennusten purka-
minen ei ole todennäköisesti ajankohtaista vielä lähivuosina, mutta 
myöhempi muutos on kaavaratkaisussa suunniteltu osana suurempaa 
kokonaisuutta. Puistoalue muutetaan lähivirkistysalueeksi ja alueen lä-
pikulkuyhteyksiä kehitetään. Myös Kallvikintietä sivuava suojaviheralue 
ja puistoalue muutetaan lähivirkistysalueiksi. Viheryhteyttä korttelin 
54013 länsipuolella levennetään.

Tavoitteena on edistää täydennysrakentamista nykyisen bussiliiken-
teen runkolinjan 560 varrella, jonka korvaamiseen Raide-Jokeri 2 -
pikaraitiotiellä Helsingin yleiskaavassa 2016 varaudutaan. Uusien 
asuinrakennusten täydennysrakentaminen toteutetaan Keski-
Vuosaarelle tunnusomaista 1960-luvun arkkitehtuuria kunnioittaen.

Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, miten Kallvikin-
tien varteen sijoittuva tehokas täydennysrakentaminen sovitetaan Kes-
ki-Vuosaaren väljään kaupunkirakenteeseen ja mäntypuustoiseen mai-
semaan.

Uutta asuntokerrosalaa on 21 969 k-m2 ja liiketilakerrosalaa vähintään 
600 k-m2. Tonttien keskimääräinen tehokkuusluku on e=1,18. Asu-
kasmäärän lisäys on noin 500 asukasta.
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Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Keski-
Vuosaaren joukkoliikenteeseen tukeutuva kaupunkirakenne tiivistyy 
samalla, kun asuntokanta monipuolistuu ja alueelle mahdollistetaan li-
sää kaupallisia lähipalveluja.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Kallvikintien suunnitteluperiaat-
teet 21.5.2019 jatkosuunnittelun pohjaksi. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1970 - 1985.

Helsingin kaupunki omistaa kaikki alueet lukuun ottamatta korttelia 
54012, joka on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kans-
sa. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille vähäisiä kustan-
nuksia viheralueiden laajentumisesta sekä reitistön parannuksista.

Kaava-alueen kortteli 54012 on yksityisessä omistuksessa. Asemakaa-
van muutos nostaa alueen arvoa. Kaupunki saa yksityisessä omistuk-
sessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauksia. Maankäyttökor-
vauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa 
neuvotteluissa.

Kaupunki omistaa korttelin 54013. Kortteliin kaavoitettavan lisäraken-
nusoikeuden arvo on karkeasti arvioiden noin 5 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: 

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

Viranomaisten kannanotot alkuperäisestä ja päivitetystä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat täyden-
nysrakentamisen tehokkuuteen, mittakaavaan ja sijoitteluun, pelastus-
toiminnan järjestelyihin, olemassa olevien rakennusten purkamiseen ja 
Jokeri 2 -pikaraitiotieyhteyden tila-varauksiin. Kannanotoissa esitetyt 
asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että suunniteltujen raken-
nusten sijoittelua, kokoa ja kerrosmääriä on muutettu, pelastamisjärjes-
telyt on esitetty, riittävät tilavaraukset pikaraitiotieyhteydelle on varattu 
ja rakennusten purkamiseen liittyvät hiilipäästöt on selvitetty.

Mielipiteet

Mielipiteet alkuperäisestä ja päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat täydennysrakentami-
sen laajuuteen, sijoittumiseen ja korkeuteen sekä näiden aiheuttamaan 
vaikutukseen alueen väljään metsälähiömaisemaan, korttelialueen vie-
reisiin puistoalueisiin sekä alueella olevien asuntojen näkymiin. Lisäksi 
mielipiteissä vastustettiin Airoparintien nykyisten asuinrakennusten 
purkamista ja korvaamista tehokkaammalla rakentamisella, koska ny-
kyiset II-kerroksiset rakennukset ovat hyvässä kunnossa ja sopivat 
pientaloalueen läheisyyteen. Asukasmäärän myötä lisääntyvän liiken-
teen vaikutuksia pidettiin huolestuttavina. Mielipiteet on otettu huo-
mioon kaavoitustyössä siten, että suunniteltujen rakennusten laajuutta, 
sijoittumista ja kerrosmääriä on muutettu. Suunniteltujen rakennusten 
väliin on jätetty aiempaa suuremmat välit. Piha- ja puistoalueiden 
suunnittelussa on huomioitu alueen maisemalliset arvot, ja puustoa ja 
kasvillisuutta on esitetty säilytettäväksi. Airoparintien kohteessa kortte-
lialuetta on pienennetty länsipuolella, jotta lähivirkistysaluetta on voitu 
kasvattaa. 

Kirjallisia mielipiteitä saapui OAS-vaiheessa 31 kpl ja päivitetyn OAS:n 
vaiheessa 43 kpl.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Asemakaavoituspalvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraa-
vilta tahoilta: 

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

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

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Jussi Ukkonen, arkkitehti, puhelin: 310 20516

jussi.ukkonen(a)hel.fi
Janne Antila, liikenneinsinööri, liikenne- ja katusuunnittelu, puhelin: 310 20355

janne.antila(a)hel.fi
Pihla Sillanpää, Maisema-arkkitehti, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, puhelin: 
31033671

pihla.sillanpaa(a)hel.fi
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37347

karri.kyllastinen(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12740 kartta, päivätty 

26.10.2021
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12840 selostus, päivätty 

26.10.2021
5 Havainnekuva 3.9.2021
6 Tilastotiedot
7 Vuorovaikutusraportti 10.3.2021, päivitetty 26.10.2021 ja asukastilai-

suuden (4.6.2019) muistio
8 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kustannusten osalta Hallintovalitus, tavallinen tiedoksian-
to

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Ne mielipiteensä esittäneet, 
jotka ovat ilmoittaneet osoit-
teensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Kymp/Taloudentuki

Tiedoksi

Kaupunginkanslia tiedoksianto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 26.10.2021 § 566

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 1.4.2021

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 25.6.2019

Nimistötoimikunta 10.04.2019 § 25
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§ 587
Ramsinniementie 18, Ramsinranta IV asemakaava- ja asemakaavan 
muutosehdotus (nro 12739) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää 
liikennesuunnitelman)

HEL 2018-004905 T 10 03 03

Hankenumero 0601_7

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Sanna Meriläinen. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Arvind Ramachandran: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokouk-
seen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Sanna Meriläinen, arkkitehti (asemakaavoitus), puhelin: 310 21154

sanna.merilainen(a)hel.fi
Janne Antila, liikenneinsinööri (liikennesuunnittelu), puhelin: 310 20355

janne.antila(a)hel.fi
Pihla Sillanpää, Maisema-arkkitehti (kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu), puhelin: 
31033671

pihla.sillanpaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12739 kartta, 

päivätty 26.10.2021
4 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12739 selostus, 

päivätty 26.10.2021
5 Havainnekuva, 26.10.2021
6 Viitesuunnitelma, Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy, 

2.6.2021
7 Pikku Kortlahden puiston viitesuunnitelma ja Ramsinkannaksenpuron 

siirto Sitowise Oy, 19.8.2021
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8 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7168)
9 Tilastotiedot
10 Vuorovaikutusraportti 26.10.2021 ja asukastilaisuuden (27.11.2018) 

muistio
11 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää

 asettaa 26.10.2021 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12739 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- 
ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaava koskee 54. 
kaupunginosan (Vuosaari, Meri-Rastila) korttelia 54522 sekä katu- 
ja lähivirkistysalueita ja asemakaavan muutos koskee 54. kaupun-
ginosan (Vuosaari, Meri-Rastila) korttelia 54353 ja osaa korttelista 
54201 sekä katu- ja lähivirkistysalueita (muodostuu uusi kortteli 
54522).

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, 
Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätök-
senteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot.

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

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

o Oy Transmeri Group Ab 12 000 euroa.

Samalla lautakunta esittää kaupunginhallitukselle 

 asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12739 hy-
väksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennus-
lain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lau-

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

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Oy 
Transmeri Ab:n omistamaa maa-aluetta Ramsinrannassa sekä Ram-
sinkannaksen aluetta lähiympäristöineen. Kaavaratkaisun tavoitteena 
on edistää Meri-Rastilassa laadukasta uutta merellistä asuntorakenta-
mista. Rantaa kehitetään luonnonmukaisena lähivirkistysalueena. 
Hankkeen toteutuessa myös itäinen rantareitti saadaan Vuosaaressa 
täydennettyä yhtenäiseksi. Samalla varmistetaan kulttuurihistoriallisesti 
ja maisemallisesti arvokkaan merenrantaympäristön keskeisten piirtei-
den säilyminen.

Kaavaratkaisu mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen rakentamisen 
alueen koillisosaan. Uuden rakentamisen mittakaava sovitetaan ole-
massa olevaan rakennettuun ympäristöön, säilyvän huvilarakennuksen 
pihapiiriin ja arvokkaaseen maisemaan. Asemakaavamääräyksillä var-
mistetaan uuden rakentamisen laadukas toteutus ja korkealaatuinen 
asuinympäristö. 

Meri-Rastilan metsän ulkoilureittiä jatketaan yhtenäisenä rantareittinä 
alueen läpi itään, jolloin se saadaan yhtenäiseksi myös Vuosaaren ete-
läisemmältä osalta. Samassa yhteydessä Ramsinkannakselta poiste-
taan toteutumatta jäänyt kanavavaraus ja aluetta kehitetään jatkossa 
luonnonmukaisena virkistysmetsänä. Ramsinkannaksenpuron uomaa 
muokataan ja se säilytetään avouomana.

Uutta asuntokerrosalaa on 12 870 k-m2. Tontin tehokkuusluku on 
e=0,97. Asukasmäärän lisäys on noin 300 asukasta. Kaavaratkaisun 
yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 7168), jossa Ram-
sinniementiellä olevaa jalkakäytävää jatketaan noin 200 metrin verran, 
jotta Meri-Rastilan metsän ulkoilureitti ja rantareitti saadaan yhdistettyä. 
Lisäksi kävelyn sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan lisäämällä jal-
kakäytävä Huvilavahdinkujalle.

Kaavaratkaisun toteuttaminen mahdollistaa asumisen valmiin kaupun-
kirakenteen piirissä. Laadukkaalla asuntotuotannolla voidaan ehkäistä 
alueiden välistä eriytymiskehitystä, lisäksi luodaan edellytyksiä kestä-
välle kaupunkirakenteelle ja parannetaan nykyisiä virkistysalueita.

Kaavaratkaisusta laadittuun kaupunkimalliin voi tutustua verkossa 

https://eu.opencitiesplanner.bentley.com/kymp/ramsinranta 18

https://eu.opencitiesplanner.bentley.com/kymp/ramsinranta%2018
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Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 ja oikeusvaikuttei-
sen yleiskaavan 2002 mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaava-alue sijaitsee Pikku Kortlahden rannassa Meri-Rastilan etelä-
osassa. Maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön kokonaisuus 
muodostuu yhtenäisistä metsäalueista, 1900-luvun alkupuolen huvila-
asutuksesta ja 1940–1970-luvuilla rakennetuista yritysten virkistys- ja 
koulutuskeskuksista. Rakennetun ympäristön uusin kerrostuma on 
pienmittakaavaista, tiivistä asuinympäristöä 1980–2000-luvuilta. 

Kaava-alueella sijaitsee huvila, jonka on suunnitellut arkkitehti Artur 
Kullman (1935). Rakennus on yrityksen edustuskäytössä ja on säilynyt 
hyvin alkuperäisasussaan. Rannassa sijaitsee lisäksi rantasauna laitu-
reineen sekä pihapiirissä kaksi piharakennusta. Huvila on rakennustai-
teellisesti, historiallisesti ja ympäristön kannalta arvokas ja suojeltu pi-
hapiireineen ajantasa-asemakaavassa. Rakennusten lähiympäristö on 
vaihtelevaa, melko luonnontilaista rantametsää.

Kaava-alue liittyy kiinteästi Meri-Rastilan metsän ja Ramsinniemen vi-
heralueisiin, ja on osa Vartiokylänlahden lepakkoaluetta sekä metsä- ja 
niittyverkostoja. Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 
1979–2011.

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

Kaavaratkaisun kustannukset

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupunki saa yksityisessä 
omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauksia. Maankäyt-
tökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliitti-
sissa neuvotteluissa.

Kaavaratkaisu on kaupungille taloudellisesti kannattava.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Viranomaisyhteistyö



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2021 23 (121)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/5
02.11.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  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

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

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

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat joukkoliikenteen järjestämiseen, ny-
kyisen vesihuollon huomioimiseen sekä rakennusten ja kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaan alueen suojelutason säilymiseen. Kannanotoissa 
esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että alueen liiken-
nesuunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä HSL:n kanssa ja alueen 
vesihuoltosuunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä HSY:n kanssa. 
Kaavaehdotuksen tarkemman suunnittelun lähtökohtana on kaupun-
ginmuseon kannanoton mukaisesti ollut huvilan pihapiirin ja rannan ar-
vokkaiden piirteiden säilyttäminen.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat rakennusten korkeuteen, alueen arvokkaiden 
piirteiden säilyttämiseen, luonto- ja virkistysympäristön säilyttämiseen, 
luontoselvityksiin, yleiskaavaan, rantaraittiin, veneiden säilytykseen 
rannassa, liikenteeseen, Vuosaaren rakentamiseen ja viheralueiden 
pienenemiseen sekä lisäksi kaavan asukaslähtöisyyteen ja tasapuoli-
suuteen. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että ra-
kennusten sijoittumista, jäsentelyä ja korkeutta on tutkittu suunnitel-
mien jatkosuunnittelussa ehdotusvaiheessa, tontin luontoarvoista ja 
puustosta on tehty selvityksiä ja rantaraittia ja puron ympäristöä on ke-
hitetty asukkaiden toivomaan suuntaan. Rannan yhtenäinen lähivirkis-
tysalue on muodostettu mahdollisimman suureksi kaavan muut tavoit-
teet huomioiden. Pienveneiden säilytys rannan tuntumassa on jatkos-
sakin mahdollista. Kirjallisia mielipiteitä saapui 15 kpl.

Luonnosaineiston erillisen nähtävilläolon yhteydessä saadut mielipiteet 
kohdistuivat rakentamisen tehokkuuteen ja mittakaavaan, alueen kult-
tuurihistoriallisiin arvoihin ja luonnonarvoihin, Ramsinkannaksenpuron 
säilymiseen, viheryhteyksiin, ylempiin kaavatasoihin ja kaupungin mui-
hin päätöksiin. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, et-
tä rakennusten sijoittumista, jäsentelyä ja korkeutta on edelleen tutkittu 
kaavaratkaisussa ympäristöön paremmin sopivaksi. Alueelle on laadittu 
lahokaviosammalselvitys sekä puistoalueiden viitesuunnitelma. Sen 
pohjalta on kehitetty Pikku Kortlahden puistoa asukkaiden toivomaan 
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suuntaan ja tutkittu tarkemmin alueen luonto-, maisema- ja virkistysar-
vojen yhteensovittamista. Kirjallisia mielipiteitä saapui 11 kpl.

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) 
 Uudenmaan ELY-keskus
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / kaupunginmuseo 
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
 sekä muut mahdolliset tahot.

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

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Sanna Meriläinen, arkkitehti (asemakaavoitus), puhelin: 310 21154

sanna.merilainen(a)hel.fi
Janne Antila, liikenneinsinööri (liikennesuunnittelu), puhelin: 310 20355

janne.antila(a)hel.fi
Pihla Sillanpää, Maisema-arkkitehti (kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu), puhelin: 
31033671

pihla.sillanpaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12739 kartta, 

päivätty 26.10.2021
4 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12739 selostus, 

päivätty 26.10.2021
5 Havainnekuva, 26.10.2021
6 Viitesuunnitelma, Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy, 
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2.6.2021
7 Pikku Kortlahden puiston viitesuunnitelma ja Ramsinkannaksenpuron 

siirto Sitowise Oy, 19.8.2021
8 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7168)
9 Tilastotiedot
10 Vuorovaikutusraportti 26.10.2021 ja asukastilaisuuden (27.11.2018) 

muistio
11 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Mielipidekirjeet

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 esittäneet, 
jotka ovat ilmoittaneet osoit-
teensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Esitysteksti

Kymp/Taloudentuki

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Sippola-Alho, Rämö, Lindén, Hakola

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 26.10.2021 § 568

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 11.12.2018
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§ 588
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Atte Harjanteen ym. valtuustoaloitetta koskien puretta-
vien kiinteistöjen taidekäytön edistämistä Helsingissä

HEL 2021-006759 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuuden tilat-palvelun ensisijainen tehtävä on huolehtia 
palveluhallintokuntien tilatarpeista ja kehittää kaupungin palvelutila-
verkkoa yhteistyössä palveluhallintokuntien kanssa.

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilat-palvelun yri-
tystilat-yksikön ylläpitovastuulle tulee tyhjiä tiloja ja rakennuksia, kun 
hallintokunnat luopuvat tiloista ja rakennuksista, joita ne eivät tarvitse 
palvelutuotantonsa tarpeisiin. Myös liikelaitoksilta siirtyy niiden toimin-
taan tarpeettomia rakennuksia yritystilat-yksikön hallintaan ja ylläpito-
vastuulle. Tyhjillään olevia rakennuksia tulee yritystilat-yksikön hallin-
taan lisäksi kaupungin maanhankinnan yhteydessä ja ulkoisten vuokra-
laisten luopuessa vuokraamistaan kaupungin omistamista tiloista ja ra-
kennuksista.

Tyhjentyneen tilan vuokraaminen uudelleen on normaalia vuokraustoi-
mintaa niiden tilojen osalta, joiden käyttötarkoitusta ei ole tarkoitus 
muuttaa tai joista ei ole tarkoitus luopua. Tilojen ohjaaminen hyötykäyt-
töön ja käyttöasteen pitäminen mahdollisimman korkeana on tärkeää. 
Yritystilat-yksikkö pyrkii toiminnassaan tasapuolisuuteen ja avoimuu-
teen vuokratessaan tiloja. Maan, kiinteistöjen ja huonetilojen vuokrauk-
sissa kohteiden vuokrat on 1.1.1996 alkaen määritelty käyvän arvon 
perusteella ja kohteista peritään käypää alentamatonta vuokraa.

Vuokraukset pyritään tekemään kilpailuviraston säännösten mukaisesti 
markkinalähtöisesti. Vuokrausten yhteydessä annettavien alennusten 
sijasta toimintojen tukeminen on 1.1.1996 alkaen järjestetty avustusjär-
jestelmällä, jota hoitaa se hallintokunta, jonka toimialaan tuettava toi-
minta kuuluu.

Tyhjillään olevat tilat ja rakennukset ovat yleensä kohteita, joista on 
tarkoitus luopua. Merkittävä osa tyhjillään olevista tiloista on terveelli-
syyden ja turvallisuuden kannalta niin huonossa kunnossa, että niitä ei 
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voida ottaa mihinkään käyttöön ilman jonkin asteisia korjaustoimenpi-
teitä.

Taiteen alustana toimiva rakennus houkuttaa ja jopa edellyttää yleisöä, 
mikä tarkoittaa sitä, että tilan tulee olla käyttötarkoitukseltaan kokoon-
tumistila. Huonetilaa ei voi vuokrata kokoontumiskäyttöön, mikäli se ei 
täytä kokoontumistilan vaatimuksia. Muutenkin omistajan vastuulla on 
tilojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät lakisääteiset vaatimuk-
set. Kiinteistön omistajalle huonetilojen lyhytaikainen vuokraaminen 
jonkin tulevan tapahtuman odotusaikana (esim. korjaussuunnitelmien 
valmistuminen, rakennus- tai purkuluvan odottaminen, urakoitsijan va-
lintapäätöksen odottaminen) on järkevää, mikäli huonetila on turvalli-
nen ja vuokraus ei aiheuta kustannuksia kaupungille. Näin onkin mene-
telty. 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilat-palvelun yri-
tystilat-yksikkö pyrkii aktiivisesti minimoimaan tyhjänä olevia huonetiloja 
ja tarjoaa tiloja myös lyhytaikaiseen käyttöön, mikäli pitkäaikaiseen 
vuokraukseen ei riitä kysyntää. Tilapäiskäyttöön on tälläkin hetkellä 
vuokrattuna tiloja kulttuurikäyttöön mm. Lapinlahden sairaalasta sekä 
Vuosaaren lukiosta ja vastaavaa vuokraustoimintaa on tarkoitus jatkaa. 
Vuokrattavissa olevalle tilakannalle on luonteenomaista, että se muut-
tuu jatkuvasti. Sopimuksia päättyy ja uusia tehdään. Tilan vapauduttua 
vuokrasopimuksesta harkitaan poikkeuksetta ja tapauskohtaisesti tule-
vat toimenpiteet: vuokrataanko uudelleen, myydäänkö, peruskorjataan-
ko vai puretaanko. Vuokraukset voivat olla lyhytaikaisia tai toistaiseksi 
voimassa olevia. Vuokranantajan näkökulmasta tilapäistä vuokrasopi-
musta ei ole. 

Kohdekohtaisen suunnitelman laatiminen on mahdollista niiden kohtei-
den osalta, joissa tilojen tyhjentäminen on suunnitelmallista. Tällöin tar-
koituksena on joko peruskorjata rakennus tai purkaa se. Tyhjänäoloai-
ka pyritään minimoimaan. Tapauksissa, joissa tila tyhjenee vuokralai-
sen irtisanouduttua tilojen osoittauduttua käyttökelvottomiksi esim. si-
säilmaongelmien vuoksi, on lähes mahdotonta laatia suunnitelmaa tilo-
jen väliaikaiskäytöstä. Tilapäiskäytön mahdollisuudet on siis arvioitava 
tapauskohtaisesti. Tilojen vuokraaminen siten, että vuokralainen vastaa 
välttämättömistä korjaus- ja muutostöistä sekä ottaa vastuulleen huo-
netilaan liittyvän talotekniikan ja henkilöturvallisuuden, on onnistunut 
varsin harvoin. Ongelmalliseksi on osoittautunut epätietoisuus vuokra-
suhteen pituudesta ja talotekniikan (LVIS) toimintavarmuus. Esimerkik-
si vesikaton, ilmanvaihtokoneen tai lämmönvaihtimen uusiminen ovat 
niin mittavia investointeja, ettei niihin käytännössä ole kohderyhmään 
kuuluvilla vuokralaisilla taloudellisia edellytyksiä. Mikäli huonetilan ra-
kennusluvan mukaista käyttötarkoitusta joudutaan muuttamaan, syntyy 
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tilapäisen käytön kynnyskustannukseksi 2000 - 3000 euroa lupakus-
tannukset.

Valtuustoaloitteen esitys suunnitelman laatimiseksi kaupungin omista-
mien tyhjillään olevien, purkua odottavien tilojen väliaikaiskäytön lisää-
miseksi taidekäyttöön on tavoitteena kannatettava. 

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuuden tilat-palvelu on yhdessä kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan kanssa keväästä 2021 lähtien tavoitehakuisesti valmistellut 
tyhjilleen jäävien tilojen väliaikaista käyttöä. Työtä ohjaavat ja tukevat 
kaupunkistrategia, toimitilastrategia sekä taide- ja kulttuurivisio Taide ja 
kulttuuri Helsingissä 2030, jotka sisältävät yhdenmukaisia tavoitteita. 
Kesään 2022 mennessä tavoitteena on luoda ja pilotoida malli kaupun-
gin tyhjilleen jääneiden tilojen väliaikaiskäytöstä taide- ja kulttuuritoi-
men tarpeisiin. 

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilat-palvelu on 
päivittämässä vuoden 2021 aikana väliaikaiskäytön prosessia sekä vä-
liaikaisen ja lyhytaikaisen vuokrauksen ohjeistusta pyrkimyksenään 
edelleen tehostaa väliaikaista vuokrausta. Yritystilat-yksikkö kartoittaa 
parhaillaan tyhjillään olevia vaikeasti vuokrattavia palvelutilaverkkoon 
soveltumattomia kohteita, joista ei lyhyellä aikavälillä olla luopumassa 
ja jotka riskittömästi voisivat soveltua aloitteen mukaiseen väliaikais-
käyttöön ilman subventiota. Kartoitus pyritään saamaan valmiiksi vuo-
den 2021 aikana.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa lopuksi, että mikäli tyhjillään ole-
vien tilojen väliaikaiskäyttöä halutaan merkittävästi lisätä, tulee varau-
tua riittäviin henkilöstöresursseihin ja investoimaan tilojen käytettävyy-
teen väliaikaiskäytön mahdollistamiseksi ja että rakennukset ja yleiset 
alueet -palvelukokonaisuuden tilat-palvelun yritystilat-yksikkö on netto-
budjetoitu yksikkö, joten se ei voi kustannuksellaan subventoida aloit-
teen mukaista toimintaa. Mikäli taide- ja kulttuuriprojekteja tai siihen liit-
tyvää kansalaistoimintaa halutaan tukea esimerkiksi tilakustannusten 
osalta, tulee tuki organisoida po. toimialaan kuuluvan hallintokunnan 
kautta siten, että hallintokunta varautuu budjetissaan maksamaan tilat-
palvelulle todellista kustannusperusteista vuokraa.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Maarit Kontio, va. yksikön päällikkö, puhelin: 310 21522

maarit.kontio(a)hel.fi

Liitteet
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1 Valtuustoaloite 02.06.2021 Harjanne Atte Valtuustoaloite purettavien 
kiinteistöjen taidekäytön edistämiseksi Helsingissä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Atte Harjanne ja kaksikymmentä muuta valtuutettua ovat 
tehneet 2.6.2021 seuraavan valtuustoaloitteen: 

” Valtuustoaloite purettavien kiinteistöjen taidekäytön edistämiseksi 
Helsingissä

Purettavat tai väliaikaisesti tyhjillään olevat rakennukset ja alueet muo-
dostavat kiinnostavan alustan niitä hyödyttäville taide- ja kulttuuripro-
jekteille. Suomen tunnetuin esimerkki näin toimimisesta on ollut Kera-
valla vuonna 2020 toteutettu Purkutaide-kollektiivin organisoima “Tai-
teen kotitalo”, jossa purettavassa asuinkerrostalossa yli 90 taiteilijan 
töistä muodostunut näyttely keräsi yli 30 000 kävijää ja herätti kiinnos-
tusta toteuttaa vastaavaa muualla sekä Suomessa että kansainvälises-
ti.

Helsinkiä rakennetaan vauhdikkaasti, ja tilaisuuksia vastaavaan puret-
tavien tilojen hyödyntämiseen lienee suhteessa vähemmän. Purkua 
odottavia tai muuten tyhjillään olevia tiloja ilmaantuu silti aika ajoin, ja 
niitä olisi perusteltua tarjota alustaksi taiteelle ja kulttuurille.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki edistää puretta-
vien tai muuten tyhjillään olevien tilojen saattamista taide- ja kulttuuri-
käyttöön alueellaan.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 30.09.2021 mennessä. 

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
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Maarit Kontio, va. yksikön päällikkö, puhelin: 310 21522
maarit.kontio(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 02.06.2021 Harjanne Atte Valtuustoaloite purettavien 
kiinteistöjen taidekäytön edistämiseksi Helsingissä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 26.10.2021 § 574

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 135
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§ 589
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi 
(KRL)

HEL 2021-010756 T 03 00 00

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Salla Mustonen. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Risto Rautava: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Pasi Rajala, Yleiskaavapäällikkö: 09 310 20417

pasi.rajala(a)hel.fi
Heikki Salmikivi, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 27.9.2021, fi
2 korjattu Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja 

rakentamislaiksi (KRL) 2.11.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle liitteen 2 
mukaisen lausunnon.

Lausunnon sisältö

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esityk-
seksi, joka koskee uutta kaavoitus- ja rakentamislakia. Voimassa oleva 
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maankäyttö- ja rakennuslaki korvattaisiin kokonaan uudella lailla. Lau-
suntopyyntö koskee myös samassa yhteydessä esitettyjä muutoksia 
eräisiin muihin lakeihin. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1.1.2024. Seuraavassa on nostettu esiin Helsingin kaupungin lausun-
non keskeiset huomiot, varsinainen pidempi lausunto on asiakohdan 
liitteenä.

Hallitusohjelman mukaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) uu-
distuksen päätavoitteita ovat hiilineutraali yhteiskunta, luonnon moni-
muotoisuuden vahvistaminen sekä rakentamisen laadun parantaminen 
ja digitalisaation edistäminen. Lisäksi on otettava huomioon yhdyskun-
tarakenteen sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Hallitusohjelman 
mukaan kuntien kaavamonopoli ja kaavahierarkia säilytetään, kaavap-
rosessin sujuvuutta edistetään ja kuntien maapolitiikkaa vahvistetaan. 

Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan nyt lausuttavana oleva 
luonnos hallituksen esitykseksi uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi 
ei riittävällä tavalla vastaa uudistuksen kunnianhimoisiin tavoitteisiin.  
Esityksellä saavutettavat hyödyt nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna 
jäävät valitettavan pieniksi ja lakiluonnoksen puutteena on lisäksi tar-
peettoman yksityiskohtainen ja jäykistävä sääntely. Lakiluonnos hei-
kentää olennaisesti mahdollisuuksia soveltaa kaavoituksen ja rakenta-
misen ohjauskeinoja joustavasti ja alueiden erilaiset tilanteet huomioon 
ottaen. Rakentamisen lupajärjestelmään tai maapolitiikkaan esitetyt 
muutokset eivät vastaa esityksen tavoitteisiin. Alueidenkäytön suunnit-
telujärjestelmä monimutkaistuu ja sen nykyinen joustavuus heikkenee. 

Helsingin kaupunki on tuonut useaan otteeseen esille näkemyksensä 
maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen. Keskeisenä viestinä on ol-
lut, että nykyiseen järjestelmään tulisi esittää vain hyvin perusteltuja 
muutoksia. Lakiluonnoksen hyvät tavoitteet ja siihen sisältyvät muuta-
mat onnistuneet osiot voitaisiin saavuttaa myös nykyistä maankäyttö- ja 
rakennuslakia päivittämällä. Olemassa oleva oikeus- ja sopimuskäytän-
tö perustuu nykyiseen järjestelmään ja tehtävillä muutoksilla tulisi ole-
maan merkittäviä ja pitkäaikaisia vaikutuksia, sillä oikeuskäytännön 
muodostumisessa sekä hallinto- ja sopimuskäytännön uudistamisessa 
menisi hyvin pitkä aika. 

Kokonaisuudistuksen sijaan tavoitteena tulee olla MRL:n joustavuuden 
ja monikäyttöisyyden säilyttäminen sekä Suomen eri osien ja kuntien 
erilaisten alueidenkäytön ja rakentamisen ohjaustarpeiden tukeminen. 
Kunnille tulisi antaa laajempi toimivalta yksinkertaistaa prosesseja ja 
hyödyntää ketterästi olemassa olevia työkaluja (asemakaava, poik-
keaminen, rakennuslupa). Lakiesitys ei tue myöskään Helsingin metro-
polialueen tai pääkaupungin erityispiirteet huomioivan maankäytön ja 
rakentamisen ohjausta. Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki antaa 
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hyvät mahdollisuudet kehittää hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti 
alueidenkäytön suunnittelua joustavaan ja mahdollistavaan suuntaan, 
mitä ollaan jo Uudellamaalla (Uusimaa-kaava 2050), Helsingin seudulla 
(MAL 2019) ja Helsingin kaupungissa (Helsingin yleiskaava 2016) me-
nestyksellisesti edistetty. Lainsäädännön uudistamisen tulee tukea tätä 
kehitystä ja purkaa esteitä kaupunkirakenteen kestävän uudistamisen 
tieltä.

On tunnistettava, että mitä tiiviimmäksi kaupunkirakenne eri syistä 
muodostuu, sitä enemmän on ristiriitaisia ja yhteensovitettavia tavoittei-
ta ja intressejä, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan lainsäädännöllistä tu-
kea. Kasvavien kaupunkiseutujen tiivistyvä kehitys on koko Suomen 
kilpailukyvyn ja liikenteen hiilidioksidipäästöjen hillitsemisen näkökul-
masta keskeinen kehityssuunta ja tavoite. Lakiuudistuksen pitäisi siksi 
tukea yhdyskuntarakenteen kestävää ohjaamista. Nykyisin kaavapro-
sesseja hidastavat erityisesti vaadittavien selvitysten määrät ja niiden 
heikko kohdentuminen olennaisiin kysymyksiin, laajat vuorovaikutus-
velvoitteet sekä kaavavalitukset. Suuri osa Helsingin kaavoitukseen 
kohdistuvista valituksista johtuu eri hallinnonalojen usein ristiriitaisista 
intresseistä. Lainsäädännön tulisi tukea näiden intressiristiriitojen rat-
kaisemista vuorovaikutuksen keinoin ennen muutoksenhakuvaiheita ja 
priorisoida kestävää kaupunkikehitystä sekä kasvuun vastaamista.

Kunnat ovat voineet kommentoida lain valmistelun yhteydessä yksittäi-
siä osakokonaisuuksia. Tämä osallistumismahdollisuus on koettu hyö-
dylliseksi. Lausuttavana oleva esitys on kuitenkin nyt nähtävissä koko-
naisuutena ensimmäisen kerran. Näin myöhäinen kuntien vaikuttamis-
mahdollisuus tekee lausumisesta haastavaa. Vaikuttamismahdollisuut-
ta on entisestään heikentänyt se, että samanaikaisesti on valmisteltu 
useita maankäytön kannalta merkittävien lakien kokonaisuudistuksia 
(lunastuslaki (603/1977) ja luonnonsuojelulaki (1096/1996)), eikä kun-
nilla tai muilla sidosryhmillä ole ollut mahdollisuutta ottaa kantaa koko-
naisuudistusten yhteisvaikutuksiin.  Lausuttavana olevan lakiluonnok-
sen aikataulu on lisäksi hyvin tiukka ottaen huomioon, miten laajasta 
kokonaisuudesta on kyse ja miten monen viranomaisen tehtäviin se 
vaikuttaa merkittävästi kuntien sisällä. Lausuntoa ei ole annetussa ai-
kataulussa mahdollista käsitellä kaikissa niissä kaupungin päättävissä 
elimissä, joiden toimialaa lakiluonnos koskettaa. Lisäaikaa ei lausun-
non antamiseen ole pyynnöstä huolimatta myönnetty.

Edellä mainittujen haasteiden lisäksi lakiluonnos sisältää ongelmallisia 
asetuksenantovaltuutuksia, sillä moni kunnille tärkeä kysymys jätetään 
asetustason varaan ja asetuksenantovaltuudet ovat hyvin avoimia. 
Myös siirtymäsäännökset ovat ongelmallisia, sillä ne ovat osin ajallises-
ti mahdottomia noudattaa ja niihin liittyy ennakoimattomia riskejä mm. 
kuntakaavoituksen lähtökohdista. Selkeät ja johdonmukaiset siirtymä-
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säännökset sekä viittaukset eri lakeihin ovat lain soveltamisen kannalta 
erittäin tärkeä osa-alue, johon olisi suhtauduttava vakavasti ja johon liit-
tyvään vaikutusten arviointiin tulisi kiinnittää riittävästi huomiota.

Valtakunnallisen digitaalisen rakennetun ympäristön rekisterin ja tietoa-
lustan rakentaminen sekä niiden kehittämiseen sisällytetty yhteentoimi-
vuustyö ovat kannatettavia. Digitaalisten ratkaisuiden myötä muuttuvat 
suunnittelu- ja päätösprosessit tai tiedonsiirtovelvoitteet eivät saa lisätä 
kuntien työtaakkaa kohtuuttomasti. Lakiluonnoksen edellyttämä tieto-
mallimuotoisten kaavojen laatiminen ja koneluettavuuden vaatimus ei 
saa rajoittaa kaavojen sisältöä tai paikallisten olosuhteiden ja erityisti-
lanteiden huomioimista kaavassa.

Tiivistelmä

Tiivistelmä lausunnosta alueidenkäytön kokonaisuuteen

Kaupungin näkemyksen mukaan alueidenkäytön suunnittelujärjestel-
män kehittämisen prioriteetteina tulisi ensisijaisesti olla toiminnan ja yh-
teistyön kehittäminen nykyisen lain puitteissa pienin täsmällisin laki-
muutoksin toimivammaksi ja ketterämmäksi, ja toissijaisesti nykyisen 
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän merkittävämpi muuttaminen ja 
kehittäminen uudella lainsäädännöllä. Mikäli ehdotettu kokonaisuudis-
tus kuitenkin tullaan toteuttamaan, kaupunki pyytää huomioimaan 
alueidenkäytön kokonaisuudesta jäljempänä erikseen lausutut seikat. 

Alueidenkäytön kokonaisuuden kannalta keskeisimmät ehdotetut muu-
tokset liittyvät ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen 
huomioimiseen, maakuntakaavan oikeusvaikutusten kaventamiseen, 
uuteen kaupunkiseutusuunnitelmaan, vuorovaikutuksen ja vaikutusten 
arvioinnin vaatimusten tarkentamiseen, ELY-keskusten valvontatehtä-
vien laajentamiseen sekä alueidenkäytön suunnitelmien muuttamiseen 
tietomalleiksi.

Helsinki pitää maakuntakaavoituksen yleispiirteisyyttä ja strategisuutta 
hyvänä asiana, mutta luonnoksessa esitetyn oikeusvaikutusten rajaa-
misen vaikutuksia ei ole arvioitu riittävästi. Toisaalta maakuntakaavoi-
tuksen ja kuntakaavoituksen roolit selkenevät, mutta esimerkiksi ilmas-
totavoitteiden kannalta tärkeä seututasoisen kaupunkirakenteen ohjaus 
jäisi oikeusvaikutuksettomaksi ja heikentäisi kuntatason suunnittelun 
selkänojaa. Esitettyjen siirtymäsäännösten taannehtiva soveltaminen 
johtaisi käytännön ongelmatilanteisiin, joita lakiesityksessä ei ole tun-
nistettu. Velvoite laatia kaupunkiseutusuunnitelma jäykistäisi tarpeet-
tomasti nykyistä sopimusperusteista seudullista suunnittelua ja lisäisi 
kunnan työmäärää etenkin vuorovaikutuksen ja muutoksenhaun osalta. 
Kaupunkiseututasoisen suunnittelun tulisi jatkossakin perustua vapaa-
ehtoisuuteen ja eri seutujen erityisiin tarpeisiin.
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Lakiluonnos ei tue hallitusohjelman tavoitetta kaavaprosessin sujuvoit-
tamisesta, sillä se aiheuttaa kunnille uusia tai raskaampia menettelyitä, 
laajentaa selvitysvelvoitteita ja näin ollen kasvattaa lisäresursoinnin 
tarvetta merkittävästi. Lain vaikutusten arvioinnissa ei ole otettu riittä-
vällä tavalla kokonaisuutena huomioon muutosten kunnille aiheuttamia 
vaikutuksia, eikä tunnistettu todennäköisiä ongelmatilanteita. Alueiden-
käytön kokonaisuus sisältää yksittäisiä menettelyjä joustavoittavia ja 
tarpeellisia säännösluonnoksia, mutta ennen kaikkea lakiluonnoksessa 
korostuu kaavoituksen oikeudellistuminen sekä sääntelyn yksityiskoh-
taistuminen ja tarkentuminen, ei prosessien sujuvoittaminen. Lakiluon-
nos sisältää myös ehdotuksia, jotka sääntelyn selkeyttämisen asemes-
ta aiheuttaisivat epäselvyyttä lain soveltamisessa.

Tiivistelmä lausunnosta maapolitiikan ja kaavojen toteuttamisen kokonaisuuteen

Kaupungin näkemyksen mukaan maapolitiikan ja kaavojen toteuttami-
sen kokonaisuuden kehittämisen prioriteetteina tulisi ensisijaisesti olla 
toiminnan ja yhteistyön kehittäminen nykylain puitteissa ja pienin täs-
mällisin lainsäädännön muutoksin toimivammaksi ja ketterämmäksi ja 
vasta toissijaisesti nykyisten toimintamallien merkittävämpi muuttami-
nen ja kehittäminen uudella lainsäädännöllä. Kaupungin näkemyksen 
mukaan hyödyntämällä kuntien kehittämiä toimivia menetelmiä, käy-
mällä avointa keskustelua MRL:n toimimattomien säännösten kehittä-
mistarpeista ja vaihtoehtoja kokeilemalla voitaisiin päästä parempaan 
lopputulokseen. Mikäli ehdotettu kokonaisuudistus kuitenkin tullaan to-
teuttamaan, kaupunki pyytää huomioimaan kaavojen toteuttamisen ko-
konaisuudesta jäljempänä lausutut seikat. 

Kaavojen toteuttamisen kokonaisuuden kannalta keskeisimmät ehdote-
tut muutokset liittyvät tonttijaon ja yleisten alueiden suunnittelun sään-
telyn uudistamiseen ja tarkentamiseen, kunnan maapolitiikan ohjaus-
keinoihin, uuteen maapolitiikan ohjelmaan, maankäyttösopimusten 
sääntelyn uudistamiseen ja tarkentamiseen sekä lunastamisen edelly-
tysten tiukentamiseen.

Maapolitiikan osalta yksityiskohtaisen tarkan ja nopeasti vanhenevan 
detaljiohjauksen lisääminen lakiin johtaa tarpeettoman raskaaseen ja 
jäykkään hallintokäytäntöön, joka lain tavoitteiden vastaisesti hidastaa 
kaavoitusta ja kaavojen toteuttamista, eikä hyödynnä resursseja tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla. Maapoliittisten linjausten ja niiden muutosten 
vuorovaikutus hidastaisi valitettavasti myös jo ennestään hitaita pää-
töksentekoprosesseja. Kuntien olisi pystyttävä säätelemään maapoliit-
tisten linjausten maanluovutuskeinoja, jolloin reagointikyky muuttuviin 
tilanteisiin ja prosessien ennakoitavuus voisi parantua. Kun arvioidaan 
maapolitiikan harjoittamiseen liittyviä ehdotuksia yhdessä vireillä olevan 
lunastuslain muutoksen tavoitteiden kanssa, kuntien mahdollisuudet 
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maapolitiikan harjoittamiseen ja kunnan yhdyskuntarakanteen kehittä-
miseen heikentyvät. Lunastamisen tarve kasvaa merkittävästi, mikä 
myös hidastaa prosessia. 

Tonttien ja tonttijakosuunnitelman osalta tonttijaon suhdetta rakenta-
misluvan myöntämiseen olisi syytä pohtia lakiluonnoksessa tarkemmin. 

Yleisten alueiden suunnittelun osalta muutokset ovat nykyistä lainsää-
däntöä selkeyttäviä, eikä muutoksilla juuri ole vaikutusta Helsingin ny-
kyiseen menettelyyn, joka on osittain ylittänyt lainsäädännön minimita-
son. Tietyt yksittäiset muutokset myös joustavoittavat menettelyä.  

Tiivistelmä lausunnosta rakentamisen kokonaisuuteen

Kaupungin näkemyksen mukaan rakentamisen kokonaisuuden kehit-
tämisen prioriteetteina tulisi ensisijaisesti olla toiminnan ja yhteistyön 
kehittäminen nykylain puitteissa ja pienin täsmällisin lainsäädännön 
muutoksin toimivammaksi ja ketterämmäksi ja vasta toissijaisesti ny-
kyisten toimintamallien ja lupajärjestelmän merkittävämpi muuttaminen 
ja kehittäminen uudella lainsäädännöllä. Mikäli ehdotettu kokonaisuu-
distus kuitenkin tullaan toteuttamaan, kaupunki pyytää huomioimaan 
rakentamisen kokonaisuudesta jäljempänä lausutut seikat.

Rakentamisen kokonaisuuden kannalta keskeisimmät ehdotetut muu-
tokset liittyvät mm. rakentamisen ohjauksen tarkempaan sääntelyyn, 
lupajärjestelmän uudistamiseen, rakentamisluvan muuttamiseen kaksi-
vaiheiseksi, toimenpideluvan ja rakennusluvan yhdistämiseen, lupa-
kynnyksen nostoon, rakentamislupahakemukseen, rakennusvalvonnan 
järjestämiseen, purkamisen tarkempaan sääntelyyn, rakentamisen il-
mastopäästöjen vähentämiseen ja uuteen päävastuullisen toteuttajan 
toteutusvastuuseen.

Ehdotetun lupajärjestelmän systematiikka on sekava ja aiheuttaa epä-
selvyyttä lain soveltamiseen. Ehdotus kahdentasoisesta lupajärjestel-
mästä on tarpeettoman jäykkä ja monimutkainen. Nykyinen lainsäädän-
tö mahdollistaa jo rakennusvalvontojen välisen työnjaon ja resurssien 
jakamisen ja näin myös toimitaan laajasti. Nykyinen lainsäädäntö mah-
dollistaa myös kaksivaiheisen rakennusluvan, mutta sitä ei ole juuri-
kaan nähty tarkoituksenmukaiseksi hyödyntää. Muutosten kokonaisvai-
kutuksia rakentamisen kustannuksiin ei ole pystytty esityksessä arvioi-
maan, kuten ei myöskään kustannusvaikutuksia rakennusten omistajil-
le.

Vähähiilisen rakentamisen ja digitalisaation edistäminen ovat kaupun-
gille tärkeitä tavoitteita. Koska näihin liittyvät keskeiset asetusluonnok-
set eivät ole mukana nyt kommentoitavassa luonnoksessa, on vaikea 
ottaa kantaa sääntelyn vaikuttavuuteen kokonaisuudessaan.
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Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 10.11.2021 mennessä.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus pyytää kaupunkiympäristölautakunnalta lausuntoa 
luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee uutta kaavoitus- ja 
rakentamislakia. Lausuntopyynnön määräaika on 10.11.2021. Uudella 
kaavoitus- ja rakentamislailla on tarkoitus korvata voimassa oleva 
maankäyttö- ja rakennuslaki. Lausuntopyyntö koskee myös samassa 
yhteydessä esitettyjä muutoksia eräisiin muihin lakeihin. Ympäristömi-
nisteriö on pyytänyt asiasta lausuntoa Helsingin kaupungilta.

Voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan vuoden 2000 
alussa. Toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia 
maankäyttö- ja rakennuslain voimassaoloaikana ja myös näköpiirissä 
oleva kehitys haastaa uusiin toimiin. Uudella kaavoitus- ja rakentamis-
lailla olisi ympäristöministeriön mukaan tavoitteena parantaa sääntelyn 
vaikuttavuutta erityisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen 
sopeutumiseksi, kiertotalouden edistämiseksi, luonnon monimuotoi-
suuden turvaamiseksi, rakentamisen laadun parantamiseksi sekä 
alueidenkäytön ja rakentamisen päätösten ja tietosisällön valtakunnalli-
sen digitaalisuuden mahdollistamiseksi.

Lausuntokierrokselle lähetetyn esitysluonnoksen ovat viimeistelleet 
ympäristöministeriön virkamiehet lakiuudistuksen työryhmän sijaan. 
Eduskuntakäsittelyn on tarkoitus ajoittua loppuvuoteen 2022. Lain nimi 
on valmistelun loppuvaiheessa esitetty muutettavaksi kaavoitus- ja ra-
kentamislaiksi (KRL).

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Pasi Rajala, Yleiskaavapäällikkö: 09 310 20417

pasi.rajala(a)hel.fi
Heikki Salmikivi, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 27.9.2021, fi
2 korjattu Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja 

rakentamislaiksi (KRL) 2.11.2021

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 590
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Kar-
hunkaatajan alueen tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muu-
tosehdotus (nro 12550) (sisältää liikennesuunnitelman)

HEL 2013-004412 T 10 03 03

Hankenumero 3362_1, 3362_3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Laura Hietakorpi, yksikön pääl-
likkö Pekka Leivo ja yksikön päällikkö Kaisa-Reetta Koskinen. Asian-
tuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Amanda Pasanen: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Laura Hietakorpi, arkkitehti, puhelin: 310 28753

laura.hietakorpi(a)hel.fi
Anri Linden, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37352

anri.linden(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Pekka Leivo, yksikön päällikkö, teknistaloudellinen suunnittelu ja maaperä, puhelin: 
310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, melu ja tärinä, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12550 kartta, 

päivätty 9.10.2018, muutettu 2.11.2021
4 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12550 selostus, 

päivätty 9.10.2018, muutettu 2.11.2021
5 Korttelikortit
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6 Havainnekuva 2.11.2021
7 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6880), 2.11.2021
8 Tehdyt muutokset
9 Tilastotiedot
10 Vuorovaikutusraportti 9.5.2017, asukastilaisuuksien muistiot (8.5.2013, 

12.6.2013, 19.5.2015 ja 22.11.2016) ja yhteenveto verkkokeskustelusta 
11.11.–12.12.2016

11 Vuorovaikutusraportti (osa 2) 9.10.2018, täydennetty 2.11.2021
12 Alueellisen maalämpöjärjestelmän huomioonottaminen asemakaavas-

sa. Tarkastelualueena Karhunkaataja, 9/2021
13 Viikki-Kivikko-Mustapuronlaakso, metsä- ja puustoisen verkoston suun-

nitelma, 9.12.2019
14 Herttoniemen, Myllypuron ja Vartiokylän Kaskon ja Kuvan palveluverk-

ko, skenaariotarkastelu vuosille 2020-2040, 26.6.2019
15 Karhunkaatajan ja Roihupellon kaupallinen selvitys, 8.11.2017
16 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle

 9.10.2018 päivätyn ja 2.11.2021 muutetun asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12550 hyväksymistä. Asemakaava 
koskee 45. kaupunginosaa (Vartiokylä, Myllypuro) (muodostuvat 
uudet korttelit 45351–45358 ja 45361–45365) ja asemakaavan 
muutos koskee 43. kaupunginosan (Herttoniemi, Länsi-Herttoniemi) 
suojaviher- ja katualueita, 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypu-
ro) korttelia 45238 sekä puisto-, lähivirkistys-, rautatie-, liikenne-, 
suojaviher- ja katualueita sekä kaupunginosan rajaa (muodostuvat 
uudet korttelit 45366–45368). 

Lisäksi lautakunta päättää

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, 
Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätök-
senteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

 merkitä tiedoksi laaditut korttelikortit, jotka ovat kaavaselostuksen 
liitteenä.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Myllypu-
ron lounaisosan ja Herttoniemen pohjoisosan aluetta. Tavoitteena on 
mahdollistaa uusi Raide-Jokeriin tukeutuva asuinalue, joka yhdistyy 
saumattomasti olemassa olevaan ympäristöön sekä Herttoniemen että 
Myllypuron puolelta. Samalla suunnitellaan täydennysrakentamista 
myös Viilarintien pohjoispuolelle. 

Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen noin 
2 700 uudelle asukkaalle sekä asumiseen liittyviä kaupallisia ja julkisia 
palveluita. Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan tehok-
kaan, mutta miellyttävän mittakaavaisen asuinalueen, säilyvän metsä-
alueen ja monitahoisen liikenneratkaisun kokonaisuus. Kaavaratkaisun 
yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 6880), jonka mu-
kaan liikenteen pääväylät ovat Karhukalliontie (entinen Viikintie) ja Vii-
larintie, jota pitkin kulkee Raide-Jokeri. Viilarintien ja Karhukalliontien 
risteys siirretään Raide-Jokerin Myllärintien pysäkin kohdalle. Kävelijöi-
den ja pyöräilijöiden liikkumisverkosto on kattava ja yhteydet Raide-
Jokerin pysäkille ovat hyvät. Kaavaehdotuksessa on kerrosalaa yh-
teensä noin 129 500 k-m². Asuinkerrostalokortteleiden keskimääräinen 
tehokkuus kerrosalan perusteella on noin 1,7 ja kaikkien asuntokortte-
leiden 1,55. Uutta asuntokerrosalaa on 120 400 k-m², liike-, toimisto-, 
työ- ja palvelutilaa 4 500 k-m² ja mm. päiväkodeille tai alakoulun alim-
mille luokille lähipalvelutilaa 4 600 k-m². 

Suunnitelma jakautuu puukerrostalosydämeen Karhukalliontien länsi-
puolen alavalla alueella ja niitä ympäröiviin Karhukalliontien länsipuolen 
ja Viilarintien pohjoispuolen rinnekortteleihin. Puukorttelit ovat jatkumo 
Puu-Myllypurosta, pienentävät rakentamisen hiilijalanjälkeä ja toteutta-
vat siten Helsingin kaupungin strategiaa. Rakennusten kerrosluku vaih-
telee enimmäkseen 4 - 8 välillä niin, että Viilarin- ja Karhukalliontien 
varrella on korkeampia ja sisäpihojen puolella matalampia rakennuksia. 
Pihat ovat valtaosin maanvaraisia. Autopaikat on sijoitettu Viilarintien 
eteläpuolisella alueella pääosin kolmeen pysäköintilaitokseen, muualla 
kansipihojen alle ja vähäisesti maantasoon. 
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Karhunkaatajan uuden asuinalueen identiteettitekijä on säilyvä osa 
Karhumetsää. Asuinaluetta halkoo itä-länsisuuntainen puistokatu Kar-
hunlanka, jonka varrella ovat tärkeimmät palvelut ja julkiset ulkotilat.

Kaavaratkaisu vastaa Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman 
tavoitteisiin mm. lähes 50 000 k-m² puurakentamisen määrällä, edellyt-
tämällä uusiutuvan energian tuottamista, mahdollistamalla alueellisen 
maalämpöjärjestelmän ja parantamalla kävelyn, pyöräilyn ja joukkolii-
kenteen olosuhteita. Asemakaavaratkaisun hiilijalanjälkeä ja -
kädenjälkeä on arvioitu alustavasti koekäytössä olevalla HAVA-
työkalulla (Helsingin asemakaavojen vähähiilisyyden arviointimenetel-
mä, 2021). HAVAlla alustavasti arvioitu asemakaavan mukaisen raken-
tamisen hiilijalanjälki on yhteensä noin 2 015 000 kg CO2 e vuodessa 
50 vuoden tarkasteluajanjaksolla, eli noin 698 kg CO2 e/a asukasta 
kohden. Hyötyjä mittaava hankkeen arvioitu hiilikädenjälki on puura-
kennusten ansiosta yhteensä noin 1 116 000 CO2 e/a, joka on enem-
män kuin rakennusten yhteenlaskettu hiilijalanjälki. 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että nykyään 
lähes kokonaan rakentamaton alue muuttuu varsinkin alavalta alueelta 
tiiviisti rakennetuksi asuinalueeksi ja entisen Viikintien, uudelta nimel-
tään Karhukalliontien, linjaus muuttuu. 

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Kaavaratkaisu edistää Helsingin kaupunkistrategian 2021 - 25 
painopisteitä ”Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua” 
mm. edistämällä hiilineutraaliustavoitetta ja varautumalla sään ääri-
ilmiöihin; ”Toimiva ja kaunis kaupunki” mm. mahdollistamalla asunnot 
Raide-Jokerin läheisyyteen ja tiivistämällä kaupunkirakennetta; sekä 
”Älykkäät liikenneratkaisut ovat sujuvan arjen perusta” mm. paranta-
malla kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteita.

Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Viilarintien ja Viikintien rajaaman alueen eteläosat ovat kallioista met-
sää ja pohjoisosat alavaa suo- ja lehtomaastoa. Pohjoisosissa sijaitsee 
koirien koulutuskenttä sekä viljelypalsta-alue. Viilarintien pohjoispuoli 
on kalliosta metsää ja Myllärintien varressa sijaitsee päiväkoti Myllytu-
pa. Alue rajautuu lännessä Siilitien kerrostaloalueeseen, pohjoisessa 
Myllypuron pientaloalueeseen sekä etelässä Karhunkaatajantien poh-
joispuoliseen pientaloalueeseen ja Roihupellon teollisuusalueeseen. 
Viilarintielle on rakenteilla Raide-Jokerin pikaraitiotielinja. Viljelypalstoil-
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le on rakenteilla uusi paikka Viikin nykyisten viljelypalstojen läheisyy-
teen. Koira-aitaukselle on suunniteltu uutta paikkaa Uutelasta. 

Suurimmassa osassa aluetta ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. 
Osassa aluetta on voimassa asemakaavat vuosilta 1955, 1975, 1977, 
1980, 1983, 1984, 1988, 1991, 1997, 1999, 2007. Voimassa olevissa 
asemakaavoissa on rautatiealueita, virkistysalueita, julkisten palvelujen 
korttelialueita ja katualueita.

Helsingin kaupunki omistaa maapohjan muulta osin paitsi pieneltä osal-
ta Viikintien eteläpäästä, jonka omistaa valtio. Kaupunginosan rajaa 
siirretään niin, että uudet korttelialueet tulevat Vartiokylän puolelle lu-
kuun ottamatta kortteleita 43169 ja 43170, jotka tulevat Herttoniemen 
puolelle. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ka-
tujen ja yleisten alueiden toteuttamisesta, tonttien esirakentamisesta 
sekä johtosiirroista. Kokonaisuudessaan asemakaavan toteuttamisesta 
on arvioitu aiheutuvan kaupungille noin 37 - 39 miljoonan euron kus-
tannukset, jotka jakautuvat seuraavasti (Alv 0 %):

Ennakkorakentaminen 7 - 8 milj. € 
Kadut 8 milj. € 
Sillat 2,5 milj. € 
Puistot ja hulevesien viivytysalueet 1,5 milj. € 
Julkiset palvelurakennukset 18,5 milj. € 
   
Yhteensä noin 37 - 39 milj. € 

Ennakkorakentamisen kustannukset muodostuvat katujen ja osan ton-
teista esirakentamisesta sekä yhdyskuntateknisen huollon järjestelmien 
siirroista ja vaiheistuksesta. 

Kustannusarvio ei sisällä kaavamuutosalueelle sijoittuvan Raide-jokerin 
kustannuksia. Kustannuksissa ei ole huomioitu alueen viljelypalstojen 
siirtoa ja kaava-alueen ulkopuolisia hulevesien hallintarakenteita (Myl-
lärintanhuan kosteikko, Sopulitien puiston viivytysallas, Viikintien sivuo-
jan eroosiosuojaus ja viivytysrakenteet). Kustannuksissa ei ole myös-
kään huomioitu muita Raide-Jokerin toteuttamisen yhteydessä Viilarin-
tiellä tehtäviä toimenpiteitä, jotka täsmentyvät hankkeen jatkosuunnitte-
lussa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2021 44 (121)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/8
02.11.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  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

Uutta kerrosneliömetriä kohden investointikustannukset ovat noin 320 
euroa. Kaupunki saa maankäyttötuloja kaavoitettavien tonttien myyn-
nistä ja vuokrauksesta. Rakennusoikeuden arvoksi on arvioitu kokonai-
suudessaan noin 6 - 70 miljoonaa euroa. 

Asemakaavamuutos mahdollistaa AM-ohjelman mukaisen monipuoli-
sen hallinta- ja rahoitusmuotojakauman.

Rakennusten perustamistapoina ovat sijainnista riippuen teräsbetoni-
paalut tai kallion- tai maanvarainen perustaminen. Paikoin edellytetään 
louhintaa ja osa rakennuksista sijoittuu haastavaan maastoon. Lyönti-
paalujen pituudet pehmeikköalueilla ovat pääosin kohtuullisia. Pää-
asiallisena pysäköintiratkaisuna alueelle esitetään erillisiä pysäköintilai-
toksia, joilla voidaan saavuttaa kohtuulliset pysäköintikustannukset. 
Näin ollen tonteille asemakaavasta ja paikallisista olosuhteista aiheutu-
vat kustannukset ovat kohtuulliset mahdollistaen monipuolisen asunto-
tuotantojakauman.

Kustannuksia aiheutuu lisäksi vesihuoltoverkoston rakentamisesta 
HSY:lle 6,5 milj. euroa, sähköjakeluverkon laajentamisesta Helen säh-
köverkko Oy:lle noin 0,8 milj. euroa ja kaukolämpö- ja kaukojäähdytys-
verkoston lisärakentamisesta Helen Oy:lle noin 4,6 milj. euroa. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 13.11.–12.12.2018

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 9.10.2018 ja 
lautakunta päätti 30.10.2018 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 9 muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuolel-
la saapui yksi kirje. 

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat metsäverkostoon, 
luontoarvoihin ja ekologiseen viheryhteyteen, liikennejärjestelyihin, ra-
kennusten ulkoasuun, kaavaprosessiin, nimistöön, asemakaavan mitoi-
tukseen ja asemakaava-alueen rajaukseen. Lisäksi mielipiteissä esitet-
tiin kahta vaihtoehtoista suunnitelmaa. Kirjeessä esitetyt huomautukset 
kohdistuivat liikennejärjestelyihin Viikintieltä Itäväylälle. 

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat kaa-
sunjakeluverkoston ja vesihuoltoverkoston huomioimiseen, bussien py-
säkki- ja kääntöpaikkavarauksiin ja muihin joukkoliikenteen toimintae-
dellytyksiin. 

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
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 Suomen Kaasuenergia Oy
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy, so-
siaali- ja terveystoimiala.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista, kirjeistä ja viranomaisten lausunnoista sekä 
vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.  

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. 

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu 
Tehdyt muutokset -liitteeseen. 

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

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Laura Hietakorpi, arkkitehti, puhelin: 310 28753

laura.hietakorpi(a)hel.fi
Anri Linden, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37352

anri.linden(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Pekka Leivo, yksikön päällikkö, teknistaloudellinen suunnittelu ja maaperä, puhelin: 
310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, melu ja tärinä, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
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3 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12550 kartta, 
päivätty 9.10.2018, muutettu 2.11.2021

4 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12550 selostus, 
päivätty 9.10.2018, muutettu 2.11.2021

5 Korttelikortit
6 Havainnekuva 2.11.2021
7 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6880), 2.11.2021
8 Tehdyt muutokset
9 Tilastotiedot
10 Vuorovaikutusraportti 9.5.2017, asukastilaisuuksien muistiot (8.5.2013, 

12.6.2013, 19.5.2015 ja 22.11.2016) ja yhteenveto verkkokeskustelusta 
11.11.–12.12.2016

11 Vuorovaikutusraportti (osa 2) 9.10.2018, täydennetty 2.11.2021
12 Alueellisen maalämpöjärjestelmän huomioonottaminen asemakaavas-

sa. Tarkastelualueena Karhunkaataja, 9/2021
13 Viikki-Kivikko-Mustapuronlaakso, metsä- ja puustoisen verkoston suun-

nitelma, 9.12.2019
14 Herttoniemen, Myllypuron ja Vartiokylän Kaskon ja Kuvan palveluverk-

ko, skenaariotarkastelu vuosille 2020-2040, 26.6.2019
15 Karhunkaatajan ja Roihupellon kaupallinen selvitys, 8.11.2017
16 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Muistutukset
2 Kirje

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia tiedoksianto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 29.09.2021 § 41

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 21.1.2019

Kaupunkiympäristölautakunta 30.10.2018 § 517



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2021 47 (121)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/8
02.11.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  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

Nimistötoimikunta 14.03.2018 § 13

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.05.2017 § 250
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§ 591
Pyöräilyn ja jalankulun liikennejärjestelyt läntisen ja itäisen kanta-
kaupungin alueella

HEL 2021-010562 T 08 01 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektipäällikkö Mika Kaalikoski. Asiantun-
tija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Sameli Sivonen: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Mika Kaalikoski, projektipäällikkö, puhelin: 310 39495

mika.kaalikoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Stenbäckinkatu, piirustus 7183
2 Savonkatu, Kotkankatu, Viipurinkadun länsiosa, Aleksis Kiven kadun 

länsiosa, piirustus 7184
3 Nordenskiöldinkatu välillä Auroranportti-Vauhtitie, piirustus 7185
4 Helsinginkatu välillä Vauhtitie-Alppipuisto, piirustus 7186
5 Toimivuustarkastelut
6 Vuorovaikutusmuistio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä seuraavat liikennejär-
jestelysuunnitelmat:

 Stenbäckinkadun liikennejärjestelyt piirustus nro 7183
 Savonkadun, Kotkankadun, Viipurinkadun länsiosan ja Aleksis Ki-

ven kadun länsiosan liikennejärjestelyt piirustus nro 7184
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 Pyöräilyn ja jalankulun liikennejärjestelyt Nordenskiöldinkadulla vä-
lillä Auroranportti-Vauhtitie piirustus nro 7185

 Pyöräilyn ja jalankulun liikennejärjestelyt Helsinginkadulla välillä 
Vauhtitie-Alppipuisto piirustus nro 7186

Tiivistelmä

Nykyisiä kaksisuuntaisia pyöräliikenteen järjestelyitä muutetaan yksi-
suuntaisiksi Aleksis Kiven kadulla, Savonkadulla, Viipurinkadulla, Kot-
kankadulla, Nordenskiöldinkadulla, Helsinginkadulla ja Stenbäckinka-
dulla.

Rakenteellisesti merkittävimmät liikennejärjestelyiden muutokset koh-
distuvat risteysalueille. Risteysalueiden välisillä osuuksilla hyödynne-
tään pääosin nykyisiä katurakenteita. Pyöräliikenteen väylien päällys-
teet on suunniteltu uusittavaksi punaisella asfaltilla tai punaisella pin-
noitteella. Pyöräliikenteen ja jalankulun erottelua parannetaan.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Liikennejärjestelysuunnitelmien lähtökohtina ovat Helsingin liikkumisen 
kehittämisohjelma (Kh 12.1.2015), Raitioliikenteen kehittämisohjelma 
(Kh 19.3.2018), Pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2020-2025 (Kh 
2.11.2020), Kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkko (Kslk 
22.5.2012), Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma (Kh 5.10.2015), 
Autoliikenteen verkkoselvitys (kslk 9.5.2017), Jalankulkijoiden kadunyli-
tysjärjestelyjen suunnitteluperiaatteet (kylk 10.12.2019) sekä näissä oh-
jelmissa mainitut liikenneverkon tavoitteet.

Kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkossa on esitetty tavoitetila 
pyöräliikenteen järjestelyille. Tavoiteverkossa kantakaupungin alueella 
olevat pyöräliikenteen järjestelyt on suunniteltu toteutettavaksi kadun-
varsilla pääosin yksisuuntaisiksi. Tavoiteverkossa Aleksis Kiven katu, 
Savonkatu, Viipurinkatu, Nordenskiöldinkatu ja Helsinginkatu ovat osa 
pyöräliikenteen pääverkkoa.

Tavoiteverkon toteutumisen edistyessä uusien yksisuuntaisten järjeste-
lyiden ja vanhojen kaksisuuntaisten pyöräteiden välille on muodostunut 
saumakohtia, joissa liikennejärjestelyiden selkeys ja jatkuvuus ovat 
heikkoja. Suunnittelun tavoitteena on ollut poistaa näitä saumakohtia 
niin, että yksisuuntaisten järjestelyiden jatkuvuus katuverkolla toteutuisi 
paremmin. Suunnittelun tavoitteena on laajentaa kantakaupungin pyö-
räliikenteen yksisuuntaista verkkoa, parantaa kaikkien kulkumuotojen 
turvallisuutta ja selkeyttää liikennejärjestelyitä. Suunnittelun lähtökoh-
tana on ollut hyödyntää pääosin nykyisiä katurakenteita risteysalueiden 
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välisillä osuuksilla. Risteyksissä muutokset ovat rakenteellisesti merkit-
tävämpiä, koska entinen pyöräliikenteen kaksisuuntainen suunnittelu-
tapa ei sovellu suoraan yksisuuntaiselle pyöräliikenteelle. 

Suunnitelma

Nykyiset kaksisuuntaiset pyörätiet muutetaan yksisuuntaisiksi Aleksis 
Kiven kadulla, Savonkadulla ja Nordenskiöldinkadulla. Helsinginkadulla 
nykyiset kaksisuuntaiset pyörätiet yksisuuntaistetaan lukuun ottamatta 
kadun eteläreunan pyörätieosuutta pääradan pyörätielle johtavalta 
rampilta kohti Hesperianpuistoa. Viipurinkadulla kadun eteläreunan yh-
distetty pyörätie ja jalkakäytävä muutetaan yksisuuntaiseksi pyörätieksi 
ja jalankulku erotellaan. Kadun pohjoisreunalle ajoradalle merkitään 
pyöräkaista nykyisen pysäköinnin tilaan ja raitiovaunupysäkkien koh-
dalla rakennetaan yksisuuntainen pyörätie pysäkin taakse. Kotkanka-
dulla ja Stenbäckinkadulla nykyiset ajoradan pohjoispuolella sijaitsevat 
kaksisuuntaiset pyörätiet muutetaan jalkakäytäviksi ja pyöräliikenne 
siirretään ajoradalle.

Stenbäckinkadun eteläpäässä pyöräliikenteen siirtäminen ajoradalle on 
mahdollista vasta, kun Linnankoskenkadun/Paciuksenkadun liittymän 
liikennejärjestelyt muuttuvat Linnankoskenkadun katuremontin myötä. 
Välivaiheessa on liittymäjärjestelyjen yhteensopivuuden vuoksi tarve 
säilyttää Stenbäckinkadun eteläpäässä nykyinen kaksisuuntainen pyö-
rätie Lastenlinnantien risteykseen saakka. Tästä tullaan tekemään eril-
linen suunnitelma välivaiheen toteutusta varten.

Liikennejärjestelyissä suurimmat rakentamistarpeet kohdistuvat ristey-
salueille, joissa rakennetaan pyöräliikenteen suunnitteluohjeen mukai-
set yksisuuntaisuutta tukevat järjestelyt. Pyöräliikenteen väylien pääl-
lysteet on suunniteltu uusittavaksi punaisella asfaltilla tai punaisella 
pinnoitteella.

Aleksis Kiven kadulla jalankulun turvallisuutta parannetaan leventämäl-
lä suojateiden keskisaarekkeita sekä muuttamalla sivukatujen risteyk-
sissä suojateitä ylijatketuiksi jalkakäytäviksi. Nykyinen liikennevalo-
ohjaamaton suojatie Sähköttäjänsillan kohdalla muutetaan kadunylitys-
paikaksi, sillä lainsäädännön mukaan nykyinen suojatie sijaitsee liian 
lähellä Savonkadun liikennevalo-ohjattua risteystä. Kotkankadun ja Ka-
jaaninkadun risteyksien eteläpuolella olevat suojatieylitykset poiste-
taan.

Nordenskiöldinkadun ja Viipurinkadun risteyksessä autoliikenteen ryh-
mityskaistajärjestelyitä muutetaan siten, että Nordenskiöldinkadulla oi-
keanpuoleinen suoraan menevien ja oikealle kääntyvien kaista muute-
taan oikealle kääntyvien kaistaksi. Kaistajärjestely parantaa risteyksen 
turvallisuutta ja sujuvuutta jalankulun ja pyöräliikenteen osalta ja mah-
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dollistaa sen, että risteyksessä Viipurinkadun ylittävä suojatie- ja pyörä-
liikenteen ylitys voidaan toteuttaa jatkuvana ilman pysähdyksiä. Viipu-
rinkadulla risteyksen toinen ryhmityskaista poistetaan ja ajoradalle 
merkitään pyöräkaista.

Suunnitelman vaikutukset

Pyöräliikenteen väylien yksisuuntaistaminen parantaa pyöräliikenteen 
verkon jatkuvuutta ja kattavuutta ja lisää näin pyöräliikenteen houkutte-
levuutta. Osalla nykyisistä reiteistä pyöräliikenteen sujuvuus heikkenee 
nykyisestä, mutta kokonaisuutena muutosten katsotaan olevan pyörä-
liikenteen kannalta suotuisat. Suunnitelmien toteutumisen myötä kan-
takaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkon mukaisia katuosuuksia ra-
kennetaan yhteensä noin 3,8 km.

Jalankulun olosuhteet ja turvallisuus paranevat, kun pyöräliikenne ja ja-
lankulku erotellaan nykyistä paremmin toisistaan. Aleksis Kiven kadulla 
myös uusittavat kadunylitysjärjestelyt parantavat jalankulun turvallisuut-
ta. Liikennejärjestelyjen selkeys ja turvallisuus kokonaisuudessaan pa-
ranevat risteysalueilla.

Autoliikenteelle tai joukkoliikenteelle liikennejärjestelyiden muutoksilla 
ei ole merkittävää vaikutusta. Suunnittelun yhteydessä laadittujen toi-
mivuustarkastelujen perusteella Nordenskiöldinkadun ja Viipurinkadun 
risteyksen ajokaistamuutokset eivät vaikuta auto- ja raitioliikenteen su-
juvuuteen merkittävästi. Toimivuustarkastelujen perusteella ratkaisu on 
liikenteellisesti toimiva.

Liikennejärjestelyiden toteuttamisen myötä Viipurinkadulta poistuu noin 
15 kpl kadunvarren autopysäköintipaikkaa. Aleksis Kiven kadulla toteu-
tettavat liikennejärjestelyt lisäävät kadunvarren autopysäköintipaikkojen 
määrää noin 18 kpl, joten alueellisesti pysäköintipaikkojen kokonais-
määrä hieman kasvaa.

Kustannukset

Liikennejärjestelysuunnitelmien toteuttamisen kustannusarvio on noin 2 
240 000 euroa (alv 0%). Kustannukset jakautuvat kaduittain seuraavas-
ti:

 euroa (alv. 0 %)
Aleksis Kiven katu ja Savonkatu 1 395 000
Viipurinkatu  375 000
Kotkankatu 60 000
Nordenskiöldinkatu 160 000
Helsinginkatu  185 000
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Stenbäckinkatu 65 000

Vuorovaikutus

Asukkailla ja sidosryhmillä oli mahdollisuus antaa palautetta liikennejär-
jestelysuunnitelmien luonnoksista Kerrokantasi –kyselyssä verkossa 
3.12.2020 – 3.1.2021. Palautteita annettiin 228 kappaletta. Näihin vas-
tattu liitteenä olevassa vuorovaikutusmusmuistiossa.

Jatkotoimenpiteet

Kaupunkiympäristön toimiala laatii tarvittavat katujen rakennussuunni-
telmat.

Toteutus

Liikennejärjestelyt toteutetaan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Mika Kaalikoski, projektipäällikkö, puhelin: 310 39495

mika.kaalikoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Stenbäckinkatu, piirustus 7183
2 Savonkatu, Kotkankatu, Viipurinkadun länsiosa, Aleksis Kiven kadun 

länsiosa, piirustus 7184
3 Nordenskiöldinkatu välillä Auroranportti-Vauhtitie, piirustus 7185
4 Helsinginkatu välillä Vauhtitie-Alppipuisto, piirustus 7186
5 Toimivuustarkastelut
6 Vuorovaikutusmuistio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2021 53 (121)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/10
02.11.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  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

§ 592
Kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2021 talousarvion toteutu-
misennuste 3/2021

HEL 2021-004415 T 02 02 01

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunkiympäris-
tön toimialan vuoden 2021 kolmannen talousarvion toteutumisennus-
teen. 

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Leena Sute-
la. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39841

leena.sutela(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimintasuunnitelman toteutumisennuste_03_2021
2 Käyttötalouden euromääräinen ennuste talousarviokohdittain
3 Investointien euromääräinen ennuste talousarviokohdittain
4 Ennuste sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
5 Ennuste muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
6 Ennuste suoritteiden ja tunnuslukujen toteutuminen
7 Ulkopuolinen rahoitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion vuoden 2021 noudattamisohjeiden mukaan toimialojen on 
annettava lautakunnille talousarvion toteutumisennuste, joka laaditaan 
kolme kertaa vuodessa. Toteutumisennuste on laadittu talousarviokoh-
dittain.
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Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on lau-
takunnan vuodeksi 2021 vahvistama toimintasuunnitelma ja tulosbud-
jetti.

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalous jakautuu kolmeen osaan:

1. Kaupunkirakenne TA-kohta 31001 (brutto)
2. Rakennukset TA-kohta 31002 (netto)
3. Asuntotuotanto TA-kohta 31003 (netto)

Talousarviokohdan 31001 lautakuntaan nähden sitovana eränä ovat 
käyttötalouden menot. Talousarviokohdissa 31002 ja 31003 lautakun-
taan nähden sitovana eränä on toimintakate.

Käyttötalous

31001 Kaupunkirakenne

Tuloja ennustetaan toteutuvan arviolta noin 481,2 milj. euroa tulosbud-
jetin ollessa 462,8 milj. euroa. Tulojen arvioidaan ylittävän budjetin yh-
teensä noin 18,4 milj. eurolla. (Ennuste 02/2021 ylitys 14,9 milj. euroa).

Tuloja arvioidaan kertyvän maankäyttökorvauksista 18,0 milj. euroa, 
katutyöluvista 3,5 milj. euroa ja rakennusvalvontamaksuista 0,9 milj. 
euroa budjetoitua enemmän.

Pysäköinninvalvonnan maksutulot ja virhemaksut toteutuvat arviolta 3,7 
milj. euroa budjetoitua alhaisempana johtuen koronapandemiasta ja 
runsaslumisesta talvesta. Liikennemäärät ovat vuoden alkupuoliskolla 
olleet 15–30 % vähäisemmät verrattuna viime vuoden vastaavaan ai-
kaan ja syksylläkin noin 5–10 % alhaisemmat. Tämä näkyy pysäköinnin 
maksutuloissa, jotka ovat noin 20 prosenttia pienemmät normaaliajan 
tuloihin verrattuna. Liikennemäärien vähäisyys yhdistettynä runsaslu-
miseen talvijaksoon näkyy myös valvonnassa.  Virhemaksujen ja huo-
mautusten määrä on noin 12 % alhaisempi verrattuna vuoteen 2019 
verrattuna. Dokumentoitujen valvontatapahtumien määrä on aikaisem-
malla tasolla.

Elintarvikevalvonnan maksutuotot jäävät ennustetusta tartuntatautilain 
mukaisen valvonnan ja ravintoloiden sulkemisen vuoksi. Arvio tulome-
netyksestä on 0,1 milj. euroa. Ympäristöterveyden tarkastusmaksut alit-
tavat budjetin 0,1 milj. eurolla ja tapahtuma-alue- sekä muut vuokratulot 
jäävät ennakoidusta noin 0,1 milj. euroa.

Valmistuksen omaan käyttöön arvioidaan toteutuvan tulosbudjetin 3,5 
milj. euroa mukaisesti.
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Talousarviokohdan sitova käyttömenojen määrä 198,7 milj. euroa en-
nustetaan ylittyvän noin 4,0 milj. eurolla, ennusteen ollessa 202,7 milj. 
euroa. (Ennuste 02/2021 ylitys 4,3 milj. euroa).

Henkilöstömenojen arvioidaan koko kaupunkirakenteen osalta alittuvan 
noin 3,0 milj. euroa johtuen rekrytointiviiveistä. Säästöä arvioidaan ker-
tyvän hissiavustuksista ja Smart & Clean -avustuksista yhteensä noin 
0,4 milj. euroa sekä vuokramenoista noin 0,5 milj. euroa. Aineet, tarvik-
keet ja tavarat ylittävät budjetin noin 0,1 milj. euroa. 

Palvelujen ostoihin on korjattu tiliryhmään Muut toimintakulut budjetoitu 
hulevesimaksu 3,6 milj. euroa tarkastusviraston ohjeen mukaisesti. Yli-
tystä aiheutuu talvihoidon lisäkustannuksista arviolta 6,4 milj. euroa. 
Lopulliset talvihoidon kustannukset selviävät lokakuun lopussa, kun 
lumen varavastaanottopaikat on saatu tyhjiksi ja siisteiksi ja niiden 
maapohjat on saatu tutkittua mahdollisten haitta-aineiden osalta. Koro-
nasta johtuvista puistojen puhtaanapidon kustannuksista, kasvillisuu-
den hoidon ja kunnossapidon lisäkustannuksista sekä leikkialueiden 
riskitekijöiden poistamisesta aiheutuu ylitystä yhteensä 0,8 milj. euroa. 
Kaupunkitekniikan osalta lisäkustannuksia arvioidaan toteutuvan 0,7 
milj. euroa johtuen muun muassa runsaslumisen talven aiheuttamista 
korjaustöistä sekä materiaalien hintojen noususta. Yleisten alueiden 
sopimusten indeksiylitykset ovat arviolta 0,9 milj. euroa. Tietohallinto-
palveluissa palveluiden ostojen arvioidaan toteutuvan 0,2 milj. euroa 
budjetoitua suurempana.

Säästöä palvelujen ostoissa arvioidaan toteutuvan 1,7 milj. euroa joh-
tuen muun muassa kokonaisvastuuhoidon laajentamisen jäämisestä to-
teutumatta sekä Energiarenessanssi-ohjelman, hel.fi- ja digitointi -
projektien viivästymisistä. 

Muissa toimintakuluissa on huomioitu hulevesimaksun korjaus tiliryh-
mään Palvelujen ostot sekä ylitys pysäköinninvalvonnan luottotappioi-
den osalta

Johdon toimenpiteet

Ennusteen perusteella on tarkasteltu kriittisesti määrärahojen käyttöä. 
Ulkovalaistuksesta on saavutettu säästöjä säätämällä valaisinten pa-
loaikoja kesällä. Lisäksi säästöjä on syntynyt muun muassa rekrytointi-
viiveiden takia. Toimiala laatii hakemuksen määrärahojen ylitysoikeu-
desta ennusteen 3/2021 tietojen pohjalta. 

31001 Kaupunkirakenne*)

1000 EUR TUBU 2021 Ennuste 
3/2021
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TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 462 820 481 197
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 3 500 3 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 198 710 202 743
TOIMINTAKATE 267 610 281954
POISTOT 105 425 106 337
TULOS 162 185 175 617

*) Talousarviokohta sisältää kaupunkiympäristön toimialan bruttobudje-
toidut toiminnot: maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus, 
osuus rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudesta, palvelut 
ja luvat -palvelukokonaisuus sekä hallinto- ja tukipalvelut -
palvelukokonaisuus. 

31002 Rakennukset

Tulosbudjetissa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen 236,8 milj. eu-
roa arvioidaan toteutuvan (ennuste 01/2021 toimintakatetavoitteen ar-
vioitiin alittuvan noin 0,4 milj. euroa).

Tulojen ennustetaan ylittävän 540,8 milj. euron tulosbudjetin 6,5 milj. 
eurolla.

Myyntituottoja arvioidaan kertyvän 3,1 milj. euroa budjetoitua enemmän 
johtuen käyttäjäpalveluiden kasvusta sekä Kaupunkiympäristön toimita-
lon rakennuttamispalkkion tuloutuksesta. Lisäksi voimakkaan YKT-
rakentamisen myötä myyntituotot tulevat olemaan odotettua suurem-
mat. Maksutuottoja arvioidaan toteutuvan 1,0 milj. euroa ja muita toi-
mintatuottoja (vuokratuotot ja muut tuotot) 2,4 milj. euroa budjetoitua 
enemmän. Yritysvuokrauksen vuokratulot tulevat kuluvana vuonna 
jäämään yli 5 miljoonaa euroa ja Tukkutorin noin 0,3 milj. euroa suunni-
tellusta muun muassa koronan heikentämän kysynnän vuoksi. Vastaa-
vasti sisäisten vuokratuottojen sekä asuntojen vuokratuottojen arvioi-
daan ylittävän budjetin.

Valmistus omaan käyttöön tulojen arvioidaan alittavan budjetin (12,0 
milj. euroa) noin 2,2 milj. eurolla.

Henkilöstömenoista arvioidaan säästyvän 1,8 milj. euroa rekrytointivii-
veiden vuoksi. Palveluiden ostosta tullaan säästämään noin 1,9 milj. 
euroa. Kustannuksissa varauduttiin KYMP-talon takuuaikaisiin korjauk-
siin, jotka pystytään kattamaan rakennuttamispalkkiolla. Säästöjä lisäk-
si kiinteistönhoitopalveluissa (kustannussäästöä kilpailutusten vuoksi), 
ja kuntotutkimuksia toteutettu noin 40 % keskimääräistä alhaisemmalla 
tasolla. Vastaavasti kattolumien pudotus ja talviurakointi ylittivät budje-
tin. Vuokra- ja vastikekulut tulevat ylittämään budjetin lähes 6,5 milj. eu-
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rolla. Vuokrat ja vastikkeet ovat nousseet 9 % viime vuoden vastaa-
vaan ajanjaksoon nähden. Lisäksi vuoden lopulla valmistuvien vuokra-
hankkeiden arvioidaan nostavan kustannustasoa noin 2 milj. eurolla. 
Aineiden ja tarvikkeiden kulut ylittyvät noin 1,5 milj. eurolla erityisesti 
loppuvuoden kaukolämmön hinnan noususta johtuen.

31002 Rakennukset**)

1000 EUR TUBU 2021 Ennuste 
3/2021

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 540 800 547 250
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 12 000 9 850
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 315 999 320 302
TOIMINTAKATE 236 801 236 798
POISTOT 160 000 151 000
TULOS 76 801 85 798

**) Nettobudjetoitu talousarviokohta 31002

31003 Asuntotuotanto

Tulosbudjetissa asetettu sitova toimintakatetavoite 6,5 milj. euroa ar-
vioidaan toteutuvan.

Tulojen ennustetaan toteutuvan hieman tulosbudjettia alhaisemmalla 
tasolla. Käyttömenojen arvioidaan toteutuvan tulosbudjettia alhaisem-
pina johtuen muun muassa ennakoitua hitaammasta rekrytointien to-
teumasta sekä rakentamisaikaisten lainojen korkojen pysymisestä en-
nakoitua matalampina.

31003 Asuntotuotanto ***)

1000 EUR TUBU 2021 Ennuste 
3/2021

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 23 400 22 450
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 16 857 15 907
TOIMINTAKATE 6 543 6 543
POISTOT 45 45
TULOS 6 498 6 498

***) Nettobudjetoitu talousarviokohta 31003

31004 HSL - ja HSY -kuntayhtymien maksuosuudet
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Maksuosuuksien tulosbudjetti 207,8 milj. euroa ennustetaan ylittyvän 
8,7 milj. euroa, ennusteen ollessa 216,5 milj. euroa.

31006 Tuki HKL liikelaitokselle

Tuen ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin 25,8 milj. euron mukaisesti.

Kaupunkiympäristön toimialan toteutumisennuste johtamis- ja sopeut-
tamistoimenpiteineen on esitetty liitteessä 1 ja käyttötalouden euro-
määräinen ennuste talousarviokohdittain on esitetty liitteessä 2.

Investoinnit

Investoinnit, tulot

Talousarviossa on kiinteää omaisuutta arvioitu myytävän 100 milj. eu-
rolla vuonna 2021. Kauppoja on 30.9 mennessä tehty 45, ja niiden yh-
teiskauppahinta on noin 65 milj. euroa. Talousarvion mukainen myynti-
tavoite ennustetaan toteutuvan. Myyntien vaikutuksen taseeseen ar-
vioidaan olevan 5 milj. euroa. Erotuksena syntyvät myyntivoitot kirja-
taan talousarviokohtaan Kaupunkirakenne.

Rakennusten ja huoneistojen myyntiarvio vuodelle 2021 on noin 20 
milj. euroa, josta taseeseen arvioidaan kirjautuvan noin 6 milj. euroa. 
Erotuksena syntyvät myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan Kaupun-
kirakenne. Syyskuun loppuun mennessä toteutuneita ja loppuvaihees-
sa olevia myyntejä on yhteensä noin 17 milj. eurolla.

Väestönsuojakorvauksia arvioidaan perittävän 0,1 milj. euroa.

Investoinnit, menot

Investointeihin on yhteensä käytettävissä ylitysoikeuksineen 599,0 milj. 
euroa (sisältäen Kruunusillat ylitysoikeutta 17,4 milj. euroa). Investoin-
teihin ennustetaan käytettävä 611,9 milj. euroa, ylitystä ennustetaan 
yhteensä 12,9 milj. euroa.

Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitetut investointimäärära-
hat ylitysoikeuksineen ovat 437,6 milj. euroa. Määrärahan ennustetaan 
ylittyvän noin 1,3 milj. eurolla, ennusteen ollessa 438,9 milj. euroa.

Johdon toimenpiteet

Toteutumista seurataan kuukausittain ja tarvittaessa ryhdytään tilan-
teen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Kaupunkiympäristön toimialan investointien toimintasuunnitelman to-
teutumisennuste on esitetty liitteessä 1 ja investointiennusteen yhteen-
vetotaulukko liitteessä 3
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Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Sitovan tavoitteen, asuntotuotantoedellytysten turvaaminen, seuraavien 
mittareiden ei ennusteta toteutuvan:

 Rakennusoikeutta luovutetaan vähintään 400 000 k-m2. Tavoitteen 
ei ennusteta toteutuvan. Ennuste on 350 000 k-m2. Luovutetun 
asuinrakennusoikeuden määrä oli 30.9 mennessä 206 000 k-m2, 
mikä vastaa noin 2 900 asuntoa. Luovutuksista lähes 85 % ovat ol-
leet vuokrauksia.

 Asuntotuotanto vähintään 1 500 asuntoa. Tavoitteen ei ennusteta 
toteutuvan (tilanne 608/1500). Ennusteessa 2/2021 ennakoidut ris-
kit syksyn urakkakilpailuissa ovat toteutuneet. Tämän hetken arvio 
toteutuvista aloituksista vaihtelee 1 075–1 280 asunnon välillä riip-
puen loppuvuoden kilpailujen onnistumisesta.

  

Ennuste sitovien tavoitteiden toteutumisesta on esitetty liitteessä 4.

Muut toiminnalliset tavoitteet sekä suoritteet ja tunnusluvut

Ennuste muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on esitetty 
liitteessä 5 ja ennuste suoritteiden ja tunnuslukujen toteutumisesta on 
esitetty liitteessä 6.

Ulkopuolinen rahoitus

Kaupunkiympäristön toimialan hakemat ulkopuolisen rahoituksen 
hankkeet on esitetty liitteessä 7.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39841

leena.sutela(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimintasuunnitelman toteutumisennuste_03_2021
2 Käyttötalouden euromääräinen ennuste talousarviokohdittain
3 Investointien euromääräinen ennuste talousarviokohdittain
4 Ennuste sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
5 Ennuste muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
6 Ennuste suoritteiden ja tunnuslukujen toteutuminen
7 Ulkopuolinen rahoitus

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Ville Vastamäki, Markku Riekko

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 31.08.2021 § 404

HEL 2021-004415 T 02 02 01

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunkiympäris-
tön toimialan vuoden 2021 toisen talousarvion toteutumisennusteen ti-
lanteesta 30.6.2021.

Käsittely

31.08.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Leena Sute-
la. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

04.05.2021 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi
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§ 593
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kau-
punkiympäristön toimialan talousarviokohdan 3 10 01 Kaupunkira-
kenne käyttömenojen ylityksestä vuodelle 2021

HEL 2021-010877 T 02 02 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle kaupun-
kiympäristön toimialalle talousarviokohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne 
oikeuden ylittää sille vuodeksi 2021 myönnetyt sitovat käyttötalouden 
määrärahat 4,0 milj. eurolla.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Kari Pudas, tekninen johtaja, puhelin: 310 15291

kari.pudas(a)hel.fi
Hannu Seppälä, infrapäällikkö, puhelin: 310 38017

hannu.k.seppala(a)hel.fi
Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39841

leena.sutela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarviokohta 3 10 01 Kaupunkirakenne

Käyttömenoja ennustetaan toteutuvan 202,7 milj. euroa tulosbudjetin 
ollessa 198,7 milj. euroa. Sitova käyttömenojen määrä ylitetään arviolta 
4,0 milj. eurolla.

Säästöjä arvioidaan kertyvän henkilöstömenojen osalta 3,0 milj. euroa, 
vuokrista 0,5 milj. euroa sekä avustuksista 0,4 milj. euroa. 

Palvelujen ostojen tiliryhmän arvioidaan ylittyvän yhteensä 10,9 milj. 
euroa (tiliryhmään on korjattu tiliryhmään muut toimintakulut tiliryhmään 
budjetoitu hulevesimaksu 3,6 milj. euroa tarkastusviraston ohjeen mu-
kaisesti).
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Ylitys johtuu talven ennätyksellisten lumisateiden aiheuttamien liiken-
nealueiden lumenpoistotöiden merkittävästä kustannusten kasvusta. 
Tammikuun ennätyksellinen kahden vuorokauden lumensadanta (ete-
läiset kaupunginosat 40 ja pohjoiset 60 cm) aiheutti liikenneturvallisuu-
den heikentymistä ja katujen lumenpoiston merkittävät lisäkustannuk-
set. Viisi lumen varavastaanottopaikkaa jouduttiin ottamaan käyttöön. 
Lumen siirtäminen myöhemmässä vaiheessa näistä varapaikoista var-
sinaisiin vastaanottopaikkoihin aiheutti suuret lisäkustannukset. Lopulli-
set kustannukset selviävät lokakuun lopussa, kun lumen varavastaa-
nottopaikat on saatu tyhjiksi ja siisteiksi ja niiden maapohjat on saatu 
tutkittua mahdollisten haitta-aineiden osalta. Toteutunut riski on suu-
ruusluokaltaan 6,4 miljoonaa euroa.

Lisäksi käyttömenojen ylitystä aiheutuu koronasta johtuvista puistojen 
puhtaanapidon kustannuksista, kasvillisuuden hoidon ja kunnossapidon 
lisäkustannuksista sekä leikkialueiden riskitekijöiden poistamisesta yh-
teensä 0,8 milj. euroa. Koronan myötä kasvanut virkistysalueiden käyt-
tö edellyttää vanhojen ja suosittujen ulkoilualueiden rakenteiden kun-
nostusta. Myös puistojen käyttöaste on koronan seurauksena kasva-
nut, mikä on aiheuttanut lisätarvetta puhtaanapidolle, uusille ja isommil-
le roska-astioille sekä niiden lisätyhjennyskerroille. Kasvillisuuden hoi-
don ja kunnossapidon lisäkustannukset johtuvat erittäin kuivan kesän 
takia lisätystä kastelusta.

Kaupunkitekniikan osalta lisäkustannuksia arvioidaan toteutuvan 0,7 
milj. euroa johtuen muun muassa runsaslumisen talven aiheuttamista 
korjaustöistä sekä materiaalien hintojen noususta. Yleisten alueiden 
sopimusten indeksiylitykset ovat arviolta 0,9 milj. euroa.

Tietohallintopalveluissa palveluiden ostojen arvioidaan toteutuvan 0,2 
milj. euroa budjetoitua suurempana.

Säästöä palvelujen ostoissa arvioidaan toteutuvan 1,7 milj. euroa joh-
tuen muun muassa kokonaisvastuuhoidon laajentamisen jäämisestä to-
teutumatta sekä Energiarenessanssi-ohjelman, hel.fi- ja digitointi -
projektien viivästymisistä. Lisäksi säästöä kertyy yleiskulujen osalta.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyvät noin 0,1 milj. euroa.

Muut kulut alittavat talousarvion 3,0 milj. eurolla. Muissa toimintakuluis-
sa on huomioitu hulevesimaksun korjaus tiliryhmään Palvelujen ostot. 
Muihin toimintakuluihin sisältyvien pysäköinninvalvonnan luottotappioi-
den arvioidaan ylittävän budjetin 0,7 milj. eurolla. Valtaosa tappioista 
on virhemaksuja ja siirtokorvauksia, joita ei ole saatu perittyä ulosotto-
toimin sekä ulkomaan rekisterissä olevilla ajoneuvoilla aiheutettuja vir-
heitä ja siirtoja, joita ei saada perittyä, koska ajoneuvojen omistaja tai 
haltijatietoja ei ole mahdollista saada. Esimerkiksi Viron ajoneuvorekis-
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teristä ei mainittuja tietoja luovuteta. Asian kehittämiseksi on muun 
muassa valtioiden ministeritapaamisessa perustettu työryhmä. Diplo-
maattisen kokemattomuuden piirissä oleville ajoneuvoille tehtyjä virhe-
maksuja ei laiteta ulosottoon.

Johdon toimenpiteet

Toimiala havaitsi riskin toimintamenojen ylittymiselle jo vuoden 2021 
ensimmäisen ennusteen yhteydessä. Tuolloin käynnistettiin tarkastelu, 
millä toimenpiteillä menojen ylittyminen voitaisiin estää tai sitä voitaisiin 
pienentää. Ulkovalaistuksen käyttöaikoja päätettiin lyhentää kesäkau-
den ajaksi, mutta syksyllä tapahtunut energian hinnan nousu on syönyt 
käyttöaikojen lyhentämisellä saavutettuja säästöjä. Henkilöstömenoissa 
on syntynyt säästöjä, kun vakansseja ei ole kyetty täyttämään heti nii-
den vapauduttua. Toimiala jatkaa edelleen keinojen etsimistä määrära-
haylityksen pienentämiseksi.

Käyttömenojen ylitys tarkentuu tilinpäätöksen valmistuttua tammikuus-
sa 2022.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Kari Pudas, tekninen johtaja, puhelin: 310 15291

kari.pudas(a)hel.fi
Hannu Seppälä, infrapäällikkö, puhelin: 310 38017

hannu.k.seppala(a)hel.fi
Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39841

leena.sutela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Ville Vastamäki
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§ 594
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Hitas-
osakkeiden vuoden 2021 ostoon varatun määrärahan ylitysoikeu-
desta

HEL 2021-011416 T 02 02 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punkiympäristölautakunta oikeutettaisiin ylittämään talousarviokohdas-
sa 80601, HITAS-osakkeiden ostaminen, kaupunkiympäristölautakun-
nan käytettäväksi vuodelle 2021 osoitettu määräraha 500 000 eurolla.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Heidi Autiosuo, myyntineuvottelija, puhelin: 310 21014

heidi.autiosuo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön vuodelle 2021 on varattu 
1 000 000 euron suuruinen määräraha Hitas-osakkeiden ostoa varten. 
Vuoden 2021 tiedossa oleva käyttö on 987 698,97 euroa. Vuoden 2021 
aikana on ostettu kahdeksan Hitas-huoneistoa, joista kolme maksettiin 
kokonaisuudessaan. Vuoden 2021 määrärahoista on lisäksi maksettu 
vuosina 2019 - 2020 ostettujen Hitas-osakkeiden kauppahintaeriä. 

Tänä vuonna on näillä näkymin tulossa vielä kolme Hitas-huoneiston 
kauppaa, joista yksi maksetaan kokonaan ja kahdesta ensimmäiset 
erät maksetaan kuluvan vuoden määrärahoista. Edellä olevan johdosta 
kaupunkiympäristölautakunta esittää, että kaupunginhallitus oikeuttaisi 
kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään talousarviokohdassa  80601, 
HITAS-osakkeiden ostaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytet-
täväksi vuodelle 2021 osoitetun määrärahan 500 000 eurolla.

Hitas-yhtiö Maksetut erät, 
euroa

%-osuus Lisätiedot
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As Oy Jätkäsaa-
ren Azorit

 13 703  14 % Ostettu 2019

As Oy Helsingin 
Sinivuokko

 38 817  50 % Ostettu 2020

As Oy Helsingin 
Valkovuokko

 43 334  50 % Ostettu 2020

As Oy Helsingin 
Ariadne

 79 450  70 % Ostettu 2020

As Oy Helsingin 
Metsävuokko

 43 439  80 % Ostettu 2020

As Oy Helsingin 
Koskelanpiha

151 868 100 % Ostettu 2021

As oy Helsingin 
Odysseus

 38 621  56 % Ostettu 2021

As Oy Helsingin 
Kollikallio

 87 340 100 % Ostettu 2021

As Oy Helsingin 
Sivellin

 34 094  40 % Ostettu 2021

As Oy Helsingin 
Aurinkoampeeri

 84 120  40 % Ostettu 2021

As Oy Helsingin 
Geowatti

 73 240  41 % Ostettu 2021

Asunto Oy Hel-
singin Priki Jo-
hanna

173 445 100 % Ostettu 2021

Asunto Oy Hel-
singin Siili

126 228 100 % Ostettu 2021

Asunto Oy Sa-
moan Fale, Hel-
sinki

  Ostetaan 
2021

Asunto Oy Hel-
singin Lähetti 1

  Ostetaan 
2021

 987 699   
    
    

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Heidi Autiosuo, myyntineuvottelija, puhelin: 310 21014

heidi.autiosuo(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 595
Merkuriuksentie, katusuunnitelman hyväksyminen, Suutarila

HEL 2021-000467 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Merkuriuksentien katu-
suunnitelman piirustus nro 31320/1.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Anni Tirri, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro 31320/1
2 Suunnitelmapiirustus nro 31320/1
3 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

Merkuriuksentie on nykyinen asuntokatu, joka perusparannetaan. Ka-
tuväli Lasinpuhaltajantie - Saturnuksentie on asemakaavan mukainen 
jalankulku- ja pyörätie. Osa kadusta on tällä hetkellä päällystämätöntä 
sorakatua, joka rakennetaan uudelleen ja asfaltoidaan. Perusparan-
nuksen yhteydessä saneerataan vesihuoltolinjat sekä parannetaan lii-
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kenteen turvallisuutta lisäämällä hidasteita ajonopeuksien hillitsemisek-
si. Katusuunnitelma perustuu voimassa oleviin asemakaavoihin nro 
7480 (tullut voimaan 20.1.1977), nro 8735 (tullut voimaan 21.12.1984) 
ja nro 11460 (tullut voimaan 25.5.2007). Kadun pääasiallisia käyttäjiä 
ovat alueen asukkaat ja osittain läpikulkeva jalankulku- ja pyöräliiken-
ne.            

Suunnitelma

Merkuriuksentie nro 31320/1 (liite 2)

Merkuriuksentie peruskorjataan ja rakennetaan sorapintaiselta osaltaan 
uudelleen. Merkuriuksentie on asuntokatu, jonka länsipäässä on kaksi 
vain jalankululle ja pyöräilylle varattua osuutta. Ajoradan osuudella ka-
dulla on erillinen jalkakäytävä kadun pohjoisreunassa. Ajoradan leveys 
on 6,0 metriä ja jalkakäytävän 2,5 metriä. Jalankulku- pyörätieosuuksil-
la leveys on 3,5 metriä.

Katu päällystetään asfaltilla. Kadulle sijoitetaan kolme kavennusta hillit-
semään ajonopeuksia. Vesihuolto saneerataan ja valaistus uusitaan.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee suunnitelmaselostuksesta nro 
31320 (liite 1). 

Katu sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toi-
mivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” so-
pimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten 
kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat: Helsingin kaupunki, Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Säh-
köverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjake-
lu Oy, Cinia Cloud Oy

Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli si-
toutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa koh-
teessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen ete-
nemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennus-
hankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selos-
tukset. 

Merkuriuksentien katusuunnitelmat olivat ensimmäisen kerran esillä 
1.−14.6.2020 ja nähtävillä 9.−22.12.2020. Suunnitelmaluonnoksen esit-
telytilaisuus asukkaille pidettiin osana virtuaalisia Uutta Koillis-Helsinkiä 
-tilaisuuksia 1.6.2020 ja 9.12.2020. Samaan aikaan suunnittelussa oli 
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10 muuta alueen katua, jotka hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakun-
nassa 9.3.2021.

Nähtävillä olon aikana Merkuriuksentien katusuunnitelmaehdotukseen 
kohdistui neljä muistutusta. Kolme muistutusta käsitteli ajoradan hidas-
teita, niille ehdotettiin uusia paikkoja tai poistoja. Osa näistä muistutuk-
sista koski myös muita alueen katuja. 

Yhdessä muistutuksista vaadittiin aiemmassa suunnitelmaversiossa 
esitettyä pysäköintipaikkojen poistoa ja läpiajon estämistä. Aiemmassa 
suunnitelmaehdotuksessa Merkuriuksentielle oli esitetty ajoradan var-
teen sijoittuvia pysäköintipaikkoja ja erillistä jalkakäytävää välille Ura-
nuksentie−Saturnuksentie. Kyseinen katuväli on tällä hetkelle leveä so-
rakenttä ja sitä käytetään pysäköintiin. Katutilan leveys olisi mahdollis-
tanut turvallisen pysäköinnin ja jalankulun eriyttämisen ja asukkailta oli 
tullut toiveita pysäköintipaikkojen säilyttämisestä. Esitys oli asemakaa-
van vastainen, sillä asemakaavassa katuosuus on osoitettu jalankulun 
ja pyöräilyn reitiksi. Tämän muistutuksen takia suunnitelma palautettiin 
uudelleen valmisteluun. Muistutukset aiempaan suunnitelmaehdotuk-
seen on käsitelty erillisessä liitteessä (liite 3).

Katusuunnitelmaluonnos on ollut uudelleen esillä Helsingin kaupungin 
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat 19.5.−1.6.2021 välisen ajan. 
Esillä olon aikana tuli puhelimitse palaute, jossa todettiin että uusiin hi-
dastekavennuksen sijainteihin oltiin tyytyväisiä.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut nähtävillä 8.−21.9.2021 välisen ajan. 
Suunnitelman nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualu-
een kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Nyt hyväksyttävänä olevaan katusuunnitelmaehdotukseen ei ole jätetty 
muistutuksia.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman rakennuskustannukset ovat 1 200 000 euroa 
(alv. 0 %). Kustannukset jakautuvat seuraavasti:

  

 yht. euroa (alv. 0 %) euroa/m² (alv. 0 %)
Merkuriuksentie 1 200 000 500

Kadun vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 9 500 euroa (alv. 0 %). 

Rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talous-
arvioehdotuksessa alkaen vuodesta 2024.
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Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 01 01 Katujen uudisra-
kentaminen

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, 

Maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 mom. kohdan 11 mukaan kaupunkiym-
päristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunni-
telman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteelli-
sesti vähäisiä suunnitelmia.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Anni Tirri, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro 31320/1
2 Suunnitelmapiirustus nro 31320/1
3 Muistutusten käsittely

Oheismateriaali

1 Muistutus1, 22.12.2020
2 Muistutus2, 22.12.2020
3 Muistutus3, 20.12.2020
4 Muistutus4, 10.12.2020

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
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Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu/Haapanen Sami
Hallinto- ja lakipalvelut, tietopalvelut/Krook Tanja
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§ 596
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Laura Kolben toivomusponnesta, joka koskee satama-
alueiden rakentamisaikaista viihtyisyyttä Eteläsatamassa ja Länsi-
satamassa

HEL 2021-001646 T 00 00 03

Hankenumero 5264_204

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Satamatoimintojen uudelleenjärjestely käynnistää laajamittaisen muu-
tosprosessin merellisen Helsingin ytimessä, kun satamatoiminnoille va-
ratut alueet vapautuvat muuhun käyttöön. Eteläsataman maankäyttöä 
kehitetään ja alue rakentuu osaksi laajenevaa keskustatoimintojen 
aluetta ja kävelykeskustaa. Maankäytön muutoksen tavoitteena on 
edistää keskustan vetovoimaa ja viihtyisyyttä, tukea yritystoimintaa se-
kä rakentaa Helsingin niemeä kiertävää rantareittiä. Länsisatamassa ei 
ole tiedossa samanlaista alueenkäytön muutosta satama-alueen jää-
dessä nykyiseen käyttöön.

Uuden kaupunkistrategian mukaan Eteläsatamasta kehitetään elämyk-
sellinen keskus, jossa kulttuuri ja vapaa-aika ovat vahvasti läsnä. Ete-
läsatamalla on tärkeä rooli Helsingin merellisyyden kehittämisessä ja 
kesällä järjestetty Helsinki Biennaali osoitti rannan merkityksellisyyden. 
Lyypekinlaiturille, reittiliikenteen lähtöpaikalle rakennettu paviljonki teki 
Biennaalin näkyväksi Eteläsatamassa ja Biennaali voisi mahdollisesti 
olla yksi tällainen väliaikainen toiminto, joka voisi levittäytyä alueelle 
laajemmin tulevina vuosina 2023 ja 2025.

Eteläsataman rakentaminen tulee tapahtumaan vaiheittain ja alueella 
tulee olemaan rakennustyömaita sekä väliaikaisia järjestelyjä useam-
man vuoden ajan. Työmaat Helsingin merellisessä sydämessä tulevat 
olemaan kaupungin näkyvimpiä ja keskeisimpiä rakennustyömaa-
alueita. Osa yleisistä katu- ja jalankulkualueista tullaan toteuttamaan 
ensin väliaikaisin järjestelyin ja viimeistelemään vasta ympäröivien ra-
kennushankkeiden valmistuttua. Väliaikaiset järjestelyt saattavat olla 
paikallaan useamman vuoden ajan ja rakennustyömaan aikaisilla jär-
jestelyillä voidaan vaikuttaa alueen viihtyisyyteen ja toiminnallisuuteen 
mahdollistamalla alueelle väliaikaisia toimintoja.

Kaupunkiympäristön toimiala käynnistää vuonna 2022 selvityksen sa-
tamatoiminnoilta vapautuvien maa-alueiden väliaikaisen käytön mah-
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dollisuuksien kartoittamiseksi Eteläsataman alueella. Länsisatamassa 
nykyinen satama-alue on jäämässä satama-alueeksi, eikä siellä ole 
tarpeen järjestää vastaavia viihtyvyyttä tukevia väliaikaistoimintoja kuin 
Eteläsatamassa.

Selvityksen tavoitteena on tutkia millaisia väliaikaiskäyttöjä alueelle olisi 
mahdollista osoittaa. Väliaikaisten toimintojen mahdollistamisella yllä-
pidetään alueen viihtyisyyttä, tuetaan asukaslähtöistä, matalan kynnyk-
sen kaupunkitoimintaa sekä pienyritystoimintaa. Alueiden väliaikaisten 
toimintojen sekä vaiheittaisen muutoksen aikataulut sovitetaan satama-
toimintojen siirtymisen ja muutosten aikatauluihin.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Salla Hoppu, johtava arkkitehti, puhelin: 310 37240

salla.hoppu(a)hel.fi

Liitteet

1 Kolbe Laura, toivomusponsi, Kvsto 3.2.2021 asia 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi

Hyväksyessään 3.2.2021 periaatepäätöksen satamatoimintojen uudel-
leenjärjestelyistä kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan valtuutettu 
Laura Kolben toivomusponnen:

Hyväksyessään periaatepäätöksen satamatoimintojen uudelleenjärjes-
telyistä kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän, miten Eteläsata-
man ja Länsisataman tulevan rakentamisen aikana voidaan ylläpitää 
alueiden viihtyvyyttä sekä kannustaa asukaslähtöiseen, matalan kyn-
nyksen kaupunkitoimintaan ja pienyrittäjyyteen.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 10.9.2021 mennessä. 
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Kaupunginkanslia on myöntänyt vastaukselle lisäaikaa 16.11.2021 
saakka.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Salla Hoppu, johtava arkkitehti, puhelin: 310 37240

salla.hoppu(a)hel.fi

Liitteet

1 Kolbe Laura, toivomusponsi, Kvsto 3.2.2021 asia 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2021 75 (121)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/15
02.11.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  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

§ 597
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Björn Månssonin toivomusponnesta koskien selvitystä 
Olympiaterminaalin käytöstä

HEL 2021-001628 T 00 00 03

Hankenumero 5264_203

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Silja Borgarsdottir Sandelin: Pyydän asian pöydälle seuraavaan ko-
koukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Salla Hoppu, johtava arkkitehti, puhelin: 310 37240

salla.hoppu(a)hel.fi

Liitteet

1 Månsson Björn, toivomusponsi, Kvsto 3.2.2021 asia 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Satamatoimintojen keskittämistoimien seurauksena Olympiaterminaali 
ja Satamatalo vapautuvat satamatoiminnoilta muuhun käyttöön. Ra-
kennuksille etsitään uutta käyttöä käynnissä olevalla Makasiinirannan 
konsepti- ja laatukilpailulla. Uusi käyttötarkoitus ja sen soveltuvuus 
Olympiaterminaaliin sen käyttöhistoriaan nähden tulee tutkittua kilpai-
luehdotusten kautta. Kaupunki ohjaa konsepti- ja laatukilpailun suunnit-
telua kilpailuohjelmalla sekä voimassa olevin asemakaavamääräyksin. 
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Kilpailuohjelmassa todetaan, että Olympiaterminaalilla on suojeluarvo-
ja, jotka tulee turvata ja ottaa huomioon rakennuksen tulevan käytön 
suunnittelussa. Säilytettäviä ominaispiirteitä ovat julkisivun ja vesikaton 
kaupunkikuvallinen arvo sekä matkustajahallin yhtenäisyys ja tilan 
avoimuus. Kaupunkikuvallista arvoa on erityisesti rakennuksen vesika-
ton muodolla ja sisäänkäyntikatoksella. Olympiaterminaalin rakennus-
historialliset arvot on turvattu asemakaavalla, joka suojelee julkisivujen 
lisäksi rakennuksen merkittävimmän sisätilan, matkustajahallin sekä si-
säänkäyntikatoksen.

Asemakaavoituspalvelu on tilannut myös Olympiaterminaalin ja Sata-
matalon rakennushistoriallisen selvityksen. Selvityksen pohjalta on tar-
koituksena tunnistaa rakennusten erityiset rakennushistorialliset suoje-
luarvot, joiden säilyminen turvataan rakennuksen uuden käyttötarkoi-
tuksen vaatimissa muutostöissä ja tarkistaa suojelumääräykset alueelle 
laadittavassa asemakaavan muutoksessa.

Olympiaterminaalin historia kaupungin vanhimpana matkustajatermi-
naalina otetaan huomioon Makasiinirannan laatu- ja konseptikilpailun 
tulosten arvioinnissa. Uusien käyttötarkoitusten soveltuvuus rakennuk-
seen harkitaan kilpailuehdotusten arvioinnin yhteydessä sekä myö-
hemmin asemakaavan muutoksen yhteydessä.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi

Hyväksyessään 3.2.2021 periaatepäätöksen satamatoimintojen uudel-
leenjärjestelyistä kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan valtuutettu 
Björn Månssonin toivomusponnen:

Hyväksyessään periaatepäätöksen satamatoimintojen uudelleenjärjes-
telyistä kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän, miten Olympiater-
minaalin käytössä voi ottaa huomioon rakennuksen historia kaupungin 
vanhimpana matkustajaterminaalina.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 10.9.2021 mennessä. 
Kaupunginkanslia on myöntänyt vastaukselle lisäaikaa 16.11.2021 
saakka.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Salla Hoppu, johtava arkkitehti, puhelin: 310 37240
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salla.hoppu(a)hel.fi

Liitteet

1 Månsson Björn, toivomusponsi, Kvsto 3.2.2021 asia 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2021 78 (121)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/16
02.11.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  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

§ 598
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Matti Parpalan toivomusponnesta, joka koskee risteilijä-
laiturin säilyttämistä nykyisessä käytössä Katajanokanlaituri 4:n 
kaava-alueella

HEL 2021-005700 T 00 00 03

Hankenumero 4428_8

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Katajanokanlaituri 4:n asemakaava ja asemakaavan muutos on laadittu 
yhteistyössä Helsingin Sataman kanssa ja kaavan valmistelussa on 
otettu huomioon alueen nykyisen risteilijälaiturin toiminta. Kaava-alue 
voidaan toteuttaa vaiheittain ja kaavan mahdollistama uudisrakennus 
voidaan ottaa käyttöön nykyisen risteilijätoiminnan aikana.

Alueen rakentaminen on jo alkanut paikalla olevan varastorakennuksen 
purkutöillä. Purkutöiden jälkeen alkaa pääkonttori- ja hotellirakennuk-
sen rakentaminen. Rakennussuunnittelussa on otettu huomioon alueen 
nykyinen käyttö ja risteilijätoiminnan aiheuttamat ympäristöhäiriöt, eri-
tyisesti satamatoiminnan aiheuttama melu, joten rakennus voidaan ot-
taa käyttöön risteilijälaiturin toiminnan jatkuessa.

Uuden rakennuksen lähiympäristö rakennetaan valmiiksi rakennuksen 
rakentamisen yhteydessä. Meren puolella yleisen jalankulun reitti ja ul-
koalueet saatetaan rakentaa ensin väliaikaisina kevyinä ratkaisuina. 
Risteilijälaiturin kohdalle rakennettavan ranta-alueen maanpinnan koro-
tus ja rantamuurin mahdollinen uusiminen tapahtuu vasta rakennuksen 
käyttöönoton jälkeen. Ranta-alueen muutostyöt liittyvät laajempaan 
alueelliseen tulvasuojausratkaisuun, jonka aikatauluista, toteuttamista-
voista ja vastuista päätetään erikseen.

Satamatoimintojen edellytyksistä huolehtiminen on Helsingille tärkeää 
ja myös risteilyalusten laiturikapasiteetti on pyrittävä varmistamaan. 
Helsingin kaupungin näkökulmasta on tavoiteltavaa säilyttää kaava-
alueella oleva risteilijälaituri nykyisessä käytössään siihen saakka kun-
nes Katajanokan ranta-alueiden rakentaminen on ajankohtaista.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
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Salla Hoppu, johtava arkkitehti, puhelin: 310 37240
salla.hoppu(a)hel.fi

Liitteet

1 Parpala Matti, toivomusponsi, Kvsto 5.5.2021 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi

Hyväksyessään 5.5.2021 Katajanokanlaituri 4:n asemakaavan ja ase-
makaavan muutoksen kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan valtuu-
tettu Matti Parpalan toivomusponnen:

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupunginvaltuusto 
edellyttää selvitettävän mahdollisuutta sille, että matkailun edellytysten 
turvaamiseksi kaava-alueella oleva risteilijälaituri pysyisi nykyisessä 
käytössään mahdollisimman pitkään. Ensisijaisesti selvitetään mahdol-
lisuutta säilyttää risteilijälaituri käytössä siihen asti, kunnes Tukholman 
liikenne on siirtynyt Eteläsatamasta Katajanokalle ja risteilijäkapasiteet-
tia vapautuu Eteläsatamaan; toissijaisesti vähintään siihen asti, kunnes 
kaava-alueelle osoitettu rakennus on valmis.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 31.10.2021 mennessä. 
Kaupunginkanslia on myöntänyt vastaukselle lisäaikaa 16.11.2021 
saakka.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Salla Hoppu, johtava arkkitehti, puhelin: 310 37240

salla.hoppu(a)hel.fi

Liitteet

1 Parpala Matti, toivomusponsi, Kvsto 5.5.2021 asia 10
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 599
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
kuntalaisaloitteesta, joka koskee Marjaniemen siirtolapuutarhan 
suojelua asemakaavalla

HEL 2021-008319 T 10 03 03

Hankenumero 5264_206

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle:

Marjaniemen siirtolapuutarhan alueella on voimassa asemakaava nro 
10265, joka on tullut voimaan vuonna 17.3.1997. Voimassa oleva ase-
makaava on ensimmäinen alueelle laadittu kaava. Kaavaselostuksen 
johdannossa kerrotaan: ”Kun Helsingin yleiskaava 1992 määrittelee 
siirtolapuutarhat suojelukohteiksi, on kaavoitusosastolla laadittu siirto-
lapuutarhalle ja sen viereiselle, samoin vailla asemakaavaa olevalle 
Roihuvuoren metsäiselle rinteelle säilyttävä asemakaava.” Kaavan mu-
kaan siirtolapuutarhan alue on ryhmäpuutarha- ja palstaviljelyaluetta 
(RP). Lisäksi kaavaan merkitty mm. mökkien rakennusalat, palstojen 
rajat, puutarhan sisäiset kulkureitit ja sanallisia määräyksiä mm. mök-
kien materiaaleista ja ulkonäöstä sekä aidoista.

Voimassa olevassa yleiskaavassa Marjaniemen siirtolapuutarhan alue 
on virkistys- ja viheraluetta. Yleiskaavan kulttuuriympäristöt-
teemakartassa puutarha on merkitty Helsingin kulttuurihistoriallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävät alueet 
–luokkaan.

Marjaniemen siirtolapuutarha ry:n tavoitteet alueen luonteen säilyttämi-
sestä ovat hyviä ja kannatettavia. Viimeisin yleiskaava ja sen yhtey-
dessä tehty arvo-alueluokitus, joka on jatkoa edellisten yleiskaavojen 
linjauksille, sekä voimassa oleva säilyttävä asemakaava tarkkoine 
määräyksineen turvaavat alueen toiminnan ja luonto- ja kulttuuriarvot 
kattavasti eikä asemakaavalliseen suojeluun ole tarvetta.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Mikko Näveri, johtava arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi
Pihla Sillanpää, Maisema-arkkitehti, puhelin: 31033671

pihla.sillanpaa(a)hel.fi
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Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloite,13.7.2021, Marjaniemen siirtolapuutarhan 
asemakaavatasoinen suojelu, Marjaniemen siirtolapuutarha ry

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalaisaloite

Marjanieman siirtolapuutarha ry esittää kuntalaisaloitteessa (saapunut 
14.7.2021) Marjaniemen siirtolapuutarha-alueen asemakaavatasoista 
suojelua. Esitys perustuu alueen luonto-, kulttuuri- ja yhteisöarvoihin. 

Luontoarvot:

Siirtolapuutarhan-alue on osa Strömsinlahdelta lähtevää viherkäytävää. 
Viherkäytävä ja alueen urbaani vehreä monipuolinen kasvillisuus mah-
dollistavat alueelle 45 pesivän lintulajin sekä säännöllisesti esiintyvän 
runsaan lintukannan. Vuoden aikana alueella havaitaan noin 70 eri lin-
tulajia, kultarinnasta, satakielestä, kuningaskalastajasta ja pikkutikasta 
aina kanahaukkaan ja merikotkaan. Viereinen Roihuvuoren rinne on 
arvokas lintualue ja siellä sijaitsevat myös suojellut hiidenkirnut.

Alueen läpi kulkevaa Mustapuroa on kunnostettu, ja siitä on tullut meri-
taimenen kutupaikka. Alueella on mehiläistarha ja alueen yli tuhat he-
delmäpuuta luovat tärkeän ympäristön mehiläisille. Alue onkin mesipis-
tiäisten ja päivä- ja yöperhosten paratiisi.

Marjaniemi on hiljainen alue. Itäväylän bulevardisointi tukee sitä, että 
alueella on tarjota suojapaikka melulta.

Kulttuuriarvot:

Marjaniemen mökkien tyyppipiirustukset on laatinut arkkitehti Lauri Pa-
jamies, joka toimi Helsingin kaupungin palveluksessa 1939–1956, vii-
meksi kaupunginarkkitehtina. Marjaniemi on toiminut mallina Pakilalla. 
Nämä ovat Helsingin suurimmat siirtolapuutarhat, molemmissa on 320 
mökkiä. Alueen värimaailma perustuu jälleenrakennuskauden puutalo-
jen värikarttoihin.
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Museovirasto on jo 2005 ehdottanut, että Marjaniemi merkittäisiin val-
takunnallisesti merkittävästi kulttuuriympäristöksi, kuten Kumpula ja 
Herttoniemi, jotka ovatkin saaneet asemakaavatasoisen suojelumer-
kinnän.

Olympiavuonna 1952 rakennettu sauna on yksi Itä-Helsingin harvoista 
avoimista yleisistä saunoista. Moni tuntee Marjaniemen alueen siitä, et-
tä presidentti Tarja Halonen toimii siellä mökkiläisenä. Muiden siirtola-
puutarhojen tapaan Marjaniemessä on esimerkiksi omenapuiden ja pe-
rennojen ainutlaatuisia perinnelajikkeita, joita ei vielä ole luetteloitu.

Marjaniemen siirtolapuutarhassa on viljelyn rinnalla runsaasti perinteis-
tä yhteisötoimintaa, kuten käsityökerho, kroketti, lapsille suunnattu toi-
minta, luonto-, lintu- ja taimenretkiä ja näytelmätyö.

Yhteisöarvot:

Marjaniemen siirtolapuutarha-alue on tärkeä kaupunkipuisto monille lä-
hiseudun asukkaalle ja yhteisölle. Iiris-keskus kouluttaa näkövammai-
sia liikkumaan ja kouluttamista helpottaa alueen turvallinen ympäristö. 
Monet perhepäivähoitajat hoitolapsineen viettävät alueella säännölli-
sesti aikaa.

Perinteiset tapahtumat, kuten juhannusjuhlat, keräävät osallistujia lä-
hialueilta. Yhteistyötä lähialueiden kanssa on muutenkin ideoitu ja to-
teutukset tulevat jatkumaan korona-ajan jälkeen. Alue sopii mainiosti 
muun muassa puistojumppiin ja pienehköihin tapahtumiin, joissa esi-
merkiksi Stoa on luontainen kumppani.

Mökkiläisillä on yhteensä tuhansien vuosien kaupunkiviljelykokemus, 
jota voidaan mainiosti hyödyntää kaupunkiviljelyn tärkeyden yhä koros-
tuessa.

Marjaniemen alue on toimiva kaupunkipuisto ja kun Itä-Helsingin kes-
kustan suunnittelu ja rakentaminen etenevät, alue pystyy toimimaan 
osana viherkäytävää ja Itä-Helsingin kulttuurikäytävää ja tarjoamaan 
kiehtovan kontrastin uuden rakennuskannan välittömässä läheisyydes-
sä – ja samalla tarjoamaan virkistävän alueen niin mökkiläisille, lähi-
seudun asukkaille, linnuille, mehiläisille ja taimenille. Tässä toteutuu 
kaupungin viher- ja virkistysstrategiassa tavoittelema historiallinen ker-
roksellisuus ja maisematilan vaihtelevuus.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 15.10.2021 mennessä. 
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Kaupunginkanslia on myöntänyt vastaukselle lisäaikaa 15.11.2021 
saakka.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Mikko Näveri, johtava arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi
Pihla Sillanpää, Maisema-arkkitehti, puhelin: 31033671

pihla.sillanpaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloite,13.7.2021, Marjaniemen siirtolapuutarhan 
asemakaavatasoinen suojelu, Marjaniemen siirtolapuutarha ry

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 30.8.2021

HEL 2021-008319 T 10 03 03

Marjaniemen siirtolapuutarha ry on tehnyt kuntalaisaloitteen 13.7.2021 
Helsingin kaupunginmuseolle, jossa se esittää Marjaniemen siirtola-
puutarha-alueen asemakaavatasoista säilyttävää suojelua. Kaupun-
ginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuu-
riympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Alueen historiaa

Kaupunginvaltuusto päätti 1.11.1944 luovuttaa Marjaniemen ryhmä-
puutarhaa varten 115000 m2 suuruisen alueen, ja joulukuussa 1944 se 
päätti vuokrata palstat viljelijöille 1.1.1945 alkaen. Alueen asemapiirros 
suunniteltiin asemakaavaosastolla, ja siirtolapuutarhamajojen tyyppipii-
rustukset (tyypit MaPm1, MaPm2 ja MaPm3, hyväksytty 15.10.1945) 
laati arkkitehti Lauri Pajamies. Käymälä- ja vajarakennusten piirustuk-
set on signeerannut kaupunginarkkitehti Hilding Ekelund maaliskuussa 
1945. Rakennusmestari Eric Burjamin vuonna 1950 suunnittelema 
sauna rakennettiin vuonna 1952. Kerhotalon piirustukset laati arkkitehti 
Imre Weöres vuosina 1963-1964, ja se valmistui vuonna 1970.
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Siirtolapuutarhalle tunnusomaisia ovat suuret palstakorttelit ja loivasti 
kaartuvat käytävät. Käytäviin nähden eri tavoin sijaitsevat siirtolapuu-
tarhamajat luovat niiden tilarakenteelle ominaisen vaihtelun. Leikatuilla 
tasakorkuisilla orapihlaja-aidoilla on tärkeä merkitys käytävätilan rajaa-
jana. Kerhorakennus suunniteltiin alun perin palstoista muodostettujen 
korttelialueiden ulkopuolelle Vartiokylään rajautuvaan rinteeseen.

Marjaniemen siirtolapuutarhayhdistys on perustettu vuonna 1946. Tällä 
hetkellä alueella on 320 palstaa ja mökkiä ja keskimääräinen palstako-
ko on noin 400 m². Koko siirtolapuutarhan pinta-ala on 18 hehtaaria. 
Kesäkäyttöön tarkoitettujen mökkien maksimikoko on 35 m2. 

Yleiskaava 2016:ssa Marjaniemen siirtolapuutarha-alue sisältyy kult-
tuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta 
merkittäviin alueisiin. Voimassa oleva asemakaava on vahvistettu 
vuonna 1997. Alue on merkinnällä RP: ”Ryhmäpuutarha- ja palstavilje-
lyalue”.

Marjaniemen siirtolapuutarha ry:n aloitteessa tuodaan esiin siirtolapuu-
tarha-alueen luontoarvot, kulttuuriarvot ja yhteisöarvot. Asemakaavalla 
voidaan suojella rakennuksia ja kulttuuriympäristöjä, kuten puutarhoja.

Mahdollisen asemakaavamuutoksen tekee Helsingin kaupungin Kau-
punkiympäristön toimiala, ja aloite suojelukaavasta tulisi osoittaa Kau-
punkiympäristölle. 

Kaupunginmuseo lähtökohtaisesti puoltaa mahdollista suojelevaa ase-
makaavaa. Kaupunginmuseo on mielellään mukana määrittelemässä 
kulttuuriympäristöalueen suojeltavia osa-alueita, jos asemakaavan 
valmistelu käynnistyy.

Lisätiedot
Sanna Granbacka, tutkija, puhelin: 09 310 38056

sanna.granbacka(a)hel.fi
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§ 600
Hankintaoikaisuvaatimus kaupunkitekniikkayksikön päällikön pää-
töksestä 9.9.2021 § 6 koskien yleisökäymälöiden hankintaa, kun-
nossapitoa ja peruskorjausta

HEL 2021-005944 T 02 08 02 00

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Janne Penttinen, lakimies, puhelin: 310 38388

janne.penttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 601
Oikaisuvaatimus liikenne- ja katusuunnittelupäällikön päätöksestä 
11.12.2020 § 98 koskien pysäkkijärjestelyitä Laivurinkadun etelä-
päässä

HEL 2020-012763 T 08 00 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti jättää tutkimatta ********** tekemän 
oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö on päätöksellään 11.12.2020 § 98 
päättänyt, että Laivurinkadulla toteutetaan liikennejärjestelyt välillä Me-
rikatu Ehrensvärdintie piirustuksen 7120 mukaisesti.

Lähiliikenteen bussilinjojen 18 (Eira – Munkkivuori) ja 39 (Eira – Myyr-
mäki) liikennöinti alkaa syksyllä 2021 sähkönivelbusseina, joita varten 
tarvitaan Eiraan sähköbussien latausasema. Sähköbussien toimintae-
dellytysten mahdollistamiseen varaudutaan toteuttamalla latausaseman 
edellyttämät liikenne- ja katujärjestelyt Laivurinkadulla.

Kolme asukaspysäköintipaikkaa poistuu. Latausinfran rakentamisesta 
ja kustannuksista vastaa HKL.

Asia on tullut vireille kuntayhtymän aloitteesta.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että päätökset on kumottava ja laa-
dittava asuttavuuden ja ympäristön huomioon ottava uusi suunnitelma. 
Rakenteilla oleva pysäkki on poistettava Laivurinkatu 7 A 1:n edestä ja 
katualue sillä kohtaa ennallistettava. 

Helsingin kaupungin liikenne- ja katusuunnittelupäällikön päätös 
11.12.2020 § 98 on syntynyt väärin perustein. Se ei ole kuulunut liiken-
ne- ja katusuunnittelupäällikön toimivaltaan, koska se ei ole merkityk-
seltään vähäinen pysäkin taakse jäävän asunto Laivurinkatu 7 A 1:n tai 
rakennetun kulttuuriympäristön kannalta eikä liikenneratkaisuna.

Asukkaiden kannalta järjestely ei ole vähäinen, vaan se tulee uhkaa-
maan asumisterveellisyyttä ja viihtyisyyttä. Päätöksestä ei ole tiedotettu 
eikä asukkaita ole mitenkään kuultu.

Pysäkki on kokonaan ikkunoiden edessä. Jalkakäytävä kaventuu pysä-
kin kohdalla. Tilanne on asumisviihtyvyyden kannalta sietämätön. 
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Suunnitelmaa laadittaessa ei ole ollenkaan välitetty vaikutuksista asun-
tojen terveellisyyteen ja viihtyisyyteen sekä historialliseen miljööseen. 

Päätöksen vaikutusten arviointi sekä lähiympäristön asumisolosuhtei-
siin, että vaikutukset arvokkaaseen Ensipuistikon, Laivurinkadun ja 
asunto-osakeyhtiö Manulan rakennetun kulttuuriympäristön kokonai-
suuteen on laiminlyöty eikä päätöstä voida pitää merkitykseltään vähäi-
senä. Ensipuistikon ja Laivurinkadun suojelua ei voi asettaa vastakkain, 
koska ne ovat samaa RKY-kokonaisuutta.

Päätöksentekoprosessi ei ole hyvän hallintotavan mukainen. Pilkkomal-
la päätökset suunnitelman sisältö on pimitetty asukkailta ja tietoisesti 
estetty heidän vaikutusmahdollisuutensa suunnitteluvaiheessa.

Päätöshistoriasta selviää, että päätöksiä on ketjutettu ja niitä koskevat 
alueet rajattu niin, että ainoa päätös, jossa tilanne kokonaisuudessaan 
ja Laivurinkatu 7 A 1:n eteen siirrettäväksi suunniteltu päätepysäkki on 
selkeästi esitetty, on liikenne- ja katusuunnittelupäällikön päätös 
11.12.2020 § 98. Päätöstä ei ole edeltänyt minkäänlainen tiedottami-
nen tai vuorovaikutus asunto-osakeyhtiö Manulan ja vaikutusalueella 
olevien asukkaiden kanssa. Päätöstä ei myöskään ole toimitettu tie-
doksi asunto-osakeyhtiölle.

Oikaisuvaatimukseen 2.8.2021 saapuneessa täydennyksessä tode-
taan, että liikenne- ja katusuunnittelupäällikön päätöstä 11.12.2020 § 
98, maankäyttöjohtajan päätöstä 16.3.2021 § 39 ja rakennusmestarin 
päätöstä 6.5.2021 § 311 tulisi käsitellä kokonaisuutena. Päätösketjun 
pilkkominen on ollut tarkoituksellista ja estänyt asukkaiden puuttumisen 
heidän asumisolosuhteisiinsa ratkaisevasti vaikuttaviin suunnitelmiin.

Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat 18.10.2021 toimitetussa kirjeessään 
todenneet, että heille ei ole ilmoitettu, että heidän oikaisuvaatimuksen-
sa yhdistetään asunto-osakeyhtiö Manulan oikaisuvaatimukseen tai et-
tei heidän oikaisuvaatimustaan käsiteltäisi.

Päätöksen perustelut

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

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 
tehneet ovat kunnan jäseniä.
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Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

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. 

Nyt kyseessä olevan päätöksen 11.12.2020 § 98 pöytäkirjanotteen 
muutoksenhakuohjeessa on lausuttu muun ohella seuraavaa:

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oi-
kaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan-
nista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaa-
moon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Vi-
ranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
kaupunkiympäristölautakunta.

Päätös on asetettu nähtäville yleiseen tietoverkkoon 11.12.2020. osoit-
teeseen https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-
hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-
toimiala-lista&year=2020&dkey=U5110510040VH. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päi-
vän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
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. 

Oikaisuvaatimus olisi tullut toimittaa Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä, eli viimeistään 4.1.2021.

Oikaisuvaatimus on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon sähkö-
postitse 14.7.2021 klo 12.59. Oikaisuvaatimusta ei ole tehty määrä-
ajassa. Oikaisuvaatimus on jätettävä tutkimatta.

Oikaisuvaatimus ja muut asiakirjat ovat olleet nähtävillä lautakunnan 
kokouksessa.

Sovelletut oikeusohjeet

Kuntalaki 134 §, 138 §
Hallintolaki 49 c §

Esittelijä
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va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Roosa Kellokoski, lakimies, puhelin: 310 45114

roosa.kellokoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 14.7.2021
2 Oikaisuvaatimus 14.7.2021, liitteet
3 Oikaisuvaatimus, täydennys 2.8.2021
4 Oikaisuvaatimus, täydennys 2.8.2021, liite, kirjausilmoitukset
5 Oikaisuvaatimus, täydennys 18.10.2021
6 Oikaisuvaatimus, täydennys 18.2021, liite, oikaisuvaatimus 14.7.2021
7 Oikaisuvaatimus, täydennys 18.2021, liite, oikaisuvaatimuksen liitteet
8 Oikaisuvaatimus, täydennys 18.10.2021, liite, lisäselvitys
9 Oikaisuvaatimus, täydennys 18.10.2021, liite, kirjausilmoitus HEL 2020-

012763
10 Oikaisuvaatimus, täydennys 18.10.2021, liite, kirjausilmoitus HEL 2020-

013843
11 Oikaisuvaatimus, täydennys 18.10.2021, liite, kirjausilmoitus HEL 2021-

008251

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijät Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Roosa Kellokoski, lakimies, puhelin: 310 45114

roosa.kellokoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 14.7.2021
2 Oikaisuvaatimus 14.7.2021, liitteet
3 Oikaisuvaatimus, täydennys 2.8.2021
4 Oikaisuvaatimus, täydennys 2.8.2021, liite, kirjausilmoitukset
5 Oikaisuvaatimus, täydennys 18.10.2021
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6 Oikaisuvaatimus, täydennys 18.2021, liite, oikaisuvaatimus 14.7.2021
7 Oikaisuvaatimus, täydennys 18.2021, liite, oikaisuvaatimuksen liitteet
8 Oikaisuvaatimus, täydennys 18.10.2021, liite, lisäselvitys
9 Oikaisuvaatimus, täydennys 18.10.2021, liite, kirjausilmoitus HEL 2020-

012763
10 Oikaisuvaatimus, täydennys 18.10.2021, liite, kirjausilmoitus HEL 2020-

013843
11 Oikaisuvaatimus, täydennys 18.10.2021, liite, kirjausilmoitus HEL 2021-

008251

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijät Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijät

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 14.09.2021 § 462

HEL 2020-012763 T 08 00 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti jättää tutkimatta asunto-osakeyhtiö 
Manulan tekemän oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös

Katu- ja liikennesuunnittelupäällikkö on päätöksellään 11.12.2020 § 98 
päättänyt, että Laivurinkadulla toteutetaan liikennejärjestelyt välillä Me-
rikatu Ehrensvärdintie piirustuksen 7120 mukaisesti.

Lähiliikenteen bussilinjojen 18 (Eira – Munkkivuori) ja 39 (Eira – Myyr-
mäki) liikennöinti alkaa syksyllä 2021 sähkönivelbusseina, joita varten 
tarvitaan Eiraan sähköbussien latausasema. Sähköbussien toimintae-
dellytysten mahdollistamiseen varaudutaan toteuttamalla latausaseman 
edellyttämät liikenne- ja katujärjestelyt Laivurinkadulla.
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Kolme asukaspysäköintipaikkaa poistuu. Latausinfran rakentamisesta 
ja kustannuksista vastaa HKL.

Asia on tullut vireille kuntayhtymän aloitteesta.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että päätöksen mukaisia töitä ei aloi-
teta. Toimivaltaisen tahon tulee laatia uusi suunnitelma, jossa on otettu 
huomioon asumisviihtyvyys ja asukkaiden terveys sekä vaikutukset 
kaupunkikuvaan. Asukkaita tulee kuulla uuden päätöksen valmistelus-
sa hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Mikäli työt toteutetaan en-
nen oikaisuvaatimuksen ratkaisemista, kaupungin tulee palauttaa omal-
la kustannuksellaan ja viipymättä Laivurinkatu 7-10 edessä oleva kohta 
ennalleen sellaiseksi, kuin se oli 31.5.2021.

Päätöksestä aiheutuu haittaa asunto-osakeyhtiö Manulan asukkaille ja 
osakkaille. Katutason huoneisto nro 1:lle haitta on näkyvin, kun uusi 
pysäkki tulee sen ikkunoiden eteen. Terveys- ja meluhaittoja syntyy 
muiden kerrosten huoneistoille tupakansavusta, liikenteestä ja pysäkillä 
asioinnista sekä roskaamisesta. Päätepysäkki asuintalon edessä vä-
hentää asuntojen houkuttelevuutta ja alentaa osakkaiden omaisuuden 
arvoa merkittävästi. Muutokset heikentävät historiallista miljöötä pilaa-
malla ainutlaatuisen merellisen puistoympäristön valtakunnallisesti 
merkittävällä RKY-alueella. Suurikalustoiset ja tiheästi liikennöivät linjat 
kapeilla kaduilla tukkivat täysin Laivurinkadun ja Tehtaankadun risteyk-
sen. Massiivinen kalusto ja tiheä liikenne aiheuttavat tärinää, joka vaa-
rantaa suojellun, vuonna 1906 rakennetun asunto-osakeyhtiö Manulan 
jugendtalon ja aiheuttaa pysyviä vaurioita RKY-alueella.

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikön päätös 11.12.2020 § 98, maan-
käyttöjohtajan päätös 16.3.2021 § 39 sekä rakennusmestarin päätös 
6.5.2021 § 311 ovat samaa päätösketjua, joka perustuu edeltäviin lin-
jastosuunnitelmiin HSL:n kanssa, joiden välttämättömyydellä päätös-
ketjua perustellaan. Mikäli HSL:n päätökset ovat luoneet välttämättö-
myyden tehdä em. päätökset, olisi asunto-osakeyhtiö Manulaa tullut 
kuulla jo tuolloin. Jos kuuleminen voidaan ohittaa tai tehdä merkitykset-
tömäksi ylemmän tason päätöksillä, vesittää se koko hallintolain mu-
kaisen kuulemisen idean. Hankkeen pilkkomista osapäätöksiin on käy-
tetty keinona ohittaa asunto-osakeyhtiö Manulan kuuleminen välittö-
mästi sen etuun vaikuttavassa asiassa.

Oikaisuvaatimukseen 10.7.2021 kaupungille saapuneessa täydennyk-
sessä vaaditaan päätösten kumoamista lainvastaisina ja prosessivir-
heiden perusteella. Mikäli suunnitelmat kuitenkin toteutetaan, runkolin-
jat 20 ja 30 tulee ohjata sinne, missä se on tarkoituksenmukaista mat-
kustajien palvelemiseksi. 
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Oikaisuvaatimukseen 14.7.2021 saapuneessa täydennyksessä vaadi-
taan päätösten kumoamista sekä uuden suunnitelman laatimista, joka 
ottaa huomioon asuttavuuden ja ympäristön. Rakenteilla oleva pysäkki 
tulee poistaa Laivurinkatu 7 A 1:n edestä ja katualue ennallistaa sillä 
kohtaa.

Oikaisuvaatimukseen 28.7.2021 saapuneessa täydennyksessä vaadi-
taan päätöksen kumoamista laittomana, prosessivirheiden perusteella 
sekä puutteellisen selvityksen vuoksi. Toimivaltaisen tahon tulee laatia 
uusi suunnitelma, joka ottaa huomioon asumisviihtyvyyden ja asukkai-
den terveyden ja vaikutukset kaupunkikuvalle valtakunnallisesti merkit-
tävällä RKY-alueella. Uusi päätös tulee tehdä niin, että asukkaita kuul-
laan hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. 

Oikaisuvaatimukseen 2.8.2021 saapuneessa täydennyksessä tode-
taan, että päätösketjun pilkkominen ja kokonaisuuden pimittäminen to-
teutussuunnitelmista on ollut tarkoituksellista ja estänyt asukkaiden 
puuttumisen heidän asumisolosuhteisiinsa ratkaisevasti vaikuttaviin 
suunnitelmiin.

Päätöksen perustelut

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

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. 

Nyt kyseessä olevan päätöksen 11.12.2020 § 98 pöytäkirjanotteen 
muutoksenhakuohjeessa on lausuttu muun ohella seuraavaa:

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oi-
kaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan-
nista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaa-
moon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Vi-
ranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
kaupunkiympäristölautakunta.

Päätös on asetettu nähtäville yleiseen tietoverkkoon 11.12.2020. osoit-
teeseen https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-
hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-
toimiala-lista&year=2020&dkey=U5110510040VH. 
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Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päi-
vän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
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. 

Oikaisuvaatimus olisi tullut toimittaa Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä, eli viimeistään 4.1.2021.

Oikaisuvaatimus on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon sähkö-
postitse 8.7.2021 klo 20.02. Oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajas-
sa. Oikaisuvaatimus on jätettävä tutkimatta.

Oikaisuvaatimus ja muut asiakirjat ovat olleet nähtävillä lautakunnan 
kokouksessa.

Sovelletut oikeusohjeet

Kuntalaki 134 §, 138 §

Hallintolaki 49 c §

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Roosa Kellokoski, lakimies, puhelin: 310 45114

roosa.kellokoski(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Liikenne- ja katusuunnittelu Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö 11.12.2020 § 98

HEL 2020-012763 T 08 00 00

Päätös

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö päätti, että toteutetaan liikennejär-
jestelyt Laivurinkadulla välillä Merikatu Ehrensvärdintie piirustuksen 
7120 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Lähiliikenteen bussilinjat 18 (Eira - Munkkivuori) ja 39 (Eira - Myyrmäki) 
aloittavat liikennöinnin sähkönivelbusseina syksyllä 2021, jota varten 
tarvitaan Eiraan sähköbussien latausasema. Varaudutaan sähköbus-
sien toimintaedellytysten mahdollistamiseen toteuttamalla sähköbus-
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sien latausaseman edellyttämät liikenne- ja katujärjestelyt Laivurinka-
dulle.

Kolme asukaspysäköintipaikkaa poistuu. Latausinfran rakentamisesta 
ja kustannuksista vastaa HKL.

Asiassa on tehty kuntayhtymän aloite.

Kustannusennuste

Rakennukset ja yleiset alueet, Rakennuttaminen 40 000 euroa

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännössä (16 luku 6 § kohta 1) on liiken-
ne- ja katusuunnittelupäällikön toimivallassa päättää katu- ja muulle 
yleiselle liikenteelle tarkoitetulla alueella merkitykseltään vähäisistä yk-
sittäisistä liikennejärjestelyistä.

Lisätiedot
Juha Väisänen, liikenneinsinööri, puhelin: 31026659

juha.vaisanen(a)hel.fi
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§ 602
Oikaisuvaatimus tukkutori-yksikön päällikön päätöksestä 8.9.2021 § 
134 koskien alueiden luovuttaminen Helsingin tapahtumasäätiö 
sr:lle Tuomaan markkinoiden järjestämistä varten

HEL 2021-009703 T 10 01 01 04

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimia-
lan tukkutori-yksikön päällikön päätöksestä 8.9.2021, 134 § tehdyn oi-
kaisuvaatimuksen.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Inkeri Lehmusoksa, lakimies, puhelin: 310 22794

inkeri.lehmusoksa(a)hel.fi
Merja Sorakari, tiimipäällikkö, puhelin: 310 33988

merja.sorakari(a)hel.fi

Liitteet

1 Kauppatori, vuokrasopimuksen yleiset ehdot

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Liite 1
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuuden tukkutori-yksikön päällikkö on päätöksellään 
8.9.2021, 134 § päättänyt luovuttaa Helsingin Tapahtumasäätiö sr:lle 
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alueita Kauppatorilta ja Kukkatorilta Tuomaan markkinoiden järjestä-
mistä varten 15.11.–28.12.2021. 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Kauppatorin Perinteiset Torikauppiaat ry on tehnyt oikaisuvaatimuksen 
tukkutori-yksikön päällikön päätöksestä 8.9.2021, 134 §. Oikaisuvaati-
mus on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 22.9.2021.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä kuntalain 137 § mukaan se, johon pää-
tös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kunnan jäse-
nenä pidetään kuntalain 3 § mukaan henkilöä, jonka kotikunta kyseinen 
kunta on, tai yhteisöä tai säätiötä, jonka kotipaikka on kunnassa.

Kauppatorin Perinteiset Torikauppiaat ry:llä ei ole kaupungin kanssa 
voimassa olevaa vuokrasopimusta alueella, joka oikaisuvaatimuksen 
kohteena olevalla päätöksellä on luovutettu Helsingin Tapahtumasäätiö 
sr:lle, eikä päätös siten vaikuta suoraan Kauppatorin Perinteiset Tori-
kauppiaat ry oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen. Kauppatorin Perintei-
set Torikauppiaat ry:llä ei ole asiassa asianosaisasemaa.

Kauppatorin Perinteiset Torikauppiaat ry:n kotipaikka on Helsinki. 
Kauppatorin Perinteiset Torikauppiaat ry on siten kuntalain tarkoittama 
kunnan jäsen, jolla on oikeus tehdä oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimus on kuntalain 138 § mukaan tehtävä 14 päivän kulues-
sa päätöksen tiedoksisaannista. Kuntalain 140 § 3 momentin mukaan 
kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päi-
vän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkos-
sa.

Tukkutori-yksikön päällikön päätös 8.9.2021, 134 § on ollut nähtävänä 
yleisessä tietoverkossa 8.9.2021. Oikaisuvaatimus on siten saapunut 
määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen perusteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä Kauppatorin Perinteiset Torikauppiaat ry 
katsoo, että kaupunkiympäristölautakunnan tulee kumota tukkutori-
yksikön päällikön päätös 8.9.2021, 134 §, sillä päätös ylittää päättäjän 
toimivallan, se on epäoikeudenmukainen, rikkoo kaupungin ohjeita yrit-
täjien tasapuolisen kohtelun kannalta ja on osin laiton.

Kauppatorin Perinteiset Torikauppiaat ry pitää epäoikeudenmukaisena 
sitä, että kaupungin hallinnoima säätiö järjestää Havis Amandan alueel-
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la joulumarkkinat, sillä Kauppatorin Perinteiset Torikauppiaat ry on jär-
jestänyt paikalla joulumarkkinat vuodesta 2016 lähtien viime vuotta lu-
kuun ottamatta, ja kertonut joulumarkkinoiden järjestämisestä suullises-
ti tukkutori-yksikölle jo tämän vuoden keväällä. Yhdistys pitää myös 
epäoikeudenmukaisena sitä, että alueen vakituisille yrittäjille osoitetaan 
myyntipaikat niille tärkeänä joulusesonkina torin päädystä läheltä Pre-
sidentinlinnaa.

Lisäksi Kauppatorin Perinteiset Torikauppiaat ry katsoo vuokraoikeut-
taan loukatun, sillä sen vuokrasopimuksessa ei ole mainintaa siitä, että 
tukkutori-yksikön päälliköllä olisi oikeus ottaa sen vuokraamat paikat 
pois kuukaudeksi ja luovuttaa toiselle taholle kilpailevaan toimintaan.

Oikaisuvaatimuksessa kummeksutaan myös sitä, että päätös asiassa 
on voitu tehdä ilman hakemusta. Lisäksi Kauppatorin Perinteiset Tori-
kauppiaat ry pitää epäoikeudenmukaisena yhdenvertaisuuslain ja kil-
pailulain vastaisena sitä, että alue on luovutettu Tapahtumasäätiö sr:lle 
korvauksetta, kun Kauppatorin Perinteiset Torikauppiaat ry on aiempi-
na vuosina joutunut maksamaan alueen käytöstä vuokraa.

Asiassa saatu selvitys ja kannanotot oikaisuvaatimuksessa esitettyihin seikkoihin

Asian tausta

Helsingin kaupunki on järjestänyt Tuomaan markkinat vuodesta 1994. 
Tapahtuma on järjestetty vuodesta 2011 Senaatintorilla. Tuomaan 
markkinoiden järjestämisestä on vuodesta 2019 vastannut Helsingin 
kaupunkikonserniin kuuluva tytäryhteisö Helsingin tapahtumasäätiö sr. 
Säätiö toimii kaupunkikonsernin keskeisenä tapahtumatuotannoista 
vastaavana organisaationa ja sen toimintasäännössä on asetettu sää-
tiön tehtäväksi järjestää kaupungin tapahtumia. Tuomaan markkinoiden 
kustannukset rahoitetaan Helsingin tapahtumasäätiö sr:n budjetista. 

Talven 2021–2022 aikana Senaatintorilla on käynnissä valaistuksen 
uusiminen, minkä vuoksi Senaatintorilla ei voida järjestää Tuomaan 
markkinoiden kokoista tapahtumaa. Helsingin kaupunginkanslian elin-
keino-osasto ja kaupunkiympäristön toimialan alueidenkäyttöyksikkö, 
tukkutori-yksikkö ja rakennusvalvonta ovat keväällä 2021 etsineet yh-
dessä Tapahtumasäätiö sr:n ja Helsingin Leijona Oy:n kanssa Helsin-
gin keskustasta korvaavaa paikkaa Tuomaan markkinoille. 

Korvaavina vaihtoehtoina tutkittiin ensisijaisesti Esplanadin puistoa, 
jossa Tuomaan markkinoita järjestettiin vuodesta 1994 vuoteen 2010. 
Esplanadin puistoa ei kuitenkaan voida käyttää Tuomaan markkinoiden 
kaltaisen tapahtuman järjestämiseen, sillä voimassa olevan, yleisten 
töiden lautakunnan päätöksen 6.3.2012, 123 § mukaan Esplanadin 
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puistoa ei voida luovuttaa laajaan tapahtumatoimintaan rospuuttoai-
kaan eli kelirikkoaikaan.

Muina vaihtoehtoina tutkittiin myös mahdollisuutta sijoittaa myyntikojuja 
Esplanadin puiston jalkakäytäville, mutta se todettiin mm. jalankulku- ja 
pelastusturvallisuuteen liittyvistä syistä mahdottomaksi. Myöskään 
Rautatientori ja Keskuskatu eivät täytä turvallisuusvaatimuksia. Kansa-
laistoria ja Narinkkatoria ei puolestaan sijaintinsa vuoksi katsottu sopi-
viksi. Siksi edellä mainitut kaupunkiorganisaation tahot päätyivät yh-
dessä siihen, että Tuomaan markkinat järjestetään jouluna 2021 poik-
keuksellisesti Kauppatorilla.

Tukkutori on vuokrannut Kauppatorin Perinteiset Torikauppiaat ry:lle 
alueen Kukkatorilta joulumarkkinoiden järjestämistä varten vuosina 
2016-2019. Vuoden 2020 vastaava joulumarkkinatapahtuma on pe-
ruuntunut koronatilanteen vuoksi. Tukkutori-yksiköltä saadun selvityk-
sen mukaan se on keskustellut Kauppatorin Perinteiset Torikauppiaat 
ry:n kanssa joulumarkkinoiden järjestämisestä vuonna 2021, mutta 
varsinaisia neuvotteluita ei ole käyty eikä Kauppatorin Perinteiset Tori-
kauppiaat ry ole tehnyt hakemusta joulumarkkinoiden järjestämiseksi. 

Tukkutori on lisäksi järjestänyt 24.5.2021 kokouksen, jossa on ollut pai-
kalla Tukkutorin ja Helsingin Tapahtumasäätiö sr:n edustajien lisäksi 
Kauppatorin vakituisten torikauppiaiden edustajina Kauppatorin Perin-
teiset Torikauppiaat ry:n, Helsingin Kauppatorin matkamuisto- ja käsi-
työkauppiaat ry:n ja Kauppatorin Käsityöläiset ry:n puheenjohtajat. Ko-
kouksen aiheena on ollut Tuomaan markkinoiden järjestäminen Kaup-
patorilla sekä mahdollisuudet sovittaa Kauppatorin vakituisten tori-
kauppiaiden toiminta yhteen Tuomaan markkinoiden kanssa.

Päätöksenteko

Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että tukkutori-yksikön päällikkö olisi 
ylittänyt toimivaltansa, päätös asiassa olisi tehty ilman hakemusta, ja 
että päätös loukkaa oikaisuvaatimuksen tekijän vuokraoikeutta.

Kaupunkiympäristölautakunta on päätöksellään 4.9.2018, 421 § siirtä-
nyt hallintosäännön 10 luvun 1 § 3 momentin kohdan 6 mukaista toimi-
valtaansa päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, tilojen ja 
laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta 
tukkutori-yksikön päällikölle siten, että tukkutori-yksikön päällikkö päät-
tää kauppahallien, torien, tukkutorialueen tilojen ja alueiden vuokralle 
antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan enintään 
10 vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu 
päättyväksi enintään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta.
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Tukkutori-yksikön päällikkö on näin ollen ollut toimivaltainen päättä-
mään Kauppatorin ja Kukkatorin alueiden luovuttamisesta Tuomaan 
markkinoiden järjestämistä varten.

Päätöstä alueiden luovuttamisesta Helsingin Tapahtumasäätiö sr:lle ei 
ole tehty ilman hakemusta, kuten oikaisuvaatimuksessa todetaan, vaan 
Helsingin Tapahtumasäätiö sr:n edustaja on lähestynyt tukkutoria 
asiassa 27.8.2021 sähköpostitse ja tehnyt siten hakemuksen Kauppa-
torin varaamisesta Tuomaan markkinoita varten. Hakemus on vireytetty 
kaupungin päätöksenteko- ja asianhallintajärjestelmässä Ahjossa 
1.9.2021.

Tukkutori-yksikön päällikön päätös ei loukkaa oikaisuvaatimuksen teki-
jän vuokraoikeutta, sillä  oikaisuvaatimuksen tekijänä olevalle yhdistyk-
selle ei ole vuokrattu tukkutori-yksikön päällikön päätöksen 8.9.2021, 
134 mukaisena aikana toripaikkaa tai muita alueita Kauppatorilta tai 
Kukkatorilta. 

Selvyyden vuoksi todettakoon kuitenkin, että kaikkia kauppatorin tori-
paikkoja koskevien vuokrasopimusten yleisten ehtojen (liitteenä 1) mu-
kaan Helsingin kaupunki on pidättänyt itsellään oikeuden vuokrasopi-
musta koskeviin muutoksiin. Kaupungilla on vuokrasopimusten mukaan 
oikeus rajoittaa myyntiaikaa joko pysyvästi tai tilapäisesti. Mikäli myyn-
tipaikkaa ei säästä tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko tai vi-
ranomaismääräykset) voida vuokrata, Helsingin kaupunki ei vastaa 
myyntipaikan vuokraajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Hel-
singin kaupungin vastuu rajoittuu toripaikan vuokrana maksetun mää-
rän palauttamiseen. 

Kauppatorilla järjestettävien erilaisten tapahtumien ja muiden tilaisuuk-
sien yhteydessä yleisenä käytäntönä on ollut, että torikauppiaat väistä-
vät tavanomaisilta myyntipaikoiltaan joko toiseen paikkaan torilla, tai to-
rialueen ollessa tilapäisesti kokonaan muussa käytössä, keskeyttävät 
myyntitoimintansa. Kuten edellä on todettu, tukkutori-yksikkö on käynyt 
Kauppatorin torikauppiaita edustavien yhdistysten kanssa hyvissä ajoin 
ennen päätöksentekoa läpi Tuomaan markkinoiden järjestämisen 
Kauppatorilla sekä sen vaikutukset yhdistysten jäsenten torikauppatoi-
mintaan. Tuomaan markkinat järjestetään siten, että paikalla vakitui-
sesti toimivat torikauppiaat voivat jatkaa myyntitoimintaansa yhdessä 
Tuomaan markkinoiden kanssa, ja niillä on lisäksi halutessaan mahdol-
lisuus vuokrata Tuomaan markkinoiden ajaksi käyttöönsä vastaava 
myyntikoju. 

Vuoden 2021 Tuomaan markkinat ei näin ollen estä torikauppiaiden 
myyntitoimintaa, vaan ne voivat jatkaa myyntitoimintaansa Tuomaan 
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markkinoiden ajan yleisenä käytäntönä olleella tavalla toisessa paikkaa 
Kauppatorilla.

Alueen käytön korvauksettomuus

Oikaisuvaatimuksen tekijä pitää epäoikeudenmukaisena sekä yhden-
vertaisuuslain ja kilpailulain vastaisena sitä, että Helsingin Tapahtuma-
säätiö sr:lle on luovutettu alue korvauksetta.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan päätöksellä 
15.1.2019, 15 § on päätetty kaupunkiympäristön toimialan asukas- ja 
yrityspalveluiden alueidenkäyttö ja -valvonta -yksikön hallinnoimilla 
kaupungin alueilla järjestettävistä ulkoilmatapahtumista perittävät mak-
sut ja periaatteet (tapahtumataksa). Alueidenkäyttö ja -valvonta -
yksikkö hallinnoi suurinta osaa Helsingin kaupungin yleisistä alueista 
lukuun ottamatta mm. tukkutori-yksikön hallinnassa olevia kaupallisia 
torialueita. Alueidenkäyttö ja -valvonta -yksikön hallinnassa ovat mm. 
Senaatintori ja Esplanadin puisto, joissa Tuomaan markkinat on aiem-
min järjestetty.

Tukkutori-yksikön päällikkö on päätöksessään 8.9.2021, 134 soveltanut 
em. tapahtumataksaa. Tapahtumataksan mukaan alueet luovutetaan 
korvauksetta tapahtumille ja muille tilaisuuksille, joissa Helsingin kau-
punki tai Suomen valtio on järjestäjäkumppani tai isäntä. Tuomaan 
markkinat on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvan säätiön järjestämä 
ja säätiön budjetin kautta Helsingin kaupungin rahoittama tapahtuma, 
joten sitä varten on luovutettu alueet käyttöön korvauksetta.

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) on yhdenvertaisuutta ja syrjinnän kiel-
toa koskeva yleislaki ja sen tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta 
ihmisten välillä sekä ehkäistä ikään, alkuperään, kasalaisuuteen, kie-
leen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, poliittiseen toimin-
taan, ammattiyhdistystoimintaan, perhesuhteisiin, terveydentilaan, 
vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilöön 
liittyvään syyhyn perustuvaa syrjintää. Yhdenvertaisuuslailla suojataan 
luonnollisia henkilöitä eikä se lähtökohtaisesti tarjoa suojaa oikeushen-
kilöiden erilaista kohtelua vastaan. 

Ottaen huomioon, että päätöksessä on kyse Helsingin kaupungin omis-
tamien ja hallinnoimien maa-alueiden luovuttamisesta Helsingin kau-
pungin omaan tapahtumatoimintaan, ja toisaalta se, että oikaisuvaati-
muksen tekijä ei ole luonnollinen henkilö, ei asiassa ole nähtävissä liit-
tymäkohtia yhdenvertaisuuslaissa suojattuihin perus- ja ihmisoikeuksiin 
ja niiden toteutumiseen.

Kilpailulaki (948/2011) käsittää kiellettyjä kilpailunrajoituksia, niistä ai-
heutuvia seuraamuksia, yrityskauppavalvontaa, kilpailun tasapuolisuu-
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den turvaamista julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä sekä 
menettelyitä koskevaa sääntelyä, ja kilpailulain tavoitteena on terveen 
ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen vahingollisilta kilpailunra-
joituksilta. 

Kilpailulain 30 a §:n mukaan kilpailu- ja kuluttajaviraston tulee ensisijai-
sesti neuvotteluteitse pyrkiä poistamaan kunnan tai sen määräysval-
taan kuuluvan yksikön harjoittamassa taloudellisessa toiminnassa so-
vellettu menettely tai toiminnan rakenne, joka tavaroiden tai palveluiden 
tarjonnassa vääristää tai on omiaan vääristämään terveen ja toimivan 
kilpailun edellytyksiä markkinoilla, estää tai on omiaan estämään ter-
veen ja toimivan taloudellisen kilpailun syntymistä tai kehittymistä, tai 
on ristiriidassa kuntalain (410/2015) 128 §:ssä säädetyn markkinape-
rusteisen hinnoittelun vaatimuksen kanssa. Kuntalain 128 §:n mukaan 
kunnan on sen toimiessa kilpailutilanteessa markkinoilla hinnoiteltava 
toimintansa markkinaperusteisesti, vaikka toimintaa ei ole kuntalain 
127 §:n mukaan tarpeen yhtiöittää.

Tukkutori-yksikön päätöksessä on kyse Helsingin kaupungin omista-
man yleisen alueen luovuttamisesta Helsingin kaupungin omaan tapah-
tumakäyttöön Helsingin tapahtumasäätiö sr:lle. Helsingin tapahtuma-
säätiö sr toteuttaa Helsingin kulttuuri- ja elinkeinopolitiikkaa järjestäes-
sään kaupungin tapahtumia eikä se toimi markkinaehtoisesti. Asiassa 
ei siten ole kilpailulaissa tarkoitetulla tavalla kyse tilanteesta, jossa kun-
ta toimisi kilpailutilanteessa markkinoilla.

Toimivalta

Kuntalain 134 §:n mukaan lautakunnan alaisen viranomaisen päätök-
seen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 
lautakunnan alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle lauta-
kunnalle.

Sovellettu lainsäädäntö

Kuntalaki (410/2015) 127, 128, 134, 137, 138 ja 140 §
Kilpailulaki (948/2011) 30 a §
Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Inkeri Lehmusoksa, lakimies, puhelin: 310 22794

inkeri.lehmusoksa(a)hel.fi
Merja Sorakari, tiimipäällikkö, puhelin: 310 33988

merja.sorakari(a)hel.fi
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Liitteet

1 Kauppatori, vuokrasopimuksen yleiset ehdot

Oheismateriaali

1 Oikaisuvaatimus, 20.9.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Liite 1
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Ti-
lat -palvelu Tukkutori Yksikön päällikkö 08.09.2021 § 134

HEL 2021-009703 T 10 01 01 04

Päätös

Tukkutorin päällikkö päätti luovuttaa Helsingin tapahtumasäätiö sr:lle 
oheisen liitekartan mukaiset alueet (Keisarinnan patsaalta länteen) 
Kauppa- ja Kukkatorilta Tuomaan Markkinoiden järjestämistä varten 
lauantai 27.11. - keskiviikko 22.12.2021 väliseksi ajaksi.

Alueen käyttö sallitaan seuraavin ehdoin: 

Tapahtuman rakentaminen voidaan aloittaa 15.11.2021 ja purku teh-
dään heti tapahtuman päättymisen jälkeen 22. - 28.12.2021

Helsingin tapahtumasäätiö sr korvaa tapahtuman järjestämisestä Tuk-
kutori-yksikölle aiheutuneet kulut.

Toiminta ei saa kohtuuttomasti häiritä alueen normaalia toritoimintaa.

Toimijan on siistittävä käyttämänsä alue ja kuljetettava kaikki roskat ja 
jätteet pois alueelta, sekä huolehdittava paikan ja alueen siistimisestä 
välittömästi tilaisuuden päätyttyä.  
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Toimija vastaa kaupungille tai kolmannelle henkilölle tilaisuuden järjes-
tämisestä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta tai haitasta. 

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli
päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimieli-
men päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Lisätiedot
Merja Sorakari, tiimipäällikkö, puhelin: 310 33988

merja.sorakari(a)hel.fi
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§ 603
Ryhmärakennuttamishakua koskevien hakemusten hylkääminen

HEL 2021-011638 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä ryhmien Päitsitie 17 d, Laa-
jasalo, Siltalankuja, Siltalanpolku, Talitiaistie 18, Asetelmakuja 2, Ase-
telmakuja 1, Henrik Forsiuksen tie 20, Henrik Forsiuksen tie 24, Pelto-
kylänkuja 11 ja Päitsitie 17 C hakemukset v. 2021 ryhmärakennutta-
mishausta.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Juha Heikkilä, asiantuntija, puhelin: 310 70964

juha.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 Asetelmankuja 1
2 Asetelmankuja 2
3 Henrik Forsiuksen tie 20
4 Henrik Forsiuksen tie 24
5 Laajasalo
6 Peltokylänkuja 11
7 Päitsitie 17c
8 Päitsitie 17d
9 Siltakylänkuja
10 Siltalanpolku
11 Talitiaistie 18

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölau-
takunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä
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Hakuaika ryhmärakennuttamishakuun oli 26.2. – 31.5.2021. Hakijat oli-
vat hakeneet 11 tonttia, joiden hakemukset eivät saapuneet tuntemat-
tomasta syystä lainkaan perille tonttihakemukset@hel.fi -
sähköpostiosoitteeseen. Hakija sai viisi päivää haun päättymisajan jäl-
keen virheilmoituksen oman sähköpostinsa palveluntarjoajalta, etteivät 
hakijan sähköposteja oltu voitu toimittaa perille. Lähettäjä kertoi laitta-
neensa samoissa sähköposteissa kopion viesteistä toiselle henkilölle, 
joka oli saanut viestit.

Kaupunkiympäristön toimialan ICT-palvelut selvittivät asiaa, eikä viittei-
tä siitä, että kaupungin omissa tietojärjestelmissä olisi ollut jotain sel-
laista vikaa, ettei hakemuksia olisi voitu vastaanottaa kyseisenä aikana, 
ei löytynyt. Kaupungin tietoon ei ole tullut, että muilla hakijoilla olisi ollut 
hakemuksen lähettämisessä vastaavaa ongelmaa. Samana päivänä, 
kun hylättäväksi esitettävät hakemukset yritettiin lähettää  tonttihake-
mukset@hel.fi –sähköpostiosoitteeseen, niin sinne saapui noin 300 ha-
kemusta saman päivän aikana.

Hakemusten lähettäjä toimitti 17.6.2021 hakemukset toisesta sähkö-
postiosoitteesta valmistelijan sähköpostiosoitteeseen, jotka liitteinä 1-
11).

Esittelijän perustelut

Lain sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 8 §:n mukaan vas-
tuu sähköisen viestin lähettämisestä ja perillemenosta viranomaiselle 
on viestin lähettäjällä.  Kaupunki on selvittänyt asiaa Kaupunkiympäris-
tön toimialan ICT palveluiden kanssa eikä mitään sellaisia viitteitä ole 
löytynyt, että kaupungin järjestelmissä olisi ollut jotain sellaista vikaa, 
ettei hakemuksen vastaanottaminen olisi ollut mahdollista. Sitä osoittaa 
myös edellä mainitut n. 300 hakemusta, jotka tulivat perille.
Myös hakuaika oli riittävän pitkä (yli 3 kk) hakemuksen lähettämiseen. 
Hakija ei varmistanut hakemusten perilletuloa esim. puhelimitse. Ha-
kemukset oli myös mahdollista toimittaa paperisena Kaupunkiympäris-
tön asiakaspalveluun.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Juha Heikkilä, asiantuntija, puhelin: 310 70964

juha.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 Asetelmankuja 1
2 Asetelmankuja 2
3 Henrik Forsiuksen tie 20
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4 Henrik Forsiuksen tie 24
5 Laajasalo
6 Peltokylänkuja 11
7 Päitsitie 17c
8 Päitsitie 17d
9 Siltakylänkuja
10 Siltalanpolku
11 Talitiaistie 18

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölau-
takunta
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§ 604
Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 21.10.−27.10.2021 
tekemien päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen kau-
punkiympäristön toimialan viranomaisten 21.10.-27.10.2021 tekemiä 
päätöksiä. Kuntalain 92 §:n mukaan toimielimen käsiteltäväksi ei saa 
ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimi-
tusmenettelyä koskevia asioita. Otto-oikeutta ei saa siten käyttää mm. 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin poikkeamisasioihin. 

Kaupunkiympäristön toimiala

Toimialajohtaja

Päätökset

Maankäyttö ja kaupunkirakenne - palvelukokonaisuus

Maankäyttöjohtaja

Päätökset

Asemakaavoitus, asemakaavapäällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tonttipäällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, asuntotontit, tiimipäällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, yritystontit, tiimipäällikkö

Päätökset

Rakennukset ja yleiset alueet - palvelukokonaisuus

Tekninen johtaja

Päätökset

Asuntotuotanto, asuntotuotantopäällikkö

Päätökset

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U541000VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U51105100VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110510020VH1
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=U51105100301010VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U51105100301020VH1
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=U5110520050VH1
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Tilat –palvelu, tilapäällikkö

Päätökset

Tilat –palvelu, Tukkutori, yksikön päällikkö

Päätökset

Tilat –palvelu, yritysvuokraustiimi, tiimipäällikkö

Päätökset

Tilat –palvelu, tilaomaisuus-yksikkö, yksikön päällikkö

Päätökset

Yleiset alueet -palvelu, kunnossapito-yksikkö, yksikön päällikkö

Päätökset

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, yksikön päällikkö

Päätökset

Kaupunkimittauspalvelut, kartat ja paikkatiedot, yksikön päällikkö

Päätökset

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Pirjo Moberg, hallintosihteeri, puhelin: +358 9 310 31507

pirjo.moberg(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Pirjo Moberg, hallintosihteeri, puhelin: +358 9 310 31507

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110520060VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052006060VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U51105200604010VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052006090VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052007050VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511053001020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511053002020VH1
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pirjo.moberg(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 583, 584, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 
596, 597, 598, 599, 600 ja 604 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 585 ja 595 §: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.

Valitusviranomainen

Valitus 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 muutosta siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-

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

tettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
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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
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 586 § (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.
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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.

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-
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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:

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
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 601 ja 602 §:t.
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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-
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
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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;

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.
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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
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

5
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 603 §.

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

Oikaisuvaatimusoikeus
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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.

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
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
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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
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Anni Sinnemäki
puheenjohtaja

Katja Sulkko
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Olli-Pekka Koljonen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 10.11.2021.


