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Kokouspaikka Horisontti, Työpajankatu 8

Läsnä

Jäsenet

Sinnemäki, Anni apulaispormestari
kokouspaikalla

Rautava, Risto varapuheenjohtaja
kokouspaikalla

Borgarsdottir Sandelin, Silja kokouspaikalla
Haglund, Mia kokouspaikalla
Heinäluoma, Eveliina kokouspaikalla
Kaleva, Atte etänä
Kivekäs, Otso etänä
Nevanlinna, Tuomas etänä
Raatikainen, Mika etänä
Rissanen, Laura etänä
Ahsanullah, Tarik varajäsen

kokouspaikalla
Hjelt, Jenni varajäsen

etänä
Rossi, Saana varajäsen

kokouspaikalla

Muut

Lehmuskoski, Ville kaupunkiympäristön toimialajohtaja
kokouspaikalla

Hyvärinen, Silja hallintojohtaja
etänä

Pudas, Kari tekninen johtaja
etänä

Randell, Mari asiakkuusjohtaja
etänä

Haapanen, Sami tonttipäällikkö
etänä

Luomanen, Jussi kaupunkitila- ja maisemasuunnitte-
lupäällikkö
etänä

Manninen, Rikhard maankäyttöjohtaja
etänä
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Piimies, Marja asemakaavapäällikkö
etänä

Putkonen, Reetta liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö
etänä

Rajala, Pasi yleiskaavapäällikkö
etänä

Ravantti, Mikko hallintopäällikkö
etänä

Mäntymäki, Heikki viestintäpäällikkö
etänä

Hannola, Lea hallintoasiantuntija
etänä

Lawrence, Sanna hallintosihteeri
kokouspaikalla

Rangdell, Katriina lakimies
etänä

Ahonen, Pertti it-tuki
kokouspaikalla

Karlsson Inka, nuorisoneuvoston edustaja
etänä

Hovi, Henna projektisuunnittelija
asiantuntija
läsnä § 67

Karlsson Anne, tiimipäällikkö
asiantuntija
läsnä § 68

Keskinen, Mikko erityisasiantuntija
asiantuntija
läsnä § 68

Kiljunen-Siirola, Raisa johtava maisema-arkkitehti
asiantuntija
läsnä § 68

Palomäki Heikki, yksikön päällikkö
asiantuntija
läsnä § 68

Salermo, Marek liikenneinsinööri
asiantuntija
läsnä § 67

Salmikivi, Heikki tiimipäällikkö
asiantuntija
läsnä § 68

Suomi, Christina yksikön päällikkö
asiantuntija
läsnä § 68

Tirri, Anni tiimipäällikkö
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asiantuntija
läsnä § 70

Tuiskunen, Suvi projektipäällikkö
asiantuntija
läsnä § 71

Puheenjohtaja

Anni Sinnemäki apulaispormestari
65-80 §

Esittelijät

Anni Sinnemäki apulaispormestari
65 §

Ville Lehmuskoski kaupunkiympäristön toimialajohtaja
66-80 §

Pöytäkirjanpitäjä

Sanna Lawrence hallintosihteeri
65-80 §
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§ Asia

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

66 Asia/2 Ilmoitusasiat

67 Asia/3 Nastarengaskielto Lönnrotinkadulle

68 Asia/4 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle yleiskaa-
van toteuttamisohjelman 2022 hyväksymiseksi

69 Asia/5 Toinen linja 10:n asemakaavan muuttaminen (nro 12716)

70 Asia/6 Ilmasillantie välillä Tattariharjuntie−Kivikonlaita katusuunnitelman sekä 
Ilmasillan pääpiirustuksen hyväksyminen, Malmi, Mellunkylä

71 Asia/7 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle tontin 
varaamisesta Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöille asunto-
hankkeen suunnittelemiseksi (Mellunkylä, tontti 47200/10, Ounasvaa-
rantie 9)

72 Asia/8 Konalan puiston ja leikkipuisto Vähätuvan puistosuunnitelman hyväk-
syminen

73 Asia/9 Kaupunkiympäristölautakunnan maa-alueiden, tilojen ja laitteiden 
vuokralle antamista sekä muuta käyttöön luovuttamista koskevan toi-
mivallan siirtäminen

74 Asia/10 Ullanlinna, Merimiehenkatu 2 (Johanneksenpuisto), poikkeamishake-
mus

75 Asia/11 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Mirita Saxbergin toivomusponnesta, jossa edellytetään selvi-
tettävän mahdollisuutta subventoida vesiteitse tapahtuvaa reittiliiken-
nettä Kruunuvuorenrannasta keskustaan

76 Asia/12 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Petrus Pennasen ym. aloitteesta pienveneilyn helpottamiseksi 
osana merellistä strategiaa

77 Asia/13 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle vara-
valtuutettu Nina Miettinen ym. valtuustoaloitteesta koskien yhteiskäyt-
töisten kuormapyörien lisäämistä Helsinkiin

78 Asia/14 Hankintaoikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaoston päätöksestä 2.12.2021 § 102, rakennusten 
haitta-ainetutkimukset ja asiantuntijatehtävät, puitejärjestely 2022-
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2023 (osa-alue 1)

79 Asia/15 Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalve-
luiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 
4.2.2021 § 20 (polkupyörävahinko)

80 Asia/16 Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 27.1.−2.2.2022 teke-
mien päätösten seuraaminen
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§ 65
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 Mia Haglundin ja varatarkastajaksi jäsen Tarik Ahsanullahin.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta yk-
simielisesti valita pöytäkirjan varatarkastajaksi jäsen Jenni Pajusen si-
jasta jäsen Tarik Ahsanullahin.

Esittelijä
apulaispormestari
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katja Sulkko, hallintosihteeri, puhelin: 310 37431

katja.sulkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti kool-
le kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päättää valita pöytäkirjantarkas-
tajaksi jäsen Mia Haglundin ja varatarkastajaksi jäsen Jenni Pajusen.

Esittelijä
apulaispormestari
Anni Sinnemäki

Katja Sulkko, hallintosihteeri, puhelin: 310 37431
katja.sulkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 66
Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 310 64373

marianne.hirsikko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 310 64373

marianne.hirsikko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 67
Nastarengaskielto Lönnrotinkadulle

HEL 2021-014228 T 08 01 04

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä nastarengaskieltokokei-
lun käynnistämisen Lönnrotinkadulla. 

Lisäksi lautakunta kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa arvioimaan 
jo käynnistyvän kolmevuotisen kokeilun aikana sen laajentamista muil-
lekin kantakaupungin katuosuuksille, joiden varrella ilmanlaatu on heik-
ko ja katupölyn terveysvaikutukset ilmeisen kielteisiä. Myös laajennuk-
sista on tarpeen päättää kaupunkiympäristölautakunnassa.

Käsittely

Palautusehdotus:
Atte Kaleva: Palautetaan valmisteluun siten, että nastarengaskieltoko-
keilulle etsitään sellainen katuosuus, jolta autoliikenteen siirtyminen 
vaihtoehtoisille reiteille ei aiheuta merkittävää haittaa joukkoliikenteelle 
ja kävely-ympäristölle.

Kannattaja: Tarik Ahsanullah

Asian käsittelyn palauttamisesta äänestettiin ennen keskustelun jatka-
mista. 

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lisäksi lautakunta kehottaa kaupunkiympäristön toi-
mialaa arvioimaan jo käynnistyvän kolmevuotisen kokeilun aikana sen 
laajentamista muillekin kantakaupungin katuosuuksille, joiden varrella 
ilmanlaatu on heikko ja katupölyn terveysvaikutukset ilmeisen kielteisiä. 
Myös laajennuksista on tarpeen päättää kaupunkiympäristölautakun-
nassa.

Kannattaja: Mia Haglund

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Atte Kalevan palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 8
Silja Borgarsdottir Sandelin, Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Jenni 
Hjelt, Otso Kivekäs, Tuomas Nevanlinna, Saana Rossi, Anni Sinnemäki
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Ei-äänet: 5
Tarik Ahsanullah, Atte Kaleva, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Laura 
Rissanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 8 - 5

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anni Sinnemäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 2
Atte Kaleva, Mika Raatikainen

Ei-äänet: 9
Silja Borgarsdottir Sandelin, Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Jenni 
Hjelt, Otso Kivekäs, Tuomas Nevanlinna, Laura Rissanen, Saana Ros-
si, Anni Sinnemäki

Tyhjä: 2
Tarik Ahsanullah, Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Anni Sinnemäen vastaehdotuk-
sen äänin 9-2 (2 tyhjää).

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Henna Hovi, liikenneinsinööri, puhelin: 31021337

henna.hovi(a)hel.fi

Liitteet

1 Nastarenkaiden käytön rajoittaminen raportti
2 Kokeilukohteen valinta ja yritysvaikutusten arviointi
3 Lönnrotinkadun nastarengaskiellon mallinnus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä nastarengaskieltoko-
keilun käynnistämisen Lönnrotinkadulla. 

Tiivistelmä
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Helsingin vilkasliikenteisten katujen ympäristössä hengitettävien hiuk-
kasten pitoisuudet nousevat erityisesti kevätaikaan ihmisten terveydelle 
haitalliselle tasolle. Hiukkaspitoisuuksien alentaminen edellyttää nasta-
rengasosuuden huomattavaa laskua. Helsingin ilmansuojelusuunnitel-
massa asetettu tavoite on vähentää nastarenkaiden osuutta 30 pro-
senttiin talvikauteen 2030−2031 mennessä. Nastattomien talvirenkai-
den yleistymisen kannalta tehokkaimmaksi käytettävissä olevaksi toi-
menpiteeksi on tunnistettu uuden tieliikennelain mahdollistamat nasta-
renkaiden käyttökiellot pölyn kannalta ongelmallisilla katuosuuksilla.

Nastarengaskiellolle soveltuvia kohteita on kartoitettu arviointimenetel-
mällä, jonka lähtökohtana on toimenpiteen kohdistaminen konkreetti-
seen ilmanlaatuongelmaan siten, että kiellolla ja siihen liittyvällä vies-
tinnällä voidaan mahdollisimman tehokkaasti, kuitenkin liikenteelliset 
reunaehdot huomioiden, edistää kitkarenkaiden yleistymistä kaupungin 
asettamien tavoitteiden mukaisesti. Arvioinnin perusteella nastaren-
gaskieltokokeilu esitetään toteutettavaksi Lönnrotinkadulla syksystä 
2022 kevääseen 2025.  

Kolmivuotisen kokeilun tavoite on selvittää nastarengaskiellon vaikutta-
vuutta kitkarenkaiden yleistymiseen ja ilmanlaatuun sekä arvioida kiel-
lon seurauksia ja yleistä toimivuutta. Toimivuuden arvioinnissa kiinnite-
tään huomiota mm. kiellon noudattamiseen, valvottavuuteen ja yleiseen 
mielipiteeseen katukohtaisen nastarengaskiellon tarkoituksenmukai-
suudesta. 

Kokeilun kustannusarvio on 40 000 euroa, käsittäen Lönnrotinkadun lii-
kenne- ja rengasosuuslaskennat sekä liikennejärjestelyiden toteuttami-
sen kokeilun ajaksi.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat

Helsingissä katujen ilmanlaatu on koetuksella erityisesti kevätaikaan, 
kun katupöly aiheuttaa kohonneita hengitettävien hiukkasten (PM10) 
pitoisuuksia. Kaupunki on viimeksi vuonna 2006 laatinut selvityksen 
EU:n komissiolle hiukkaspitoisuuden raja-arvon ylityksestä. Aktiivisella 
pölynsidonnalla, katujen tehostetulla puhdistamisella ja hiekoituksen 
vähentämisellä vuorokausiraja-arvon ylitykset on sittemmin saatu pidet-
tyä alle sallitun 35 ylitystä vuodessa. Vilkasliikenteisten katujen ympä-
ristössä hengitettävien hiukkasten pitoisuudet nousevat kuitenkin edel-
leen ihmisten terveydelle haitalliselle tasolle ja ylittävät maailman ter-
veysjärjestö WHO:n päivitetyt ohje-arvot. 

Katupölyn määrän alentaminen edellyttää nastarengasosuuden huo-
mattavaa laskua nykyisestä 70–80 % osuudesta. Helsingin ilmansuoje-
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lusuunnitelmassa asetettu tavoite on vähentää nastarenkaiden osuutta 
30 prosenttiin talvikauteen 2030−2031 mennessä. Nastattomien talvi-
renkaiden yleistymisen kannalta tehokkaimmaksi nykylainsäädännön 
mahdollistamaksi toimenpiteeksi on tunnistettu uuden tieliikennelain 
mukaiset nastarenkaiden käyttökiellot pölyn kannalta ongelmallisilla ka-
tuosuuksilla. Myös Kansallinen ilmansuojeluohjelma 2030 esittää yh-
deksi katupölyn vähentämisen toimenpiteeksi nastarengasrajoitusten 
selvittämistä tietyillä alueilla.

Muissa pohjoismaissa nastarengasrajoituksia on käytössä Norjassa ja 
Ruotsissa. Norjassa Oslo ja useat muut kaupungit ovat 2000-luvun 
alusta rajoittaneet nastarenkaiden käyttöä lupamaksujen avulla. Ruot-
sin suurimmissa kaupungeissa on puolestaan otettu käyttöön katukoh-
taisia nastarengaskieltoja. Esimerkiksi Tukholma näkee nastarengas-
kiellot välttämättömänä keinona saavuttaa kansalliset ilmanlaatutavoit-
teet ja on asettanut kiellot kolmelle pääkadulle. Kaupunki on kuitenkin 
voimakkaasti ajanut Ruotsin lainsäädäntöön muutosta, joka mahdollis-
taisi nastarengaskieltojen korvaamisen lupamaksuun perustuvalla hin-
noittelulla. Tukholmassa nastarenkaiden osuus oli ennen vuoden 2016 
nastarengaskieltojen käyttöönottoa 60−70 %. Rajoitusten jälkeen nas-
tarenkaiden osuus laski 30−40 %:iin ja rajoituskaduilla 20−30 %:iin. Os-
lossa nastarenkaiden osuus oli vuonna 2010 laskenut 14 %:iin maksu-
jen käyttöönoton myötä.

Nastarenkaiden rajoittamisen yleiset vaikutukset

Selvityksessä Nastarenkaiden käytön rajoittaminen on tarkasteltu katu-
kohtaisten nastarengasrajoitusten ja kitkarenkaiden yleistymisen vaiku-
tuksia mm. ilmanlaatuun, meluun ja liikenneturvallisuuteen. Selvityksen 
perusteella nastarenkaiden käytön rajoittamisella voidaan merkittävästi 
vaikuttaa hengitettävien hiukkasten pitoisuuksiin, sillä mitattujen näyt-
teiden perusteella keskimäärin 40−50 % katupölystä on peräisin pääl-
lysteestä, jota pääosin nastarenkaat irrottavat. Katukohtaisesti asetettu-
jen nastarengaskieltojen oletetaan Tukholman kokemuksiin nojautuen 
vaikuttavan yleisesti nastarenkaiden vähenemiseen, jolloin myönteiset 
ilmanlaatuvaikutukset heijastuvat koko katuverkolle. Nastattomien talvi-
renkaiden yleistyminen vähentää myös pääväylien uudelleenpinnoituk-
sen aiheuttamia kustannuksia ja meluhaittoja, mahdollistaen lisäksi hil-
jaisen asfaltin nykyistä laajemman käytön. 

Liikenneturvallisuuteen kitkarenkaiden yleistyminen saattaa vaikuttaa 
kielteisesti, sillä kitkarenkaiden jääpito jää useiden testien ja tutkimus-
ten mukaan jälkeen nastarenkaista. Helsingissä vaikeat jääkelit ovat 
kuitenkin huomattavasti muuta maata harvinaisempia, ja tiepinnan jää-
tymistä ehkäisee suolaukseen perustuva liukkaudentorjunta. Norjassa 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2022 7 (89)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/3
08.02.2022

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

tutkijat ovat päätelleet, etteivät nastarengasrajoitukset ole lisänneet tie-
liikenteen onnettomuuksia (Vehmas & Räsänen 2013). 

Kokeilukadun valinta

Nastarengaskiellolle soveltuvia kohteita on kartoitettu arviointimenetel-
mällä, jonka lähtökohtana on toimenpiteen kohdistaminen todelliseen 
pölyongelmaan siten, että kiellolla ja siihen liittyvällä viestinnällä voi-
daan mahdollisimman tehokkaasti, kuitenkin liikenteelliset reunaehdot 
huomioiden, edistää kitkarenkaiden yleistymistä kaupungin asettamien 
tavoitteiden mukaisesti. 

Arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa on listattu kadut, joilla mittausten 
ja kokemusperäisen tiedon valossa esiintyy akuutti uhka hengitettävien 
hiukkasten vuorokausiraja-arvon ylittämiselle. Tämän jälkeen on karsit-
tu pois soveltumattomiksi katsotut kadut, jotka esimerkiksi liikenteelli-
sen merkityksensä vuoksi tulee säilyttää rajoituksettomina. Jäljelle jää-
neitä katuja (Lönnrotinkatu ja Kaisaniemenkatu) on tämän jälkeen ar-
vioitu seuraavien soveltuvuuskriteerien valossa:

 pölykuormituksen suuruus
 tekninen toteutettavuus ja selkeyden edellytykset
 riski läpiajon siirtymisestä paikallisverkolle
 kiellon ulkopuolelle jäävä kiinteistöille ajo
 herkät kohteet kadun varrella
 altistuvien kadunkäyttäjien määrä
 asukkaiden määrä
 melupäästöjen vähentämiseen liittyvät hyödyt.

Arvioinnin perusteella nastarengaskieltokokeilu esitetään toteutettavak-
si Lönnrotinkadulla käynnistyen syksyllä 2022 ja päättyen keväällä 
2025.

Liikenteellisten vaikutusten arviointi

Lönnrotinkadulle esitetty nastarengaskielto käsittää Mannerheimintien 
ja Hietalahdenkadun välisen osuuden (n. 900 m), josta muodostuu 
tienkäyttäjälle looginen katukohtainen kieltoalue. Katuosuus on yksi-
suuntainen Mannerheimintieltä länteen, ja palvelee läpiajoa Pohjoi-
sesplanadilta Ruoholahden suuntaan sekä ajoyhteytenä Kampin ja Pu-
navuoren kaupunginosiin. Vaihtoehtoinen läpiajoreitti Ruoholahteen 
kulkee ensisijaisesti Mannerheimintien ja Pohjoisen Rautatiekadun 
kautta, muodostaen n. 300 m ylimääräistä kiertomatkaa. Kampin ja Pu-
navuoren kaupunginosiin suuntautuvilla matkoilla vaihtoehtoisena reit-
tinä palvelee Bulevardi, jonka kautta ylimääräistä kiertomatkaa kertyy 
enimmillään 200 m. 
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Kielto siirtää suuren osan läpiajavasta liikenteestä Pohjoiselle Rauta-
tiekadulle. Paikallisempi liikenne siirtyy Bulevardille, jossa liikennemää-
rän lisäys saattaa vähäisesti vaikuttaa raitioliikenteen sujuvuuteen. Ka-
tuverkon rakenteesta johtuen alueen paikalliskadut eivät muodosta 
houkuttelevia vaihtoehtoisia läpiajoyhteyksiä Lönnrotinkadulle.

Nastarengaskiellon vaikutukset Lönnrotinkadun ja lähialueen yrityksiin 
arvioidaan vähäisiksi. Autoliikenteen saavutettavuuteen perustuvat yri-
tysvaikutukset jäävät vähäisiksi. Kielto estää katuosuuden läpiajon. 
Kieltoalueen kohteisiin ajaminen nastarenkailla on edelleen sallittua. 
Suoria vaikutuksia yritysten toimintaan ei arvioida syntyvän. Suurimmat 
vaikutukset kohdistuvat kaupungin imagoon kiellon käyttöönoton myö-
tä. Kieltämisen negatiivisia yritysvaikutuksia voidaan kuitenkin ehkäistä 
tehokkaalla ja oikein ajoitetulla viestinnällä, joka huomioi kiellon ympä-
ristöterveydelliset perusteet. 

Vuorovaikutus

Valmistelun aikana järjestettiin sidosryhmätyöpaja, johon osallistui 46 
sidosryhmien edustajaa mm. rengas- ja nastavalmistajilta, kuljetusyri-
tyksistä, järjestöistä ja viranomaistahoista. Työpajaan osallistuneilla oli 
mahdollisuus kommentoida työssä tunnistettuja nastarengaskieltojen 
vaikutuksia ja vaikuttaa kriteereihin, joilla kieltokadut voitaisiin valita se-
kä ehdottaa ideoita rajoituksia tukeviksi toimenpiteiksi. Työpajassa esi-
tetyt ideat ja kommentit huomioitiin rajoituskohteiden periaatteiden 
määrittelyssä ja liikenteellisten vaikutusten tarkastelussa. 

Syksyn 2020 aikana toteutettiin asukkaille kerro kantasi -kysely, jossa 
asukkailla oli mahdollisuus kertoa mielipiteitä nastarenkaiden kieltoko-
keilusta. Kyselyyn tuli yhteensä yli 2 000 vastausta ja mielipidettä. Vas-
tuksista 43 % oli puolesta ja 37 % vastaan nastarenkaiden käytön ra-
joittamista, 20 % vastauksista oli neutraaleja. 

Seuranta

Kolmivuotisen kokeilun tavoite on selvittää nastarengaskiellon vaikutta-
vuutta kitkarenkaiden yleistymiseen ja ilmanlaatuun sekä arvioida kiel-
lon seurauksia ja yleistä toimivuutta. Toimivuuden arvioinnissa kiinnite-
tään huomiota mm. kiellon noudattamiseen, valvottavuuteen ja yleiseen 
mielipiteeseen katukohtaisen nastarengaskiellon tarkoituksenmukai-
suudesta. 

Kokeilun aikana seurataan nasta- / kitkarengasjakauman muutoksia 
kokeilukadulla ja yhdessä tai kahdessa referenssipisteessä. Vaikutuk-
sia liikennemääriin seurataan kokeilukadulla sekä kaduilla, joille liiken-
nettä arvioidaan siirtyvän. Ilmanlaadun osalta HSY toteuttaa ilmalaatu-
mittauksia kokeilukadulla. Nastarengaskieltoon liittyvää yleistä mielipi-
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dettä arvioidaan kyselyin sekä julkista keskustelua ja palautetta seura-
ten. 

Kustannukset

Kokeilun kustannusarvio on 40 000 euroa, käsittäen Lönnrotinkadun lii-
kennemäärä- ja rengasosuuslaskennat sekä liikennejärjestelyiden to-
teuttamisen kokeilun ajaksi. Ilmanlaadun mittauksista vastaa HSY. 
Muut seurantaan kuuluvat mittaukset ja raportointi suoritetaan osana 
liikenne- ja katusuunnittelupalvelun normaalia työtä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Henna Hovi, liikenneinsinööri, puhelin: 31021337

henna.hovi(a)hel.fi

Liitteet

1 Nastarenkaiden käytön rajoittaminen raportti
2 Kokeilukohteen valinta ja yritysvaikutusten arviointi
3 Lönnrotinkadun nastarengaskiellon mallinnus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 25.01.2022 § 41
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§ 68
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle yleis-
kaavan toteuttamisohjelman 2022 hyväksymiseksi

HEL 2021-012354 T 00 01 01

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian kolmeksi viikoksi 
pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Jenni Hjelt: Pyydän asian pöydälle kolmeksi viikoksi.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Rikhard Manninen, maankäyttöjohtaja, puhelin: 310 37160

rikhard.manninen(a)hel.fi
Pasi Rajala, yleiskaavapäällikkö, puhelin: 310 20417

pasi.rajala(a)hel.fi
Christina Suomi, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37321

christina.suomi(a)hel.fi
Anne Karlsson, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37444

anne.karlsson(a)hel.fi
Heikki Salmikivi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi
Mikko Keskinen, erityisasiantuntija, puhelin: 31015730

mikko.s.keskinen(a)hel.fi
Raisa Kiljunen-Siirola, johtava maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi
Heikki Palomäki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37658

heikki.palomaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Yleiskaavan toteuttamisohjelma 2022
2 Tietopohja ja toimintaympäristöanalyysi - Yleiskaavan toteuttamisoh-

jelman 2022 liitedokumentti (LIITE 1)
3 Raideliikenteen verkostoselvitys, Raveli 3
4 Jokeri 0 -pikaraitiotie – kooste suunnittelun lähtökohdista ja vyöhykkeen 

maankäytöstä
5 Yleiskaavan 2016 kaavatalouslaskentapäivitys
6 Autoliikenteen hankkeet yleiskaavan toteuttamisohjelmassa
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle

 että yleiskaavan toteuttamisohjelma 2022 hyväksytään yleiskaavan 
2016 mukaisen maankäytön sekä ajantasaisen yleiskaavakokonai-
suuden jatkosuunnittelun aikataulutuksen pohjaksi.

 että yleiskaavan toteuttamisohjelmaa tarkistetaan valtuustokausit-
tain kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että yleiskaavan toteuttamisoh-
jelman seuraava päivitys aloitetaan valtuustokauden puolivälissä yleis-
kaavan toteuttamisohjelman tarkistuksella.

Esittelijän perustelut

Yleiskaavan toteuttamisohjelma on osa Helsingin kaupunkisuunnittelun 
strategista ohjausjärjestelmää ulottuen yli investointikauden ja ohjaten 
pitkän aikavälin kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun toteutusta. Kas-
vun paikka -kaupunkistrategiassa todetaan, että: ”Kaupungilla on vahva 
rooli Helsingin maankäytön suunnittelussa ja ohjaamisessa” ja että: 
”Kestävä kasvu perustuu pitkäjänteiseen kaavoitukseen ja kaupunki-
suunnitteluun.” Kaupunkistrategian mukaan yleiskaavan toteuttamisoh-
jelma tulee päivittää.

Yleiskaavan toteuttamisohjelma 2022 on yleiskaavan 2016 ja Helsingin 
yleiskaavakokonaisuuden huomioiva maankäytön jatkosuunnittelua – 
yleiskaavaa tarkentavan suunnittelun painopisteitä ajoittava ohjelma. 
Toteuttamisohjelmapäivitys on ensimmäinen, päivittää vuoden 2017 
ohjelman ja on voimassa seuraavaan päivitykseen saakka, joka ajoittuu 
valtuustokaudelle 2025−2029. 

Yleiskaavan toteuttamisohjelma ohjaa, ohjelmoi ja kohdistaa maankäy-
tön ja liikenteen suunnittelua yhdessä siten, että tavoite raideliikenteen 
verkostokaupungista ja kantakaupungin laajenemisesta voidaan toteut-
taa. Toteuttamisohjelmalla vaikutetaan erityisesti Maankäyttö- ja kau-
punkirakenne –palvelukokonaisuuden toiminnansuunnittelun ohjauk-
seen.

Yleiskaavan toteuttamisohjelma 2022 antaa myös tilannekuvan kau-
punkikehityksen suunnasta: ensimmäinen aikajakso kertoo, mitä mer-
kittäviä aluekokonaisuuksia osayleiskaavoitetaan ja asemakaavoite-
taan seuraavien noin 15 vuoden aikana yleiskaavan tavoitteleman kau-
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punkikehityksen varmistamiseksi. Lisäksi on arvioitu keskipitkän aika-
välin ja pitkän aikavälin suunnittelun tavoitetilat vuoteen 2050 asti. 

Yleiskaavan toteuttamisohjelma on Kasvun paikka -kaupunkistrategian 
2021−2025 mukainen. Kaupunkistrategian keskiössä on Helsingin hyvä 
tulevaisuus kestävään kasvuun perustuen ja maailman toimivimman 
kaupungin näkemystä toteuttaen. Yleiskaavan toteuttamisohjelma 
osoittaa alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen tavoitetilan sekä en-
nakoitavan kaupunkikehityksen polun kaupunkistrategian tavoitteiden 
mukaisesti. Strategian toteuttamiseksi on mm. aloitettu osayleiskaavoi-
tus Vartiosaaren osoittamiseksi virkistyskäyttöön.

Yleiskaavan toteuttamisohjelma huomioi Helsingin yleiskaavallisen ko-
konaisuuden. Päivityksen pohjana on kaupunginvaltuustossa 
26.10.2016 hyväksytty ja 5.12.2018 lainvoiman saanut yleiskaava 
2016, mutta myös muut voimassaolevat Helsingin yleiskaavat, kuten 
yleiskaava 2002 niiltä osin kuin Korkein hallinto-oikeus kumosi v. 2018 
osia Yleiskaavasta 2016, maanalainen yleiskaava 2021 sekä osayleis-
kaavat. 

Yleiskaavan toteuttamisohjelman päivityksessä on huomioitu merkittä-
vimmät maankäytön suunnitteluun vaikuttavat toimintaympäristön muu-
tokset. Yleiskaavan 2016 tavoitteet ovat pääpiirteittäin ajantasaiset. 
Yleiskaava 2016 kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Riittävän asuntotuo-
tannon edellyttämän asemakaavoituksen yleiskaavalliset lähtökohdat 
ovat edelleen olemassa. Uusia maankäytön mahdollisuuksia on tar-
peen luoda osayleiskaavojen kautta niiltä osin, kuin yleiskaava 2016 on 
kumottu eikä mahdollista kaupungin strategisten tavoitteiden edistämis-
tä. Yleiskaava 2016 antaa lisäksi hyvän pohjan MAL-2023 suunnittelul-
le ja tähän liittyville sopimusneuvotteluille.

Lähitulevaisuuden asemakaavoituksen edellytykset on turvattu. Toimin-
taympäristössä olevat merkittävät muutokset, kuten ilmastonmuutos, 
luonnon monimuotoisuus ja pandemia on tunnistettu ja huomioitu. Päi-
vityksessä on myös huomioitu edellytysten luominen kaupunkistrate-
gian mukaiselle kaupunkiuudistukselle, sekä jo käynnissä oleva merkit-
tävämpi maankäytön suunnittelu, kuten Itäkeskuksen kehittäminen.  

Kantakaupunki huomioidaan tiivistyvänä ja kasvavana valtakunnan 
keskuksena yleiskaavan 2016 mukaisesti. Kantakaupunkivyöhykkeelle 
on kohdistunut merkittävä osa kaavoitetusta kerrosalasta viime vuosina 
ja myös valmisteilla olevasta kerrosalasta. Erityisiä kehittämisen paino-
pisteitä ovat Teollisuuskadun kehittyvä akseli ja sen Jokeri 0 –pikarai-
tiotiehen perustuva liikenneratkaisu.

Uusimaa-kaava 2050 (Helsingin seudun vaihemaakuntakaava) on an-
tanut uusia lähtökohtia yleiskaavan toteuttamisohjelman ja osayleis-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2022 13 (89)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/4
08.02.2022

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

kaavoituksen suunnittelulle. Östersundomiin laaditaan osayleiskaava. 
Vaikutukset toteuttamisohjelmaan näkyvät myöhemmissä toteuttami-
sen vaiheissa.

Yleiskaavan toteuttamisohjelman 2022 tietopohja, analyysit ja mene-
telmät on kuvattu Tietopohja ja toimintaympäristöanalyysi –liitteeseen.

Toteuttamisohjelmapäivityksen pohjalla on monikriteerianalyysin mene-
telmin kehitetty ja tuotettu tietomateriaali, joiden kautta myös valtuusto- 
ja strategiakaudet ylittäviä haasteita, kuten kaavatalous, ilmastonmuu-
toksen torjuminen ja segregaatiokehityksen vähentäminen on voitu 
huomioida alueiden suunnittelun aikataulutuksessa ja priorisoinnissa. 
Näin yleiskaavan toteuttamisohjelma 2022 on osaltaan varmistamassa 
Helsingin strategianmukaista pitkäjänteistä kokonaiskestävää kaupun-
kikehitystä.

Ohjelman laskennallisena tietoperustana on Yleiskaava 2016, joka 
näyttäytyy juridisesti kaavakarttana merkintöineen ja määräyksineen, 
mutta jonka taustalla on mittava paikkatietovaranto. Tämä mahdollistaa 
yleiskaavan tietoaineiston hyödyntämisen kaupungin eri toimijoiden 
tarpeisiin ja kaupungin johtamisen tiedolla. Tehty kehitystyö on Helsin-
gin datastrategian mukaista.

Liikennejärjestelmän kehittäminen kytkeytyy maankäyttöön ja tulee st-
rategian mukaan olla järjestettävissä kestävällä tavalla niin taloudelli-
sesti, sosiaalisesti kuin ekologisesti. Kaupunkistrategian mukaan: 
”Kasvavan Helsingin liikenne suunnitellaan aina yhdessä maankäytön 
kanssa” ja ”raideliikenteen verkostokaupungin toteuttamista jatketaan 
edistämällä pikaraitiotiehankkeiden suunnittelua ja toteutusta.” Yleis-
kaavan toteuttamisohjelma on strategiatavoitteiden mukainen ja mah-
dollistaa liikennejärjestelmän kehittämistarpeiden ja toisiinsa kytkeyty-
misen tarpeiden ennakoinnin.

Yleiskaavan toteuttamisohjelma on vakiintumassa osaksi kaupunki-
suunnittelun strategista ohjausjärjestelmää yli investointikauden ulottu-
vana pitkän aikavälin ohjelmana. Yleiskaavan tavoitteiden toteutumisen 
tukeminen ennakoidusti ja huolella harkitulla investointipolitiikalla on 
tärkeää.

Kaupungin investointien ohjelmoinnin perustana on kaupunkistrategian 
mukaan ”vastedeskin rohkea kasvu ja investoinnit, jotka luovat edelly-
tykset vahvalle kaupunkitaloudelle”. Yleiskaavan toteuttamisohjelman 
rakentamismahdollisuudet sijoittuvat merkittäviltä osin kaupungin 10-
vuotisen investointiohjelmakauden jälkeiselle ajalle. Siten toteuttami-
sohjelma ei suoraan ei suoraan toimi esimerkiksi kaupungin 10-
vuotisen investointiohjelman lähtötietona, vaan se tuo näkyväksi pi-
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demmän aikavälin yhdyskuntarakentamisen taloudellisia reunaehtoja 
karkealla tasolla.

Koska investointien ja käyttömenojen tasapaino on olennaista, on tär-
keää, että jatkotyönä tutkitaan toteuttamisohjelmassa päivitetyn kaava-
taloustietopohjan mahdollisuuksia tuottaa yleiskaavatasoisesti näke-
mystä toteuttamisen investointitarpeista kerrosalaan ja aikatauluun 
suhteutettuna Kasvun paikka- strategian linjaus: ”Kasvavan Helsingin 
liikenne suunnitellaan aina yhdessä maankäytön kanssa” huomioiden. 
Näkemys tästä tuodaan lautakuntaan toteuttamisohjelman tarkistuksen 
yhteydessä.

Yleiskaavan toteuttamisohjelmaan 2022 päivitetyt kaavatalouden paik-
katiedot mahdollistavat jatkossa yleiskaavatasoisen karkean tulo-meno 
-taloustiedon tuottamisen luoden näkymää pidemmän aikavälin inves-
tointitarpeiden kokonaisuuksien arviointiin ja ohjaamiseen.

Kokonaiskestävyyden osalta toteuttamisohjelman sisältö on pyritty laa-
timaan siten, että se tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edis-
tämistä. Edistäminen toimii kahdella tasolla: Toteuttamisohjelman kes-
keinen sisältö on kaupunkirakenteen kehityksen vaiheistaminen. Vai-
heistamisen taustalle tehty monikriteerianalyysi sisältää niin ekologi-
sen, sosiaalisen kuin taloudellisenkin kestävyyden tekijöitä. Lisäksi to-
teuttamisohjelma ohjaa jatkosuunnittelun laatutekijöitä. 

Strategiassa todetaan, että: ”Ilmastonäkökulma huomioidaan erityisesti 
kaupunkirakentamisessa.” Toteuttamisohjelman mukainen vaiheistus 
painottaa jatkuvasti eheän kaupunkirakenteen merkitystä, joukkoliiken-
teeseen tukeutuvan verkostokaupungin toteutumisen edellytyksiä ja 
olemassaolevan infran mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä, mikä 
heijastuu kaupunkirakenteesta aiheutuvien päästöjen minimointina.

Viheralueiden ja luonnon monimuotoisuuden kehittäminen osana kau-
punkiympäristöä turvaavat terveellisen elinympäristön ja hillitsevät il-
mastonmuutosta ja luontokatoa sekä niiden vaikutuksia. Kaupungin tii-
vistyessä helposti saavutettavia virkistysalueita, virkistyspalveluita sekä 
ekologisia verkostoja ja luonnonsuojelualueita kehitetään tasapainoi-
sesti asumisen ja liikenteen kanssa. Yleiskaavan toteuttamisohjelman 
2022 ensimmäisen vaiheen kartalla on kuvattu viherverkoston kehittä-
mistarpeita yleiskaavan 2016 virkistys- ja viherverkoston, Helsingin vi-
her- ja virkistysverkoston kehittämisen periaatteiden ja suunnitelman 
(Vistra I ja II), LUMO-ohjelman Merellisen strategian tavoitteiden mu-
kaisesti. 

Toteuttamisohjelmassa on arvioitu sosioekonomisesti tasapainoisen 
kaupunkirakenteen kehittämisen edellytyksiä. Kaupunkistrategian mu-
kaista tasapainoista kaupunkikehitystä tuetaan ohjaamalla maankäytön 
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muutosten painopistettä kaupunkiuudistusalueille Malminkartano-
Kannelmäki, Malmi ja Mellunmäki. Lisäksi täydennysrakennetaan eri-
tyisesti seuraavia alueita: Vuosaari, Herttoniemi, Myllypuro, Jakomäki, 
Puistola, Suutarila, Pukinmäki ja Pohjois-Haaga.

Helsingin keskusta on Suomen suurin työpaikkojen, palveluiden, viih-
tymisen ja kulttuurin keskittymä, jolla on ainutlaatuinen rooli koko maan 
taloudessa. Keskusta on voimavara, johon Helsinki tulee investoimaan 
määrätietoisesti. Yleiskaavan toteuttamisohjelmassa kantakaupunki on 
huomioitu omalla kantakaupunkimerkinnällään kaikissa toteuttamisoh-
jelmavaiheissa huomioitavaksi. Vahva kilpailukykyinen kantakaupunki 
ja sen kehittäminen on yleiskaavassa 2016 määritelty tavoite. 

Valmistelussa on tehty laaja yhteistyötä kaupunginkanslian ja muiden 
toimialojen kanssa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Rikhard Manninen, maankäyttöjohtaja, puhelin: 310 37160

rikhard.manninen(a)hel.fi
Pasi Rajala, yleiskaavapäällikkö, puhelin: 310 20417

pasi.rajala(a)hel.fi
Christina Suomi, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37321

christina.suomi(a)hel.fi
Anne Karlsson, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37444

anne.karlsson(a)hel.fi
Heikki Salmikivi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi
Mikko Keskinen, erityisasiantuntija, puhelin: 31015730

mikko.s.keskinen(a)hel.fi
Raisa Kiljunen-Siirola, johtava maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi
Heikki Palomäki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37658

heikki.palomaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Yleiskaavan toteuttamisohjelma 2022
2 Tietopohja ja toimintaympäristöanalyysi - Yleiskaavan toteuttamisoh-

jelman 2022 liitedokumentti (LIITE 1)
3 Raideliikenteen verkostoselvitys, Raveli 3
4 Jokeri 0 -pikaraitiotie – kooste suunnittelun lähtökohdista ja vyöhykkeen 

maankäytöstä
5 Yleiskaavan 2016 kaavatalouslaskentapäivitys
6 Autoliikenteen hankkeet yleiskaavan toteuttamisohjelmassa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 01.02.2022 § 52
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§ 69
Toinen linja 10:n asemakaavan muuttaminen (nro 12716)

HEL 2021-001405 T 10 03 03

Hankenumero 3161_6

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 hyväksyä 1.2.2022 päivätyn asemakaavan muutoksen piirustuksen 
nro 12716 mukaisena. Asemakaavan muutos koskee 11. kaupungi-
nosan (Kallio) korttelin 11302 tonttia 9

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä in-
ternet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Niko Latvakoski, suunnittelija, puhelin: 310 37020

niko.latvakoski(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Juha Väisänen, liikenneinsinööri, puhelin: 31026659

juha.vaisanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutoksen nro 12716 kartta, päivätty 1.2.2022
4 Asemakaavan muutoksen nro 12716 selostus, päivätty 1.2.2022, päivi-

tetty Kylk:n 8.2.2022 päätöksen mukaiseksi
5 Tilastotiedot
6 Vuorovaikutusraportti 11.10.2021, täydennetty 1.2.2022
7 Päätöshistoria

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, asemakaavan muuttaminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, asemakaavan muut-
taminen

Ne muistutuksen esittäneet, 
jotka ovat ilmoittaneet osoit-
teensa

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan muut-
taminen
Liite 6

Helsingin seudun ympäristö-
palvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan muut-
taminen
Liite 6

Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus

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

Helen Oy Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan muut-
taminen
Liite 6

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee asuinkerrostalojen kort-
telialuetta, joka sijaitsee osoitteessa Toinen linja 10. Kaavaratkaisu 
mahdollistaa uuden asuinrakentamisen siten, että rakennuksen pihasii-
pi korotetaan ja ullakkorakentaminen mahdollistetaan. Kantakaupungin 
tontille saadaan lisää asuntoja ja asukkaita erinomaisten olemassa ole-
vien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen ääreen. Uutta asuntokerro-
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salaa asemakaavalla osoitetaan 2 665 k-m² (noin 17 asuntoa). Raken-
nuksen katutason liiketilat osoitetaan asemakaavassa liike-, toimisto-, 
työ- ja palvelutiloiksi, joita tulee olla vähintään 80 k-m². Tontin tehok-
kuusluku eₜ=3,5.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että edistetään 
asuntotuotantoa ja tiivistetään kaupunkirakennetta keskustoissa. Kaa-
varatkaisu lisää eri elämänvaiheisiin soveltuvia kohtuuhintaisia asumis-
vaihtoehtoja. Kaavaratkaisu edistää yleiskaavan 2016 ja AM-ohjelman 
tavoitteita.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista edistämällä asuntotuotantoa ja kaupungin kestävää kasvua.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaava-alue sijoittuu Kallion kaupunginosaan osoitteeseen Toinen linja 
10. Tontilla sijaitsee Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) omista-
ma vuonna 1939 valmistunut 3–6-kerroksinen asuinkerrostalo. Alue on 
valtakunnallisesti merkittävää rakennetun kulttuuriympäristön aluetta 
(RKY, Eläintarhan huvilat ja yleishyödylliset laitokset).

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1987.

Helsingin kaupunki omistaa tontin 11302/9. Kaavaratkaisu on tehty ha-
kemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan 
kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Asemakaavamuutos nostaa tontin arvoa.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Viranomaisyhteistyö

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

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
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 Uudenmaan ELY-keskus
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat jätetilojen käyttökapasiteetin riittävyy-
teen sekä rakennuspaikan ja ympäröivien tonttien kaupunkikuva- ja 
suojeluarvoihin. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaa-
vatyössä rakennussuojelumerkinnällä sekä uudisosan julkisivumateri-
aalia ja väritystä koskevin kaavamääräyksin.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat kattoterassin ja muun lasituksen vaikutukseen 
linnuille sekä uudisrakennusosan kaupunkikuvallisiin vaikutuksiin, vie-
reiselle päiväkotitontille aiheutuvaan varjostukseen, maaperän raken-
nettavuuteen, vaihtoehtoiseen tapaan lisätä asuntoja sekä lisäraken-
tamisen tuottamaan asukasmäärän vähäiseen kasvuun suhteessa hait-
toihin. Mielipiteissä esitetyillä asioilla ei ole ollut vaikutusta asemakaa-
vaehdotuksen sisältöön. Kirjallisia mielipiteitä saapui 2 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 11.10.–9.11.2021

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

Kaavaehdotuksesta tehtiin 3 muistutusta.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat olemassa olevan ra-
kennuksen esteettömyyteen, ranskalaisiin parvekkeisiin, hankkeen ra-
kennusteknisiin haasteisiin, tarkoituksenmukaisuuteen ja suunnitelman 
toteutettavuuteen, kaavaselostuksen liitteenä olleeseen varjostustut-
kielmaan ja rakennuksen varjostavaan vaikutukseen päiväkodin pihaan 
osoitteessa Toinen linja 10, autohallin käyttötarpeeseen sekä pihasii-
ven korotukseen eheyttävän täydennysrakentamisen näkökulmasta, 
minkä ohella esitettiin vaihtoehtoinen ratkaisu pihasiiven korottamisen 
sijaan.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat ul-
lakkorakentamisen aiheuttamiin muutoksiin katukuvassa, yleiskaavan 
reunaehtoihin RKY-alueen osalta sekä kaava-alueella sijaitseviin kau-
kolämpöputkiin.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
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 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ilmoitti, ettei ole lausuttavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

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

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

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunta päättää asemakaavan muutoksesta hal-
lintosäännön 16 luvun 1 §:n kohdan 2 perusteella, koska kaavaratkai-
sulla ei katsota olevan merkittäviä vaikutuksia.

Sovelletut säännökset

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

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Niko Latvakoski, suunnittelija, puhelin: 310 37020

niko.latvakoski(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Juha Väisänen, liikenneinsinööri, puhelin: 31026659

juha.vaisanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
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2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutoksen nro 12716 kartta, päivätty 1.2.2022
4 Asemakaavan muutoksen nro 12716 selostus, päivätty 1.2.2022
5 Tilastotiedot
6 Vuorovaikutusraportti 11.10.2021, täydennetty 1.2.2022
7 Päätöshistoria

Oheismateriaali

1 Mielipiteet
2 Muistutukset
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, asemakaavan muuttaminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, asemakaavan muut-
taminen

Ne muistutuksen esittäneet, 
jotka ovat ilmoittaneet osoit-
teensa

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan muut-
taminen
Liite 6

Helsingin seudun ympäristö-
palvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan muut-
taminen
Liite 6

Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus

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

Helen Oy Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan muut-
taminen
Liite 6

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

Tiedoksi

Kymp/Asemakaavoituspalvelu (kuulutus) tiedoksianto
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Pelastulaitos

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 01.02.2022 § 56

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 9.11.2021

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 4.5.2021
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§ 70
Ilmasillantie välillä Tattariharjuntie−Kivikonlaita katusuunnitelman 
sekä Ilmasillan pääpiirustuksen hyväksyminen, Malmi, Mellunkylä

HEL 2020-008140 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä seuraavat katu- ja silta-
suunnitelmat:

 Ilmasillantie välillä Tattariharjuntie−Kivikonlaita piirustus nro 
31287/1, jota on 3.1.2022 muutettu nähtävilläolon jälkeen 

 S6 Ilmasilta piirustus nro 31287/400 

 S5 piirustus nro 31287/401-402 

  

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Anni Tirri. Asiantuntija poistui 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Anni Tirri, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro 31287/1
2 Suunnitelmapiirustus nro 31287/1
3 S6 Ilmasillan RS suunnitelmapiirustus nro 31287-400
4 S5 Tattariharjun silta suunnitelmapiirustus nro 31287-401
5 S5 Tattariharjun silta suunnitelmapiirustus nro 31287-402

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun ylei-
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sen alueen suunnitelman hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Ilmasillantie on uusi katu, joka yhdistää Malmin ja Kivikon. Kadun kes-
kiosaan sijoittuu Ilmasilta, jonka yhteyteen tulee uusi eritasoliittymä 
Lahdenväylälle. Katu mahdollistaa uuden pikaraitiotien rakentamisen 
Malmin uudelle asuinalueelle. Kadulle sijoittuu baanatasoinen pyöräily-
yhteys.

Ilmasillantien ja Ilmasillan katusuunnitelma on voimassa olevan ase-
makaavan nro 12480 (tullut voimaan 8.1.2019) mukainen. Katusuunni-
telmassa on huomioitu asemakaava nro 12480 liiteaineistona ollut lii-
kennesuunnitelma nro 6772, päivätty 12.6.2018. Lahdenväylän mo-
lemmilla puolilla on liito-oravan todennäköinen liikkumisreittitarve. 

Suunnitelma

Ilmasillantie piirustus nro 31287/1, muutettu 3.1.2022 (liite 2) sekä S6 
Ilmasillan piirustus nro 31287/400 ja S5 piirustus nro 31287/401-402 
(liitteet 3, 4, ja 5)

Ilmasillantie on uusi paikallinen kokoojakatu, johon on suunniteltu pika-
raitiotie, baanatasoinen pyöräily-yhteys sekä eritasoliittymä Lahdenväy-
lältä. Ilmasillantie on pääyhteys uudelle Malmin asuinalueelle ja nykyi-
selle teollisuusalueelle. Ilmasillantie liittyy uudelleen rakennettavaan 
Tattariharjuntiehen sekä Kivikonlaitaan. 

Ilmasilta ja S5, "Tattariharjun silta", ovat kadun yhteydessä rakennetta-
via siltaosuuksia. Ilmasilta sijoittuu Lahdenväylän ylittävälle osuudelle 
ja S5  sijoittuu Lahdenväylän länsipuolisen suojaviheralueen ylittävälle 
osuudelle.  Osa Ilmasillantiestä rakennetaan tukimuurien varaan, sillä 
se nousee huomattavasti ympäröiviä teollisuustontteja korkeammalla. 
Liito-oravien liikkumisreitti kulkee Lahdenväylän suojaviheralueella sil-
lan S5 alapuolelta.

Ilmasillantielle sijoittuu pikaraitiotien pysäkit ja linja-autopysäkki. Erita-
soliittymän ramppien yhteydessä on vaihtopysäkit pitkän matkan linja-
autoliikenteelle. Ilmasillantie on erikoiskuljetusreitti.
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Katusuunnitelmaan lisättiin nähtävillä olon jälkeen istutettavien ja pois-
tettavien katupuiden lukumäärät sekä Ilmasilta-sana suunnitelman ni-
miöön ja suunnitelmaselostukseen.

Suunnitelmien tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelma-
selostuksesta nro 31287/1 (liite 1), jota on 3.1.2022 muutettu nähtävil-
läolon jälkeen.

Katu sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät 
toimivuuden, 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. 

Katusuunnitelmaluonnokset ovat olleet esillä kaupunkiympäristön Sör-
näistenkadun asiakaspalvelupiste Tellingissä ja Helsingin kaupungin in-
ternetsivuilla 18.3.−31.3.2020 välisen ajan. Esillä olosta ilmoitettiin kir-
jeitse rajautuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Suunnitelmia on 
esitelty Uutta Koillis-Helsinkiä asukastilaisuuksissa 17.12.2019, virtuaa-
lisessa Uutta Koillis-Helsinkiä asukastilaisuudessa 1.6.2020 sekä osa-
na Lahdenväylän tiesuunnitelmaluonnosten virtuaalista esittelyä 15.2.-
1.3.2021.

Esillä olon aikana ei saatu yhtään palautetta koskien Ilmasiltaa tai Il-
masillantietä. Tiesuunnitelmaluonnosten esittelyn aikana saatuihin pa-
lautteisiin on vastattu sähköpostitse Uudenmaan ELY-keskuksen toi-
mesta.

Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet nähtävillä 8.12.–21.12.2021 vä-
lisen ajan. Suunnitelmien nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti 
suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. 

Suunnitelmista ei ole jätetty muistutuksia.
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Katusuunnitelman rakennuskustannukset ovat 12 800 000 euroa 
(alv. 0 %), 1 000 euroa/m² (alv. 0 %). 

Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 270 000 euroa
(alv. 0 %). Ylläpitokustannukset ovat noin 160 000 euroa kalliimmat 
kuin nykyisin.

Rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talous-
arvioehdotuksessa vuodesta 2023 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 03 Yhteishankkeet Väy-
läviraston kanssa.

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
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Anni Tirri, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro 31287/1
2 Suunnitelmapiirustus nro 31287/1
3 S6 Ilmasillan RS suunnitelmapiirustus nro 31287-400
4 S5 Tattariharjun silta suunnitelmapiirustus nro 31287-401
5 S5 Tattariharjun silta suunnitelmapiirustus nro 31287-402

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun ylei-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2022 28 (89)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/6
08.02.2022

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

sen alueen suunnitelman hyväksyminen

Tiedoksi

Hallinto- ja lakipalvelut, tietopalvelut
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§ 71
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle tontin 
varaamisesta Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöille asun-
tohankkeen suunnittelemiseksi (Mellunkylä, tontti 47200/10, Ounas-
vaarantie 9)

HEL 2021-007070 T 10 01 01 00

Ounasvaarantie 9

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektipäällikkö Suvi Tuiskunen. Asiantun-
tija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Suvi Tuiskunen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 36868

suvi.tuiskunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijainti- ja varausaluekartta
2 Erityiset varausehdot
3 Yleiset varausehdot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Eri-
koissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöille (y-tunnus 2944145-9) UB 
Rahastoyhtiö Oy:n edustamana varataan tontti 47200/10 kumppanuus-
kaavoitusta ja asuntohankkeen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:
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 Varausalue on liitekartan 1 mukainen tontti 47200/10. 
 Alueen pinta-ala on noin 3600 m².
 Varaus on voimassa 31.12.2023 saakka.
 Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteessä 2 olevia eri-

tyisiä ja liitteenä 3 olevia yleisiä varausehtoja.

  

(varaustunnus A1147-1372) 

Tiivistelmä

Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöille esitetään Mellunmäessä 
sijaitsevan liike- ja toimistorakennusten tontin 47200/10 varaamista 
kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeen suunnittelua varten 
31.12.2023 saakka. Hakijan tarkoituksena on ajanmukaistaa metroa-
semaan liittyvä liikekiinteistö sekä kehittää ja toteuttaa tontille lisära-
kentamista. Hanke vaatii asemakaavan muutoksen. Hakija hallitsee 
aluetta maanvuokrasopimuksella nro 14717, jonka lisäehtoja tullaan 
soveltamaan tulevassa maanvuokrasopimuksessa.

Esittelijän perustelut

Hakemus ja hankkeen kuvaus

Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt pyytää 8.6.2021 päivätyllä 
hakemuksella varausta tontin 47200/10 kehittämiseksi 31.12.2023 asti.

Hakijan tarkoituksena on ajanmukaistaa po. tontilla sijaitseva metroa-
semaan liittyvä liikekiinteistö sekä kehittää ja toteuttaa tontille kaksi uu-
disrakennusta. Rakennusten on suunniteltu sijoittuvan metroaseman 
nykyisen pohjoisen/itäisen sisäänkäynnin kohdalle (Rakennus A) sekä 
aseman viereen nykyisen huoltorakennuksen ja pysäköintialueen pai-
kalle (Rakennus B). Korkeintaan 16-kerroksinen Rakennus A muodos-
taisi metroasemaa osoittavan maamerkin. Rakennuksen A osalta tutki-
taan nykyisen liikerakennuksen rakenteiden hyödyntämistä. 

Rakennuksen A maantasokerrokseen on tarkoitus osoittaa metron ny-
kyiset sisäänkäynnit sekä liiketilaa ja muihin kerroksiin asuntoja. Asun-
topiha on suunniteltu sijoitettavan metroaseman kattotasolle ja osa ka-
tosta voisi olla viherkattoa. Asuntoihin liittyvät aputilat on suunniteltu si-
joittuvan pääosin Rakennuksen B alakerroksiin. Rakennuksen B muis-
sa kerroksissa on asuntoja ja rakennuksesta on tarkoitus toteuttaa kul-
kuyhteys metroaseman kattotason asuntopihalle. Rakennuksen B on 
suunniteltu olevan Rakennusta A matalampi.
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Rakennuksen B kautta on tarkoitus suunnitella uutta julkista reittiä Ou-
nasvaarantieltä metroaseman sisäänkäyntitasolle. Metroaseman liiketi-
loja järjestellään uudelleen ja niiden määrä pysyy jotakuinkin ennallaan.

Asuntojen autopaikat pyritään osoittamaan keskitettyyn pysäköintilai-
tokseen alueella. Liiketilojen autopaikat osoitetaan pihalle pintapaikkoi-
na. Asukkaiden polkupyöräpysäköinti toteutetaan Rakennuksessa B. 

Alustavassa viitesuunnitelmassa on esitetty hankkeen kokonaislaajuu-
deksi noin 15 000 k-m2, josta noin 1000 k-m2 on liiketilaa. 

Hakemus ja alustava viitesuunnitelma ovat oheismateriaalissa.

Tietoja hakijasta

Hakijana oleva Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt on ostanut 
29.4.2021 kohteena olevan rakennuksen (kiinteistötunnus 91-47-200-
10) ja tontin vuokraoikeuden, jonka mukana on siirtynyt tonttia koskeva 
maanvuokrasopimus nro 14717.

Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt toimii United Bankers Oyj:n 
alla. United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoi-
tusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, ra-
hastojen hallinnointi, arvopaperinvälitys ja investointipankkitoiminta. 
United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja yhtiön 
liikevaihto vuonna 2020 oli yli 34 miljoonaa euroa. 

UB Rahastoyhtiö Oy (jäljempänä ”UBR”) vastaa UB-konsernin rahasto-
jen hallinnoinnista. UB Omaisuudenhoito Oy (”UBO”) on puolestaan 
United Bankers Oyj:n tytäryhtiö, joka toimii UBR:n hallinnoimien rahas-
tojen salkunhoitajana. UBO:lla on Finanssivalvonnan myöntämä sijoi-
tuspalvelulain mukainen sijoituspalveluyrityksen toimilupa.

Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt on aloittanut sijoitustoimin-
tansa 31.1.2019. Rahasto sijoittaa varansa ensisijaisesti Suomessa si-
jaitseviin kiinteistökohteisiin, kuten asuntoihin, palvelukiinteistöihin, toi-
mistoihin ja liiketiloihin. Rahaston koko viimeisimmän arvonlaskun yh-
teydessä 30.11.2021 oli noin 207miljoonaa euroa ja kiinteistövaralli-
suus noin 165 miljoonaa euroa.

Asemakaava- ja nykytilanne

Varattava tontti sijaitsee Mellunmäen metroaseman itäpäädyssä. Ton-
tilla suoraan metroradan päällä sijaitsee vuonna 1989 rakennettu mata-
la liikekiinteistö, josta on kulku metroasemalle. Tontin eteläosassa on 
erillinen liiketilojen ja metron huoltoon liittyvä rakennus. Tontilla on 
myös liiketiloja palveleva pysäköintialue.
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Alueella voimassa asemakaavan muutos nro 9135 vuodelta 1986 (voi-
maan 11.7.1986). Tontti on asemakaavassa osoitettu liike- ja toimisto-
rakennusten korttelialueeksi. Hanke vaatii asemakaavan muutoksen.

Yleiskaavassa 2016 alue on lähikeskusta C3 -aluetta, jota kehitetään 
toiminnallisesti sekoittuneena kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilo-
jen, hallinnon, asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä 
kaupunkikulttuurin alueena. 

Hakija omistaa kohteena olevan rakennuksen ja maanvuokraoikeuden. 
Kaupunki on vuokrannut tontin Kiinteistö Oy Mellunmäen Metrokeskuk-
selle, jonka omistaa kokonaisuudessaan hakijana oleva Erikoissijoitus-
rahasto UB Suomi Kiinteistöt. Maanvuokrasopimus on voimassa 
31.12.2030 asti ja varaus tehdään sen ehdoin. Metroon sekä yleiseen 
kulkuun ja käyttöön liittyviä lisäehtoja käytetään soveltuvin osin tule-
vassa maanvuokrasopimuksessa.

Varausehdot ja tontinluovutus

Varaus on valmisteltu kaupunkiympäristön toimialalla yhteistyössä 
kaupunginkanslian kanssa. Erityisissä varausehdoissa on huomioitu 
muun muassa suunnittelun periaatteita sekä asuntojen rahoitus- ja hal-
lintamuotojakauma. Sen mukaan vähintään toinen rakennuksista on to-
teutettava omistusasuntotuotantona, joista vähintään 40 % on pyrittävä 
toteuttamaan perheasuntoina. Vuokra-asuntotuotannon huoneistoalas-
ta vähintään 40 % on pyrittävä toteuttamaan perheasuntoina. 75 % kai-
kista kohteen yksiöistä on toteutettava asuntoina, joiden pinta-ala on 
vähintään 30 h-m2. Yksiöiden pinta-alat voivat olla pienempiä, mikäli 
on varmistettu, että ne ovat asuttavuudeltaan hyviä.

Hanketta kehitetään tiiviissä yhteistyössä kaupungin kanssa. Varaus-
hakemuksessa esitetty täydennysrakentaminen vahvistaisi kaupun-
kiuudistuksen ja kaupungin muiden strategisten tavoitteiden mukaista 
alueen kehittämistä.

Tontin luovutusmuodosta ja -ehdoista päätetään myöhemmin erikseen. 

Kaupunginhallituksen 1.4.2019, 220 § hyväksymien Helsingin tontin-
luovutusta koskevien linjausten mukaan kaupunki voi varata asunto- ja 
yritystontit suoravarauksena ilman julkista hakua tapauskohtaisesti ar-
vioitavin erityisin perustein. Linjausten mukaisesti kaupunki voi varata 
tontteja ja alueita suoravarauksin kehittämishankkeita varten sekä ton-
tin vuokralaiselle sekä tämän valitsemalle yhteistyökumppanille täy-
dennysrakentamisen edistämiseksi.

Toimivalta
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Kaupunginhallitus päättää hallintosäännön 8 luvun 1 § 2 momentin 2 
kohdan mukaan kaupungin maa- ja vesialueiden varaamisesta raken-
tamiseen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Suvi Tuiskunen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 36868

suvi.tuiskunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijainti- ja varausaluekartta
2 Erityiset varausehdot
3 Yleiset varausehdot

Oheismateriaali

1 Hakemus
2 Alustava viitesuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu 
tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kymp/Make/Maanvuokrajärjestelmä Esitysteksti

Tiedoksi

Kanslia/Linden, Nelskylä, Villeneuve ja Sippola-Alho
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§ 72
Konalan puiston ja leikkipuisto Vähätuvan puistosuunnitelman hy-
väksyminen

HEL 2021-012710 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Sari Knuuti, projektinjohtaja, puhelin: 310 23213

sari.knuuti(a)hel.fi

Liitteet

1 Puistosuunnitelmaselostus VIO 6215/1
2 Suunnitelmapiirustus nro VIO 6215/1
3 Vuorovaikutusmuistio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä Konalan puiston puis-
tosuunnitelman VIO 6215/1.

Esittelijän perustelut

Suunnittelualue on Konalan (32.) kaupunginosassa, osa-alueella Kona-
la. Alue on puisto (P) merkinnällä voimassa olevassa asemakaavassa 
numero 7993. Koko Konalan puisto ei sisälly puistosuunnitelmaan, 
vaan osa puistosta jää nykyiselleen. Suunnittelualue näkyy suunnitel-
mapiirustuksessa VIO6215/1 (liite 2). Konalan puiston pinta-ala on 63 
500 m², josta suunnittelualueen pinta-ala on 24 100 m².
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Lähtökohdat ja tavoitteet

Konalan puisto rajautuu eteläosasta Kehä 1:en ja pohjois- sekä länsio-
sasta Konalan kerrostaloalueeseen. Leikkipuisto Vähätupa sijaitsee 
puiston keskiosassa. Se on suunniteltu 1978. Laaja peruskorjaus 
suunniteltiin 2003 ja toteutettiin pian sen jälkeen. Suunnittelualueeseen 
kuuluu leikkipuisto, puiston länsiosa ja eteläpuoleisen suojametsikön 
reuna-alueet.

Suuri osa leikkipuiston leikkivälineistä on huonokuntoisia, ja niitä on 
vähän suhteessa käyttäjiin. Leikkipuiston länsipuolella on alun perin ol-
lut kaksi kivituhkapintaista kenttää, joista laajempaa jäädytetään talvi-
sin. Pienempi on nurmetettu.  

Suunnittelualueella kasvaa hyväkuntoisia kookkaita puita. Länsiosan 
kerrostaloalueen laidalla puusto on kasvanut täyteen mittaansa, ja osin 
tästä syystä niitä ympäröivät pensasistutukset ovat ränsistyneet. Vie-
raslajikartoituksessa vieraslajeja on löytynyt etenkin puiston länsiosasta 
(laaja kurtturuusuistutus) sekä eteläosan suojametsiköstä. Leikkipuis-
ton itäpuolella on pieni osallistuva budjetointi -hankkeena toteutettu 
syötävien kasvien puutarha. Puistossa on ilmennyt paikoitellen jonkin 
verran kuivatusongelmia.

Puiston pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat ja leikkipuiston 
toimintaan osallistuvat perheet.

Tavoitteena on peruskorjata leikkipuisto Vähätupa ja tehdä siitä turval-
linen, monipuolinen leikkipaikka, sekä parantaa puiston länsiosan toi-
minnallisuutta ja viihtyisyyttä. Kunnostuksesta aiheutuvan hiilijalanjäljen 
pienentämiseksi tavoitteena on käyttää, kunnostaa ja kierrättää nykyi-
siä varusteita ja materiaaleja mahdollisimman paljon. Suunnittelun yh-
teydessä verrataan valittavien uusien materiaalien hiilijalanjälkiä. Tu-
loksia käytetään suunnittelun edetessä materiaalivalintojen yhtenä pe-
rusteena.

Suunnitelma

Leikkialueella säilytetään kunnostuskelpoiset välineet. Poistuvien käyt-
tökelpoisten välineiden kierrätys järjestetään. Uusia kalusteita valit-
taessa otetaan huomioon kestävän kehityksen mukaiset, uusiutuvat ja 
kestävät materiaalit. Pääosa uusista varusteista on puisia ja kotimaisia. 
Isojen lasten leikkialueelle tulee tasapaino- ja monitoimivälineitä. Ruo-
kailu- ja oleskelualueelle tulee pöytäpenkkiryhmiä. Näissä hyödynne-
tään nykyisiä kalusteita.

Leikkipuistorakennuksen edustalla säilytetään nykyinen asfaltti- ja ki-
veysalue. Isojen lasten alueen turva-alustaksi valittiin turvahake hiilija-
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lanjälkilaskelman perusteella. Pienten puolen turva-alustat on kuitenkin 
suunniteltu hiekkaturvatekonurmesta, jotta inklusiivisille leikkivälineille 
olisi esteetön pääsy.

Pihan kookkaat puut säilytetään. Istutuksissa käytetään pääasiassa 
kukkivia pieniä hedelmäpuita ja monilajisia, kukkivia ja marjovia pensai-
ta. Nurmetetun kentän laidassa kasvavien vieraslajien paikalle istute-
taan uusia, metsänreunaa täydentäviä pensaita. Länsiosan puiden ym-
pärillä kasvavat ränsistyneet pensaat poistetaan tarvittavilta osin ja 
kurtturuusu sekä muut haitalliset vieraslajit poistetaan. 

Leikkialueelle ja pallokentälle asennetaan uudet puistovalaisimet ja 
reunustavien käytävien valaistusta täydennetään. Kuivatusta paranne-
taan mm. puhdistamalla nykyinen hulevesiverkosto ja tekemällä pai-
nanteita nurmialueille.

Leikkipuisto täyttää esteettömyyden perustason vaatimukset. 

Lisätietoja suunnitelmasta saa suunnitelmaselostuksesta (liite 1).

Vuorovaikutus

Konalanpuiston puistosuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toi-
mialan toimeksiannosta. Vuorovaikutusmuistio (liite 3).

Asukastilaisuus pidettiin Leikkipuisto Vähätuvassa, 23.9.2021. Paikalla 
oli n. 10 henkeä, lähitalojen aikuisia. Leikkipuiston henkilökunta osallisti 
lisäksi lapsia ja perheitä keväällä 2021 sekä asukastilaisuuden yhtey-
dessä. Asukkaat olivat tyytyväisiä suunnitelmiin. Tilaisuuden perusteel-
la päätettiin muuttaa läntinen nurmetettu kenttä niityksi, lisätä suunni-
telmaan seniorikuntoiluvälineitä, trampoliini, kuivatusta koskevia paran-
nuksia ja huonokuntoisen kasvillisuuden poistoa. Aiemmin suunnitel-
massa oli jo huomioitu lapsilta keväällä saadut toiveet mm. iso ryhmä-
keinu.

Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä 22.9.-5.10. 2021 välisenä aikana 
Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat.

Kustannukset ja aikataulu

Puiston rakentamisen kustannukset suunnittelualueelta ovat noin 
730 000 euroa eli noin 30 euroa/m² (alv 0%). Toiminnallisen leikkipuis-
toalueen kustannukset ovat noin 77 euroa/m² ja muun alueen kustan-
nukset noin 8,4 euroa/m².

Suunnittelualueen arvonlisäverottomat vuosittaiset ylläpitokustannukset 
ovat 36 150 euroa, 1.5 euroa/m² (alv 0%). Suunnittelualue kuuluu hoi-
toluokkiin A2 käyttöviheralue, B2 käyttöniitty ja C3 suojametsä.
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Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8040101 Uudet puistot ja 
puistojen peruskorjaus.

Puisto- ja liikunta-alueinvestointien nykyinen taso ei mahdollista hank-
keen toteuttamista 10-vuotiskauden investointiohjelmassa 2022-2031 
kuin vasta ohjelman viimeisinä vuosina. Rakentamisen aikataulu tar-
kentuu vuoden 2023 talousarvioehdotuksen valmistelun yhteydessä.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 § 1-3 momentti.

Kuntalaki 29 §

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
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Sari Knuuti, projektinjohtaja, puhelin: 310 23213

sari.knuuti(a)hel.fi

Liitteet

1 Puistosuunnitelmaselostus VIO 6215/1
2 Suunnitelmapiirustus nro VIO 6215/1
3 Vuorovaikutusmuistio

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun ylei-
sen alueen suunnitelman hyväksyminen

Tiedoksi

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu/Haapanen Sami
Hallinto- ja lakipalvelut/Krook Tanja
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Rakennukset ja yleiset alueet/tilat/Hilden Sari
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§ 73
Kaupunkiympäristölautakunnan maa-alueiden, tilojen ja laitteiden 
vuokralle antamista sekä muuta käyttöön luovuttamista koskevan 
toimivallan siirtäminen

HEL 2022-000824 T 00 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti siirtää hallintosäännön 10 luvun 1 
§:n 3 momentin 6 kohdan mukaista toimivaltaansa hallintaoikeutensa 
puitteissa maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä 
muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan enintään 10 vuoden ajaksi 
samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi enin-
tään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta kaupunkiympäristön 
toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden tapahtumat ja maa-
vuokraus -tiimin tiimipäällikölle seuraavasti:

Tapahtumat ja maavuokraus -tiimin tiimipäällikkö

- päättää banderollipaikkojen, koirakoulutuskenttien, hiekkasiilojen, ke-
säteattereiden ja kaupunkiviljelypaikkojen käyttöön liittyvistä sopimuk-
sista sekä muista vastaavista tilapäisistä ja vähämerkityksellisistä alu-
een käyttöön liittyvistä sopimuksista siten, että toistaiseksi voimassa 
olevien sopimusten irtisanomisaika on enintään 6 kuukautta ja määrä-
aikaisten sopimusten kesto enintään yksi vuosi.

- päättää metsästysoikeuksien vuokrasopimuksista.

- päättää ulkomainoslaitteisiin, sähköautojen latauspaikkoihin, kaupun-
kipyöräpaikkoihin, kioskipaikkoihin ja terassialueisiin liittyvistä sopimuk-
sista siten, että toistaiseksi voimassa olevien sopimusten irtisanomisai-
ka on enintään 6 kuukautta ja määräaikaisten sopimusten kesto enin-
tään 10 vuotta, kun on vahvistettu yleiset vuokrausperiaatteet.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti, että tämä päätös on voi-
massa 1.2.-31.12.2022 ja tällä päätöksellä kumotaan määräajaksi kau-
punkiympäristölautakunnan 15.5.2018 (251 §) tekemä päätös maa-
alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamista sekä muuta käyttöön 
luovuttamista koskevan toimivallan siirtämisestä.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän pykä-
län osalta heti.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
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Lisätiedot
Katri Lindman, lakimies, puhelin: 310 28693

katri.lindman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 6 koh-
dan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toi-
mialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja 
rajat, joiden mukaan viranomainen päättää, hallintaoikeutensa puitteis-
sa maa- ja vesialueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä 
muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan enintään 10 vuoden ajaksi 
samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi enin-
tään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Kyse on määräaikaisesta rakenteellisesta muutoksesta kaupunkiympä-
ristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden alueiden käyttö 
ja -valvontayksikössä, jonka tarkoituksena on kokeilla, millaiset raken-
teelliset uudistukset parhaiten kehittäisivät yksikön tilannetta ja edistäi-
sivät jo aiemmin tunnistettujen haasteiden ratkaisemista sekä strategis-
ten tavoitteiden toteuttamista. Tämän vuoksi kaupunkiympäristölauta-
kunnan 15.5.2018 (251 §) tekemä päätös maa-alueiden, tilojen ja lait-
teiden vuokralle antamista sekä muuta käyttöön luovuttamista koske-
van toimivallan siirtämisestä on tarve muuttaa määräaikaisesti.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Katri Lindman, lakimies, puhelin: 310 28693

katri.lindman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Kymp/Päätöksenteontuki
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§ 74
Ullanlinna, Merimiehenkatu 2 (Johanneksenpuisto), poikkeamisha-
kemus

HEL 2021-006734 T 10 04 01

Asiointitunnus LP-091-2021-01524, hankenumero 5044_146

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Saana Rossi: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Sinikka Lahti, arkkitehti, puhelin: 310 37478

sinikka.lahti(a)hel.fi

Liitteet

1 Alustavat suunnitelmat ja asemapiirustus
2 Ympäristökartta
3 Asemakaavaote
4 Tarvekuvaus
5 Havainnekuvia ja alueleikkauksia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä 7. kaupunginosan (Ul-
lanlinna) puistoaluetta 7P101 (Johanneksenpuisto) koskevan poikkea-
mishakemuksen. Hakemuksen mukainen hanke edellyttää poikkeamis-
ta asemakaavasta nro 7948 seuraavasti:

 Asemakaavassa puistoksi osoitetulle alueelle, jossa ei ole rakennu-
salaa, sijoitetaan n. 260 k-m²:n kokoinen tekojäärataa palveleva 
huoltorakennus.
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Kaupunkiympäristölautakunta päättää myöntää poikkeamisen seuraa-
villa ehdoilla:

 Rakennus sovitetaan mahdollisimman hienovaraisesti valtakunnalli-
sesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön.

 Rakennuksen korkeus ja laajuus ei saa ylittää 22.12.2021 päivätys-
sä suunnitelmassa esitettyä.

 Toteutuksessa noudatetaan 22.12.2021 päivätyn viitesuunnitelman 
mukaisia periaatteita rakennuksen julkisivu- ja kattomateriaalien se-
kä massoittelun osalta.

 Kattopinnan yläpuolelle ei saa sijoittaa teknisiä laitteita tai muita ra-
kennelmia vaan ne tulee integroida rakennuksen ulkovaipan sisä-
puolelle.

 Olemassa olevat puut Merimiehenkadun varrella säilytetään. Ra-
kennuksen etäisyys olemassa oleviin puihin tulee olla vähintään 5 
metriä, eivätkä kaivuu- tai rakennustyöt saa vaurioittaa puita tai nii-
den juuristoa.

 Rakennuksen sijoittamisessa ja rakennustöissä tulee huomioida 
olemassa olevat kunnallistekniset johdot sekä niiden huollettavuus.

Maksu

1 491,55 euroa

Hakija

Kaupunkiympäristön toimiala, rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus

Rakennuspaikka

7. kaupunginosan (Ullanlinna) puistoalue 7P101

Hakemus

Hakija hakee lupaa yksikerroksisen, tekojäärataa palvelevan huolto- ja 
pukuhuonerakennuksen (260 k-m²) rakentamiseen poiketen voimassa 
olevasta asemakaavasta 7948 siten, että rakennus sijoittuu puistoalu-
eelle, johon ei ole osoitettu rakennusalaa eikä rakennusoikeutta.

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että kaupunkiympäristölautakunta 
hyväksyi Johanneksenpuiston puistosuunnitelman 5.11.2019 siten, että 
suunnitelmaan lisättiin tekojääradan rakentaminen. Jäädytettävät teko-
jääkentät vaativat teknisiä tiloja ja luistelijoille on tekojääratojen yhtey-
teen järjestettävä lämmin pukuhuonetila varusteiden vaihtoon ja pääsy 
saniteettitiloihin. Tarkoituksena on rakentaa laadukas, ympäristöön so-
piva huoltorakennus kentän laidalle.
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Säännökset, joista poiketaan

Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten 
vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

Lähtötiedot

Rakennuspaikka sijaitsee alueella, jolla on voimassa 22.10.1982 vah-
vistettu asemakaava nro 7948. Asemakaavassa rakennuspaikka on 
merkitty puistoksi (P). Lisäksi puistoalueella on voimassa 4.2.1991 
vahvistettu nimenmuutoskaava, jossa puiston entinen nimi, Punanot-
konpuisto on muutettu Johanneksenpuistoksi ja puistoaluetta koskeva 
kaavamerkintä uudistettu muotoon VP.

Helsingin yleiskaavassa 2016 rakennuspaikka on osoitettu Kantakau-
punki C2 -merkinnällä keskusta-alueeksi, jota kehitetään toiminnallises-
ti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, 
hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikult-
tuurin alueena. Merimiehenkadun linjaukseen on merkitty myös Töölön-
lahdelta Meripuistoon ulottuva, laajojen virkistysalueiden välinen, si-
jainniltaan ohjeellinen yhteys, viherakseli tai puistojen sarja, joka palve-
lee virkistys- ja/tai ekologisena yhteytenä. Lisäksi koko yleiskaava-
alueella valtakunnallisesti merkittävät maisema- ja kulttuuriympäristöt 
on otettava huomioon.

Johanneksen kirkko ympäristöineen on Museoviraston inventoinnissa 
(RKY) sisällytetty valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuu-
riympäristöjen luetteloon.

Johanneksenkirkkoa ympäröivä puisto valmistui kaupunginpuutarhuri 
Svante Olssonin suunnittelemana 1914 (ent. Punanotkon puisto). Puis-
ton yhteyteen päätettiin myös jättää avoin kenttä läheisten koulujen 
käyttöön. 1960-luvulla kenttää levennettiin, tuolloin kentän pääty me-
netti pyöreän muotonsa. Puisto kunnostettiin Lars Liljeforsin suunnitel-
man mukaan v. 1985, jolloin mm. puiston rinteille rakennettiin leikki-
paikka.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 5.11.2019 Johanneksenpuiston 
puistosuunnitelman, mutta päätöksenteossa suunnitelmaan lisättiin te-
kojääradan rakentaminen. Tekojääradan toteuttaminen edellyttää, että 
puistoalueelle sijoitetaan jäärataa palveleva huoltorakennus, joka sisäl-
tää pukuhuoneet sekä tilat kentän jäädytyslaitteistolle ja jäänhoitoko-
neelle. Tekojääradan jäädytykseen tarvittavat tekniset tilat toteutetaan 
useimmiten tuomalla kentille tilapäisiä kontteja, mutta historiallisessa 
arvoympäristössä konttien ei ole katsottu sopivan kentälle, vaan tarkoi-
tuksena on rakentaa laadukas, ympäristöön sopiva huoltorakennus.
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Osallisten kuuleminen ja lausunnot

Hakemuksesta on tiedotettu naapureille ja muille, joiden oloihin hanke 
saattaa huomattavasti vaikuttaa, kaupunkiympäristön toimialan asema-
kaavoituspalvelun kirjeellä (15.9.2021) ja kuulutuksella Kamppi-Eira-
lehdessä 23.9.2021 sekä ilmoituksella kaupungin ilmoitustaululla 23.9.–
6.10.2021. Osallisille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen teke-
miseen.

Muistutuksia ei ole esitetty.

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukselta, Helen Oy:ltä, Helen Sähköverkko Oy:ltä, Hel-
singin seudun ympäristöpalveluilta (HSY), Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymältä (HSL), Museovirastolta, kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalta sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta.

Uudenmaan elinkino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa lausunnos-
saan (28.9.2021), että rakennus tulee muodostamaan uuden isohkon 
elementin kaupunkikuvallisesti arvokkaaseen ympäristöön, sulkien osit-
tain avonaista kaupunkitilaa. Monotonista ilmettä on pyritty välttämään 
muun muassa murretuin katto- ja räystäslinjoin. Julkisivumateriaalina 
on corten-teräs. Rakennus asemoituu urheilukentän luoteiskulmaan 
kadunsuuntaisesti Merimiehenkatua rajaavien puiden katveeseen. 
Maanläheisen värisävyinen corten-teräs antaa hillityn vaikutuksen. 
Koostaan huolimatta edellä mainitut seikat lieventävät rakennuksen 
kaupunkikuvallisia vaikutuksia maisemallisesti herkällä urheilukentän 
alueella, jonka yksi ominaispiirre on avoin kaupunkitila. Mainitun perus-
teella ELY-keskus ei näe estettä poikkeamisen myöntämiselle. Tarkas-
teltaessa hanketta kokonaisuutena, Uudenmaan ELY-keskus katsoo, 
että poikkeaminen voidaan myöntää. Hanke ei aiheuta haittaa kaavoi-
tukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämi-
selle eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelua koskevien tavoittei-
den saavuttamista.

Helsingin kaupunginmuseo toteaa lausunnossaan (30.9.2021) kom-
mentoineensa Johanneksen kentän huoltorakennuksen suunnitelmia 
useissa kokouksissa. Kaupunginmuseon mielestä huoltorakennus ja si-
ten asemakaavasta poikkeaminen on perusteltu, vaikka rakennuksen 
koko on paikkaan nähden liian massiivinen. Kaupunginmuseo pitää 
tärkeänä, että huoltorakennuksen korkeus pysyy maltillisena ja että kat-
tomuodolla häivytetään rakennuksen suurta massaa. Puiston puusto 
tulee säilyttää. Kaupunginmuseo haluaa kommentoida suunnitelmia 
tarkemmin rakennuslupavaiheessa.

Helen Sähköverkko Oy toteaa lausunnossaan (12.10.2021), että teko-
jääkentän sähköliittymä Merimiehenkadun varressa tulee vaatimaan 
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uuden jakelumuuntamon rakentamisen alueelle. Helen Sähköverkko 
esittää, että huoltorakennuksen suunnittelussa huomioidaan muunta-
motilan tarve, joka on lattiapinta-alaltaan n. 15 m².

Helsingin seudun ympäristöpalvelut toteaa lausunnossaan (4.10.2021), 
että Johanneksenpuiston Merimiehenkadun puoleisella reunalla sijait-
see käytössä oleva yleinen sekavesiviemäri DN 300. Uusi huoltoraken-
nus sijoittuu alle 3 metrin etäisyydelle ko. viemäristä. Huoltorakennuk-
sen jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon viemäri, sen tilantarve ja 
kunnossapidettävyys. Rakennus tulee suunnitella ja toteuttaa siten, et-
tä viemäri on tarvittaessa esiin kaivettavissa ja korjattavissa. Hankkeen 
tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä HSY:n verkko-osaston kunnossapi-
toyksikköön ja sopia mahdollisesti tarvittavista suojauksista tai johtosiir-
rosta. Mikäli rakentaminen edellyttää viemärin suojaamista tai siirtämi-
siä uuteen sijaintiin, tulee ko. toimenpiteet suunnitella ja toteuttaa 
hankkeen yhteydessä.

Hanketta on käsitelty 24.5.2021 kaupunkikuvatyöryhmässä, joka totesi 
ennakkolausunnossaan, että huoltorakennuksen sovittaminen herkälle 
RKY-alueelle edellyttää huolellista suunnittelua. Uudisrakennuksen ja 
sitä ympäröivän ulkotilan käsittelyn tulee olla alisteinen viereiselle kirk-
korakennukselle ja sopeutua historiallisen puiston maisemaan. Valittu 
julkisivu-/kattomateriaali (corten-teräs) ja veistoksellinen muodonanto 
ovat kuitenkin mahdollisia ottaen huomioon rakennuksen näkyvä sijain-
ti. Ympäristöä ajatellen rakennus on varsin kookas. Jatkosuunnittelussa 
on tutkittava mahdollisuuksia pienentää rakennuksen korkeutta ja mas-
saa. Puiston kiveäminen rakennuksen ympärillä esitetyssä laajuudessa 
on hierarkkisesti epäsuhdassa kirkon kanssa. Hiekkatekonurmen sä-
vystä on järjestettävä katselmus. Puolletaan edellä mainituin huomau-
tuksin.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Hakijalle on annettu tilaisuus antaa selityksensä annetuista lausunnois-
ta. Hakija ilmoittaa vastineessaan, että Johanneksenkentän huoltora-
kennuksen koon, julkisivujen ja toiminnallisuuden sekä sijoituspaik-
kaansa asettumisen osilla on käyty neuvotteluja yhteistyössä raken-
nusvalvonnan, kaupungin museon ja kaavoituksen edustajien kanssa. 
Hankkeesta on kaupunginmuseo antanut erillisen lausunnon kaupunki-
kuvan käsittelyn yhteydessä. Lausunnossa todetaan: kaupunginmuseo 
pitää tärkeänä, että huoltorakennuksen korkeus pysyy maltillisena ja et-
tä kattomuodolla häivytetään rakennuksen suurta massaa. Hanke-
suunnittelun yhteydessä todettiin myös, ettei rakennusmassaa voida 
kasvattaa suuremmaksi ilman, että ympäristön kulttuurihistorialliset ar-
vot kärsivät. Rakennuksen koon pienentämistä varten on jo jouduttu 
olemassa olevien suunnitelmien osilla poikkeaviin teknisiin ratkaisuihin. 
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Huoltorakennuksen etäisyyttä ja sijoitusta nykyisen sekaviemärin 
(DN300) läheisyydessä tullaan tarkentamaan rakennuslupa-vaiheessa 
ja toteutussuunnittelussa siten, että sekaviemärin kuten muiden liitty-
mien huollettavuus ja korjaaminen on mahdollista myös jatkossa.

Muuntamotilan sijoittamisesta rakennukseen on käyty erillinen neuvot-
telukierros Helen Sähköverkko Oy:n ja hakijan kesken. Neuvottelujen 
perusteella alustavia suunnitelmia päivitettiin siten, että tarvittava tilava-
raus muuntamolle sijoitettiin rakennukseen sen muita tiloja pienentä-
mällä ja ilman, että rakennuksen ulkohahmo kasvoi aiemmin suunnitel-
lusta. Koska esitetyllä muutoksella ei ole vaikutuksia kaupunkikuvaan 
tai naapureiden olosuhteisiin, ei uutta osallisten kuulemista ole katsottu 
tarpeelliseksi järjestää tai pyytää uusia viranomaislausuntoja.

Perustelut

Haettu toimenpide voidaan toteuttaa, koska alueella on kauan ollut tar-
ve tekojääradalle ja se parantaa eteläisen Helsingin ulkoilu- ja liikunta-
mahdollisuuksia. Huoltorakennus on välttämätön tekojääradan toteut-
tamiselle. Kaupunkiympäristölautakunta lisäsi 5.11.2021 puistosuunni-
telmaan sen hyväksymisen yhteydessä tekojääradan rakentamisen. 
Tekojääradan käyttö ja huolto edellyttävät tiloja jäädytyslaitteistolle, 
jäänhoitokoneelle, pukuhuoneille, henkilökunnalle sekä varasto- ja tek-
nisille tiloille.

Rakennusluvassa on noudatettava alustavan suunnitelman mukaisia 
periaatteita. Alustavassa suunnitelmassa rakennus on tilaohjelma 
huomioon ottaen sijoitettu harkiten ja sovitettu hienovaraisesti arvoym-
päristöön siten, että puiston kasvillisuus pystytään säästämään ja kent-
tä uudistamaan historiallisiin ominaispiirteisiin soveltuvalla tavalla. Ra-
kennuksen korkeus on pidetty niin matalana, kuin se teknisiin vaati-
muksiin nähden on mahdollista ja rakennuksen massoittelua on pyritty 
keventämään katon muotoilulla. Corten-teräs on julkisivu- ja kattomate-
riaalina hillitty ja liittää rakennuksen värimaailmaltaan punatiilisen Jo-
hanneksenkirkon arvoympäristöön. Lisäksi materiaali mahdollistaa ra-
kennusmassan toteuttamisen yksiaineisena, kappalemaisena muotona. 
Muotoa ei tule rikkoa katon tai julkisivujen ulkopuolelle sijoitettavilla 
teknisillä installaatioilla vaan ne on sijoitettava rakennuksen ulkovaipan 
sisäpuolelle.

Rakennus sijoittuu Merimiehenkadun varren puurivin katveeseen, mikä 
osaltaan hillitsee sitä, ettei suurehko huoltorakennus asetu liian hallit-
sevaan asemaan ympäristössä. Rakennus tulee sijoittaa lähelle puita, 
mutta kuitenkin siten, etteivät se tai sen rakennustyöt vaurioita puustoa. 
Etäisyyden olemassa olevien puiden runkoihin tulee olla vähintään 5 
metriä. Sijoittamisessa ja rakennustöissä tulee huomioida myös ole-
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massa oleva maanalainen kunnallistekninen verkosto sekä sen huolto-
tarpeet mm. HSY:n lausunnossa esitetyllä tavalla.

Poikkeamisen erityinen syy on alueelle tarpeellisen palvelutason säilyt-
täminen tai parantaminen sekä alueen kokonaissuunnitelman toteutu-
misen edistäminen.

Haettu toimenpide ei päätöksessä asetetuin ehdoin aiheuta haittaa 
kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle 
järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympä-
ristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toi-
menpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentami-
seen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita 
vaikutuksia.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 § 1 mom, 145, 171, 173 ja 174 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 85 ja 86 §
Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 15a
Rakennusvalvontataksa 2022, 6 §

Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet

Ennen mahdolliseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on saatava 
rakennuslupa, mikäli sellaista edellytetään. Rakennus- tai muu mahdol-
lisesti vaadittava lupa on haettava kahden vuoden kuluessa poikkea-
mispäätöksen lainvoimaisuudesta lukien. Lupahakemukseen on liitettä-
vä tämä päätös lainvoimaisuustodistuksineen.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeisenä arkityöpäivänä, jolloin sen 
katsotaan tulleen asianosaisen tietoon. Julkipanopäivä vastaa pöytäkir-
jan nähtävilläolopäivää. Päätöksen valitusaika päättyy 30 päivän ku-
luessa päätöksen tiedoksisaannista.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Sinikka Lahti, arkkitehti, puhelin: 310 37478

sinikka.lahti(a)hel.fi

Liitteet

1 Alustavat suunnitelmat ja asemapiirustus
2 Ympäristökartta
3 Asemakaavaote
4 Tarvekuvaus
5 Havainnekuvia ja alueleikkauksia
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Oheismateriaali

1 Hakemus
2 Lausunnot

Muutoksenhaku

Poikkeamispäätöksestä Hallintovalitus, poikkeamispäätös ja 
suunnittelutarveratkaisu

Maksun osalta Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiym-
päristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristö-

lautakunta
Hallintovalitus, poikkeamispäätös ja suun-
nittelutarveratkaisu
Lainvoimaisuusohje, hallinto-oikeus

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Hallintovalitus, poikkeamispäätös ja suun-
nittelutarveratkaisu
Liite 1
Liite 2

Kymp/Taloudentuki

Tiedoksi

Kymp/Aska poikkeamispäätös tiedoksianto
Kymp/Rakennusvalvontapalvelu tiedoksianto
Kymp/Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu
Valmistelija tiedoksianto
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§ 75
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mirita Saxbergin toivomusponnesta, jossa edellytetään 
selvitettävän mahdollisuutta subventoida vesiteitse tapahtuvaa reit-
tiliikennettä Kruunuvuorenrannasta keskustaan

HEL 2021-012786 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunginhallitus teki 24.5.2021 periaatepäätöksen, jolla käynnistettiin 
sähkökäyttöisen lautan hankinnan valmistelu reitille Kruunuvuorenranta 
- Meritullintori. Kansliapäällikkö on asettanut sähkölauttahankkeelle 
hankeryhmän, jonka tehtävänä on tarkentaa jo tehtyjä selvityksiä ja 
valmistella hankepäätöksen tekemiseksi tarvittava aineisto. Hankeryh-
mä muun muassa selvittää lauttayhteyden käyttö- ja investointikustan-
nukset sekä rahoitusmallin. Hankesuunnitelma esitellään kaupungin-
hallitukselle alkuvuonna 2022.

Kruunuvuorenrannan vesiliikenneyhteyden menestymisen kannalta on 
tärkeää, että HSL:n liput kelpaavat lautalla. Tällöin lauttayhteys toimii 
kiinteänä osana joukkoliikennejärjestelmän kokonaisuutta ja mahdollis-
taa lauttayhteyden käyttämisen jokapäiväisessä liikkumisessa. Tämän 
vuoksi HSL:n lippujen kelpoisuus lautalla on ollut hankkeen suunnitte-
lussa alusta alkaen lähtökohtana.

HSL:n kanssa on neuvoteltu sähkölautan liikenteen ottamisesta osaksi 
HSL:n joukkoliikenne- ja lippujärjestelmää. Alustavasti on sovittu, että 
HSL:n liput kelpaisivat reitillä ja HSL maksaisi korvausta kaupungille to-
teutuneen matkustajamäärän perusteella, kun kaupunki vastaa kaikista 
lautan liikennöinnistä aiheutuvista kuluista ja liikennöintiin liittyvästä 
hallinnosta. Sähkölautan hankesuunnitelman valmistuessa täsmentyvät 
arviot lauttaliikenteen tarvitseman subvention määrästä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Saxberg Mirita, toivomusponsi, Kvsto 10.11.2021
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi

Valtuutettu Mirita Saxberg on tehnyt kaupunginvaltuustossa 10.11.2021 
Kruunuvuorenrannasta keskustaan kulkevan lauttaliikenneyhteyttä 
koskevan valtuustoaloitteen käsittelyn yhteydessä seuraavan toivo-
musponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta subventoi-
da vesiteitse tapahtuvaa reittiliikennettä Kruunuvuorenrannasta keskus-
taan siten, että se kuuluu julkisen liikenteen lipun piiriin samalla tavalla 
kuin Suomenlinnan reittiliikenne.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 16.2.2022 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Saxberg Mirita, toivomusponsi, Kvsto 10.11.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 76
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Petrus Pennasen ym. aloitteesta pienveneilyn helpotta-
miseksi osana merellistä strategiaa

HEL 2021-011261 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Valtuustoaloitteessa esitetään kolmea keskeistä toimenpidettä Helsin-
gin saariston saavutettavuuden ja pienveneliikenteen kehittämiseksi: 
pienveneiden kiinnityspaikkojen lisäämistä, kaikille avoimien ja helposti 
saavutettavien laitureiden lisäämistä saarissa sekä Katajanokan, Jät-
käsaaren ja Kalasataman kanavien ruoppaamista riittävän syväksi 
pienveneilylle. 

Kaupunkiympäristölautakunta kannattaa pienveneiden kiinnityspaikko-
jen ja kaikille avoimien käynti- ja vieraslaitureiden lisäämistä Helsingin 
edustan retkeilysaariin ja suurimpiin saariin, joissa on palveluja. Pien-
veneilyä edistäviä toimenpiteitä on viime vuosien aikana tehty monissa 
Helsingin edustan saarissa, muun muassa Vasikkasaaressa, Isosaa-
ressa ja Vallisaaressa. Itäiseen saaristoon on laadittu hoito- ja kehittä-
missuunnitelma, jonka keskeisenä periaatteena on retkeilysaarten saa-
vutettavuuden, rantautumismahdollisuuksien ja virkistyskäyttöpalvelui-
den parantaminen. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaikissa tär-
keimmissä Helsingin kaupungin omistuksessa ja hallinnoimissa retki-
saarissa on pienveneille soveltuvat laiturit tai poijupaikat. 

Aloitteessa esitettyjen kanavien ruoppaaminen vaatii lisäselvityksiä. 
Ruoppaukset olemassa olevien rakenteiden läheisyydessä edellyttävät 
aina laajempaa rakenteellista tarkastelua ja melko todennäköisesti 
myös muutoksia kanavia ympäröiviin rakenteisiin.

Tällä hetkellä kanavien ruoppaaminen ei ole mahdollista eikä se sisälly 
investointiohjelmaan.

Helsingin merellinen strategia

Merellisen strategian tavoitteena on parantaa kaupungin merellisten 
kohteiden saavutettavuutta ja saariston palveluja sekä edistää merelli-
siä tapahtumia. Helsingin merialueiden kehittäminen etenee tällä het-
kellä aktiivisesti. Pitkään Helsingin saariston yleinen virkistyskäyttö oli 
painottunut muutamaan isompaan saareen, kuten Suomenlinnaan, Pih-
lajasaareen ja Mustasaareen. Viime vuosina on avautunut uusia saaria 
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kaupunkilaisten käyttöön, esimerkiksi Lonna, Vallisaari, Kuninkaansaari 
ja Isosaari. Tällä hetkellä aktiivisen merellisen virkistyksen piirissä on 
12 saarta tai saariryhmää. 

Saarten maanomistusolot ja käyttö

Helsingin kaupunki pyrkii parantamaan pienveneilijöiden pääsyä saariin 
omistamillaan ja hallinnoimillaan saarilla. Helsingin saariston maano-
mistus on kuitenkin jakautunut usealle taholle. Valtio ja kaupunki ovat 
suurimpia yksittäisiä maanomistajia. Valtion maat ovat osittain puolus-
tusvoimien käytössä ja niiden hallinta on jakautunut Senaatti-
kiinteistöjen ja Metsähallituksen kesken. Puolustusvoimien hallinnassa 
olevat saaret ovat suljettua sotilasaluetta. Muita merkittäviä maanomis-
tajia ovat muun muassa Helsingin seurakuntayhtymä. Osa saaristosta 
on yksityisten omistamaa ja kesäasumiskäytössä. Saaristossa on myös 
kesämajoja, yksityisiä kesähuviloita ja järjestöjen, yhdistysten sekä yri-
tysten virkistys- ja koulutuskeskuksia. Osa kaupungin saarikiinteistöistä 
on vuokrattu muun muassa veneily- ja kalastusseuroille, muut saaret 
ovat virkistys- tai luonnonsuo-jelukäytössä. 

Saarista vain osa on avoimessa käytössä ja sellaisia, joihin on mahdol-
lista kehittää retkeily- ja virkistyspalveluita ja lisätä niitä palvelevia ra-
kenteita, kuten laitureita. Virkistyskäyttöön tarkoitettuja retkeilysaaria on 
runsaasti erityisesti itäisessä saaristossa ja niin sanottuja jokamiessaa-
ria on eri puolilla saaristoa. Rajoitetun käytön saariin, joita ovat muun 
muassa rauhoitetut lintuluodot ja sotilaskäytössä olevat saaret, ei ole 
tarkoituksenmukaista parantaa saarten saavutettavuutta. 

Merellisen strategian tavoitteena on saariston saarien avaamisen ja 
virkistyskäytön parantamisen lisäksi turvata saaristoluonnon ja saaris-
ton kulttuuriperinnön ja siihen liittyvien elinympäristöjen säilyminen. 
Käytännössä tämä tarkoittaa saavutettavuuden ja virkistyskäytön kehit-
tämistä erityisesti niissä saarissa, joissa luonto ja kulttuuriperintökoh-
teet kestävät lisääntyvää kulutusta, eroosion ja häirinnän lisääntymistä, 
maisemien muuttumista, roskaantumista ja vedenalaisen luonnon muu-
toksia. 

Saaristoluonto on Helsingissä säilynyt melko hyvin ja saaristossa esiin-
tyy runsaasti uhanalaisia ja harvinaisia luontotyyppejä. Erityisesti ranto-
jen luontotyypit kuten hiekkarannat ja erilaiset merenrantaniityt kestävät 
huonosti kulutusta ja saariin rantautumista. Helsingin merialue saaris-
toineen on monipuolisen ja poikkeuksellisen arvokkaan pesimälinnus-
ton elinympäristö. Pesimälinnustoon kuuluu runsaasti uhanalaisia ja 
muualla Itämeren piirissä voimakkaasti taantuneita lajeja. Saaristossa 
pesivien lintulajien yksi merkittävimmistä uhkatekijöistä on tahattoman 
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häiriön syntyminen pesimäsaarille ja -luodoille virkistyskäytön seurauk-
sena. 

Pienveneilijöiden palvelut ja niiden kehittäminen

Helsingin saaristossa on monta toimijaa. Helsingin kaupungin omista-
mien saarten hallinnointi on ajan mittaan jakautunut usealle eri toimia-
lalle ja palvelulle. Suurin osa Helsingin merellisestä huollosta on tällä 
hetkellä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan vastuulla. Etenkin laiturien 
osalta hallinnointi jakautuu usealle vastuutaholle. Osa laitureista on 
myös yksityisille ja yhteisöille vuokrattuja laitureita, joihin ei ole vapaata 
pääsyä. Kaupunkiympäristön toimiala hallinnoi 21 saarta, joista vain 
osassa on huoltotarvetta. Toimiala tilaa myös 24 luonnonsuojelusaaren 
tai saarissa sijaitsevan luonnonsuojelualueen huollon. Toimialan vas-
tuulla on lisäksi kaksi kesämajasaarta Satamasaari ja Pikku Satama-
saari. 

Viime vuosien aikana on helpotettu pienveneilyä muun muassa Vasik-
kasaaressa. Aiemmin saari on ollut pääosin kesämajakäytössä. Kaikille 
veneilijöille avoin käyntilaituri rakennettiin 2020. Vartiosaareen on 
suunnitteilla olemassa olevan yhteyslaiturin kunnostus. 

Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen omistamia retkeilysaaria on kaksi 
Helsingin saaristoalueella, Kalliosaari ja Pikku Leikosaari. Saaret ovat 
hyvin varustettuja retkisaaria retkipalveluineen ja niihin on kaikilla va-
paa pääsy. Molempiin saariin pääsee rantautumaan pienveneillä.

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaikissa tärkeimmissä Helsingin 
kaupungin omistuksessa ja hallinnoimissa retkisaarissa on pienveneille 
soveltuvat laiturit tai poijupaikat.  Saarten saavutettavuuden parantami-
sessa otetaan huomioon erilaiset retkeilijät, kuten reittiveneellä liikkuvat 
kaupunkilaiset, veneilijät, purjehtijat, lapsiperheet, liikuntarajoitteiset, 
melojat ja soutuveneellä liikkuvat, jotta mahdollisimman monella kau-
punkilaisella olisi mahdollisuus päästä virkistäytymään saaristoon. 

Pienveneilijöiden näkökulmasta saariston saavutettavuutta voidaan pa-
rantaa uusien retkilaiturien rakentamisella, olemassa olevia laitureita 
kunnostamalla tai avaamalla yksityiseen käyttöön vuokrattuja laitureja 
kokonaan tai osittain yleiseen käyttöön. Virkistyssaarten saavutetta-
vuutta parannetaan myös nopeammilla ja kevyemmillä toimenpiteillä, 
kuten kiinnittymisrenkaiden ja poijujen avulla. Poijuja sijoitetaan ankku-
ripaikoille kaupungin virkistyssaarten kiinnittymisrenkaiden yhteyteen. 
Melojien rantautumisen helpottamiseksi on suunnitteilla melontalaiturei-
ta ja melojien rantautumiseen soveltuvien rantapaikkojen merkitsemistä 
erityisesti suojaisan itäisen saariston saarikohteisiin. Uusista, virkistys-
käyttöön avattujen saarten palveluista on jatkossa tarkoitus tiedottaa 
entistä kattavammin kaupungin nettisivuilla.
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Itäiseen saariston retkisaarilla, Kotiluodolla, Läntisellä Neitsytsaarella ja 
Pihlajaluodolla selvitetään poijupaikkojen tarvetta jo olemassa olevien 
kiinnitysrenkaiden lisäksi. Erityisesti Vuosaaren edustalla olevan Mal-
kasaaren retkeilypalveluita ja laitureita on tarkoitus parantaa lähivuo-
sien aikana. Vartiosaaren virkistyspalvelujen parantamisen yhteydessä 
kiinnitetään erityistä huomiota kaikille avoimien laitureiden ja kiinnitys-
paikkojen lisäämiseen.

Katajanokan, Jätkäsaaren ja Kalasataman kanavien parantamisen mahdollisuudet

Aloitteessa esitetään kolmen kanavan ruoppaamista riittävän syväksi 
pienveneilylle. Ruoppaukset olemassa olevien rakenteiden läheisyy-
dessä edellyttävät aina laajempaa rakenteellista tarkastelua, lisäselvi-
tyksiä ja melko todennäköisesti myös muutoksia kanavia ympäröiviin 
rakenteisiin, jotta niiden toiminta ja turvallisuus eivät vaarannu. Joissain 
tapauksissa, kuten Katajanokan kanavassa, on kallio lähellä pohjaa, 
jolloin väylän syventäminen edellyttäisi louhintaa. Kanavien pohjassa 
on myös paikoitellen pilaantunutta maa-ainesta, joka edellyttäisi toi-
menpiteitä, jos syventämiseen ryhdyttäisiin. Ruoppaus ei myöskään 
toimenpiteenä yksin välttämättä riittäisi kanavien veneilymahdollisuuk-
sien parantamiseen, koska kanavien ylittävien siltojen alituskorkeudet 
ovat matalat.

Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan 
kanssa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi
Eero Sihvonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39448

eero.sihvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 06.10.2021 Pennanen Petrus Pienveneilyn helpottami-
nen osana merellistä strategiaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Valtuustoaloite

 Valtuutettu Petra Pennasen sekä 14 muuta valtuutettua ovat tehneet 
6.10.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:       

"Pienveneilyn helpottaminen osana merellistä strategiaa

Helsingin merellistä strategiaa on toteutettu vuodesta 2018 lähisaaris-
ton avaamiseksi virkistys-, kulttuuri-ja matkailukäyttöön. Helsingin 
edustan 300 kaunista saarta ja luotoa ovat kuitenkin edelleen monelle 
kaupunkilaiselle täysin tuntemattomia muutamaa suurinta saarta lu-
kuun ottamatta. Helpottamalla saariin pääsyä voidaan kaupungin kan-
sainvälistä vetovoimaa kohentaa parantaen samalla kaupunkilaisten 
hyvinvointia.

Useat saaret ovat vähän tunnettuja, koska niihin pääsee vain pienve-
neellä ja rantautuminen on vaikeaa. Kiinnityspaikkojen puutteen lisäksi 
saarissa on laitureita, joiden käyttö on rajoitettu vain tietyille veneilijöil-
le. Pienveneliikennettä rajoittaa myös Helsingin kanavien huono kunto. 
Esimerkiksi Katajanokan paraatipaikalla sijaitsevan kanavan käyttö on 
pienelläkin veneellä mahdotonta alhaisen vedensyvyyden vuoksi.

Allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut ehdottavat Helsingin saariston 
saavutettavuuden ja pienveneliikenteen kehittämiseksi näitä toimenpi-
teitä:

1) Veneiden kiinnityspaikkojen lisäämistä luodoille, joille rantautuminen 
on sallittu.

2) Katajanokan, Jätkäsaaren ja Kalasataman kanavien ruoppaamista 
riittävän syväksi pienveneilylle.

3) Kaikille veneilijöille avoimien, pienveneillä helposti saavutettavien lai-
tureiden määrän lisäämistä saarissa"

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 22.3.2022 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi
Eero Sihvonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39448

eero.sihvonen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Valtuustoaloite 06.10.2021 Pennanen Petrus Pienveneilyn helpottami-
nen osana merellistä strategiaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 77
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
varavaltuutettu Nina Miettinen ym. valtuustoaloitteesta koskien yh-
teiskäyttöisten kuormapyörien lisäämistä Helsinkiin

HEL 2021-011258 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Otso Kivekäs: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Oskari Kaupinmäki, liikennesuunnittelija: 310 22589

oskari.kaupinmaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 06.10.2021 Miettinen Nina Katariina Lisää yhteiskäyttöi-
siä kuormapyöriä Helsinkiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Yhteiskäyttöisten kuormapyörien lisääminen lyhyiden automatkojen vä-
hentämiseksi esimerkiksi kauppa- ja harrastusmatkoja varten on erit-
täin kannatettavaa. Tämä tukisi pyöräliikenteen edistämisen, Hiilineut-
raali Helsinki –toimenpideohjelman sekä Liikkumisohjelman tavoitteita. 
Valmistelussa olevan kaupunkipyöräkilpailutuksen yhteydessä on pe-
rusteltua selvittää mahdollisuudet yhteiskäyttöisten kuormapyörien in-
tegroimiseksi sopivalla tavalla osaksi tulevaa kaupunkipyöräjärjestel-
mää. 
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Kaupunkiympäristön toimiala edistää kuormapyörien käyttöedellytyksiä 
toteuttamalla pyöräliikenteen tavoiteverkkoa ja baanojen tavoiteverkkoa 
kantakaupungissa ja esikaupunkialueilla tehtyjen suunnitelmien ja pyö-
räliikenteen suunnitteluohjeen periaatteiden mukaisesti. Myös nykyis-
ten suunnitteluohjeiden mukaan toteutetut pyöräpysäköintitelineet 
mahdollistavat kuormapyörän lukitsemisen turvallisesti. Kuormapyörille 
paremmin soveltuvia telinemalleja on tarkoitus selvittää tarkemmin tu-
levien pyöräpysäköintisuunnitelmien yhteydessä. 

Asuntotuotannon rakennuttamissa kohteissa pyritään huomioimaan 
kestävän liikkumisen tilantarpeet jatkossa entistä paremmin. Hekan 
(Helsingin kaupungin asunnot Oy) ja Hason (Helsingin asumisoikeus 
Oy) kanssa sovittiin syksyllä 2021, että pyörävarastoihin varataan tilaa 
kuormapyörille ja pyörien huollolle. Hasolla kohteisiin tulee lisäksi säh-
köpyörien latauspiste pyörävarastoihin. Päivitetty suunnitteluohje tul-
laan julkaisemaan keväällä 2022. 

Sähkökäyttöisen kuormapyörän säilyttäminen ulkona ei ole talvikäytön 
kannalta ideaalia, joten tässä kannattaisi hyödyntää pysäköintitiloja 
(hukkaan meneviä pilarinvierustoja, kapeita kaistaleita yms.) silloin kun 
sellaisia on tarjolla. Kuormapyörän säilytys pyörävarastossa edellyttää, 
että pyörävarastoon on helppo kulkuyhteys ulkoa ja tarpeeksi leveä ovi. 
Uusissa kohteissa tämä on mahdollista, mutta monissa vanhoissa voi 
olla haasteita.

Talokohtaiset varausjärjestelmät yms. jäävät Hekan, Hason ja As 
Oy:den mietittäviksi ja toteutettaviksi.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Varavaltuutettu Nina Miettinen ja 15 muuta valtuutettua ovat tehneet 
16.10.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:          

"Lisää yhteiskäyttöisiä kuormapyöriä Helsinkiin

Helsinkiläiset tarvitsevat yhteiskäyttöisiä kuormapyöriä korvaamaan au-
toliikennettä lyhyillä asiointimatkoilla. Kuormapyöriä tarvitaan erityisesti 
asuinrakennusten yhteyteen, jotta tavaroita saa kuljetettua kotiovelle 
saakka.

50% 1-2 kilometrin matkoista kuljetaan pääkaupunkiseudulla autolla tai 
auton kyydissä (Henkilöliikennetutkimus 2016). Erityisesti 30-44 -
vuotiaat kulkevat lyhyitä matkoja autolla arjen helpottamiseksi (HSL:n 
liikkumistutkimus 2018). Matkoja kuljetaan autolla esimerkiksi sen ta-
kia, että isoja tavaroita, ostoksia, harjoitusvälineitä ja muita arjen asioita 
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on hankala kuljettaa kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteessä. Tavaroi-
den kuljettaminen edellyttää usein sellaista liikennevälinettä, jolla pää-
see suoraan kotiovelta määränpäähän ja takaisin. Autolle on toistai-
seksi olemassa vasta vähän vaihtoehtoja, mutta tavarapyö-
rät/kuormapyörät/laatikkopyörät ovat yksi tällainen vaihtoehto.

Kuormapyörät lisäävät arkiliikuntaa sekä vähentävät ilmansaasteita 
korvatessaan auton juuri sellaisilla matkoilla, joilla tavaroiden kuljetta-
misen takia kävely tai pyöräily ei muuten olisi mahdollista. Sähköavus-
teiset kuormapyörät mahdollistavat raskaampienkin tavaroiden tai esi-
merkiksi usean lapsen kuljettamisen yhtäaikaisesti. HKL on pilotoinut 
yhteiskäyttöisiä kuormapyöriä Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueella 
vuonna 2020. Kokeilussa ei kuitenkaan linkitetty kuormapyöriä asuinra-
kennusten yhteyteen.

Taloyhtiö- sekä talokohtaisia kuormapyöriä voisi pilotoida ja kehittää 
yhteistyössä esimerkiksi Hekan kuormapyörät ja niiden huollon. Säily-
tysratkaisut voisivat olla talokohtaisia, esimerkiksi yksi autopaikka va-
rattuna kuormapyörälle tai säilytys pyörävarastossa. Kuormapyörän va-
rausjärjestelmä voisi olla samantyylinen kuin esimerkiksi kerhotilojen tai 
pesutupien. Jotta pyöristä pidettäisiin huolta, voisi niillä olla esimerkiksi 
talokohtainen vastuuhenkilö. Yhteistyötä asukasyhdistysten kanssa 
kannattaisi myös selvittää.

Kuormapyöriä voisi olla myös kaupunkipyöräjärjestelmän yhteydessä. 
Siksi kaupunkipyörien seuraavassa kilpailutuksessa tulisi selvittää 
kuormapyörien lisäämisen mahdollisuus järjestelmän yhteyteen.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki edistää jakamis-
talouteen perustuvaa kuormapyörien käyttöönottoa selvittämällä mah-
dollisuudet saada kuormapyöriä asuinrakennusten yhteyteen sekä 
kaupunkipyöräjärjestelmän yhteyteen, jolloin tavaroiden kuljettaminen 
ilman autoa helpottuu."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 15.2.2022 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Oskari Kaupinmäki, liikennesuunnittelija: 310 22589

oskari.kaupinmaki(a)hel.fi

Liitteet
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1 Valtuustoaloite 06.10.2021 Miettinen Nina Katariina Lisää yhteiskäyttöi-
siä kuormapyöriä Helsinkiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 78
Hankintaoikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan rakennus-
ten ja yleisten alueiden jaoston päätöksestä 2.12.2021 § 102, raken-
nusten haitta-ainetutkimukset ja asiantuntijatehtävät, puitejärjestely 
2022-2023 (osa-alue 1)

HEL 2021-009724 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä Vahanen Rakennusfysiikka 
Oy:n tekemän, hankinnan osa-aluetta 1 koskevan hankintaoikaisuvaa-
timuksen kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaoston päätöksestä 2.12.2021 § 102, rakennusten haitta-
ainetutkimukset ja asiantuntijatehtävät, puitejärjestely 2022-2023. 

Hankintaoikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden 
perusteella kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten 
alueiden jaoston päätöstä tulisi muuttaa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Kristiina Jokinen, lakimies, puhelin: 310 39015

kristiina.jokinen(a)hel.fi
Riitta Harju, sisäilma-asiantuntija, puhelin: 310 39713

riitta.harju(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 20.12.2021
2 Oikaisuvaatimus 20.12.2021, saate
3 Lausunto Contro Oy 12.1.2022
4 Lausunto Lotus Demolition Oy 11.1.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankintaoikaisuvaatimuksen 
tekijä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikai-
supäätös

Asianosaiset Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikai-
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supäätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintaoikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain(1397/2016, hankintalaki) 132 §:ssä säädetään hankintaoikaisun 
tekemisestä. Sen mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen 
päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkai-
sun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien ase-
maan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai 
muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa 
tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, 
joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen te-
kemisen edellytyksiin.

Hankintalain 133 §:n mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikai-
sun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuk-
sesta. Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, 
kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai 
muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaos-
ton päätös 2.12.2021 § 102 muutoksenhakuohjeineen annettiin tiedoksi 
tarjoajille sähköpostitse 7.12.2021. Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n 
hankintaoikaisuvaatimus on saapunut 20.12.2021 ja se on tehty mää-
räajassa. Hankintaoikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 1.

Hankintapäätös

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan 
1.10.2021 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2021-009724. Tarjouskilpai-
lusta julkaistiin EU-kynnysarvon ylittävää palveluhankintaa koskeva 
hankintailmoitus ”Rakennusten haitta-ainetutkimukset ja asiantuntija-
tehtävät, puitejärjestely 2022-2023” TEM:n ylläpitämässä sähköisessä 
ilmoituskanava HILMA:ssa 3.10.2021. Hankinta on toteutettu julkisista 
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 
mukaisella avoimella menettelyllä. 

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
oikeutti päätöksellään 2.12.2021 § 102 teknisen johtajan tekemään 
kaupunkiympäristön toimialan käyttöön tulevat rakennusten haitta-
ainetutkimusten ja asiantuntijatehtävien puitejärjestelyn osa-aluetta 1 
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Tavanomaiset haitta ainetutkimukset koskevat puitesopimukset 
31.12.2023 saakka seuraavien kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen tehneiden yritysten kanssa:

- Sitowise Oy
- Contro Oy
- Ramboll Finland Oy
- Lotus Demolition Oy – Tutkimuspalvelut
- A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti sulkea pois tarjouskilpailusta Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n 
osa-aluetta 1 koskevan tarjouksen, koska se ei täyttänyt tarjouspyyn-
nössä malliraportille asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Hankintaoikaisuvaatimus

Hankintaoikaisuvaatimuksessaan Vahanen Rakennusfysiikka Oy toivoo 
heidän tarjouksensa korjaamista osa-alueen 1 osalta. 

Hankintaoikaisuvaatimuksen mukaan tarjouksen hylkäämiseen johtava 
virhe oli laatuvertailun kannalta epäolennainen, kun taas muut esitetyt 
tarjouksien hylkäysperusteet vaikuttivat selviltä laadullisilta puutteilta. 
Vahanen Rakennusfysiikka Oy katsoo, että he olivat laadukkain ja ko-
konaistaloudellisesti paras toimija, joten heidän tarjouksensa hylkäämi-
nen laadullisen sivuseikan johdosta on kilpailutuksen tarkoituksen vas-
tainen. 

Tarjouksentekovaiheessa sattui inhimillinen virhe, jonka johdosta malli-
raportti ei ollut osa-alueen 1 vähimmäisreferenssilistalla. Malliraportti 
täytti kaikki esimerkkiraportilta vaaditut laadulliset vaatimukset ja lisäksi 
malliraportin kohdetta käytettiin referenssinä tarjouksen osa-alueen 1 
AHA-asiantuntijalla. 

Edelleen hankintaoikaisuvaatimuksessa todetaan seuraavaa: "Oikaisu-
vaatimustamme tukee yksiselitteisesti EU-hankintoihin liittyvä tarjous-
ten käsittelyohje https://www.hankinnat.fi/eu-hankinta/tarjousten-
kasittely/tarjouksen-tasmentaminen, joka toteaa seuraavaa:
Tarjousten täsmentäminen ja täydentäminen on sallittua, jos kysymys 
olisi epäolennaisesta puutteesta, ristiriidasta taikka virheestä."

Asianosaisten kuuleminen

Hallintolain 34.1 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaise-
mista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selvi-
tyksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vai-
kuttaa asian ratkaisuun. 
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Kuulemispyyntö koskien tehtyä hankintaoikaisuvaatimusta on lähetetty 
5.1.2022 asianosaisille, hankintapäätöksellä puitejärjestelyn osa-
alueelle 1 valituiksi tulleille viidelle tarjoajalle. Näistä Contro Oy ja Lotus 
Demolition Oy ovat lausuneet asiassa. 

Contro Oy toteaa lausunnossaan 12.1.2022, että Vahanen Rakennus-
tekniikka Oy:n tarjous on tarjouspyynnön vastainen virheen vuoksi ja 
että heidän mielestään väärän referenssikohteen käyttäminen ei ole 
epäolennainen virhe. Contro Oy:n mukaan hankintayksikön hylkäys-
päätös on edellä mainittujen asioiden seurauksena perusteltu.

Lotus Demolition Oy toteaa lausunnossaan 11.1.2022, että tehty han-
kintapäätös on perusteltu ja oikea. Heidän mielestään esitetty muuto-
sehdotus (referenssin vaihto ja/tai liitteen vaihto) koskee hankintalain 
kohtaa ”tarjouksen olennainen muuttaminen”, mikä on laissa kiellettyä. 
Ainoastaan epäolennainen puute voidaan korjata. Lotus Demolition 
Oy:n mukaan hankintaoikaisuvaatimusta ei tulisi hyväksyä.

Sovellettavat säännökset

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava 
hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syr-
jimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset 
huomioon ottaen.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan 
osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tar-
jouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten 
mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousme-
nettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintalain 74 §:n 2 momentin mukaan, jos tarjouksessa tai osallis-
tumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai vir-
heellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi 
pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään 
tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa 
määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:ssä 
säädettyjä periaatteita.

Hankintalain 79 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan ennen tarjousten 
valintaa hankintayksikön on tarkistettava, että tarjous on hankintailmoi-
tuksessa ja hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja 
perusteiden mukainen.

Asian arviointi

Tarjouspyynnön mukaan tarjoukseen tuli liittää malliraportti: 
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"Malliraportin tulee kohdistua johonkin osa-alueen 1 vähimmäisrefe-
renssikaavakkeella ilmoitettuun kohteeseen. Suoritettujen haitta-
ainetutkimusten tulee koskea koko rakennusta, jonka on oltava laajuu-
deltaan vähintään 1000 m2."

Vahanen Rakennusfysiikka Oy on liittänyt tarjoukseensa malliraportin, 
mutta se ei ole kohdistunut tarjouspyynnössä edellytetyn mukaisesti 
yhteenkään Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n osa-alueelle 1 ilmoitta-
mista referenssikohteista. 

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen on katsottu edellyttävän, 
että tarjoukset ovat hankinta-asiakirjoissa asetettujen ehtojen ja vaati-
musten mukaisia. Hankintalain 74.1 §:n mukaisesti hankintayksikön on 
suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat 
tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintayksikkö voi hankintalain 74.2 §:n nojalla hankintamenettelyn 
aikana pyytää tarjoajia täsmentämään tai täydentämään tarjousta tasa-
puolisella ja syrjimättömällä tavalla epäolennaisten puutteellisuuksien 
osalta. Tarjoajien ei ole kuitenkaan sallittua tehdä olennaisia muutoksia 
toimittamiinsa tietoihin ja asiakirjoihin.

Hankintalain esitöiden (HE 108/2016 vp s.173) mukaan: "Sallittua ei 
olisi pyytää täsmennyksiä, korjauksia ja täydennyksiä siten, että menet-
telyllä olisi olennainen vaikutus ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Siten 
hankintayksikön ei olisi sallittua pyytää tarjoajaa täydentämään tarjous-
ta tarjousajan päättymisen jälkeen esimerkiksi pyytämällä tarjoajaa 
vaihtamaan tarjotun tarjouspyynnön vastaisen tuotteen taikka toimitta-
maan tarjousten vertailussa käytettävän merkityksellisen hinta- tai puut-
tuvan laatutiedon. Hankintayksikkö ei voisi myöskään pyytää tarjoajaa 
toimittamaan kokonaan puuttuvaa olennaista asiakirjaa, joka olisi tullut 
liittää tarjoukseen."

Koska malliraporttia ei toimitettu osa-alueelle 1 ilmoitetuista referenssi-
kohteista, on sen osalta kyse tarjouksesta kokonaan puuttuvasta, olen-
naisesta asiakirjasta. Näin ollen hankintayksikkö ei ole voinut pyytää 
täydennystä malliraporttia koskien.

Johtopäätökset

Hankinta on toteutettu hankintalain mukaisesti. Vahanen Rakennusfy-
siikka Oy ei ole täyttänyt osa-aluetta 1 koskevaa vaatimusta tarjouk-
seen liitettävän malliraportin osalta ja siten sen osa-aluetta 1 koskeva 
tarjous on tullut sulkea tarjouskilpailusta. Hankintayksikköä velvoittava 
tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, 
ettei tarjouspyyntöä vastaamattomia tarjouksia hyväksytä. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2022 66 (89)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/14
08.02.2022

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

Edellä esitetyillä perusteilla Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n tekemä 
hankintaoikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa kaupunkiympäristö-
lautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston tekemää hankin-
tapäätöstä.

Kaupunkiympäristölautakunnan toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan lautakun-
nan, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn han-
kintaoikaisun käsittelee lautakunta. Näin kaupunkiympäristölautakunta 
on toimivaltainen käsittelemään hankintaoikaisuvaatimuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Kristiina Jokinen, lakimies, puhelin: 310 39015

kristiina.jokinen(a)hel.fi
Riitta Harju, sisäilma-asiantuntija, puhelin: 310 39713

riitta.harju(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 20.12.2021
2 Oikaisuvaatimus 20.12.2021, saate
3 Lausunto Contro Oy 12.1.2022
4 Lausunto Lotus Demolition Oy 11.1.2022

Oheismateriaali

1 Tarjouspyyntö HEL 2021-009724

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankintaoikaisuvaatimuksen 
tekijä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikai-
supäätös

Asianosaiset Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikai-
supäätös

Päätöshistoria
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 02.12.2021 
§ 102

HEL 2021-009724 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti sulkea pois tarjouskilpailusta 

-  A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n osa-alueita 2 ja 3 koskevan tarjouksen, 
koska se ei täyttänyt tarjouspyynnössä vähimmäisreferensseille asetet-
tuja vähimmäisvaatimuksia

-  Sitowise Oy:n osa-aluetta 2 koskevan tarjouksen, koska se ei täyttä-
nyt tarjouspyynnössä AHA-asiantuntijoille asetettuja vähimmäisvaati-
muksia

-  Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n osa-aluetta 1 koskevan tarjouksen, 
koska se ei täyttänyt tarjouspyynnössä malliraportille asetettuja vä-
himmäisvaatimuksia

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa teknisen johtajan tekemään kaupunkiympäristön toi-
mialan käyttöön tulevat rakennusten haitta-ainetutkimusten ja asiantun-
tijatehtävien puitejärjestelyn kolmea (3) osa-aluetta koskevat puiteso-
pimukset 31.12.2023 saakka ehdoin seuraavien osa-alueittain koko-
naistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneiden yritysten kanssa:

Osa-alue 1: Tavanomaiset haitta-ainetutkimukset

- Sitowise Oy

- Contro Oy

- Ramboll Finland Oy

- Lotus Demolition Oy – Tutkimuspalvelut

- A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Osa-alue 2: Erittäin vaativat haitta-ainetutkimukset

- Vahanen Rakennusfysiikka Oy

- Lotus Demolition Oy – Tutkimuspalvelut

- WSP Finland Oy

- Ramboll Finland Oy
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Osa-alue 3: Asiantuntijatehtävät

- Ramboll Finland Oy

- Vahanen Rakennusfysiikka Oy

- WSP Finland Oy

- Lotus Demolition Oy – Tutkimuspalvelut

- Sitowise Oy

Puitesopimus tulee voimaan aikaisintaan 1.1.2022 edellyttäen, että so-
pimus on allekirjoitettu. Hankintasopimukset allekirjoitetaan aikaisin-
taan, kun hankintalain mukainen odotusaika on kulunut ja hankintapää-
tös on lainvoimainen ja yrityksen sekä sen vastuuhenkilöiden rikosre-
kisteriotteet on tarkastettu. Hankintaan sisältyy lisäksi mahdolliset kaksi 
(2) optiovuotta, yksi (1) vuosi kerrallaan. Sopimuksen enimmäiskesto 
on 2+1+1 vuotta.

Kaupunkiympäristön toimialan hankinnan yhteenlasketun kokonaisar-
von arvioidaan olevan arvonlisäverottomana 6 000 000 euroa. Em. 
summassa on huomioitu myös mahdollisesti käyttöönotettavat kaksi (2) 
optiovuotta, 1+1. 

Käsittely

02.12.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Katri Kuusinen. Asiantun-
tija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta. 

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Riitta Harju, johtava sisäilma-asiantuntija, puhelin: 310 39713

riitta.harju(a)hel.fi
Katri Kuusinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39163

katri.kuusinen(a)hel.fi
Anna Saarinen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 33196

anna.saarinen(a)hel.fi
Jari Kitunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 84081

jari.kitunen(a)hel.fi
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§ 79
Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipal-
veluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätökses-
tä 4.2.2021 § 20 (polkupyörävahinko)

HEL 2020-009506 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimia-
lan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingon-
korvauspäätöksestä 4.2.2021 (20 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-
yksikön päällikkö on 4.2.2021 (20 §) päätöksellään hylännyt 6.8.2020 
osoitteessa Castreninkatu tapahtuneeseen polkupyörällä kaatumiseen 
liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen. Päätös on nähtävillä kokonai-
suudessaan päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingon-
korvauksesta 6.8.2020 kello 12.50 Castreninkatu 7:n kohdalla tapahtu-
neeseen polkupyörävahinkoon liittyen. Oikaisuvaatimus on kokonai-
suudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Hakija katsoo kaupungin olevan vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n no-
jalla kunnossapitovelvoitteensa laiminlyönnistä johtuvaan tuottamuk-
seen perustuen vastuussa vahingosta. Hakija toteaa itse tienkäyttäjänä 
noudattaneensa kaikkia tieliikennelaissa vaaran ja vahingon välttämi-
seksi säädettyjä määräyksiä ja katsoo, ettei kaupunki ole esittänyt mi-
tään näyttöä siitä, että hän olisi myötävaikuttanut vahingon tapahtumi-
seen millään tavalla. 

Hakija toteaa kadussa olleen kuopan olleen huomattava, koska polku-
pyörän pyörän liike oli siihen täysin pysähtynyt. Kuoppa on siten kau-
pungin oman, katujen hoitoluokitusta koskevan kategorian mukaisesti 
korjausta edellyttävä, koska ko. kategorian (hoitoluokka II) katualueilla-
kaan ei urasyvyys saa olla huomattava, vaikka päällysteessä voi olla 
lieviä vaurioita ja se voi olla kulunut. Hakija toteaa kaupungin korjan-
neen kuopan hänelle tapahtuneen vahingon jälkeen, mikä hakijan käsi-
tyksen mukaan osoittaa, että kuoppa olisi todettu sellaiseksi, ettei sitä 
ole voitu katuun jättää.

Perustelut
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Lautakunta viittaa yksikön päällikön päätöksessä esitettyyn asiaa kos-
kevaan selvitykseen sekä yhtyy yksikön päällikön asiassa antamaan 
päätökseen ja sen perusteluihin.

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

Tuottamusvaatimuksesta johtuen pelkkä epätasaisuus ajoradan pin-
nassa ei synnytä kaupungin vahingonkorvausvastuuta, vaan edellytyk-
senä on, että kunnossapito on tehty virheellisesti tai huolimattomasti 
taikka kadun kunnossapitoon kuuluvia tehtäviä on laiminlyöty. Lisäksi 
edellytetään syy-yhteyttä virheellisen menettelyn ja aiheutuneen vahin-
gon välillä. Kaupungin vastuu ei ole tuottamuksesta riippumatonta ns. 
ankaraa vastuuta, joten pelkästään siitä sinänsä riidattomasta seikasta, 
että epätasainen päällysteen kohta on ollut aiheuttamassa kaatumista, 
ei yksinään seuraa kunnossapitovelvollisen vahingonkorvausvastuuta. 

Kaupungin vahingonkorvausvelvollisuuden syntymistä arvioidaan sekä 
vahingonkorvauslain (412/1974) vastuusäännösten että kunnossapito-
lain (669/1978) kunnossapidon laatutasoa määrittävien säännösten 
kautta.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
ei sääntele tyhjentävästi kaikkea. Katupäällysteiden laatuvaatimuksista 
mittayksiköissä (cm) ei ole olemassa kaupunkia sitovaa lakia tai nor-
mia. Kadunpitäjänä kunta määrittelee yleisten katujen kunnossapidon 
palvelutason ja siihen liittyvät laatuvaatimukset. Kaupunki on antanut 
sanalliset määreet laatuvaatimusten tulkinnalle hoitoluokitusten ku-
vauksissa. Vahinkopaikan (joka kuuluu hoitoluokkaan II) väylän tyydyt-
tävä kunto säilyy, vaikka sen päällysteessä olisi kohtuullisin määrin 
vaurioita, mutta ne eivät kuitenkaan saa aiheuttaa vaaratilanteita.

Lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksen perusteluissa on saadun sel-
vityksen nojalla todettu, että kaupunki oli tarkkaillut aluetta säännölli-
sesti eikä painaumasta ollut tullut ilmoituksia kaupungille ennen vahin-
koa. Vahinkopaikalla on ollut painauma, joka on syntynyt, kun asfaltti 
on taipunut loivasti alaspäin eli siinä ei ole ollut teräviä reunoja. Pai-
nauma ei kaupungin asiantuntijan arvion mukaan kuitenkaan ollut pa-
ha. Tämä käy kaupungin käsityksen mukaan ilmi myös hakijan liittämis-
tä valokuvista. Päällyste on sittemmin tasoitettu joko kaupungin kun-
nossapidosta huolehtivan Staran tai HSY Veden toimesta, jonka omis-
taman kaivon kannen vieressä painauma on ollut. Tämä ei kuitenkaan 
kaupungin käsityksen mukaan osoita sitä, että kyseinen painauma olisi 
muodostanut sellaisen vaaran, ettei katualueen kunnon voitaisi sen 
vuoksi katsoa täyttäneen ko. hoitoluokan ajoradalle asetettavia tyydyt-
tävän tason vaatimuksia myös ennen tasoitusta.
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Lopputulos

Helsingin kaupunki ei ole vahingonkorvauslain nojalla vastuussa haki-
jalle polkupyörällä kaatumisen seurauksena syntyneestä vahingosta.  

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että lakipalvelut-yksikön päälli-
kön päätöstä ei ole syytä muuttaa

Sovellettu lainsäädäntö

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

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
(669/1978) 1-4 §, 14 §

Tieliikennelaki (729/2018) 3 §, 5 §

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Helena Loikkanen, lakimies, puhelin: 310 24512

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
2 Oikaisuvaatimus 10.2.2021, saate

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen 
alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kunta-
lain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi säh-
köpostitse 5.2.2021. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle 
on saapunut 11.2.2021 eli säädetyssä määräajassa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Helena Loikkanen, lakimies, puhelin: 310 24512

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
2 Oikaisuvaatimus 10.2.2021, saate

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön 
päällikkö 04.02.2021 § 20

HEL 2020-009506 T 03 01 00

Päätös

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

Hakija on 18.8.2020 esittänyt kaupungille 1405,00 euron suuruisen 
korvausvaatimuksen. Hakija on 9.10.2020 täydentänyt vaatimustaan 
1421,40 euron suuruiseksi. Vaatimuksen mukaan hakija kaatui pyörällä 
6.8.2020 klo 12.50 Castréninkadulla, kun polkupyörän rengas osui ajo-
radalla olevaan kuoppaan. Hakija kertoo, että kuoppa oli huomaamaton 
ja syvä. 

Kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. 
Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun lii-
kenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa 
olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten 
moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn, tarpeet sekä 
terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys. Kadun 
kunnossapito käsittää muun muassa katurakenteiden kunnossapidon, 
kuten rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämi-
sen.

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

Vahinkopaikka on hoitoluokkaan II kuuluva ajorata. 

Saadun selvityksen mukaan vahinkopaikalla on ollut asfaltin painauma, 
joka on korjattu vahingon sattumisen jälkeen. Painauma on syntynyt, 
kun asfaltti on taipunut loivasti alaspäin, eli siinä ei ole ollut teräviä reu-
noja. Aluetta tarkkaillaan säännöllisesti, eikä painaumasta ole tullut il-
moituksia kaupungille ennen vahinkoa.

Pelkkä asfaltin painauma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvas-
tuuta. Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvas-
tuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukseen, eli kadun kunnossapitäjän 
on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä johonkin 
laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi 
edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon vä-
lillä on syy-yhteys. 
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Kadun kunnossapitäjä voi vapautua vahingonkorvausvastuustaan, jos 
hän voi osoittaa, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti. 
Asianmukaisen kunnossapidon tasoa arvioitaessa otetaan huomioon 
kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, vuorokaudenaika sekä 
eri liikennemuotojen tarpeet.

Vahingonkärsijän oma myötävaikutus voi alentaa tai poistaa kunnossa-
pidosta vastuussa olevan korvausvastuun. Polkupyörää pidetään tielii-
kennelaissa ajoneuvona. Vaikka päällystevauriot olisivatkin joskus 
hankalia havaita, ajoneuvojen kuljettajia sitovat silti tieliikennelain 
säännökset. Ajoneuvon kuljettajan on tieliikennelain mukaan noudatet-
tava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja 
vahingon välttämiseksi. Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi 
kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien 
kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä 
muut olosuhteet. Ajoneuvo on kyettävä hallitsemaan kaikissa liikenneti-
lanteissa. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä 
osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa.

Vahinko on tapahtunut valoisaan aikaan klo 12.50 eikä vahinkopaikalla 
ole näköesteitä. Nämä seikat huomioiden voidaan katsoa, että painau-
ma olisi ollut havaittavissa ja väistettävissä. 

Kaupungilla on mahdollisuus korjata päällystevaurio vain, jos se havai-
taan tarkastusten yhteydessä tai jos tienkäyttäjä ilmoittaa siitä kaupun-
gille. Tässä tapauksessa päällystevauriota ei ollut havaittu kadulla tar-
kastuskierrosten yhteydessä eikä siitä ollut tullut kaupungille ilmoituk-
sia. Katu on ollut kunnossapitolain tarkoittamassa tyydyttävässä kun-
nossa. Katuja ei voida pitää reaaliaikaisesti täysin moitteettomassa 
kunnossa, ja II-luokan kaduilla sallitaan lieviä vauriota. Edellä esitetyin 
perustein kaupunki ei katso laiminlyöneensä kunnossapitolain mukaisia 
tehtäviään eikä ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

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

Tieliikennelaki (729/2018) 3 §, 5 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
(669/1978) 1–4 §, 14 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 30.12.2020 § 53

Lisätiedot
Katri Lindman, avustava lakimies, puhelin: 310 28693

katri.lindman(a)hel.fi
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§ 80
Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 27.1.−2.2.2022 teke-
mien päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen kau-
punkiympäristön toimialan viranomaisten 27.1.−2.2.2022 tekemiä pää-
töksiä.

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

Kaupunkiympäristön toimiala

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus

Maankäyttöjohtaja

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tonttipäällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, asuntotontit, tiimipäällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, yritystontit, tiimipäällikkö

Päätökset

Liikenne- ja katusuunnittelu, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Päätökset

Liikenne- ja katusuunnittelu, suunnittelu, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

Tekninen johtaja

Päätökset

Tilat -palvelu, asiakkuusyksikkö 2, yksikön päällikkö

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U51105100VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=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=U5110510040VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511051004040VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U51105200VH1
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Päätökset

Tilat -palvelu, yritystilat, yritysvuokraustiimi, tiimipäällikkö

Päätökset

Tilat -palvelu, projektitiimi 5, tiimipäällikkö

Päätökset

Yleiset alueet, projektirakennuttaminen-yksikkö, yksikön päällikkö

Päätökset

Yleiset alueet, alueellinen rakennuttaminen-yksikkö, yksikön päällikkö

Päätökset

Asuntotuotanto, asuntotuotantopäällikkö

Päätökset

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Asiakkuusjohtaja

Päätökset

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, yksikön päällikkö

Päätökset

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, alueidenkäyttö, tiimipäällikkö

Päätökset

Ympäristöpalvelut, ympäristöjohtaja

Päätökset

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 27.1.2022

Päätösasiakirjat

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Katja Sulkko, hallintosihteeri, puhelin: 310 37431

katja.sulkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052006020VH1
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=U51105200608020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052007020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052007030VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110520050VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista%26year=2022%26dkey=U51105300VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511053001020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U51105300103010VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110530040VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-rakennusten-ja-yleisten-alueiden-jaosto-asiakirja?year=2022&ls=11&doc=Kymp_2022-01-27_Ryja_2_Pk
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Katja Sulkko, hallintosihteeri, puhelin: 310 37431

katja.sulkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 65, 66, 68, 71, 72, 74, 75, 76, 77 ja 80 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 67 ja 73 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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, 
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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

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.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 69 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
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Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksella

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

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

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

maankäytöllä on vaikutuksia
 rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvis-

sa asioissa toimialueellaan.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

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

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
 00580 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero: 029 56 42000

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2022 82 (89)
Kaupunkiympäristölautakunta

08.02.2022

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 70 §.

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
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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 24.12.2021 saakka seuraava:

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

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
 00580 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1
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.
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Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

tettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 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
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

5
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 78 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 134 § 1 mom, 163 §.

6
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 79 §.

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.
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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.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

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

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
 00580 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero: 029 56 42000

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

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.
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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.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2022 89 (89)
Kaupunkiympäristölautakunta

08.02.2022

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

Kaupunkiympäristölautakunta

Anni Sinnemäki
puheenjohtaja

Sanna Lawrence
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mia Haglund

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 16.02.2022.


