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Kokousaika 04.10.2022 15:30 - 18:16

Kokouspaikka Horisontti, Työpajankatu 8

Läsnä

Jäsenet

Rautava, Risto varapuheenjohtaja
Borgarsdottir Sandelin, Silja läsnä 537 - 555§
Haglund, Mia
Heinäluoma, Eveliina läsnä 537 - 555§
Kaleva, Atte
Kivekäs, Otso läsnä 536 - 545§, poistui 17:26
Meri, Otto läsnä 537 - 545§, poistui 17:00
Nevanlinna, Tuomas
Pajunen, Jenni
Pasanen, Amanda läsnä 537 - 555§
Raatikainen, Mika
Hjelt, Jenni varajäsen
Käyhkö, Oona varajäsen
Sivonen, Sameli varajäsen

läsnä 546 - 555§, saapui 17:26

Muut

Lehmuskoski, Ville kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Hyvärinen, Silja hallintojohtaja
Nikunen, Esa ympäristöjohtaja
Pudas, Kari tekninen johtaja

poissa 548§
Randell, Mari asiakkuusjohtaja
Haapanen, Sami tonttipäällikkö
Luomanen, Jussi kaupunkitila- ja maisemasuunnitte-

lupäällikkö
Manninen, Rikhard maankäyttöjohtaja
Piimies, Marja asemakaavapäällikkö
Putkonen, Reetta liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö
Rajala, Pasi yleiskaavapäällikkö
Ravantti, Mikko hallintopäällikkö

läsnä 538 - 555§
Mäntymäki, Heikki viestintäpäällikkö
Kiattrakoolchai August, nuorisoneuvoston edustaja

läsnä 539 - 554§, poistui 18.13
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Gustafsson, Kristina hallintosihteeri
Lawrence, Sanna vs. hallintoasiantuntija

läsnä 537 - 555§
Rangdell, Katriina lakimies
Salminen, Toni ICT-tukihenkilö

läsnä 536 - 547§
Hurme, Paula maisema-arkkitehti

asiantuntija
läsnä 538§

Jama, Kaisa tiimipäällikkö
asiantuntija
läsnä 545§

Kaijansinkko, Matti tiimipäällikkö
asiantuntija
läsnä 546§

Kinnunen, Paula arkkitehti
asiantuntija
läsnä 538§

Koskinen, Kaisa-Reeta yksikön päällikkö
asiantuntija
läsnä 547§

Kyllästinen, Karri erityisasiantuntija
asiantuntija
läsnä 538§

Leppälä, Petri arkkitehti
asiantuntija
läsnä 539§

Reinikainen, Mikko tiimipäällikkö
asiantuntija
läsnä 538§

Saarikoski, Petri arkkitehti
asiantuntija
läsnä 545§

Tammivuori, Teo arkkitehti
asiantuntija
läsnä 546§

Veikkolainen, Olga liikenneinsinööri
asiantuntija
läsnä 538§

Vuohtoniemi, Teemu liikenneinsinööri
asiantuntija
läsnä 546§

Vuoristo, Miika arkkitehti
asiantuntija
läsnä 538§
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Vähäaho, Ilkka yksikön päällikkö
asiantuntija
läsnä 547§

Österlund, Riikka liikenneinsinööri
asiantuntija
läsnä 545§

Puheenjohtaja

Risto Rautava 536-555 §

Esittelijät

Risto Rautava varapuheenjohtaja
536 §

Ville Lehmuskoski kaupunkiympäristön toimialajohtaja
537-555 §

Pöytäkirjanpitäjä

Kristina Gustafsson hallintosihteeri
536-555 §
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§ Asia

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

537 Asia/2 Ilmoitusasiat

538 Asia/3 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Vattu-
niemen keskus (Vattuniemi, Lauttasaari, Kotkavuori) tarkistettu ase-
makaavan muutosehdotus (nro 12701)

539 Asia/4 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Kiven-
silmänkuja 2:n (Myllypuro) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus 
(nro 12682)

540 Asia/5 Hämeentie välillä Kustaa Vaasan tie−Annalantie, katusuunnitelman 
hyväksyminen, Toukola, Vanhakaupunki

541 Asia/6 Rakennuskiellon pidentäminen kantakaupungin alueilla (nro 12802)

542 Asia/7 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Saana Rossin ym. aloitteesta lisätä luonnonkasveja puistoihin 
ja istutuksiin

543 Asia/8 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Petra Malinin ym. valtuustoaloitteesta koskien lasten ja nuor-
ten suojaamista UV-säteilyltä kaupungin palveluissa

544 Asia/9 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Anniina Iskaniuksen ym. valtuustoaloitteesta koskien riippu-
matonta selvitystä ja sanktiojärjestelmän luomista katujen kunnossapi-
toon

545 Asia/10 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Kumpu-
lanmäen tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus 
(nro 12744)

546 Asia/11 Länsisatama, Terminaali 1:n asemakaavan muutosehdotus (nro 
12752) ja sen asettaminen nähtäville

547 Asia/12 Kiinteistö-, kortteli- ja aluekohtaiset maalämpöratkaisut Helsingissä -
ohje

548 Asia/13 Laajasalo, Svanströminkuja 5, poikkeamishakemus

549 Asia/14 Maankäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen tekeminen 
Asunto Oy Säästörastin kanssa liittyen kaavamuutokseen nro 12740 
(Vuosaari, 91-54-12-1)
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550 Asia/15 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Petrus Pennasen toivomusponnesta Katajanokan kanavan 
ruoppaamisen mahdollisuuksien selvittämisestä

551 Asia/16 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Mirita Saxbergin toivomusponnesta koskien Laajasalontien 
ylitystä

552 Asia/17 Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä 
22.3.2022 (184 §) olla ryhtymättä toimenpiteisiin tontin ostohakemuk-
sen johdosta (Katajanokka, tontti 8005/2)

553 Asia/18 Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikön va-
hingonkorvauspäätöksestä 3.2.2022 § 8 (takaisinsaantivaatimus, liu-
kastuminen LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö)

554 Asia/19 Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 22.9.−28.9.2022 teke-
mien päätösten seuraaminen

555 Asia/20 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
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§ 536
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 varajäsen Oona Käyh-
kön.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta vali-
ta yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Silja Borgarsdóttir San-
delinin sijasta Mia Haglundin ja varatarkastajaksi jäsen Eveliina Heinä-
luoman sijasta varajäsen Oona Käyhkön.

Esittelijä
varapuheenjohtaja
Risto Rautava

Lisätiedot
Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 310 64373

marianne.hirsikko(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 Silja Borgarsdóttir Sandelinin ja varatarkastajaksi jäsen 
Eveliina Heinäluoman.

Esittelijä
apulaispormestari
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 310 64373

marianne.hirsikko(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 537
Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto (Eja)

Eja 12.09.2022 § 29

Varauksen jatkaminen Jätkäsaaresta toimitilahankkeen jatkosuunnitte-
lua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, suunniteltu tontti 20835/1) 

HEL 2022-003597 T 10 01 01 00

Eja 12.09.2022 § 30

Varauksen jatkaminen Jätkäsaaresta kelluvan uimalan ja liiketoiminto-
jen suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, Ahdinallas) 

HEL 2017-012938 T 10 01 01 00 

Pöytäkirja 12.9.2022

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

https://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/elinkeinojaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2022&ls=11&doc=Keha_2022-09-12_Eja_6_Pk
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 538
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Vat-
tuniemen keskus (Vattuniemi, Lauttasaari, Kotkavuori) tarkistettu 
asemakaavan muutosehdotus (nro 12701)

HEL 2018-010750 T 10 03 03

Hankenumero 6004_1

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 9.11.2021 päivätyn ja 4.10.2022 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12701 (liite 3) hyväksymistä. Asemakaavan muu-
tos koskee 31. kaupunginosan (Lauttasaari, Kotkavuori, Vattuniemi) 
korttelin 31111 tontteja 1–2, korttelin 31112 tonttia 28, korttelin 
31114 tonttia 9, korttelin 31116 tonttia 2, korttelin 31118 tontteja 
13–14 ja 17–18, korttelin 31119 tontteja 9 ja 19, korttelin 31131 
tontteja 5, 8, 10, 12–14 sekä katu-, pysäköinti- ja puistoalueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-

toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työ-
pajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksen-
teko

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.

Lisäksi lautakunta edellytti, että alueen suunnittelussa toteutetaan alu-
eelle täydennysrakentamisen yhteydessä myös ARA-vuokra-asuntoja 
ja muuta säänneltyä asuntotuotantoa Helsingin AM-ohjelman periaat-
teita noudattaen.

Kaupunkiympäristölautakunta korosti kiertotalouspäämäärien tärkeyttä 
ja kannustaa suunnittelun ja toteuttamisen seuraavissa vaiheissa pitä-
mään kiinni siitä, että alueen toteutus olisi rakentamisen kiertotalou-
dessa edelläkävijäesimerkki.

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Kaupunkiympäristölautakunta katsoi, että alueellisen ja tonttikohtaisen 
maalämmön tutkiminen ja vieminen toteutukseen asti olisi kaupungin 
päästövähennystavoitteen kannalta erittäin tärkeää.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Paula Kinnunen, tiimipäällikkö 
Mikko Reinikainen, arkkitehti Miika Vuoristo, liikenneinsinööri Olga 
Veikkolainen, erityisasiantuntija Karri Kyllästinen ja maisema-arkkitehti 
Paula Hurme. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokoukses-
ta.

Vastaehdotus:
Jenni Hjelt: Lisätään päätökseen seuraava teksti:

Lisäksi lautakunta edellyttää, että alueen suunnittelussa toteutetaan 
alueelle täydennysrakentamisen yhteydessä myös ARA-vuokra-
asuntoja ja muuta säänneltyä asuntotuotantoa Helsingin AM-ohjelman 
periaatteita noudattaen.

Kannattaja: Mia Haglund

Vastaehdotus 1:
Amanda Pasanen: Kaupunkiympäristölautakunta korostaa kiertota-
louspäämäärien tärkeyttä ja kannustaa suunnittelun ja toteuttamisen 
seuraavissa vaiheissa pitämään kiinni siitä, että alueen toteutus olisi 
rakentamisen kiertotaloudessa edelläkävijäesimerkki.

Kannattaja: Mia Haglund

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Amanda 
Pasasen vastaehdotuksen 1 mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus 2:
Amanda Pasanen: Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että alueelli-
sen ja tonttikohtaisen maalämmön tutkiminen ja vieminen toteutukseen 
asti olisi kaupungin päästövähennystavoitteen kannalta erittäin tärkeää.

Kannattaja: Mia Haglund

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jenni Hjeltin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 4
Atte Kaleva, Otto Meri, Jenni Pajunen, Risto Rautava
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Ei-äänet: 9
Silja Borgarsdottir Sandelin, Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Jenni 
Hjelt, Otso Kivekäs, Oona Käyhkö, Tuomas Nevanlinna, Amanda Pa-
sanen, Mika Raatikainen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Jenni Hjeltin vastaehdo-
tuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 4 - 9

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Amanda Pasasen vastaehdotuksen 2 mukaisesti muutet-
tuna.

Jaa-äänet: 2
Atte Kaleva, Mika Raatikainen

Ei-äänet: 10
Silja Borgarsdottir Sandelin, Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Jenni 
Hjelt, Otso Kivekäs, Oona Käyhkö, Tuomas Nevanlinna, Jenni Paju-
nen, Amanda Pasanen, Risto Rautava

Tyhjä: 1
Otto Meri

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Amanda Pasasen vas-
taehdotuksen 2 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 2 - 10 (1 tyhjä)

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Paula Kinnunen, arkkitehti, puhelin: 310 37141

paula.a.kinnunen(a)hel.fi
Mikko Reinikainen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37206

mikko.reinikainen(a)hel.fi
Olga Veikkolainen, liikenneinsinööri, liikenne- ja katusuunnittelu, puhelin: 310 37280

olga.veikkolainen(a)hel.fi
Paula Hurme, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 26093

paula.hurme(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

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

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

jarkko.nyman(a)hel.fi
Anu Haahla, ympäristöasiantuntija, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi
Tomi Varjus, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 26530

tomi.varjus(a)hel.fi
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Elina Luukkonen, yleiskaavasuunnittelija, yleiskaavoitus, puhelin: 310 37073
elina.luukkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12701 kartta, päivätty 9.11.2021, 

muutettu 27.9.2022
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12701 selostus, päivätty 

9.11.2021, muutettu 4.10.2022, päivitetty Kylk:n 4.10.2022 päätöksen 
mukaiseksi

5 Havainnekuva, 27.9.2022
6 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7150 / 9.11.2021, muutettu 27.9.2022)
7 Tehdyt muutokset
8 Vuorovaikutusraportti, päivätty 9.11.2021, täydennetty 27.9.2022
9 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 7

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

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 8

Esitysehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle 

 9.11.2021 päivätyn ja 27.9.2022 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12701 (liite 3) hyväksymistä. Asemakaavan muu-
tos koskee 31. kaupunginosan (Lauttasaari, Kotkavuori, Vattuniemi) 
korttelin 31111 tontteja 1–2, korttelin 31112 tonttia 28, korttelin 
31114 tonttia 9, korttelin 31116 tonttia 2, korttelin 31118 tontteja 
13–14 ja 17–18, korttelin 31119 tontteja 9 ja 19, korttelin 31131 
tontteja 5, 8, 10, 12–14 sekä katu-, pysäköinti- ja puistoalueita.

Lisäksi lautakunta päättää

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
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 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työ-
pajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksen-
teko

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.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee Lauttasaaren Vattuniemessä sijaitsevia 
yleisiä alueita kuten aukiota, katuja, pysäköintialueita, puistoa ja useita 
yksityisomistuksessa olevia pääosin teollisuus-, varasto- ja toimistokäy-
tössä olevia tontteja (16 kpl). 

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Pajalahdenpuistoon ja Haahka-
tiehen, luoteessa Merikylpylän puistoon, lännessä Särkiniementiehen ja 
Merikylpylän puistoon, koillisessa Vattuniemenkatuun, idässä Melkon-
katuun ja etelässä Nahkahousuntiehen. 

Vattuniemen keskuksen asemakaavanmuutos perustuu kaupungin st-
rategiaan sekä Helsingin yleiskaavaan erityisesti työpaikkojen säilyttä-
misen ja luomisen osalta, mutta myös asuin- ja täydennysrakentamisen 
osalta. 

Asemakaavanmuutos edesauttaa strategisten tavoitteiden toteuttamis-
ta pyrkien vastaamaan maankäytön muuttamisen paineisiin ja noudat-
taa yleiskaavan tavoitteita, rakentamisen tehokkuuksia ja käyttötarkoi-
tusten aluerajauksia. Kaava alueen rakentamisen määrät noudattavat 
yleiskaavaa ja Vattuniemen suunnitteluperiaatteiden 2018 enimmäis-
määriä.

Poiketen Vattuniemen aikaisemmasta tonttikohtaisesta asemakaavoi-
tuksesta on alueen suunnittelua ja asemakaavaa tehty usealle tontille 
yhtä aikaa pyrkimyksenä luoda Vattuniemen keskeisistä kaupunkitilois-
ta ja korttelialueista jäntevä kokonaisuus huolimatta alueen sirpaleises-
ta ja moninaisesta maanomistuksesta. 

Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan:

Vattuniemen alueen kaupunkikuvan eheyttäminen ja toiminnallisen ko-
konaisuuden monipuolistuminen sen muuttuessa toimisto- ja liiketiloi-

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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neen ja katuaukioineen perustellusti hieman tehokkaamman rakenta-
misen ja vilkkaamman toiminnan sosiaalisten kohtaamisten yhteiseksi 
keskukseksi. 

Kaupunkirakenteen täydentäminen nykyiseen katu- ja korttelirakentee-
seen tukeutuen, eikä esimerkiksi viheralueita tarvitse rakentamisen 
seurauksena pienentää. Täydennysrakentaminen hyödyntää hyviä 
joukkoliikenneyhteyksiä ja parantaa jalankulun ja pyöräilyn reittiä Laut-
tasaaren metroasemalle.

Rakennusten sijoittelulla sovittaa uusi kaupunkirakenne alueelle omi-
naiseen puoliavoimeen ja avoimeen korttelirakenteeseen. Vaihtelevan 
korkuisessa korttelirakenteessa rakennusten väliin jää pihatilaa ja tilaa, 
josta avautuu näkymiä läpi kortteleiden luoden väljyyttä ja läpikuljetta-
vuutta. 

Asuntotuotannon turvaaminen ja alueen täydennysrakentaminen käyt-
tötarkoituksen muuttuessa periaatteiden mukaisesti teollisuus-, varas-
to- ja toimitiloista yleiskaavan mukaisesti asumisen ja työpaikkojen se-
koittuneeksi alueeksi. Pääasiassa asuinkäyttöön osoitetuilla tonteilla 
rakentamisen tehokkuusluvut vaihtelevat 1,6–2,8 välillä. Kaikkiaan uut-
ta asuinkerrosalaa suunnitellaan alueelle 114 165 k-m2, asukasmäärä 
lisääntyy noin 3 250 asukkaalla.

Yritystoiminnan turvaaminen säilyttämällä työpaikat, palvelut ja elinkei-
nojen toimintaedellytykset alueella toimivien yritysten työntekijöiden yl-
läpitäessä päivisin asukkaillekin tarpeellista palvelutarjontaa. Keskei-
sellä alueella rakentamisen määrästä vähintään 25 % edellytetään ra-
kennettavaksi toimisto- ja liiketilakäyttöön pääosin Heikkilänaukion ym-
pärille, Heikkiläntien ja Itälahdenkadun varrelle. Toimitiloihin voisi sijoit-
tua laskentatavan ja työtilojen ratkaisun perusteella noin 2 000–2 400 
työpaikkaa.

Kahden kaava-alueen arvokkaan rakennuksen säilyttäminen ja suoje-
leminen. Rakennukset ovat peräisin Vattuniemen teolliselta ajalta. Uu-
disrakennusten arkkitehtuuri tulee olla kaupunkikuvallisesti ja -
rakenteellisesti laadukasta ja se tulee sovittaa alueen paikalliseen teol-
liseen historiaan. Viitesuunnitelmissa on havainnollistettu tämän mää-
räyksen tavoitetta. 

Palveluverkon tavoitteet alueen nykyisille ja uusille asukkaille osoitta-
malla tontti yleisten rakennusten korttelialueeksi. Päiväkodin tonttia 
31116/2 Särkiniementien varrella on laajennettu etelän suuntaan alu-
eelle, jolla ei ole arvioitu olevan erityisiä suojeluarvoja, sekä lisäksi ny-
kyiselle päiväkodin saattoliikenteen alueelle tontin pohjoispuolelle. 
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Heikkilänaukion ja katutilojen muodostaminen kaupunkikuvallisesti sel-
keämmäksi rajaten niitä nykyistä enemmän rakennuksilla, samalla pa-
rantaen julkisten ulkotilojen käyttöä ja luoden edellytyksiä oleskeluun, 
kohtaamisiin kaduilla ja aukioilla, sekä palveluntarjontaan. 

Heikkilänaukiota, yleisiä katualueita ja alueen katujärjestelyjä, sekä lii-
kenneyhteyksiä on tavoitteena jäsentää. Heikkilänaukion läpi kulkevan 
Heikkiläntien katujärjestelyt on tavoitteena muuttaa aukion reunoilla 
kulkeviksi ja yhdistää aukion alue oleskelua, virkistystä ja erilaista va-
paa-ajan toimintaa varten tarkoitetuksi yhteiseksi alueeksi. Aukiota 
reunustavat ympäröiville tonteille kadun tasoon rakennettavat kaupallis-
ten palveluiden tilat. Kävely- ja polkupyöräyhteys Heikkilänaukiolta met-
rolle on suunniteltu osoitteessa Heikkiläntie 2, sijaitsevan tontin kautta.

Nykyisin pysäköintikäytössä toimiville alueille Itälahdenkadun länsipuo-
lelle on suunniteltu vaihtelevasti rakennuksia ja pieniä aukioita, jotka 
avartavat ja rytmittävät puuistutuksin reunustetun Itälahdenkadun tilaa 
ja joiden ympärille sijoittuvat liiketilat. Uusi kävelyreitti Itälahdenkadun 
pohjoispäästä on sijoitettu tontin läpi kohti Vattuniemenkujalla sijaitse-
vaa koulua ja päiväkotia.

Nahkahousuntie on suunniteltu avattavaksi alueen muuttuessa yhä 
asuntovaltaisemmaksi. Nahkahousuntie suljettiin moottoriajoneuvolii-
kenteeltä vuonna 1976 asuintonttien rakentumisen jälkeen estämään 
silloinen Länsiväylältä Särkiniementien kautta Vattuniemen teollisuusa-
lueille suuntautunut raskas liikenne. 

Rakentamisen määrä noudattaa yleiskaavaa ja suunnitteluperiaattei-
den enimmäismäärää alueelle. Tonttitehokkuus ja pääasiallinen käyttö-
tarkoitus poikkeavat suunnitteluperiaatteiden mukaisista kahdella liike- 
ja toimistorakennusten tontilla (K), sekä osoitteissa Itälahdenkatu 18, 
20, 22a ja 22b sijaitsevilla asuinkerrostalojen (AK) tonteilla, joilla toimis-
to- ja liiketilojen rakennusoikeus on yhteensä 2 000 k-m2. Kokonaisuu-
tena edellä mainittujen tonttien yhteenlaskettu rakentamisen tehokkuus 
ja käyttötarkoitusten kerrosala noudattavat periaatteita. 

Asuinkerrosala lisääntyy 114 165 k-m2, 3 250 asukasta. 

Uutta toimitilaa syntyy 39 530 k-m2, noin 2 000–2 400 työpaikkaa. 

Yleisten rakennusten korttelialueelle syntyy 8 000 k-m2, noin 100 työ-
paikkaa. 

Tehokkuudet:

 tonteilla 31111/1–2 e=1.6, ja 31114/9, 31131/12, 8 e= 2.2 
 tonteilla 31131/10 e=1.7–2.5, ja 31119/24 e= 2.4–2.7
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 tonteille 31118/20 e=2.5–2.6, 31118/19 e= 2.0–2.2
 tonteilla 31118/21 e=2.0–2.1 ja 31112/28, 31131/13, 5 e=2.8
 tonteilla 31131/14 e= 3.2 ja 31116/2 e= 1.0.

Tonttien 31118/21, 20 ja 31119/24 toimitilakerrosalasta sijoittuu pääosa 
tontille 31131/14 osoitteessa Itälahdenkatu 25 ja tontille 31131/10 
osoitteessa Itälahdenkatu 15–17 ja vastaavasti tontin suunnitteluperi-
aatteiden mukainen asuinkerrosala siirtyy ensiksi mainituille tonteille.

Tonttikohtaiset suunnitelmien mitoitustiedot:

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
7150), jonka mukaan Heikkilänaukion, Heikkiläntien, Nahkahousuntien, 
Itälahdenkadun, Melkonkadun, Särkiniementien ja Wavulinintien liiken-
nejärjestelyjä, katulinjauksia ja jotakin reittejä on tarkoitus muuttaa. 
Heikkiläntie, joka jakaa nykyisin Heikkilänaukiota kahtia, päättyy Heikki-
länaukion koilliskulmaan. Heikkilänaukion reunoilla kulkevat uudet osat 
Melkonkatua ja Kiviaidankatua toteutetaan korotettuina koko aukion 
alueella. Kävely- ja pyöräily-yhteys aukiolta pohjoiseen sijoittuu aukion 
pohjoispuolella osoitteessa Heikkiläntie 2 sijaitsevan tontin kautta. 

Alueella on 30 km/h ja auto- ja pyöräliikenne kulkevat yhteisillä kaistoil-
la eikä pyöräliikenteelle toteuteta erottelua autoliikenteestä Itälahden-
kadun, Heikkiläntien ja Särkiniementien (välillä Perttulantie Wavulinin-
katu) lukuun ottamatta. 

Kadunvarsipysäköintipaikkoja sijoitetaan puurivein reunustetun Itälah-
denkadun varteen sekä Heikkiläntielle. 

Nahkahousuntien moottoriajoneuvojen ajokielto poistuu. Vattuniemen 
katuverkon toimivuus paranee ja liikenne jakaantunee tasaisemmin ka-
tuverkossa. 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti:
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Tiivistää suunnittelualueella ja sen välittömässä ympäristössä kaupun-
kirakennetta. Nykyisestä toimitila-, teollisuus- ja varastoalue muuttuu 
pääosin asumiseen ja rakentamisen määrä kasvaa. Alueen toimitilojen 
sijoittuessa tiiviimmin keskeisille alueille kunnostettavien julkisten ulko-
tilojen reunoille paranee alueen mahdollisuudet sosiaalisille kohtaami-
sille ja aktiiviselle kaupunkielämälle. Palveluiden monipuolistumiselle 
muutos antaa hyvät mahdollisuudet. 

Muutos on yritystoiminnan näkökulmasta merkittävä ja antaa hyvät 
mahdollisuudet toteutuessaan alueen myönteisille elinkeino-, työllisyys- 
ja talousvaikutuksille. Koko Lauttasaaren eteläosan keskeinen alue 
muuttuu kaupunkikuvaltaan ja toiminnoiltaan merkittävästi.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan yleisillä alueilla ovat alueen kasvil-
lisuutta ja viherpinta-alaa lisääviä. Välillisiä vaikutuksia luontoon ja vi-
heralueisiin syntyy tulevien uusien asukkaiden käytön myötä. Kaavan 
aiheuttama asukasmäärän lisäys tulee luonnollisesti kasvattamaan ny-
kyisten viheralueiden käyttöpainetta, mutta vehreäksi suunnitellun 
Heikkilänaukion sekä Itälahdenkadun puuriveineen ja aukioineen on 
tarkoitus osaltaan tasoittaa tilannetta.  Särkiniementien varren päiväko-
din tontin 31116/2 laajeneminen puistoalueelle vaikuttaa luonnonympä-
ristöön maaston muokkauksen ja joidenkin puiden poistumisen myötä. 

Heikkilänaukiota muutetaan toiminnalliseksi vehreäksi oleskeluaukiok-
si, jolla on myös tärkeän kokoontumisen ja tapaamispaikan ominaisuus 
ja osansa kävelyn sekä pyöräilyn pääreitin statuksesta. Itälahdenkatua 
kehitetään puuistutuksin vehreäksi, Lauttasaaren keskiosia ja eteläkär-
jen puistoja yhteen nivovaksi viheryhteydeksi. 

Hiilijalanjäljen pienentämiseen tähdäten on kaavatyön kuluessa selvi-
tetty hankekohtaisella materiaalien purkukartoituksella purettavia mate-
riaaleja. Pyrkimyksenä on vähentää purkamisen aiheuttamia haittoja. 
Kaava-alueen kiinteistöt toimivat yhdessä esimerkkikohteena Helsingin 
kaupungin kiertotalous -suunnitteluhankkeessa kiertotaloustoiminnan ja 
-liiketoiminnan kehittämiseksi.  

Suunnitteluratkaisussa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon 
rankkasateet, myrskyt ja helleaallot, sekä varautuminen meriveden 
pinnan nousuun. Hulevesisuunnittelussa noudatetaan Helsingin kau-
pungin hulevesiohjelman periaatteita.

Kaavan yhteydessä Helen tutkii alueellisen maalämmön rakennetta-
vuutta alueelle.

Kaavaratkaisu tukee merkittävästi kestäviä kulkumuotoja ja parantaa 
alueen saavutettavuutta niin joukkoliikenteellä, kävellen kuin pyöräillen. 
Vattuniemen katuverkossa ei ole kapasiteettiongelmaa. Vattuniemen 
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katuverkon toimivuus paranee. Merkittävimpiä vaikutuksia katuympäris-
töön tapahtuu Heikkilänaukiolla ja Itälahdenkadulla. Lyhytaikaisia pysä-
köintipaikkoja sijoitetaan Itälahdenkadun varteen sekä Heikkiläntielle 
palvelemaan toimitilojen asiakas- ja vieraspysäköintiä asukaspysäköin-
nin siirtyessä tonteille.

Rakentamista on ohjattu katuja reunustamaan, mikä luo hyvät edelly-
tykset muodostaa liikennemelulta suojaisia piha-alueita. Asemakaava 
luo edellytykset myös korkeatasoisen teknisen huollon verkoston järjes-
tämiseen. 

Asemakaava luo edellytykset palo- ja pelastusturvallisuuden määräys-
ten mukaiselle jatkosuunnittelulle ja toteutukselle. 

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista siten, että se pyrkii vastaamaan maankäytön muuttamisen pai-
neisiin säilyttäen työpaikkoja luoden samalla mahdollisuuden asukas-
rakenteeltaan monipuolisemmalle asuin- ja täydennysrakentamiselle 
palveluineen. Täydennysrakentaminen on kokonaisuudessaan olemas-
sa olevaan korttelirakenteeseen suunniteltua, viher- ja virkistysalueet 
säilytetään. Asemakaavanmuutos noudattaa yleiskaavan tavoitteita, 
rakentamisen tehokkuuksia ja käyttötarkoitusten aluerajauksia, sekä 
Vattuniemen suunnitteluperiaatteita 2018.

Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi alueen asemakaavan muutta-
misen periaatteet 24.2.2018 jatkosuunnittelun pohjaksi. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualueella on yleisiä alueita kuten aukiota, katuja, pysäköintia-
lueita, puistoa ja päiväkotitontti, sekä useita yksityisomistuksessa ole-
via pääosin teollisuus-, varasto- ja toimistokäytössä olevia tontteja.

Vattuniemen keskeisimmillä alueilla toimintojen osin sattumanvarainen 
sijoittuminen, toimitilojen vanheneminen sekä hankekohtaiset maan-
käytön muutokset ovat saaneet aikaan tilallista ja toiminnallista jäsen-
tymättömyyttä, sekä hajanaisen kaupunkikuvan. Valtaosa Vattuniemen 
alkuperäisestä teollisuusalueesta on muuttunut vuosien kuluessa 
asuinkäyttöön.

Toimitilojen kysyntä on viime vuosien ajan ollut vähäistä, ja kiinteistöjen 
omistajat ovat hakeneet runsaasti asemakaavan muutoksia toimitila-
tonttien muuttamiseksi asuinkäyttöön erityisesti Vattuniemen keskiosis-
sa Itälahdenkadun varrella. 
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Päiväkotien hoitopaikkojen ja koulujen oppilaspaikkojen suuri puute on 
osaltaan vaikeuttanut alueen kehitystä. Tilannetta helpottamaan on 
Vattuniemenkujalle valmistunut uusi yli 200 hoitopaikan päiväkoti ja 
noin 600 oppilaan koulu. Osoitteessa Särkiniementie 28 sijaitsevan 
päiväkoti Särjen toiminta on loppunut.

Heikkilänaukio ja Itälahdenkadun varsi ovat tilallisesti jäsentymättömiä 
ja osittain laajemman kohennuksen tarpeessa. Heikkiläntie jakaa dia-
gonaalisesti Heikkilänaukion kahdeksi julkiseksi ulkotilaksi, joiden toi-
minnallisuutta ei ole voitu riittävästi kehittää asukkaiden ja yrittäjien tar-
peita vastaavaksi.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1950 - 2017. Ase-
makaavoissa määrättyjä käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi asuminen, 
liike- ja toimistotila, teollisuus- ja varastotila, puisto, julkisten rakennus-
ten, pysäköinti-, yhdyskuntateknisen huollon ja ympäristöhäiriötä ai-
heuttamattoman teollisuusrakennuksen alue.

Helsingin kaupunki omistaa päiväkodin tontin, sekä yleiset alueet, ku-
ten puistot, kadut, aukiot, Itälahdenkadun pysäköintikäytössä olevat 
alueet. Korttelialueet ovat pääosin yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu 
on tehty osaltaan kaupungin aloitteesta, sekä hakemuksien johdosta ja 
kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisusta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäve-
roa (03/2021) seuraavasti:

Kadut ja aukiot  5,0 milj. euroa
Johtosiirrot  1,0 milj. euroa
  
Yhteensä  n. 6 milj. euroa

Kadut ja aukiot pitää sisällään Itälahdenkadun sekä Heikkilänaukion 
ympäröivien katujen muutostöiden kustannukset. Lisäksi se sisältää 
Heikkilänaukion kustannukset ja Itälahdenkadun varren taskuaukioiden 
kustannukset. Heikkilänaukion esitetty kustannus perustuu aukiosta 
teetetyn viitesuunnitelman (Masu Planning Oy, 2019) yhteydessä laa-
dittuun kustannusarvioon. 

Johtosiirrot pitävät sisällään Itälahdenkadun muutosten vuoksi uudel-
leen rakennetavien kunnallisteknisten verkostojen kustannukset. Kus-
tannukset jakautuvat seuraavasti; vesihuolto 0,6 milj. euroa ja kauko-
lämpö 0,4 milj. euroa.
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Puistoihin ei esitetä muutostoimenpiteitä. On mahdollista, että kaavan 
mukainen rakentaminen aiheuttaa vähäisiä kustannuksia puistoihin.

Kaupungin omistuksessa olevalla maa-alueella on laadittu maaperän 
pilaantuneisuustutkimukset. Kunnostamisesta aiheutuvat mahdolliset 
kustannukset tarkentuvat jatkosuunnittelussa.

Kaava mahdollistaa uuden koulu ja päiväkotirakennuksen rakentami-
sen. Alustava rakennuskustannus on noin 30 miljoonaa euroa. Koulu- 
ja päiväkotirakennus palvelevat tätä kaava-aluetta laajempaa aluetta.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupunki saa yksityisessä 
omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauksia. Maankäyt-
tökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliitti-
sissa neuvotteluissa. Lisäksi kaupunki saa tuloja Itälahdenkadun varrel-
le kaavoitettavan maan myynnistä.

Voidaan todeta, että kaava on kaupungille taloudellisesti kannattava.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 8.12.2021–19.1.2022

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 9.11.2021 ja 
lautakunta päätti 16.11.2021 asettaa asemakaavan muutosehdotuksen 
nähtäville.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 39 muistutusta. 

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat:

Kaavan sisällöltään ja/tai menettelyltään perustus-, maankäyttö- ja ra-
kennuslain ja -asetuksen, YM:n, maakuntakaavan, yleiskaavan ja 
suunnitteluperiaatteiden, kaupungin strategian, maankäytön tavoiteoh-
jelman vastaisuuteen, puutteellisiin vaikutusten arviointeihin ja selvityk-
siin vaatien niitä tehtäväksi, asemakaavan muutosalueen laajentami-
seen, olemassa olevien asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksiin ja 
osallistumismahdollisuuksiin, yhdenvertaiseen kohteluun.

Rakentamiseen, sen määrään, kaupunkirakenteeseen ja kaupunkiku-
vaan, paikallisten olojen ja ympäristön huomioon ottamiseen.

Rakennusten arkkitehtuuriin ja käyttötarkoituksiin yksityiskohtaisesti.

Yksittäisiin tontteihin:

 Tonttiin 31131/5, osoitteessa Itälahdenkatu 23
 Tonttiin 31131/14, osoitteessa Itälahdenkatu 25
 Tontteihin 31118/13 ja 31118/14 (tuleva yhdistetty tontti 31118/19), 

osoitteessa Wavulinintie 4–6
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 Tontteihin 31118/17 ja 18, (tuleva tontti 31118/21 ja 20), osoitteissa 
Itälahdenkatu 22A ja 22b, 

 myös tontit 31131/10 osoitteessa Itälahdenkatu 15 - 17 ja 
 31131/12 osoitteessa Itälahdenkatu 19
 Tontti 31112/28, osoitteessa Heikkiläntie 2
 Tontti 31119/9 ja 31119/19 (tuleva 31119/24), osoitteessa Itälah-

denkatu 20 ja 18
 Tontti 31131/13, osoitteessa Itälahdenkatu 27
 Tontti 31131/8, osoitteessa Melkonkatu 16

Hiilijalanjälkeen ja kestävään kehitykseen

Yleisten rakennusten tonttiin ja suunnitellun koulun ja päiväkodin sijoit-
tamiseen

Puistoon, luontoon ja katuvihreän määrään

Liikenteen melu- ja ilmanlaatuvaikutuksiin. Vaikutusten arviointi yli-
päänsä puutteellinen, ei arvioitu vaikutuksia olemassa oleviin asukkai-
siin. Särkiniemen lisääntyvän liikenteen meluvaikutuksia ei ole arvioitu 
ottaen huomioon nykyiset asuinkerrostalot. Asemakaavalla ei saa ai-
heuttaa kenenkään elinympäristön laadun merkityksellistä heikkene-
mistä.

Taloudellisten vaikutusten arviointiin.

Liikennesuunnitteluun ja -selvityksiin, Heikkilänaukioon ja sen katujär-
jestelyihin ja liikenteeseen, Särkiniementien, Wavulinintien, Itälahden-
kadun, Heikkiläntien ja Melkonkadun katujärjestelyihin ja liikenteeseen, 
Nahkahousuntien avaamiseen ja joukkoliikenteeseen.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat:

Kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan yhdyskuntarakenteen osalta, jota 
pidettiin erityisen onnistuneena toteuttaen Helsingin yleiskaava 2016 
tavoitteita. 

Rakennus- ja kulttuuriperinnön vaalimiseen, jota pidettiin hyvänä kah-
den kohteen säilymisen osalta samalla toivoen, että useampi arvokas 
rakennus olisi voinut säilyä.

Meluntorjuntaan:

 Korttelin 31118 Wavulinintien puoleisiin julkisivuihin, joihin kohdistu-
vat suurimmat päiväajan keskiäänitasot 68 dB. 
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 Kaava-aineistossa ei ole esitetty yöajan keskiäänitasoja tai enim-
mäisäänitasoja.

 Edellytettiin kaavassa rakennusten massoittelun avulla varmistetta-
van, että kaikki asuinhuoneistot avautuvat myös suuntaan, jossa 
melutasojen ohjearvot (Vnp 993/1992) täyttyvät. Poikettaessa edel-
lytetään meluselvitykseen liitettäväksi vaikutusarvio, jolla tehdyt 
kaavaratkaisut ja annetut määräykset perustellaan.

 Leikki- ja oleskelualueet sekä oleskeluparvekkeet edellytetään sijoi-
tettaviksi ja suojattaviksi siten, että melutason ohjearvot eivät niillä 
ylity ja vaaditaan annettavaksi kaavamääräys Y-korttelin lisäksi 
myös asuinrakennusten korttelialueille.

 Edellytetään annettavaksi yleismääräys: ”Melutaso liike- ja toimisto-
huoneissa ei saa ylittää A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päi-
väohjearvoa (klo 07-22) 45 dB (A).”

Johtosiirtojen suunnitteluun ja toteutukseen, jotka edellytetään Itälah-
denkadun muuttuvan katupoikkileikkauksen vuoksi tehtäväksi kaupun-
gin katuhankkeen yhteydessä.

Joukkoliikenteen näkökulmasta erityisen kannatettaviin uusiin yhteyk-
siin Heikkilänaukiolta metrolle ja Itälahdenkadun pohjoispäästä kohti 
Vattuniemenkujaa.

Itälahdenkadun pysäkkien suunnitteluun yhteistyössä HSL:n kanssa 
parhaimman mahdollisen kokonaisuuden takaamiseksi.

Alueellisiin jakelumuuntamoihin kaava-alueella, joihin otetaan tarkem-
min kantaa, keväällä 2022 laadittavan yleissuunnitelmatasoisen sähkö-
verkon aluesuunnitelman yhteydessä.

Johdoille varatun alueen kokoon tontilla 31114/9, jota edellytettiin tar-
kistettavaksi. Muistutettiin, että kaapeleiden tulee olla käytössä koko 
rakentamisen ajan, eikä maanalainen rakentaminen saa haitata ase-
man toimintaa ja viereinen sähköaseman tontti tulee olla aidattuna ra-
kentamisen ajan.

Kaukolämpöjohdon sijaintiin korttelissa 31111 kahden purettavan talon 
alla, jolle edellytetään rakennettavaksi uusi reitti paikalleen jäävälle 
kolmannelle tontille samassa korttelissa (AL).

DN250 kaukolämpöjohtoon Itälahdenkadulla, joka tulee ottaa huomioon 
puustorivejä suunniteltaessa. 

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:
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 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / kaupunginmuseo

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

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

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

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa. 

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

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

Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on pyydetty lähettä-
mään tieto.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Paula Kinnunen, arkkitehti, puhelin: 310 37141

paula.a.kinnunen(a)hel.fi
Mikko Reinikainen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37206

mikko.reinikainen(a)hel.fi
Olga Veikkolainen, liikenneinsinööri, liikenne- ja katusuunnittelu, puhelin: 310 37280

olga.veikkolainen(a)hel.fi
Paula Hurme, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 26093

paula.hurme(a)hel.fi
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Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217
sakari.mentu(a)hel.fi

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

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

Anu Haahla, ympäristöasiantuntija, puhelin: +358 9 310 28916
anu.haahla(a)hel.fi

Tomi Varjus, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 26530
tomi.varjus(a)hel.fi

Elina Luukkonen, yleiskaavasuunnittelija, yleiskaavoitus, puhelin: 310 37073
elina.luukkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12701 kartta, päivätty 9.11.2021, 

muutettu 27.9.2022
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12701 selostus, päivätty 

9.11.2021, muutettu 27.9.2022
5 Havainnekuva, 27.9.2022
6 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7150 / 9.11.2021, muutettu 27.9.2022)
7 Tehdyt muutokset
8 Vuorovaikutusraportti, päivätty 9.11.2021, täydennetty 27.9.2022
9 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Muistutukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 7

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

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 8

Tiedoksi

Kaupunginkanslia tiedoksianto
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 25.01.2022 § 7

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 22.12.2021

Kaupunkiympäristölautakunta 16.11.2021 § 629
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§ 539
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Ki-
vensilmänkuja 2:n (Myllypuro) tarkistettu asemakaavan muutoseh-
dotus (nro 12682)

HEL 2020-005553 T 10 03 03

Hankenumero 1023_7, 3313

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 27.9.2022 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12682 (lii-
te nro 3) hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 45. kaupun-
ginosan (Vartiokylä) korttelia 45186 sekä katualuetta.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
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

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

o Kiinteistö Oy Kivensilmänkuja 2: 10 000 euroa

Käsittely

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

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Petri Leppälä, arkkitehti, puhelin: 310 37046
petri.leppala(a)hel.fi

Laura Hietakorpi, arkkitehti, puhelin: 310 28753
laura.hietakorpi(a)hel.fi

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129
jussi.jaaska(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12682 kartta, päivätty 27.9.2022
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12682 selostus, päivätty 

27.9.2022, päivitetty Kylk:n 4.10.2022 päätöksen mukaiseksi
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7243 / 27.9.2022)
6 Tilastotiedot
7 Tehdyt muutokset
8 Vuorovaikutusraportti 4.4.2022, täydennetty 27.9.2022, liitteineen
9 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kustannusten osalta Hallintovalitus, tavallinen tiedoksian-
to

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 7

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

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

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

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 8

Kymp/Talouden tuki

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2022 24 (138)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/4
04.10.2022

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

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee toimistorakennusten ja 
asuinkerrostalojen korttelialueita, jotka sijaitsevat Myllypuron keskus-
tassa Myllypurontien, Kivensilmänkujan, Yläkiventien ja Yläkivenpolun 
rajaamalla alueella. Kaavaratkaisu mahdollistaa nykyisen toimistora-
kennusten korttelialueen muuttamisen yleiskaavan mukaiseksi, sekoit-
tuneita toimintoja käsittäväksi korttelialueeksi. Asuinkerrostalojen kort-
telialueen osalta kaavaratkaisu koskee lähinnä toimistorakennusten 
korttelialueelle osoitetun rasitteen uudelleenjärjestelyä. Kaavaratkaisu 
tehtiin raideliikenteen solmukohdaksi muotoutuvan Myllypuron keskus-
tan rakennustehokkuuden kohottamiseksi ja toiminnan monipuolistami-
seksi.

Tavoitteena on, että tehostuva korttelikokonaisuus tukee Myllypuron 
keskustan kehittymistä elinkeinoelämän ja opiskelun yhdistäväksi kam-
puskeskustaksi. Kaavaratkaisussa on erityisesti ratkaistu julkisen liiken-
teen solmukohdan edellyttämän korkeamman rakentamistehokkuuden 
ja eheän kaupunkikuvan yhdistäminen osaksi viihtyisää kaupunkikuvaa 
ja käveltävää keskustaympäristöä. Huomiota kiinnitetään myös ole-
massa olevan rakennuksen purkamisen ja korttelikokonaisuuden te-
hostamisen synnyttämiin nettoilmastovaikutuksiin.

Alueelle on suunniteltu sijoitettavaksi liike-, toimitilan ja asumisen toi-
mintoja yhdistävä hybridikortteli, joka tarjoaa katutilaan liittyviä palvelu-
ja keskeiseen Myllypuroon.

Uutta asuntokerrosalaa on 5 250 k-m². Toimitilakerrosalaa on 3 500 k-
m². Tonttien keskimääräinen tehokkuusluku on e = 2,31. Asukasmää-
rän lisäys on noin 95 asukasta.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
7243), jonka mukaan jalankulun ja pyöräilyn erottelua parannetaan 
Myllypurontiellä Kivensilmänkujan ja Kiviparintien välillä. Kivensilmän-
kujalle rakennetaan ryhmittymiskaistat Ostarin pysäköintilaitoksesta 
Myllypurontielle pääsyn helpottamiseksi sekä valo-ohjauksen mahdol-
listamiseksi. Kivensilmänkujalta poistuu järjestelyn myötä 5 pysäköinti-
paikkaa. Yläkiventien itäpäästä poistuu uuden maankäytön liittymäjär-
jestelyjen takia 8 autopaikkaa.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että aiemman 
asemakaavan mukainen korttelikokonaisuus sovitetaan Myllypuron 
keskustan muuttuneisiin tavoitteisiin käveltävänä ja palveluita tarjoava-
na raideliikenteen solmukohtana ja itäisen Helsingin merkittävänä 
kampusalueena.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana
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Kaavaratkaisun tavoitteena on tiivistää ja tehostaa Myllypuron keskus-
taa yleiskaavan mukaisesti käveltäväksi raideliikenteen solmukohdaksi 
keskitettyine palveluineen. Uudistettava kortteli tukee Myllypuron kes-
kustakampuskokonaisuuden kehittymistä.

Kaavaratkaisu edesauttaa yleiskaava 2016 tavoitteiden toteutumista 
tehostamalla ja monipuolistamalla maankäyttöä raideliikenteen solmu-
kohdassa.

Asemakaavamuutos toteuttaa tavoitteita elävistä, omaleimaisista ja tur-
vallisista kaupunginosista, monipuolisista sijaintipaikoista yrityksille ja 
vahvistaa kaupungin asemaa metropolialueena. Liikkumisen kehittämi-
sohjelman, kävelyn edistämisohjelman ja pyöräilyn edistämisohjelman 
tavoitteet toteutuvat kaavaratkaisussa suurilta osin jo hankkeen keskei-
sen sijainnin kautta. Hankkeella on kilpailukykyinen saavutettavuus 
kestävillä kulkutavoilla kävelyä, pyöräilyä, viereistä metroliikennettä ja 
tulevaa tiederatikkaa käyttäen ja ne vähentävät liikennejärjestelmän ai-
heuttamia haittoja asukkaille keventyvän autoilutarpeen kautta. Hank-
keen aiheuttama liikenteen kasvu ohjataan lähes kokonaan kestäviin 
kulkutapoihin.

Kaupunkiympäristötoimialan ympäristöohjelman tavoitteet on huomioitu 
muun muassa hulevesien hallintaa sekä terveellisyyttä ja viihtyisyyttä 
lisäävien kävely-ympäristön vahvistamisessa ja hankkeen tiivistyvään 
kaupunkirakenteeseen sijoittamista käsittelevien kaavamääräysten 
kautta.

Kaupunginvaltuusto on 13.10.2021 hyväksynyt uuden Kasvun paikka - 
Helsingin kaupunkistrategian 2021–2025. Kaavaratkaisun kolmena 
kaupunkistrategiaa tukevana päätavoitteena ovat Helsingin tavoitteena 
on olla kaupunki, jossa asuinalueet eivät eriydy ja kaikkialla on mahdol-
lista elää turvallista ja viihtyisää elämää positiivisesti omaleimaisissa 
kaupunginosissa, kaupunkirakennetta kehitetään kestävästi, ensisijai-
sesti uudistamalla ja täydentämällä olemassa olevaa rakennettua ym-
päristöä huomioiden alueiden erityispiirteet sekä Helsinkiä kehitetään 
raideliikenteen verkostokaupunkina. Täydennysrakentamista toteute-
taan erityisesti raideliikenteen varrella ja asemien ympäristöissä.

Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on nykytilanteessa toimistorakennusten ja asuinrakennusten 
korttelialueet sekä niitä ympäröivät katualueet. Aluetta reunustaa idäs-
sä Myllypurontie ja Myllypuron metroasema, Myllypuron ostoskeskus 
sijaitsee pohjoisessa ja välittömästi tontin länsi- ja eteläpuolella sijait-
see asuinkerrostaloja pysäköintialueineen.
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Alueella on voimassa asemakaava nro 11153 (hyväksytty 25.2.2004). 
Kaavan mukaan alueelle sijoittuu toimistorakennusten ja asuinkerrosta-
lojen korttelialueet, joiden rakentamistehokkuuksiksi on merkitty 1,2 ja 
1,3.

Helsingin kaupunki omistaa korttelialueet. Kaavaratkaisu on tehty ha-
kemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan 
kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille mahdollisesti kus-
tannuksia kaasujohdon siirtämisestä pois korttelin koillisosan halkaise-
valta nykyiseltä johtokujalta. Kustannukset ovat karkeasti arvioiden 
enimmillään noin 100 000 euroa ilman arvonlisäveroa. Karkea arvio si-
sältää varsinaisen siirron lisäksi mahdollisesti tarvittavan louhinnan ja 
kaivun ja kadun pinnan kustannuksia varauksineen. Tavoitteena on, et-
tä kaasuputki voidaan siirtää muiden vireillä olevien infra-hankkeiden 
yhteydessä, jolloin kaasuputken siirron kustannukset jäävät huomatta-
vasti vähäisemmiksi.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Uuden kaavoitettavan ra-
kennusoikeuden arvo on noin 4 milj. euroa.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Viranomaisyhteistyö

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

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

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat Myllypuron yhtenäiseen ilmeeseen 
sekä Myllypuron kampusalueen kaupunkikuvallisen merkityksen ja 
aseman säilyttämiseen. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huo-
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mioon kaavoitustyössä siten, että viitesuunnitelmaa on kehitetty voi-
makkaasti Myllypuron kaupunkikuvaa tukevaan suuntaan.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat Yläkiventien kautta ohjattavaan liikenteeseen, 
uudisrakennuksen korkeuteen Metropoliaan verrattuna, uudisraken-
nuksen toimintoihin, torniasumiseen, luonnonelementtejä ja avaruutta 
painottavan Myllypuron asemakaavan suhteuttamista sähkö- ja tietolii-
kenneinfraan, tiivistämistavoitteisiin, autoilusta aiheutuvaan meluun ja 
ilmansaasteisiin, autoilua palvelevan pysäköinnin turvaamiseen, uudis-
rakennuksen työllistävään vaikutukseen sekä rakentamisen aikatau-
luun.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä olemassa oleva kau-
punkikuva ja viherelementtien säilyttäminen huomioiden. Tarpeettoman 
autoilun lisääntymistä hallitaan liikennesuunnitelman keinoin. Sähkö- ja 
tietoliikenneinfran muutoksien yhteydessä tullaan neuvottelemaan 
omistajatahojen kanssa.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 5 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 4.4.–3.5.2022

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä, mistä on ilmoitettu maan-
käyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Kaavaehdotuksen 
nähtäville asettamisesta on lähetetty kirje ulkokuntalaiselle maan halti-
jalle.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 3 muistutusta.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat ALP-korttelin osalta 
liiketilojen ja asuntojen muuntojoustavuuteen, ravintolatilojen mahdollis-
tamiseen, nykyisten toimijoiden toiminnan jatkuvuuteen, asiointipaikko-
jen riittävyyteen, liikenteen kasvamiseen Yläkiventiellä, huoltolaiturin 
toimintaan, kaupunkikuvaan ja luonnonsuojeluun. AK-korttelin osalta 
huomautukset kohdistuivat huoliin läpikulusta, luvattomasta pysäköin-
nistä ja maantasopysäköinnin talvikunnossapidosta.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat alu-
een johtokujien keskittämiseen. Helsingin seudun ympäristöpalvelut to-
tesi, että tontin 45186/4 seinäpaloposti voidaan hylätä. Helsingin kau-
punginmuseo totesi, että vaikka olemassa olevan toimitalon purkami-
nen on valitettavaa, he näkevät kaavaehdotuksen määräysten mahdol-
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listavan uuden rakentamisen liittyvän asemakaavahistoriallisesti merkit-
tävään Orpaanportaan ympäristöön ilman liian suurta kontrastia.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

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

Lisäksi Museovirasto toteaa kaupunginmuseon lausuvan heidän puo-
lestaan Museoviraston ja alueellisen vastuumuseon välisen työnjaon 
mukaisesti.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

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

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

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

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Petri Leppälä, arkkitehti, puhelin: 310 37046

petri.leppala(a)hel.fi
Laura Hietakorpi, arkkitehti, puhelin: 310 28753

laura.hietakorpi(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
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Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12682 kartta, päivätty 27.9.2022
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12682 selostus, päivätty 

27.9.2022
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7243 / 27.9.2022)
6 Tilastotiedot
7 Tehdyt muutokset
8 Vuorovaikutusraportti 4.4.2022, täydennetty 27.9.2022, liitteineen
9 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Mielipiteet
2 Muistutukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kustannusten osalta Hallintovalitus, tavallinen tiedoksian-
to

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 7

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

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

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

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 8

Kymp/Talouden tuki

Tiedoksi

Kaupunginkanslia tiedoksianto

Päätöshistoria
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 10.6.2022

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 2.10.2020
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§ 540
Hämeentie välillä Kustaa Vaasan tie−Annalantie, katusuunnitelman 
hyväksyminen, Toukola, Vanhakaupunki

HEL 2022-005111 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä liitteinä suunnitelmapii-
rustukset nrot 2, 3, 4, 5 ja 6 Hämeentie välillä Kustaa Vaasan tie–
Annalantie katusuunnitelman nrot 31309/1-5.

Lisäksi lautakunta edellytti, että kadulle ja sen läheisyyteen istutetaan 
korvaavat puut mahdollisimman suurelle osalle poistuvasta puumää-
rästä sekä sen lisäksi muuta kasvillisuutta ja että istutussuunnitelmat 
tuodaan lautakunnalle tiedoksi ennen töiden aloittamista.

Samalla lautakunta päätti kehottaa käynnistämään työn sen selvittämi-
seksi, miten maanalainen infra voidaan järjestää kaduilla tiiviimmin niin, 
että kaduilla on tilaa myös puiden juurille, ettei infran viemä tila estä si-
tä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: Lautakunta edellyttää, että kadulle ja sen läheisyyteen 
istutetaan korvaavat puut mahdollisimman suurelle osalle poistuvasta 
puumäärästä sekä sen lisäksi muuta kasvillisuutta ja että istutussuunni-
telmat tuodaan lautakunnalle tiedoksi ennen töiden aloittamista.

Samalla lautakunta kehottaa käynnistämään työn sen selvittämiseksi, 
miten maanalainen infra voidaan järjestää kaduilla tiiviimmin niin, että 
kaduilla on tilaa myös puiden juurille, ettei infran viemä tila estä sitä.

Kannattaja: Mia Haglund

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Otso Ki-
vekkään vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Mikko Nevalainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 37556

mikko.nevalainen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Suunnitelmaselostus nro 31309/1-5
2 Suunnitelmapiirustus nro 31309/1
3 Suunnitelmapiirustus nro 31309/2
4 Suunnitelmapiirustus nro 31309/3
5 Suunnitelmapiirustus nro 31309/4
6 Suunnitelmapiirustus nro 31309/5
7 Vuorovaikutusmuistio
8 Muistutusten käsittely

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muistuttajat Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteinä suunnitelmapii-
rustukset nrot 2, 3, 4, 5 ja 6 Hämeentie välillä Kustaa Vaasan tie–
Annalantie katusuunnitelman nrot 31309/1-5.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Hämeentie on olemassa oleva kokoojakatu, joka sijoittuu rakennettuun 
kaupunkiympäristöön. Suunnittelualuetta rajaa länsipuolella Toukolan 
puutalo- ja kerrostaloalueet sekä idässä Touko- ja Arabianrannan ker-
rostaloalueet sekä Arabian tehdaskortteli. Katu rajautuu osin myös 
Arabianmäen ja Bokvillaninpuiston puistoalueisiin. 

Katusuunnitelma pohjautuu voimassa oleviin asemakaavoihin nro 1708 
(vahvistettu 22.2.1938) ja nro 10240 (tullut voimaan 6.11.1998). Katu-
suunnitelmassa on myös huomioitu kaavaehdotuksen 12470 mukainen 
katualueen raja välillä Intiankatu–Kaironkatu, missä katualue levenee 
Arabianmäen puistoalueelle pyöräkaistojen toteuttamista varten.  
Suunnitellut ratkaisut ovat periaatteiltaan asemakaavan yhteydessä 
esitetyn liikennesuunnitelman nro 6771 mukaiset. Katusuunnitelmassa 
on tarkennettu liikennesuunnitelmassa esitettyjä ratkaisuja pyöräilyn 
osalta.

Katusuunnitelma mahdollistaa kadun liikennejärjestelyjen muuttamisen 
sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamisen. Suunnittelualu-
eelle toteutetaan kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkon (kau-
punkisuunnittelulautakunta 22.5.2012) mukaiset yksisuuntaiset pyörä-
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liikenteen järjestelyt. Kadulla järjestellään bussipysäkkejä ja pysäköin-
tiä. Kadun rakentamisen yhteydessä ennallistetaan ja rakennetaan 
puistoja katuun rajautuvilta osin sekä saneerataan myös vesihuollon ja 
teknisen huollon putki- ja johtoverkostoja sekä liikennevaloja.

Suunnitelma

Hämeentie välillä Kustaa Vaasan tie–Annalantie suunnitelmapiirustus 
nro 31309/1-5 (liitteet 2, 3, 4 5 ja 6)

Hämeentie välillä Kustaa Vaasan tie–Annalantie on nykyinen kokooja-
katu. Hämeentien muutos koskee kadun poikkileikkauksen muutosta 
sekä jalankulun ja pyöräilyn edellytyksien parantamista. Kadulla erote-
taan jalankulku ja pyöräily. Kadulle rakennetaan yksisuuntaiset pyörä-
tiet.  Pysäkkejä sekä pysäköintiä kadun varrella yhdistetään ja siirre-
tään. Arabian tehdaskorttelin edustalla bussipysäkkialue toteutetaan 
korotettuna ja nykyiset jalankulkuvalot poistetaan. Olemassa oleva rai-
tiotie välillä Kustaa Vaasan tie–Arabiankatu säilytetään ennallaan. 
Floorantien, Intiankadun, Kaironkadun ja Kaanaankadun liittymät muu-
tetaan ylijatketuiksi jalkakäytäviksi. Kotisaarenkadun, Kokkosaarenka-
dun, Arabiankadun ja Muotoilijankadun liittymät säilyvät ennallaan. 
Arabian tehdaskorttelin maanalaiseen pysäköintiin mahdollistetaan ajo-
yhteys. 

Katualueen tilanahtaudesta ja olemassa olevista rakenteista johtuen 
jalkakäytävän leveys alittaa suositusarvon Kotisaarenkadun liittymän 
läheisyydessä Kauppakeskus Arabian edustalla noin 80 metrin matkal-
la sekä Floorantien ja Kumtähdenkentän kulmauksessa noin 10 metrin 
matkalla. Intiankadun ja Arabiankadun välillä kadun länsireunassa jal-
kakäytävän leveys alittaa suositusarvon ja pyöräkaistan leveys on suo-
siteltavan minimileveyden mukainen, kuten myös Arabian tehdaskortte-
lin edustalla kadun itäreunassa. Lisäksi Bokvillaninpuiston ja Kumtäh-
denkentän puiston kohdalla jalkakäytävä sijoitetaan osittain puistoalu-
een puolelle. Arabianmäki puiston kohdalla jalkakäytävä ja osittain 
myös pyörätie sijoitetaan puistoalueen puolelle.

Tehdaskorttelin edustalla nykyinen puusto säilytetään pääosin ja täy-
dennysistutuksia tehdään Arabianmäen puiston aukiolle. Katupuut 
poistetaan nykyisen kadunvarsipysäköinnin poistumisen vuoksi teh-
daskorttelin pysäkkialueen ja Muotoilijankadun väliltä. Annalanpuistos-
sa katualueeseen rajautuvalta osalta poistetaan yksittäisiä puita ja 
puiston akselille istutetaan uusia puita sekä maanpeitekasveja. Koko-
naisuudessaan katusuunnitelman alueella puita poistetaan 39 ja aina-
kin 10 istutetaan tilalle. Ennen töiden aloitusta tarkastellaan vielä mah-
dollisuuksia lisäistutuksille. Kadun valaistuksen ristikkopylväiden yhtey-
teen istutetaan myös köynnöksiä.
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Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelma-
selostuksesta nro 31309/1 (liite 1).

Katu on suunniteltu niin, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen 
ympäristöönsä ja täyttää 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. 

Katusuunnitelmaluonnos on ollut esillä kaupunkiympäristön asiakas-
palvelupisteessä ja Arabian kirjastossa sekä Helsingin kaupungin verk-
kosivuilla 26.2.−10.3.2020 välisen ajan. Suunnitelmamuutosten vuoksi 
katusuunnitelmaluonnos oli esillä uudelleen kaupunkiympäristön asia-
kaspalvelupisteessä ja Helsingin kaupungin verkkosivuilla 3.1.-
16.1.2022 välisen ajan. 

Asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon. Vuorovaikutus-
muistio on liitteenä 7.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut nähtävillä kaupunkiympäristön asia-
kaspalvelupisteessä ja Helsingin kaupungin verkkosivuilla 

Katusuunnitelmaehdotus on ollut nähtävillä kaupunkiympäristön asia-
kaspalvelupisteessä ja Helsingin kaupungin verkkosivuilla 
4.−17.5.2022 välisen ajan. Suunnitelman nähtävillä olosta ja mahdolli-
suudesta muistutuksen antamiseen on ilmoitettu kirjallisesti suunnitte-
lualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä muille osallisille yleis-
tiedoksiantona. Lisäksi asiasta on ilmoitettu kaupungin verkkosivuilla. 

Suunnitelmista on jätetty kolme muistutusta ja kaksi mielipidettä.

Muistutusten käsittely erillisessä asiakirjassa (liite 8).
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Muistutukset eivät aiheuta muutoksia laadittuun katusuunnitelmaan, 
mutta kadunvarren puistoalueita selvitetään mahdollisuuksista istuttaa 
uusia puita.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 4  
347 000 euroa (alv. 0 %). 

Kadun vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 178 000 euroa 
(alv. 0 %). Ylläpitokustannukset ovat noin 12 000 euroa edullisemmat 
kuin nykyisin.

Katujen rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan 
talousarvioehdotuksessa vuodesta 2024 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 01 01 Uudisrakentami-
nen.

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.

Tiedoksianto

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

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Mikko Nevalainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 37556

mikko.nevalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro 31309/1-5
2 Suunnitelmapiirustus nro 31309/1
3 Suunnitelmapiirustus nro 31309/2
4 Suunnitelmapiirustus nro 31309/3
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5 Suunnitelmapiirustus nro 31309/4
6 Suunnitelmapiirustus nro 31309/5
7 Vuorovaikutusmuistio
8 Muistutusten käsittely

Oheismateriaali

1 Muistutus 1
2 Muistutus 2
3 Muistutus 3
4 Muistutus 4
5 Muistutus 5

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muistuttajat Esitysteksti

Tiedoksi

Hallinto- ja lakipalvelut, tietopalvelut
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§ 541
Rakennuskiellon pidentäminen kantakaupungin alueilla (nro 12802)

HEL 2022-008790 T 10 03 05

Hankenumero 2868_8

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti pidentää rakennuskieltoa eräillä 
1.–8. sekä 13. ja 14. kaupunginosissa sijaitsevilla alueilla liitteenä ole-
van rakennuskieltokartan mukaisesti kahdella (2) vuodella. Rakennus-
kieltoalue ilmenee liitteenä olevasta piirustuksesta nro 12802 (liite 1). 
Rakennuskielto on voimassa 11.10. 2024 asti.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti määrätä, että päätös tulee 
voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Päätöksestä tulee kuu-
luttaa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Kerttu Kurki-Issakainen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 37349

kerttu.kurki-issakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennuskieltokartta nro 12802/27.9.2022

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-
kus

Esitysteksti
Hallintovalitus, rakennuskiellon määräämi-
nen ja pidentäminen
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa
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Kaupunginvaltuusto päätti 11.10.1961 (asia nro 25) muuttaa kantakau-
pungin 1.–8. ja 10.–14. kaupunginosien asemakaavaa. Päätöksen pe-
rusteella tuli ko. kaupunginosissa voimaan rakennuskielto rakennuslain 
42 §:n 2 momentin 3 kohdan nojalla.

11.10.1961 voimaan tullutta rakennuskieltoa on sisäasiainministeriön, 
ympäristöministeriön ja kaupunginhallituksen (viimeksi 11.10.2010) 
päätöksillä pidennetty kaksi vuotta kerrallaan rakennuslain 42 §:n 3 
momentin ja vuoden 2000 alusta maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 
momentin nojalla. Rakennuskieltoa on viimeksi pidennetty kaupun-
kiympäristölautakunnan päätöksellä 29.9.2020) kahdella vuodella 
eteenpäin (maankäyttö- ja rakennuslaki 53 §:n 2 momentti).

Rakennuskieltoalueella on voimassa Yleiskaava 2016. Rakennuskiel-
lon alueella asemakaavat ovat vanhoja ja sisältävät puutteita. 

Rakennuskiellon piirissä on korttelialueita sekä katu- ja puistoalueita. 
Rakennuskielto on supistunut. Niiltä alueilta, joille on kiellon voimassa 
ollessa hyväksytty asemakaavan muutokset, rakennuskielto on päätty-
nyt. 

Kantakaupungin asemakaavoja on uusittu ja uusitaan tarpeen mukaan. 
Vähäisiä muutoksia on tapahtunut myös poikkeusluvilla. Hankekohtai-
set kaavamuutokset ovat osoittautuneet parhaaksi tavaksi sovittaa ja 
yhdistää kaupungin yleiset tavoitteet sekä kiinteistönomistajan hanke-
kohtaiset tavoitteet. Kantakaupungin alueille on vireillä lisäksi laajempi 
asemakaavojen ajantasaistamistyö, jonka alueelta rakennuskiellot pois-
tuvat kaavamuutosten saatua lainvoiman.

Osassa Helsingin kantakaupunkia on voimassa kaupunkiympäristölau-
takunnan 15.2.2020 määräämä rajattu rakennuskielto asemakaavan 
laatimiseksi ja muuttamiseksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n nojal-
la (piirustus nro 12691). Kielto koskee rakennusten 1. kerrosten ja ka-
dunvarsien myymälä-, liike- ja toimitilojen muuttamista asuinkäyttöön. 
Rajattu rakennuskielto ei koske tämän rakennuskiellon aluetta. Maan-
tasokerroksia koskeva toiminnallinen tavoite on kuitenkin voimassa 
yleiskaavan mukaisesti myös tämän rakennuskiellon alueilla. Rajattua 
rakennuskieltoa on jatkettu kaksi vuotta kerrallaan. 

Alueet ovat yksityisessä, kaupungin ja valtion omistuksessa.

Kaavoitus- ja suunnittelutilanne

Yleiskaava 2016 on tullut voimaan 2018. Helsingissä on voimassa li-
säksi maanalainen yleiskaava (hyväksytty 2021). 
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Rakennuskieltoalueella on eri-ikäisiä ja sisällöiltään osin paikkaansapi-
tämättömiä asemakaavoja 1800-luvulta alkaen. Asemakaavoissa on 
puutteellisia merkintöjä muun muassa rakennusaloja, rakennusoikeuk-
sia, käyttötarkoituksia ja suojelumerkintöjä koskien. 

Rakennuskiellon alueella on parhaillaan vireillä lukuisia kehittämis-
hankkeita tai hankekohtaisia asemakaavan muutoksia. Muilta osin ra-
kennuskieltoa koskevat tontit kuuluvat pääosin vireillä olevaan kanta-
kaupungin asemakaavojen ajantasaistamistyön alueeseen. Ajantasais-
tamistyön tavoitteena on muun muassa päivittää keskenään erityyppi-
set ja osin vanhentuneet asemakaavat, jonka yhteydessä rakennuskiel-
lot poistuvat. Kiinteistöjen peruskorjaukseen kuuluvat pienemmät muu-
tostoimenpiteet on voitu käsitellä rakennuslupaprosessin yhteydessä, 
joko suoraan tai poikkeamismenettelynä. Suurempien muutosten edel-
lyttämät asemakaavan muutokset on laadittu hankkeiden kanssa yh-
teistyössä.

Rakennuskiellon alue on supistunut ja kielto poistunut viimeisten kah-
den vuoden aikana 14 tontilta, 19 rakennuksesta sekä usealta katu- ja 
puistoalueelta uuden asemakaavan voimaantulon myötä. Alueella on 
lisäksi myös tehty vaikutuksiltaan vähäisiä muutoksia poikkeamispää-
töksillä.  Muutokset on voitu toteuttaa, mutta rakennuskielto jää näillä 
tonteilla voimaan, kunnes asemakaavamuutos on laadittu poikkeamis-
päätöksen tai toteutuneen tilanteen mukaiseksi.

Rakennuskielto on tarpeellinen, jotta kaupunkirakennetta voidaan kehit-
tää ja ylläpitää yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti sekä turvata alueen 
kulttuuriympäristö- ja rakennusperintöarvot. Tavoitteena on myös turva-
ta muutoksen hakijoiden yhdenvertainen kohtelu.

Rakennuskiellon pidentäminen

Alueelle, jolle asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä, kun-
ta voi määrätä rakennuskiellon. Rakennuskielto on voimassa enintään 
kaksi vuotta. Alueella on vireillä kantakaupungin asemakaavojen ajan-
tasaistamistyö. Sen ensimmäinen, Kampin alueita koskeva kaavaehdo-
tus valmistuu arviolta 2023, jonka jälkeen kaavoitusta jatketaan muissa 
kaupunginosissa. Kaartinkaupungin osalta asemakaavan arvioidaan 
valmistuvan vuonna 2025. Rakennuskielto ei estä hankkeiden kehittä-
mistä alueella. Kantakaupungin erillisissä kehittämiskohteissa sekä lii-
kekeskustassa muutostarpeet käsitellään hankekohtaisin asemakaa-
voin ja poikkeusluvin. Rakennuskielto poistuu asemakaavamuutosten 
yhteydessä hankkeiden aikataulujen puitteissa. Katualueet tonttien 
edustalla kaavoitetaan samalla. Eläintarhan ja Töölön yleisten alueiden 
osalta rakennuskielto päättyy kahden vuoden kuluttua.
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Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi rakennuskieltoa pidentää 
kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin pe-
rusteella. 

Kaupunkiympäristön asemakaavoituspalvelu on laatinut rakennuskiel-
toalueesta 27.9.2022 päivätyn piirustuksen nro 12802. 

Hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan kaupun-
kiympäristölautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mu-
kaisen rakennuskiellon määräämisestä alueelle, jolla asemakaavan 
laatiminen tai muuttaminen on vireillä, ja kiellon voimassaolon piden-
tämisestä. 

Sovellettavat oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 53 § 2 momentti , 202 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 93 §
Hallintosääntö 16 luku 1 § kohta 5

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Kerttu Kurki-Issakainen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 37349

kerttu.kurki-issakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennuskieltokartta nro 12802/27.9.2022

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-
kus

Esitysteksti
Hallintovalitus, rakennuskiellon määräämi-
nen ja pidentäminen
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginkanslia tiedoksianto
Kymp/Asemakaavoituspalvelu (kuulutus) tiedoksianto
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§ 542
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Saana Rossin ym. aloitteesta lisätä luonnonkasveja 
puistoihin ja istutuksiin

HEL 2022-008458 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että kaupungin puistojen istutuksissa 
ja viheralueilla lisätään monivuotisten luonnonkasvien ja pölyttäjille 
hyödyllisten yksivuotisten kukkivien luonnonvaraisten kasvien osuutta. 
Lisäksi esitetään koulutuksen lisäämistä puistojen hoidosta vastaaville 
luonnonkasveista ja luonnon monimuotoisuuden tukemisen keinoista 
rakennetuilla viheralueilla.

Kaupunki käyttää istutuksissaan sekä muualta tuotuja koristekasveja 
että kotimaisia luonnonkasveja. Kaupunkiympäristölautakunta kannat-
taa luonnonkasvien käytön lisäämistä puistoissa ja viheralueilla. Kes-
keisenä työkaluna tavoitteen edistämiseksi ovat vastikään päivitetyt 
kasvien käytön linjaukset, jotka ohjaavat rakennetun ympäristön kasvi-
suunnittelua ja kasvien käyttöä. Linjausten pääsisältö on päivitetty säh-
köiseen muotoon kaikkien saataville Helsingin Kaupunkikasvioppaa-
seen (kaupunkikasviopas.hel.fi) ja Helsingin kaupunkitilaohjeen kasvil-
lisuutta käsitteleviin kasviohjeisiin ja -kortteihin (kaupunkitilaohje.hel.fi). 

Mahdollisimman monipuolinen kasvien käyttö rakennetussa ympäris-
tössä puskuroi ilmastonmuutoksen aiheuttamia haittavaikutuksia vihe-
ralueilla. Istutettuun lajistoon tulisi siksi myös tulevaisuudessa sisältyä 
monipuolinen valikoima sekä kotimaisia luonnonkasveja että viherra-
kentamisessa käytettäviä kasvilajeja ja -lajikkeita.

Kaupungin viheralueiden kunnossapidosta vastaavien kouluttamiseen 
tulee panostaa lähivuosien aikana. Vaihtuvien ulkopuolisten urakoitsi-
joiden käyttö tuo erityisiä haasteita osaamisen kehittämiseen, jolloin 
kouluttamisen päävastuu on rakennukset ja yleiset alueet -palvelulla.

Kaupunkikasviopas ja Kaupunkitilaohjeen Kasvipaletti ohjaavat kasvien käyttöä ra-
kennetuilla viheralueilla Helsingissä

Helsingin Kaupunkikasviopas ja Kaupunkitilaohjeen Kasvipaletti muo-
dostavat yhdessä Helsingin julkisen kaupunkitilan suunnittelua ohjaa-
van parin. Kaupunkitilaohjeen Kasvipaletti käsittelee kasvillisuutta kau-
punkitilassa, Kasviopas taas kasvilajistoa. 
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Helsingin Kaupunkikasviopas on kasvisuunnittelun työkalupakki, joka 
toimii innoittajana ja ideoiden lähteenä valittaessa kasveja Helsingin vi-
heralueille. Kaupunkikasvioppaasta löytyy lajivalintasuosituksia sekä 
suositeltavat taimikoot julkisen kaupunkitilan eli puistojen, torien, au-
kioiden, katujen, teiden ja muiden rakennettujen viheralueiden kasviva-
lintoihin. 

Lajivalintasuositukset koskevat kaupunkipuita, pensaita, köynnöksiä, 
perennoja ja kukkasipuleita. Oppaan pääsisältö on Helsingissä hyväksi 
havaitut kasvilajit ja niiden suositellut käyttökohteet. Kasvisuosituksissa 
on runsaasti luonnonkasveja sekä perinteisiä ja uusia koristekasvilajeja 
ja -lajikkeita.

Lisäksi oppaassa listataan kasveja, joita ei käytetä. Haitallisia vieras-
kasveja koskeva osuus perustuu lainsäädäntöön ja siitä voi tarkistaa ne 
haitalliset vieraskasvit, joita ei istuteta tai kylvetä Helsinkiin. Kasvinter-
veysriskien hallitsemiseksi oppaassa on muutamia Helsingin omia käyt-
törajoituksia. Opas on tarkoitettu ensisijaisesti alan ammattilaisille, ra-
kennettujen viherympäristöjen suunnittelijoille ja suunnittelun tilaajille.

Päivitettyyn oppaaseen sisältyy suositeltavien kasvilajien ja -lajikkeiden 
hakutaulukoita niin puuvartisista, ruohovartisista kuin sipulikasveista. 
Taulukoiden lajisto koostuu sekä koristekasveista että Suomessa luon-
nonkasvina esiintyvistä lajeista. Lajilistoja täydentävät oppaan tiedot ja 
ohjeistukset eri aihekokonaisuuksista, joissa yhtenä merkittävänä tee-
mana on luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja kotimaisten kasvi-
lajien käytön lisääminen. Oppaaseen on koottu erityisesti pölyttäjä-
hyönteisistä koostuva tietopaketti pölyttäjäystävällisistä kasvilajeista, 
niiden ominaispiirteistä sekä muista huomioitavista tekijöistä. 

Kuten Kaupunkikasviopasta, myös Kaupunkitilaohjeen Kasvipaletin 
kasvillisuuskortteja on päivitetty. Luonnon monimuotoisuuden edistä-
minen on nostettu yhdeksi keskeiseksi aiheeksi päivitystyössä ja tee-
masta on laadittu uusi ohjekortti ”Viheralueiden monipuolistaminen li-
sää luonnon monimuotoisuutta”. Monissa kasvillisuuskorteissa koroste-
taan luonnonkasvien käytön ja säilymisen merkittävyyttä monimuotoi-
suuden lisäämisessä. Uusin Kasvipaletin päivitys julkaistaan 2022 lo-
kakuussa.  

Luonnonkasvien käytölle hyvät perusteet

Kotimaiset kasvit ovat sopeutuneet Suomen ilmastoon vuosituhansien 
aikana ja ovat siten ilmastollisesti kestäviä. Luonnonkasvit tarjoavat 
varman ravinnonlähteen, suojan ja joidenkin eliölajien kannalta koko-
naisen elinympäristön (puut) muille kotimaisille eliölajeille. Muualta ko-
toisin olevat kasvilajit saattavat myös tarjota suojaa ja ruokaa kaupun-
gin eliöstölle, mutta tutkimusta aiheesta on toistaiseksi niukasti.
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Pohjoisessa ilmastossamme paikalliset kotimaiset puulajit ovat perin-
teisesti muodostaneet puistojen ja puutarhojen peruslajiston. Kotimais-
ten puulajien suosiminen puistojen istutuksissa on tärkein asia, jolla 
voidaan tukea kotimaisen eliölajiston menestymistä myös rakennetuis-
sa puistoissa. Luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta erityisen hy-
viä puulajeja ovat tammi ja muut jalot lehtipuut, haapa, raita ja muut 
isot pajupuut, tervaleppä sekä kotimainen metsäkuusi. Suomessa 
esiintyviä jaloja lehtipuita, kuten metsätammea, metsävaahteraa, met-
sälehmusta, lehtosaarnea ja vuorijalavaa on suosittu puistoistutuksissa 
useiden vuosisatojen ajan. Näissä puissa elää lukuisia Suomessa har-
vinaisia ja uhanalaisia lajeja. Erityisen paljon niitä esiintyy metsätam-
mella. Helsingin kaupunkipuulinjauksen mukaisesti puistoissa kasva-
vien puiden annetaan kasvaa mahdollisimman pitkäikäisiksi. Ulkomais-
ta alkuperää olevia puulajeja on kuitenkin syytä istuttaa myös ilmas-
tonmuutoksen mukana tulevien kasvuolojen muutosten varalta ja mo-
nipuolisen kaupunkikuvan luomiseksi. Näiden lajien tai lajikkeiden va-
linnassa käytetään harkintaa. 

Perennaistutuksissa käytetään sekä luonnonkasveja että niin kutsuttuja 
puutarhaperennojen lajeja ja lajikkeita. Viime vuosien aikana yleisty-
neissä dynaamisissa perennaistutuksissa sekä hulevesi-istutuksissa 
suositaan erityisesti luonnonkasveja. Dynaamisten istutusten lajisto 
muodostuu kasvupaikalla menestyvistä puutarhakasveista ja luonnon-
kasveista, jotka on mielletty perinteisissä perennaistutuksissa rikkaruo-
hoiksi.

Tietyissä rakennettujen ympäristöjen kohteissa, kuten hulevesiaiheissa 
ja ranta-alueilla, luonnonkasvien käyttö on vähemmän riskialtista. Mo-
net aiemmin yleiset koristekasvit, kuten kurtturuusu, jättipalsami ja pa-
juasteri, ovat osoittautuneet haitallisiksi. Ne pääsevät erityisesti vesistö-
jen varrella leviämään helposti veden mukana uusille kasvupaikoille. 
Kasvustojen rajoittaminen ja leviämisen estäminen on osoittautunut se-
kä hankalaksi että kalliiksi toteuttaa. Kotimaisissa rantojen luonnonkas-
veissa löytyy runsaasti näyttäviä ja käyttökelpoisia kasveja, joiden käyt-
töä suositellaan lisättäväksi.

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaan 
2021 - 2028 (LUMO) on kirjattu useita luonnonkasvien käyttöä koskevia 
toimenpiteitä. Rakennetuissa ympäristöissä luonnonkasvien käyttö li-
sääntyy, kun nurmikoita muutetaan niityiksi (toimenpide 5.3) ja pinta-
maiden hyötykäyttöä lisätään (toimenpide 5.2). Kaupunkikasvioppaa-
seen on päivityksen yhteydessä lisätty ohjeita ja suosituksia tärkeim-
pien pölyttäjähyönteisten suosimista mesi- ja siitepölykasveista sekä 
puuvartisten että perennojen osalta (toimenpide 5.6). Oppaassa on li-
säksi tietoa lintujen ja muiden eläinten ravintokasveista mm. marjovista 
ja hedelmiä tuottavista puuvartisista kasveista (toimenpide 5.7). Uusien 
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suositusten ja ohjeiden myötä luonnonkasvien käyttö tulee lisäänty-
mään myös rakennetussa ympäristössä sitä mukaa, kun uusia suunni-
telmia saadaan toteutukseen.

Luonnonkasvien käytön rajoitteet

Kotimaisessa lajistossamme on runsaasti kestäviä kasvilajeja rakennet-
tuihin ympäristöihin, mutta myös sellaisia, jotka eivät kestä kaupunkio-
loissa. Rakennetussa ympäristössä kasvien on sopeuduttava luonnon 
kasvupaikoista poikkeaviin ympäristöoloihin, kuten kovaan kulutuk-
seen, kaupunki-ilmaston tuomiin ääreviin, kuiviin ja märkiin oloihin, il-
mansaasteisiin ja epäpuhtauksiin sekä ravinnekuormitukseen.  

Luonnonkasvien runsaampaa käyttöä rajoittaa nykyinen saatavuus. 
Julkisiin istutuksiin tarvitaan usein isoja määriä taimia tai siemeniä. 
Luonnonkasveihin erikoistuneita taimien tai siementen tuottajia on 
Suomessa toistaiseksi vähän. Hyvin saatavilla oleva luonnonkasvien 
lajivalikoima on toistaiseksi melko suppea. Kaupunki on pyrkinyt tuo-
maan luonnonkasvien hankintaan liittyviä haasteita esille tuottajien 
suuntaan, jotta saatavuus tulevaisuudessa paranisi. Kaupungin vas-
tuulla on taata, että kaupungin istutuksiin hankitut ja käytetyt luonnon-
kasvien taimi- ja siemenkannat ovat todistetusti kotimaisia eikä ulko-
maisista kannoista kasvatettuja.

Koristekasvien käyttö kuuluu puistokulttuuriperintöömme, jota halutaan 
myös vaalia. Helsingin puutarha- ja puistokulttuuriperinnön keskiössä 
ovat eri aikakausina käytetyt kasvilajit ja -lajikkeet, joiden kasvattami-
nen historiallisesti merkittävissä aikakauden ympäristöissä on perustel-
tua ja säilyttää elävää kulttuuriperintöämme. Siksi rakennetussa ympä-
ristössä suositaan sekä koristekasveja että luonnonkasveja.

Kausikasvien lajeista suurin osa koostuu muista kuin kotimaisista la-
jeista. Kausikasvi-istutuksissa tavoitteena on näyttävät, kauniit ja elä-
myksiä tuottavat kasvit ja istutuskokonaisuudet, jotka kestävät urbaa-
nissa ympäristössä. Kausikasvi-istutusten kukkivista kasveista monet 
houkuttelevat pölyttäjähyönteisiä ja tarjoavat lisäravintoa.

Ilmastonmuutos muuttaa kotimaisten kasvien valikoimaamme, kun uu-
sia lajeja leviää Suomeen. Mahdollisimman monipuolinen kasvien käyt-
tö rakennetussa ympäristössä puskuroi ilmastonmuutoksen aiheutta-
mia haittavaikutuksia viheralueilla. Istutettuun lajistoon tulisi siksi myös 
tulevaisuudessa sisältyä monipuolinen valikoima sekä kotimaisia luon-
nonkasveja että viherrakentamisessa käytettäviä kasvilajeja- ja lajikkei-
ta.

Koulutustarpeet tunnistettu
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Aloitteessa tuotiin esille tarve lisätä viherhuollon koulutusta, jotta tun-
nistetaan nykyistä paremmin ne luonnonkasvit, joista ei ole istutuksissa 
haittaa ja jotka lisäävät rakennettujen ympäristöjen monimuotoisuutta. 
Kaupunkiympäristön toimiala vastaa viheralueiden suunnittelusta, kun-
nossapidon kehittämisestä sekä urakoitsijoiden ohjeistuksista.

Ohjeistusta ja koulutusta  luonnonkasvien tunnistamiseen, käyttöön ja 
kunnossapitoon tarvitaan. Erityisesti rakennettuun ympäristöön perus-
tettujen niittyjen ja luonnonmukaisten hulevesiaiheiden hoidossa on 
tunnistettu tarve ohjeistaa ja kouluttaa kunnossapidon tilaajia sekä ura-
koitsijoita. Tämän tyyppisille kaupunkibiotoopeille leviää usein luonnos-
taan hyviä, paikallisia luonnonkasveja, jotka täydentävät istuksia ja li-
säävät kohteiden lajiston monimuotoisuutta. Perustettujen uusniittyjen 
alkuvaiheen hoitoon on laadittu uusia hoito-ohjemalleja, joissa myös 
korostetaan uudentyyppistä suhtautumista perinteisesti rikkakasveiksi 
miellettyihin lajeihin. Osa perinteisessä puutarhojen ja puistojen hoi-
dossa rikkakasveiksi luokitelluista lajeista ei niitty-ympäristöissä aiheuta 
esteettistä tai toiminnallista haittaa. Sen sijaan kyseiset kasvit voivat ri-
kastuttaa suunniteltua niittylajistoa sekä vähentää hoitotyötä.

LUMO-ohjelmaan on kirjattu suunnittelijoille ja luonnonhoitajille suun-
nattu koulutukseen liittyvä toimenpide, jonka tavoitteena on lisätä tie-
tämystä luonnon monimuotoisuuden huomioimisesta kaupungissa 
(toimenpide 10.3). Ympäristöpalvelu järjesti keväällä 2022 koulutuksen 
hyönteisystävällisestä viheralueiden kunnossapidosta Staran luonnon- 
ja viheralueiden hoitajille. Tilaisuudessa tuotiin hyvin esille erilaisten 
kaupunkibiotooppien merkitys hyönteisille ja niiden hoitoon liittyviä käy-
tännön vinkkejä ja ohjeita.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi
Inkeri Salo, suunnitteluasiantuntija, puhelin: 09 310 38809

inkeri.salo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 22.06.2022 Rossi Saana Lisää luonnonkasveja puistoi-
hin ja istutuksiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus
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Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Saana Rossi sekä 27 muuta valtuutettua ovat tehneet 
22.6.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:      

"Me allekirjoittaneet ehdotamme, että Helsingin istutuksissa, puistoissa 
ja viheralueilla lisätään monivuotisten luonnonkasvien ja pölyttäjille 
hyödyllisten yksivuotisten kukkivien luonnonvaraisten kasvien osuutta. 
Samalla pyritään parantamaan vaarantuneiden kotoperäisten kasvila-
jien ja rannikkokasvillisuuden tilannetta.

Lisäksi esitämme, että kaupungin viherhuollon osaamista hyödyllisten 
luonnonkasvien tunnistamisesta lisätään, jotta myös rakennetuilla vihe-
ralueilla voidaan sallia kasvien luonnollinen leviäminen ja keskittyä 
kaikkien rikkakasveiksi katsottujen lajien kitkemisen sijaan biodiversi-
teetin tukemiseen ja luonnollisesti alueella viihtyvien lajien tunnistami-
seen.

Helsingin luonnonhoidossa on viime vuosina panostettu biodiversiteetin 
vaalimiseen, ja tämän lisäksi tulee myös rakennettuja puistoja hyödyn-
tää entistä paremmin kotimaisen lajiston vahvistamiseen ja pölyttäjien 
ja muun eliöstön elinolojen parantamiseen. Helsingin luonnon moni-
muotoisuus - ohjelmassa (LUMO) todetaan, että ”rakennetuilla vihera-
lueilla luonnon monimuotoisuuteen panostetaan entistä enemmän”. 
Ohjelmassa on erinomaisia tavoitteita, ja toivomme, että niiden toteutus 
näkyy pian konkreettisemmin myös kaupungin rakennetuilla viheralueil-
la.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 6.10.2022 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi
Inkeri Salo, suunnitteluasiantuntija, puhelin: 09 310 38809

inkeri.salo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 22.06.2022 Rossi Saana Lisää luonnonkasveja puistoi-
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hin ja istutuksiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2022 48 (138)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/8
04.10.2022

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

§ 543
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Petra Malinin ym. valtuustoaloitteesta koskien lasten ja 
nuorten suojaamista UV-säteilyltä kaupungin palveluissa

HEL 2022-008452 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Leikin järjestämistä yleisillä alueilla ohjaavat seuraavat periaatteet ja 
arvot: avoimuus kaikille, maksuttomuus, sopivuus kaupunkikuvaan ja 
maisemaan, turvallisuus, käyttäjien monimuotoisuuden huomioon ot-
taminen, lasten kehityksen tukeminen, vastuullisuus ilmaston ja ympä-
ristön suhteen ja luonnon yhdistäminen leikkipalveluihin kestävällä ta-
valla. 

Leikkipuistojen ja -paikkojen ympärivuotista käyttöä edistetään valais-
tuksella, hoidolla, kestävillä pinnoilla ja tarjoamalla toisaalta suojaa au-
ringon paahteelta ja toisaalta aurinkoa. Aiemmin suunnittelussa on väl-
tetty katoksia, koska ne ovat paikoin tuoneet leikkialueille suojan lisäksi 
häiriökäyttäytymistä. Vielä vuosituhannen alussa suunnittelijoille ope-
tettiin, että leikkipaikkojen tulisi olla kesällä 8 tuntia päivässä auringos-
sa, minkä takia monet leikkiympäristöt on suunniteltu hyvin valoisiksi.

Lasten ja nuorten suojaamista UV-säteilyltä kaupungin vastuulla olevil-
la leikki- ja piha-alueilla lisätään ja tarvittaessa myös suunnitteluohjeita 
päivitetään. Helsingin kaupungilla on 61 leikkipuistoa ja 234 leikkipaik-
kaa. Näissä kohteissa on korjausvelkaa, ja paine kasvaa rakennettaes-
sa uusia leikin alueita kaupungin kehittyessä. Nykyisten määrärahojen 
puitteissa kohteiden järjestelmällinen kunnostaminen voi viedä kymme-
niä vuosia. Tämän lisäksi koulujen ja päiväkotien pihoja kunnostetaan 
rakennusten peruskunnostusten yhteydessä. 

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa leikkipuistojen ulkoalueiden suun-
nitteluttamisesta, niiden rakennuttamisesta ja kunnossapidosta sekä 
leikkipuistorakennuksista ja niiden isännöinnistä. Kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan vastuulla on leikkipuistojen ohjattu toiminta. Leikki-
puistoverkoston suunnittelu tapahtuu eri toimialojen yhteistyössä.

Leikkipaikoilla ei ole samanlaista kaupungin järjestämää toimintaa kuin 
leikkipuistoissa. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa leikkipaikkaver-
koston suunnittelusta sekä leikkipaikkojen suunnittelusta, rakentami-
sesta ja kunnossapidosta.
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Päiväkoti- ja koulupihojen toiminnallisten tarpeiden määrittely ja suunni-
telmien toiminnallisuuden kommentointi on kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan vastuulla. Vastuu suunnittelusta ja teknisestä toteutuksesta 
on kaupunkiympäristön toimialalla. Toimialojen tulee olla tilanteessa 
aloitteellisia ja selvittää yhteistyössä aurinkosuojan parantamiseen täh-
täävien muutostöiden kaupunkitasoinen tarve.

Leikkipuistoissa, joissa on rakennuksia, voidaan toteuttaa ulkokatoksia 
ja saada varjoa rakennuksen yhteyteen. Kaupunkiympäristön toimiala 
toteuttaa näitä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan esittämien tarpei-
den mukaisesti.  

Kasvillisuusalueet puineen ovat osa laadukasta leikkiympäristöä päivä-
kotien ja koulujen pihoilla, leikkipuistoissa ja leikkipaikoilla. Kasvillisuus 
tasaa myös alueiden lämpötilapiikkejä ja parantaa pienilmastoa. Kasvil-
lisuuden suunnittelun pitää olla harkittua kovan kulutuksen takia. Jat-
kossa varjostavia puita suositaan entistäkin enemmän siellä, missä nii-
den istuttaminen on mahdollista. Istutettavien puiden taimien on hyvä 
olla kookkaita. Olemassa olevien puiden säilyttämiseen pyritään jo ny-
kyisin aina, kun se on mahdollista.

Koulujen, päiväkotien ja leikkipuistorakennusten perusparannus- ja uu-
dishankkeiden yhteydessä kaupunkiympäristön toimiala laatii käyttäjä-
toimialan tarpeisiin perustuvat pihasuunnitelmat. Olevaa puustoa pyri-
tään säilyttämään aina. Tämän lisäksi suunnitelmissa esitetään uudet, 
istutettavat puut. Pihasuunnitelmia laadittaessa jatkossa kiinnitetään 
entistä enemmän huomiota auringolta suojautumiseen erilaisin keinoin.  

Katosten ja varjojen lisäämistä leikkialueille tutkitaan sekä peruskun-
nostusten että uusien leikkialueiden suunnittelun yhteydessä. Myös 
pergolat suojaavat auringolta ja niiden yhteyteen on mahdollista istut-
taa köynnöskasveja. Kuitenkin esimerkiksi nykymallisten purjekankai-
den irrottaminen ja kunnossapito on ollut haastavaa niihin kohdistu-
neen ilkivallan lisäksi. Osassa leikkipuistoista ohjaajat tuovat siirrettäviä 
varjoja helteillä pihalle. 

Kasvillisuuden, katosten ja varjojen lisäämisessä leikkialueilla tulee ot-
taa huomioon turvallisuus, kuten näköyhteyksien säilyminen ja katve-
paikkojen syntymisen välttäminen.

Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön ja kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialoilla.

Käsittely

Vastaehdotus:
Mia Haglund: Lausunnon kohtaan (7) " Päiväkoti- ja koulupihojen toi-
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minnallisten tarpeiden määrittely ja suunnitelmien toiminnallisuuden 
kommentointi on kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vastuulla. Vas-
tuu suunnittelusta ja teknisestä toteutuksesta on kaupunkiympäristön 
toimialalla. " jatkeeksi lisätään seuraava virke: "Toimialojen tulee olla ti-
lanteessa aloitteellisia ja selvittää yhteistyössä aurinkosuojan paranta-
miseen tähtäävien muutostöiden kaupunkitasoinen tarve.".

Kannattaja: Jenni Hjelt

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Mia Hag-
lundin vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Maria Hyövälti, maisema-arkkitehti: 09 310 37494

maria.hyovalti(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 22.06.2022 Malin Petra Lasten ja nuorten suojaaminen 
UV-säteilyltä kaupungin palveluissa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Leikin järjestämistä yleisillä alueilla ohjaavat seuraavat periaatteet ja 
arvot: avoimuus kaikille, maksuttomuus, sopivuus kaupunkikuvaan ja 
maisemaan, turvallisuus, käyttäjien monimuotoisuuden huomioon ot-
taminen, lasten kehityksen tukeminen, vastuullisuus ilmaston ja ympä-
ristön suhteen ja luonnon yhdistäminen leikkipalveluihin kestävällä ta-
valla. 

Leikkipuistojen ja -paikkojen ympärivuotista käyttöä edistetään valais-
tuksella, hoidolla, kestävillä pinnoilla ja tarjoamalla toisaalta suojaa au-
ringon paahteelta ja toisaalta aurinkoa. Aiemmin suunnittelussa on väl-
tetty katoksia, koska ne ovat paikoin tuoneet leikkialueille suojan lisäksi 
häiriökäyttäytymistä. Vielä vuosituhannen alussa suunnittelijoille ope-
tettiin, että leikkipaikkojen tulisi olla kesällä 8 tuntia päivässä auringos-
sa, minkä takia monet leikkiympäristöt on suunniteltu hyvin valoisiksi.
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Lasten ja nuorten suojaamista UV-säteilyltä kaupungin vastuulla olevil-
la leikki- ja piha-alueilla lisätään ja tarvittaessa myös suunnitteluohjeita 
päivitetään. Helsingin kaupungilla on 61 leikkipuistoa ja 234 leikkipaik-
kaa. Näissä kohteissa on korjausvelkaa, ja paine kasvaa rakennettaes-
sa uusia leikin alueita kaupungin kehittyessä. Nykyisten määrärahojen 
puitteissa kohteiden järjestelmällinen kunnostaminen voi viedä kymme-
niä vuosia. Tämän lisäksi koulujen ja päiväkotien pihoja kunnostetaan 
rakennusten peruskunnostusten yhteydessä. 

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa leikkipuistojen ulkoalueiden suun-
nitteluttamisesta, niiden rakennuttamisesta ja kunnossapidosta sekä 
leikkipuistorakennuksista ja niiden isännöinnistä. Kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan vastuulla on leikkipuistojen ohjattu toiminta. Leikki-
puistoverkoston suunnittelu tapahtuu eri toimialojen yhteistyössä.

Leikkipaikoilla ei ole samanlaista kaupungin järjestämää toimintaa kuin 
leikkipuistoissa. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa leikkipaikkaver-
koston suunnittelusta sekä leikkipaikkojen suunnittelusta, rakentami-
sesta ja kunnossapidosta.

Päiväkoti- ja koulupihojen toiminnallisten tarpeiden määrittely ja suunni-
telmien toiminnallisuuden kommentointi on kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan vastuulla. Vastuu suunnittelusta ja teknisestä toteutuksesta 
on kaupunkiympäristön toimialalla.

Leikkipuistoissa, joissa on rakennuksia, voidaan toteuttaa ulkokatoksia 
ja saada varjoa rakennuksen yhteyteen. Kaupunkiympäristön toimiala 
toteuttaa näitä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan esittämien tarpei-
den mukaisesti.  

Kasvillisuusalueet puineen ovat osa laadukasta leikkiympäristöä päivä-
kotien ja koulujen pihoilla, leikkipuistoissa ja leikkipaikoilla. Kasvillisuus 
tasaa myös alueiden lämpötilapiikkejä ja parantaa pienilmastoa. Kasvil-
lisuuden suunnittelun pitää olla harkittua kovan kulutuksen takia. Jat-
kossa varjostavia puita suositaan entistäkin enemmän siellä, missä nii-
den istuttaminen on mahdollista. Istutettavien puiden taimien on hyvä 
olla kookkaita. Olemassa olevien puiden säilyttämiseen pyritään jo ny-
kyisin aina, kun se on mahdollista.

Koulujen, päiväkotien ja leikkipuistorakennusten perusparannus- ja uu-
dishankkeiden yhteydessä kaupunkiympäristön toimiala laatii käyttäjä-
toimialan tarpeisiin perustuvat pihasuunnitelmat. Olevaa puustoa pyri-
tään säilyttämään aina. Tämän lisäksi suunnitelmissa esitetään uudet, 
istutettavat puut. Pihasuunnitelmia laadittaessa jatkossa kiinnitetään 
entistä enemmän huomiota auringolta suojautumiseen erilaisin keinoin.  
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Katosten ja varjojen lisäämistä leikkialueille tutkitaan sekä peruskun-
nostusten että uusien leikkialueiden suunnittelun yhteydessä. Myös 
pergolat suojaavat auringolta ja niiden yhteyteen on mahdollista istut-
taa köynnöskasveja. Kuitenkin esimerkiksi nykymallisten purjekankai-
den irrottaminen ja kunnossapito on ollut haastavaa niihin kohdistu-
neen ilkivallan lisäksi. Osassa leikkipuistoista ohjaajat tuovat siirrettäviä 
varjoja helteillä pihalle. 

Kasvillisuuden, katosten ja varjojen lisäämisessä leikkialueilla tulee ot-
taa huomioon turvallisuus, kuten näköyhteyksien säilyminen ja katve-
paikkojen syntymisen välttäminen.

Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön ja kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialoilla.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Petra Malin ja 27 muuta valtuutettua ovat tehneet 22.6.2022 
seuraavan valtuustoaloitteen:       

"Melanooma on yksi nopeimmin yleistyviä syöpiä. Jopa 95 % ihosyövis-
tä voitaisiin ehkäistä sillä, että auringolta suojaudutaan oikein. Olen-
naista ihosyövän ehkäisyssä on välttää suoraa auringonpaistetta voi-
makkaan UV-säteilyn aikaan. Lasten iho on erityisen herkkä UV-
säteilylle ja voimakkaan säteilyn tullessa entistä yleisemmäksi on tär-
keää, että kuntien palveluissa varmistetaan riittävä aurinkosuojaus. 

Lapset viettävät paljon aikaa ulkona niin varhaiskasvatuksessa kuin 
leikkipuistoissakin. Myös koulujen pihojen aurinkosuojaus on tärkeää 
lasten terveydelle. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki lisää varjoa, 
puita ja katoksia lasten ja nuorten arjen ympäristöihin kuten päiväkotien 
ja koulujen pihoille ja leikkipuistoihin."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 4.10.2022 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Maria Hyövälti, maisema-arkkitehti: 09 310 37494

maria.hyovalti(a)hel.fi
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Liitteet

1 Valtuustoaloite 22.06.2022 Malin Petra Lasten ja nuorten suojaaminen 
UV-säteilyltä kaupungin palveluissa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.09.2022 § 251
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§ 544
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Anniina Iskaniuksen ym. valtuustoaloitteesta koskien 
riippumatonta selvitystä ja sanktiojärjestelmän luomista katujen 
kunnossapitoon

HEL 2022-004012 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta totesi, että talvikausi 2021-2022 oli talvi-
kunnossapidon kannalta vaikein kymmeniin vuosiin, eikä kaupungin ka-
tuverkkoja ja yleisiä alueita valitettavasti onnistuttu näissä olosuhteissa 
pitämään tavoitteen mukaisessa kunnossa. Talven erityispiirre oli run-
saan lumentulon lisäksi lämpötilan toistuva vaihtelu nollan molemmin 
puolin, jolloin talvikunnossapidon kalustoa ja henkilökuntaa jouduttiin 
ohjaamaan vuoroin lumenpoistoon ja vuoroin liukkaudentorjuntaan. Li-
säksi lämpötilan vaihtelusta nollan molemmin puolin johtuen muodostui 
vettä ja lumeen kosteutta, jotka paitsi aiheuttivat tulvia ja paannejäätä, 
myös neutraloivat liukkaudentorjunnassa ja priorisoitujen pyöräilyreit-
tien harjasuolauksessa käytettävien suolojen vaikutusta. Lumisateet ja 
vesisateet myrskyjen jälkeen aiheuttivat vahvuudeltaan erittäin kovan 
jää- ja polannekerroksen useille väylille ja kovettuneen jään takia po-
lanteen poisto oli poikkeuksellisen hidasta. Kävelyreiteillä päivisin 
pehmennyt sohjo jäätyi öisin ja päivän aikana kertynyt sulamisvesi ai-
heutti lisää jään muodostumista reiteille. Joulukuun pakkaskauden an-
siosta maaperä oli jäätynyt vettä läpäisemättömään routaan ja poiskul-
jetusta odottaneet lumikasat tukkivat hulevesikaivoja, minkä johdosta 
sulamisvesiongelmia aiheutui laajemminkin. Ongelmalliset olosuhteet 
eivät koskeneet pelkästään Helsinkiä, vaan sama poikkeuksellinen ti-
lanne vallitsi kaikkialla pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa. 
Tilannetta kuvaa, että liukkaudentorjunnassa käytetty suola ja pesty 
sepeli loppuivat helmikuussa koko Etelä-Suomesta. Yöpakkaset hidas-
tivat lumen sulamista pitkään.

Helsingin erityispiirre talvikunnossapidossa on, että tiiviissä ja yhä tiivis-
tyvässä kaupungissa kaupunkitila on arvokasta ja lumelle ja lumen kä-
sittelylle osoitettuja tiloja on vähän. Suuri osa lumesta on kuljetettava 
pois, mikä sitoo paljon kalustoa ja henkilökuntaa. Pitkittyessään tämä 
työ hidastuu entisestään, kun lumen vastaanottopaikat täyttyvät ruuh-
kauttaen kuljetukset ja henkilöstön lepoajat alkavat rajoittaa töiden jär-
jestämistä. Viime talvina lunta kuljetettiin vastaanottopaikoille noin 140 
000 kuormaa. Näistä noin 25 000 kuormaa kuljetettiin varavastaanotto-
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paikoille, joilta lumet jouduttiin vielä siirtämään varsinaisille vastaanot-
topaikoille ennen lumien sulamista. Sen lisäksi, että kaupunki on saa-
nut paljon palautetta katujen ja yleisten alueiden kunnosta, saimme 
myös paljon palautetta kunnossapidon aiheuttamasta melusta ilta- ja 
yöaikaan, liukkaudentorjunnassa käytetyn sepelin haitoista pyöräilijöil-
le, sekä lumen läjittämisestä ja merikaadosta.

Helsingissä katuja hoidetaan kunnossapitoluokituksen mukaisten laa-
tuvaatimusten mukaisesti. Poikkeuksellisissa sääolosuhteissa, kuten 
kahtena menneenä talvena, joudutaan toteamaan liikennealueiden 
poikkeusolot ja siirtymään varautumissuunnitelman mukaiseen poik-
keusolojen johtamisjärjestelmään. Poikkeusolojen johtamisjärjestel-
mässä kunnossapitoluokituksen mukaisista laatuvaatimuksista joudu-
taan poikkeusolojen ajaksi luopumaan ja ohjaamaan kunnossapitore-
sursseja turvaamaan yhteiskunnan kannalta välttämättömien toiminto-
jen, kuten palo- ja pelastustoimen, sekä joukkoliikenteen edellytykset. 
Poikkeusjärjestelyillä pyritään mm. kalustoa lisäämällä ja lumen vara-
vastaanottopaikkoja avaamalla palauttamaan liikennealueiden olosuh-
teet taas mahdollisimman pian normaaleiksi ja laatuvaatimusten mu-
kaisiksi, mutta poikkeuksellisen lumitilanteen jälkeen normaaliolosuh-
teisiin palaaminen kestää useita viikkoja.

Talvikunnossapidon hankinnoissa sekä palveluntuottajien vastuut että 
varautuminen poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin on pyritty mitoittamaan 
kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti järkevästi. Nykyistä parempi 
suorituskyky poikkeuksellisissa sääolosuhteissa edellyttää varautumi-
sen ostamista palveluntuottajilta etukäteen. Tämä kasvattaa talvikun-
nossapidon kustannuksia niinäkin talvina, jotka lopulta eivät vaikeiksi 
osoittaudukaan ja edellyttää lisärahoitusta talousarviosta. 

Kaupunkiympäristön toimiala on tehnyt menneen talvikauden jälkeen 
erilliset selvitykset talvikunnossapidon urakkasopimusten ohjaamisesta 
(liite 2) ja talvihoidon laadun parantamisen tarpeista ja mahdollisuuksis-
ta (liite 3). Talvihoidon kehittämistyössä on käytetty myös ulkopuolisia 
asiantuntijoita. Näissä selvityksissä on kuvattu nykyinen talvihoidon oh-
jausjärjestelmä, sekä esitetty sellaisia toimenpiteitä, joilla talvikunnos-
sapidon laatua voitaisiin parantaa sellaisenakin poikkeuksellisena tal-
vena, kuin talvikausi 2021-2022 oli. Yhtenä toimenpiteenä esitetään 
nykyisin jo käytössä olevan sanktiojärjestelmän kehittämistä niin, että 
poikkeuksellisten olosuhteiden mahdollistama laadunalitusten ajanjak-
so lyhenisi. Samoin esitetään, että nykyisen huomautusmenettelyn si-
jaan sanktiojärjestelmä laajenisi koskemaan myös Staran palvelusopi-
muksia. Osa selvityksen ehdottamista laadun parantamisen toimenpi-
teistä voidaan toteuttaa nykyisen talvikunnossapidon rahoituksen puit-
teissa, mutta merkittävämmät toimet edellyttävät lisärahoitusta. Koko-
naisuudessaan talousarvioesityksen kiristyminen tulee kuitenkin hei-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2022 56 (138)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/9
04.10.2022

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

kentämään talvikunnossapidon laatua yleisesti. Osana talvikunnossa-
pidon kehittämistyötä arvioimme myös vielä uudelleen, minkälainen tal-
vikunnossapidon vastuunjako kiinteistöjen ja kaupungin välillä on tar-
koituksenmukaisin ja miten lumilogistiikka on jatkossa ympäristön ja yh-
teiskunnan kokonaisedun kannalta edullisinta järjestää. 

Kaupunkiympäristölautakunta piti tarkoituksenmukaisena että talvihoi-
don onnistumista ja kehittämistä on arvioitu laajoissa selvityksissä, joi-
den laadinnassa on ollut mukana myös ulkopuolista asiantuntemusta. 
Talvikunnossapidon resursoinnista päätetään osana vuosittaista talou-
sarviota, jossa asetetaan raamit kaupungin varautumiselle erilaisiin tal-
violosuhteisiin. Käsittelyssä oleva talousarvioesitys vuodelle 2023 ei 
mahdollista talvikunnossapidon laadun suunniteltua parantamista, vaan 
heikentää sitä entisestään.

Lautakunta piti välttämättömänä, että talvihoitoa kehitetään selvityksis-
sä esitetysti. Erityisesti, että  lyhennetään ajanjaksoja, jolloin sanktiojär-
jestelmää ei ole käytössä, että sanktiojärjestelmä ulotetaan myös Sta-
ran urakoihin ja että kantakaupungin lumilogistiikkaa kehitetään lauta-
kunnalle aiemmin esitettyjen mallien pohjalta.

Käsittely

Vastaehdotus 1:
Otso Kivekäs: Poistetaan lausunnon viimeisestä kappaleesta: 
”Kaupunkiympäristölautakunta ei pidä ehdotettua ulkopuolista riippu-
matonta selvitystä tarpeellisena. Valtuustoaloitteen esittämä sanktiojär-
jestelmä on jo käytössä. Kaupungilla on jo olemassa hyvä käsitys niistä 
haasteista, mitä talvikunnossapidossa hankalana talvena yhä tiivisty-
vässä kaupungissa on.”

Ja korvataan se kappaleilla ”Kaupunkiympäristölautakunta pitää tarkoi-
tuksenmukaisena että talvihoidon onnistumista ja kehittämistä on ar-
vioitu laajoissa selvityksissä, joiden laadinnassa on ollut mukana myös 
ulkopuolista asiantuntemusta."

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Otso Ki-
vekkään vastaehdotuksen 1 mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus 2:
Otso Kivekäs: Lautakunta pitää välttämättömänä, että talvihoitoa kehi-
tetään selvityksissä esitetysti. Erityisesti, että  lyhennetään ajanjaksoja, 
jolloin sanktiojärjestelmää ei ole käytössä, että sanktiojärjestelmä ulote-
taan myös Staran urakoihin ja että kantakaupungin lumilogistiikkaa ke-
hitetään lautakunnalle aiemmin esitettyjen mallien pohjalta.
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Kannattaja: Risto Rautava

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Lautakunta pitää välttämättömänä, että talvihoi-
toa kehitetään mm. selvityksessä esitettyjen toimien avulla. Erityisesti, 
että lyhennetään ajanjaksoja, jolloin sanktiojärjestelmää ei ole käytös-
sä.

Kannattaja: Jenni Hjelt

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Otso Kivekkään vastaehdotuksen 2 mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 2
Eveliina Heinäluoma, Jenni Hjelt

Ei-äänet: 8
Silja Borgarsdottir Sandelin, Atte Kaleva, Otso Kivekäs, Oona Käyhkö, 
Otto Meri, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Risto Rautava

Tyhjä: 3
Mia Haglund, Tuomas Nevanlinna, Mika Raatikainen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Otso Kivekkään vas-
taehdotuksen 2 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 2 - 8 (3 tyhjää)

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Eveliina Heinäluoman vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna.

Jaa-äänet: 7
Atte Kaleva, Otso Kivekäs, Oona Käyhkö, Otto Meri, Jenni Pajunen, 
Amanda Pasanen, Risto Rautava

Ei-äänet: 5
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Jenni Hjelt, Tuomas Nevanlinna, 
Mika Raatikainen

Tyhjä: 1
Silja Borgarsdottir Sandelin

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen 
äänin 5 - 7 (1 tyhjä)

Esittelijä
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kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Tero Koppinen, projektinjohtaja: 310 78342

tero.koppinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 16.03.2022 Iskanius Anniina Riippumaton selvitys ja 
sanktiojärjestelmän luominen katujen kunnossapitoon

2 Urakkasopimustenohjaus, Talvihoito 2022
3 Talvihoidon laadun parantaminen 22062022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että talvikausi 2021-2022 oli tal-
vikunnossapidon kannalta vaikein kymmeniin vuosiin, eikä kaupungin 
katuverkkoja ja yleisiä alueita valitettavasti onnistuttu näissä olosuh-
teissa pitämään tavoitteen mukaisessa kunnossa. Talven erityispiirre 
oli runsaan lumentulon lisäksi lämpötilan toistuva vaihtelu nollan mo-
lemmin puolin, jolloin talvikunnossapidon kalustoa ja henkilökuntaa 
jouduttiin ohjaamaan vuoroin lumenpoistoon ja vuoroin liukkaudentor-
juntaan. Lisäksi lämpötilan vaihtelusta nollan molemmin puolin johtuen 
muodostui vettä ja lumeen kosteutta, jotka paitsi aiheuttivat tulvia ja 
paannejäätä, myös neutraloivat liukkaudentorjunnassa ja priorisoitujen 
pyöräilyreittien harjasuolauksessa käytettävien suolojen vaikutusta. 
Lumisateet ja vesisateet myrskyjen jälkeen aiheuttivat vahvuudeltaan 
erittäin kovan jää- ja polannekerroksen useille väylille ja kovettuneen 
jään takia polanteen poisto oli poikkeuksellisen hidasta. Kävelyreiteillä 
päivisin pehmennyt sohjo jäätyi öisin ja päivän aikana kertynyt sulamis-
vesi aiheutti lisää jään muodostumista reiteille. Joulukuun pakkaskau-
den ansiosta maaperä oli jäätynyt vettä läpäisemättömään routaan ja 
poiskuljetusta odottaneet lumikasat tukkivat hulevesikaivoja, minkä 
johdosta sulamisvesiongelmia aiheutui laajemminkin. Ongelmalliset 
olosuhteet eivät koskeneet pelkästään Helsinkiä, vaan sama poikkeuk-
sellinen tilanne vallitsi kaikkialla pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-
Suomessa. Tilannetta kuvaa, että liukkaudentorjunnassa käytetty suola 
ja pesty sepeli loppuivat helmikuussa koko Etelä-Suomesta. Yöpakka-
set hidastivat lumen sulamista pitkään.
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Helsingin erityispiirre talvikunnossapidossa on, että tiiviissä ja yhä tiivis-
tyvässä kaupungissa kaupunkitila on arvokasta ja lumelle ja lumen kä-
sittelylle osoitettuja tiloja on vähän. Suuri osa lumesta on kuljetettava 
pois, mikä sitoo paljon kalustoa ja henkilökuntaa. Pitkittyessään tämä 
työ hidastuu entisestään, kun lumen vastaanottopaikat täyttyvät ruuh-
kauttaen kuljetukset ja henkilöstön lepoajat alkavat rajoittaa töiden jär-
jestämistä. Viime talvina lunta kuljetettiin vastaanottopaikoille noin 140 
000 kuormaa. Näistä noin 25 000 kuormaa kuljetettiin varavastaanotto-
paikoille, joilta lumet jouduttiin vielä siirtämään varsinaisille vastaanot-
topaikoille ennen lumien sulamista. Sen lisäksi, että kaupunki on saa-
nut paljon palautetta katujen ja yleisten alueiden kunnosta, saimme 
myös paljon palautetta kunnossapidon aiheuttamasta melusta ilta- ja 
yöaikaan, liukkaudentorjunnassa käytetyn sepelin haitoista pyöräilijöil-
le, sekä lumen läjittämisestä ja merikaadosta.

Helsingissä katuja hoidetaan kunnossapitoluokituksen mukaisten laa-
tuvaatimusten mukaisesti. Poikkeuksellisissa sääolosuhteissa, kuten 
kahtena menneenä talvena, joudutaan toteamaan liikennealueiden 
poikkeusolot ja siirtymään varautumissuunnitelman mukaiseen poik-
keusolojen johtamisjärjestelmään. Poikkeusolojen johtamisjärjestel-
mässä kunnossapitoluokituksen mukaisista laatuvaatimuksista joudu-
taan poikkeusolojen ajaksi luopumaan ja ohjaamaan kunnossapitore-
sursseja turvaamaan yhteiskunnan kannalta välttämättömien toiminto-
jen, kuten palo- ja pelastustoimen, sekä joukkoliikenteen edellytykset. 
Poikkeusjärjestelyillä pyritään mm. kalustoa lisäämällä ja lumen vara-
vastaanottopaikkoja avaamalla palauttamaan liikennealueiden olosuh-
teet taas mahdollisimman pian normaaleiksi ja laatuvaatimusten mu-
kaisiksi, mutta poikkeuksellisen lumitilanteen jälkeen normaaliolosuh-
teisiin palaaminen kestää useita viikkoja.

Talvikunnossapidon hankinnoissa sekä palveluntuottajien vastuut että 
varautuminen poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin on pyritty mitoittamaan 
kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti järkevästi. Nykyistä parempi 
suorituskyky poikkeuksellisissa sääolosuhteissa edellyttää varautumi-
sen ostamista palveluntuottajilta etukäteen. Tämä kasvattaa talvikun-
nossapidon kustannuksia niinäkin talvina, jotka lopulta eivät vaikeiksi 
osoittaudukaan ja edellyttää lisärahoitusta talousarviosta. 

Kaupunkiympäristön toimiala on tehnyt menneen talvikauden jälkeen 
erilliset selvitykset talvikunnossapidon urakkasopimusten ohjaamisesta 
(liite 2) ja talvihoidon laadun parantamisen tarpeista ja mahdollisuuksis-
ta (liite 3). Talvihoidon kehittämistyössä on käytetty myös ulkopuolisia 
asiantuntijoita. Näissä selvityksissä on kuvattu nykyinen talvihoidon oh-
jausjärjestelmä, sekä esitetty sellaisia toimenpiteitä, joilla talvikunnos-
sapidon laatua voitaisiin parantaa sellaisenakin poikkeuksellisena tal-
vena, kuin talvikausi 2021-2022 oli. Yhtenä toimenpiteenä esitetään 
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nykyisin jo käytössä olevan sanktiojärjestelmän kehittämistä niin, että 
poikkeuksellisten olosuhteiden mahdollistama laadunalitusten ajanjak-
so lyhenisi. Samoin esitetään, että nykyisen huomautusmenettelyn si-
jaan sanktiojärjestelmä laajenisi koskemaan myös Staran palvelusopi-
muksia. Osa selvityksen ehdottamista laadun parantamisen toimenpi-
teistä voidaan toteuttaa nykyisen talvikunnossapidon rahoituksen puit-
teissa, mutta merkittävämmät toimet edellyttävät lisärahoitusta. Koko-
naisuudessaan talousarvioesityksen kiristyminen tulee kuitenkin hei-
kentämään talvikunnossapidon laatua yleisesti. Osana talvikunnossa-
pidon kehittämistyötä arvioimme myös vielä uudelleen, minkälainen tal-
vikunnossapidon vastuunjako kiinteistöjen ja kaupungin välillä on tar-
koituksenmukaisin ja miten lumilogistiikka on jatkossa ympäristön ja yh-
teiskunnan kokonaisedun kannalta edullisinta järjestää. 

Kaupunkiympäristölautakunta ei pidä ehdotettua ulkopuolista riippuma-
tonta selvitystä tarpeellisena. Valtuustoaloitteen esittämä sanktiojärjes-
telmä on jo käytössä. Kaupungilla on jo olemassa hyvä käsitys niistä 
haasteista, mitä talvikunnossapidossa hankalana talvena yhä tiivisty-
vässä kaupungissa on. Talvikunnossapidon resursoinnista päätetään 
osana vuosittaista talousarviota, jossa asetetaan raamit kaupungin va-
rautumiselle erilaisiin talviolosuhteisiin. Käsittelyssä oleva talousarvio-
esitys vuodelle 2023 ei mahdollista talvikunnossapidon laadun suunni-
teltua parantamista, vaan heikentää sitä entisestään.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Anniina Iskanius ja 18 muuta valtuutettua ovat tehneet 
16.3.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:          

"Katujen kunnossapito on koetellut kaupunkilaisten kestävyyttä koko 
talven, mutta suuren ongelman heikko talvikunnossapito on muodosta-
nut liikuntarajoitteisille ja ikäihmisille, joiden liikkuminen on ollut hyvin 
vaikeaa ja ajoittain mahdotonta. Kunnossapitoa heikentävät entises-
tään eri toimijoiden sekavat vastuut ja kaupungin selkeän strategian 
puuttuminen esimerkiksi lumien poistosta. 

Kaupunki ei ole onnistunut huolehtimaan myöskään kevyen liikenteen 
väylien kunnossapidosta. Pyöräily on ollut mahdotonta myös korkean 
kunnossapitoluokan väylillä ajoittaisia tilapäisiä poikkeuksia lukuun ot-
tamatta. 

Kalustoa lumen poistoon on ollut liian vähän, mutta laatua heikentää 
kaupungin heikko ostamisosaaminen: laatua ei valvota riittävästi ja tar-
vittavat intensiivit puuttuvat niin Staralta kuin urakoitsijoiltakin. Väylien 
heikko hoitaminen aiheuttaa paitsi kohtuutonta haittaa kaupunkilaisille, 
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myös vaaratilanteita, tapaturmia ja onnettomuuksia. Se myös vaaran-
taa pelastusajoneuvojen pääsyn onnettomuuspaikoille. 

Toistaiseksi Helsingin tilaava organisaatio Kaupunkiympäristön toimiala 
on itse arvioinut omaa suoriutumistaan väylien kunnossapidon tuottaja-
na. Ehdotan, että Helsinki tilaa ulkopuolisen, riippumattoman selvityk-
sen katujen kunnossapidon järjestämisen mallista, resursseista, niiden 
riittävyydestä ja laadun kehittämisestä. Samalla luodaan selvä sanktio-
järjestelmä, joka astuisi voimaan kun kaupungin määrittelemät laatukri-
teerit eivät täyty. Sanktioiden pitää koskea niin ulkopuolisia urakoitsijoi-
ta kuin Staraakin."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 31.5.2022 mennessä. Kaupun-
ginkanslia on myöntänyt lausunnon antamiselle lisäaikaa 4.10.2022 
saakka.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Tero Koppinen, projektinjohtaja: 310 78342

tero.koppinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 16.03.2022 Iskanius Anniina Riippumaton selvitys ja 
sanktiojärjestelmän luominen katujen kunnossapitoon

2 Urakkasopimustenohjaus, Talvihoito 2022
3 Talvihoidon laadun parantaminen 22062022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 545
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, 
Kumpulanmäen tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muuto-
sehdotus (nro 12744)

HEL 2019-001535 T 10 03 03

Hankenumero 0945_3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Petri Saarikoski, tiimipällikkö 
Kaisa Jama ja liikenneinsinööri Riikka Österlund. Asiantuntijat poistui-
vat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Amanda Pasanen: Pyydän asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le Amanda Pasasen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Petri Saarikoski, arkkitehti, puhelin: 73544

petri.saarikoski(a)hel.fi
Kaisa Jama, tiimipäällikkö, puhelin: 310 22980

kaisa.jama(a)hel.fi
Riikka Österlund, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37312

riikka.osterlund(a)hel.fi
Reetta Kuronen, diplomi-insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 27148

reetta.kuronen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12744 kartta, 

päivätty 7.12.2021, muutettu 4.10.2022
4 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12744 selostus, 

päivätty 7.12.2021, muutettu 4.10.2022
5 Havainnekuva, 7.12.2021
6 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7214/7.12.2021) päivitetty 4.10.2022
7 Tilastotiedot päivitetty 4.10.2022
8 Tehdyt muutokset 4.10.2022
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9 Vuorovaikutusraportti 7.12.2021, täydennetty 4.10.2022 ja asukastilai-
suuden (11.9.2019) muistio ja Luonnonhoitosuunnitelman ja luontokar-
toituksen alueet

10 Osa paatoshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle 

 7.12.2021 päivätyn ja 4.10.2022 muutetun asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12744 hyväksymistä. Asemakaava 
koskee 24. kaupunginosan (Kumpula) osaa korttelia 24981 ja ase-
makaavan muutos koskee 24. kaupunginosan (Kumpula) korttelin 
24973 tontteja 5 ja 6 sekä puisto- ja katualueita (muodostuvat uudet 
korttelit 24979–24985). 

Lisäksi lautakunta päättää

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

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

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Kumpulanmäellä sijait-
sevaa Helsingin yliopiston kampusaluetta sekä puisto- ja katualueita. 
Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden toiminnoiltaan monipuolisen asuina-
lueen rakentamisen Kumpulanmäelle sekä viereisten puistoalueiden 
kehittämisen.

Tavoitteena on rakentaa Kumpulanmäestä vetovoimainen, kestävä, 
toiminnoiltaan monipuolinen ja elävä kampusalue ja liittää alue osaksi 

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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lähiympäristön kehittyvää ja täydentyvää kaupunkirakennetta. Kumpu-
lanmäen täydennysrakentaminen on omaleimaista ja liittyy materiaaleil-
taan alueen historiaan sekä ilmentää kestävää rakentamistapaa. Huo-
lellisesti rinnemaastoon sovitettu uudisrakentaminen muodostaa veto-
voimaista kaupunkitilaa ja liittyy toiminnallisesti ja tilallisesti ympäris-
töönsä. 

Alue tukeutuu hyviin joukkoliikenneyhteyksiin, jotka täydentyvät tulevai-
suudessa raideliikenteen osalta. Tavoitteena on rakentaa Kustaa Vaa-
san tien varteen uutta urbaania ja vehreää, katutasossa elävää bule-
vardikaupunkia. 

Kaavaratkaisussa on erityisesti ratkaistu kaupunkirakenteen tiivistämi-
nen ja kaupunkivihreän säilyttäminen, Vallilanlaakson maisematilan 
vaaliminen, esteettömät kulkuyhteydet ja kortteleiden rakentuminen 
vaativaan rinnemaastoon sekä jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien pa-
rantaminen. 

Ilmastonäkökulma on otettu huomioon kaavaratkaisussa energiatehok-
kuusvaatimuksilla, viherkatoilla, puurakentamisella, viherkertoimella ja 
maanvaraisilla pihoilla. 

Alueelle on suunniteltu neljä asuinkorttelia, yksi toimitila- ja asuinkortte-
li, päiväkoti, pysäköintitalo, puisto- ja katualuetta. 

Uutta asuntokorttelien kerrosalaa on 53 250 km2, josta liiketilaa on
 1 300 k-m2, palveluiden (päiväkoti) kerrosalaa on 1 500 km2 ja toimiti-
lakerrosalaa on 9 500 km2, josta liiketilaa 200 k-m2 ja yhteiskäyttöistä 
palvelutilaa 200 k-m2. Asuintonttien keskimääräinen tehokkuusluku on 
e=2,6. Asukasmäärän lisäys on noin 1 200 asukasta. 

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir. nro 
7214), jossa korostetaan jalankulkuyhteyttä Kustaa Vaasan tieltä rin-
teen poikki kampukselle.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että raidelii-
kenteeseen tukeutuva kaupunkirakenne tiivistyy, Kumpulanmäki raken-
tuu toiminnoiltaan monipuoliseksi ja eläväksi kampusalueeksi ja jalan-
kulun ja pyöräilyn yhteydet Kustaa Vaasan tieltä sekä Vallilanlaaksosta 
Kumpulanmäelle paranevat.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista siten, että toteutetaan täydennysrakentamista nykyisen ja tulevan 
raideliikenteen verkoston solmukohtaan ja edistetään asuntotuotanto-
tavoitteiden ja AM ohjelman toteuttamista sekä lähipalveluiden saata-
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vuutta ja työpaikkojen elinvoiman tukemista. Kaavaratkaisu on Helsin-
gin yleiskaavan 2016 mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueen historian vanhinta kerrostumaa edustaa Gumtäktin torpan paik-
ka Nylanderinpuiston etelärinteellä. Alueen autioituneen itäosan metsä-
rinteellä on terasseja ja kolme mahdollista rakennuksen pohjaa. Kum-
pulan kartanon entinen leipomo1800-luvulta on Jyrängöntien varrella. 
Sotien jälkeen Kumpulanmäelle Kustaa Vaasan tieltä nousevaan rin-
teeseen rakennettiin 57 Ruotsista lahjoituksena saatua parakkitaloa. 

Alue on tällä hetkellä pääosin rakentamatonta, metsittynyttä korttelia-
luetta, puistoa ja katualuetta. Korttelialueella on kallioon louhittu kiihdy-
tinlaboratorio sekä siihen kuuluva maanpäällinen osa, ilmakehän tutki-
musta palveleva masto sekä mittauskenttä. Alueeseen kuuluu lisäksi 
osia Nylanderin puistosta. 

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1985–2004. Kaa-
vojen mukaan alue on opetus-, tutkimus- ja näihin verrattavaa toimintaa 
palvelevaa korttelialuetta, hallinto- ja tutkimuslaitosten korttelialuetta, 
puistoa, joukkoliikenteelle varattua katualuetta ja katualuetta. 

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy ja Senaatti-kiinteistöt omistavat tontit 
24973/5 ja 6. Helsingin kaupunki omistaa katu- ja viheralueet. Kaava-
ratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on 
neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti: 

Kadut ja aukiot 4 milj. euroa
Puistot 0,8 milj. euroa
YHT. n. 5 milj. euroa

Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. Uusi kerrosala kohdistuu valtaosin 
yksityisellä maanomistuksen alueelle sekä pieneltä osin kaupungin 
maalle. Kaupunki saa yksityisessä omistuksessa olevien tonttien osalta 
maankäyttökorvauksia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomista-
jan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa. Voidaan todeta, 
että maankäyttökorvaukset ovat suuruusluokaltaan merkittävät.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 22.12.2021 – 3.2.2022
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Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 14.12.2021 ja 
lautakunta päätti 14.12.2021 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 9 muistutusta. Ennen nähtävilläoloaikaa  
saapui 1 kirje.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat lasipintojen linnusto-
vaikutuksiin, metsien (Vaahterametsän), jalopuulehtojen ja puuston säi-
lyttämiseen, luonto- ja maisemavaikutuksiin, luontovaikutusten arvioin-
nin puutteisiin sekä viheralueiden kaavamerkintöihin; 

pienhiukkaspäästöihin ja asumisen terveellisyyteen; 

rakentamisen tarpeeseen, rakennusten mittakaavaan ja kulttuurimai-
semaan soveltuvuuteen, puurakentamisen ympäristöön sopivuuteen, 
kerrosalan liialliseen määrään sekä päiväkodin sijaintiin; 

suunniteltujen raitioteiden liittymäraiteen toteuttamisen tavoitteisiin ja 
laatuun Hämeentien ja Kustaa Vaasan tien risteysalueella, raitiotiever-
koston vaihdottomiin sujuviin yhteyksiin, autoliikenteen tarpeiden huo-
mioimiseen, kevyen liikenteen siltatarpeisiin Kustaa Vaasan Tien yli, 
portaikoiden sulana pitoon, viihtyisyyteen, työmaa-aikaisten häiriövai-
kutusten minimointiin, liikenne- ja liikkumisturvallisuuteen, joukkoliiken-
teen palvelutasoon ja yhteyksiin Kalasataman palveluihin sekä liikku-
misen turvallisuuteen;

Kadun nimeen Geologinrinne / Geologbrinken muutosehdotus: Geotie-
teilijänrinne / Geovetarbrinken; 

ekosysteemipalvelujen tarpeeseen ja ilmastonmuutoksen hillintään se-
kä 

kaavamääräysten ja merkintöjen muutostoiveisiin.

Kirjeessä esitetyt huomautukset kohdistuivat Kustaa Vaasan tien katuti-
laan ja esitettyyn rakentamistapaan kallioleikkauksen päälle tien varrel-
la.

Nähtävilläolon jälkeen saatiin palautetta liittyen korttelin 24985 tarkem-
paan viitesuunnitteluun liittyviin kaavamääräysten ja merkintöjen muu-
tostoiveisiin sekä tontin 24979/2 rajatarkistukseen.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat: hu-
levesiin liittyviin kaavamääräyksiin ja -merkintöihin, liikenne-, melu- ja 
tärinäselvitysten perusteisiin (mm. liikennemäärien ennustevuoden 
2050 tarkistamiseen, tieliikenteen enimmäisäänitasoihin ja runkome-
luun), puustoisen rinteen eheyteen, metsän ja luonnonkallion säilyttä-
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miseen, katutilan vehreän luonteen säilyttämiseen, rakennusten mitta-
kaavaan, polkujen ja valaistuksen vaikutuksiin muinaisjäännösalueella 
sekä kulttuuriympäristön vaalimiseen Kustaa Vaasan tien varrella.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 Säteilyturvakeskus (STUK)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (HSY)
 Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä (HSL)
 Kaupunginmuseo

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: 

 Helen Sähköverkko Oy
 Museovirasto (Lausuntovastuu siirretty Helsingin kaupunginmuseol-

le)

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

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

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

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

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta liitteineen.

Jatkotoimenpiteet

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

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
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Lisätiedot
Petri Saarikoski, arkkitehti, puhelin: 73544

petri.saarikoski(a)hel.fi
Kaisa Jama, tiimipäällikkö, puhelin: 310 22980

kaisa.jama(a)hel.fi
Riikka Österlund, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37312

riikka.osterlund(a)hel.fi
Reetta Kuronen, diplomi-insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 27148

reetta.kuronen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12744 kartta, 

päivätty 7.12.2021, muutettu 4.10.2022
4 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12744 selostus, 

päivätty 7.12.2021, muutettu 4.10.2022
5 Havainnekuva, 7.12.2021
6 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7214/7.12.2021) päivitetty 4.10.2022
7 Tilastotiedot päivitetty 4.10.2022
8 Tehdyt muutokset 4.10.2022
9 Vuorovaikutusraportti 7.12.2021, täydennetty 4.10.2022 ja asukastilai-

suuden (11.9.2019) muistio ja Luonnonhoitosuunnitelman ja luontokar-
toituksen alueet

10 Osa paatoshistoriaa

Oheismateriaali

1 Muistutukset ja kirje

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 8

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

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 9

Tiedoksi

Kaupunginkanslia tiedoksianto



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2022 69 (138)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/10
04.10.2022

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

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 31.1.2022
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§ 546
Länsisatama, Terminaali 1:n asemakaavan muutosehdotus (nro 
12752) ja sen asettaminen nähtäville

HEL 2019-005767 T 10 03 03

Hankenumero 3141_5

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Teo Tammivuori, tiimipäällikkö 
Matti Kaijansinkko ja liikenneinsinööri Teemu Vuohtoniemi. Asiantunti-
jat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Mia Haglund: Pyydän asian viikoksi pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le Mia Haglundin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Teo Tammivuori, arkkitehti, puhelin: 310 21192

teo.tammivuori(a)hel.fi
Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37490

teemu.vuohtoniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12752 kartta, päivätty 4.10.2022
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12752 selostus, päivätty 

4.10.2022
5 Havainnekuva 4.10.2022
6 Tilastotiedot
7 Vuorovaikutusraportti 4.10.2022 ja asukastilaisuuden (18.6.2019) muis-

tio
8 Päätöshistoria

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää 

 asettaa 4.10.2022 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12752 (liite 3) julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja raken-
nusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 20. 
kaupunginosan (Länsisatama) satama- ja katualueita

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

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

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

Samalla lautakunta esittää kaupunginhallitukselle 

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12752 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee satama- 
ja katualuetta, joka sijaitsee Tyynenmerenkadun ja Jätkäsaarenlaiturin 
välissä. Kaavaratkaisu mahdollistaa matkustajaterminaalin palveluta-
son noston ja sataman liikenneratkaisun yhteensovittamisen satama-
tunnelin rakentamiseen eri vaiheissa. Kaavaratkaisu on tehty, koska 
nykyinen terminaalirakennus ei enää vastaa henkilöliikenteen edellyt-
tämää palvelutasoa ja on operatiivisen elinkaarensa päässä. Laajuu-
deltaan rakennus on riittämätön sataman keskittämisskenaarion mu-
kaisen liikenteen sijoittumiselle Jätkäsaareen. Sijainniltaan nykyinen 
terminaalirakennus ei mahdollista tarkoituksenmukaisia liikennejärjes-
telyitä satama-alueella.

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


Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2022 72 (138)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/11
04.10.2022

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

Tavoitteena on, että kaavaratkaisu mahdollistaa matkustajaterminaalin 
palvelutason noston ja sataman liikenneratkaisun yhteensovittamisen 
satamatunnelin rakentamiseen eri vaiheissa.

Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, että sataman 
kehittämisen eri vaiheissa liikenne- ja lähtöselvitystoiminnot voidaan to-
teuttaa tarkoituksenmukaisesti ja samalla asiakaskokemusta kehittäen.

Alueelle on suunniteltu uusi terminaalirakennus sekä sataman saatto-, 
odotus- ja jalankulkualueita.

Uutta toimitilakerrosalaa on 21 319 k-m².

Suunnittelualueen tehokkuusluku on e=1,3. 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että sataman 
keskittämisskenaarion mukainen liikenteen lisäys alueella on mahdolli-
nen. Tallinnan liikenteen keskittäminen Länsisatamaan on mahdollista 
vain, jos Terminaali 1 on uudistettu, sekä Satamatunneli on rakennettu. 
Tästä syystä Terminaali 1:n järjestelyt ovat Eteläsataman ja Makasiini-
rannan sekä Katajanokan kehityksen edellytys.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista 
siten, että satamatoimintojen sijoittamisesta tehtyjen päätösten toteut-
tamista jatketaan.

Alueella on voimassa Jätkäsaaren osayleiskaava. Hanke poikkeaa 
osayleiskaavasta siten, että suojelluksi merkitty terminaalikäytössä ole-
va varastorakennus L4 puretaan.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on tällä hetkellä satamaterminaaliksi muutettu varastoraken-
nus L4 sekä matkustajasatamaa palvelevia liikenne- ja odotusalueita.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1979–2017.

Helsingin kaupunki omistaa alueen maat ja vuokraa niitä Helsingin Sa-
tama Oy:lle. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta ja kaavarat-
kaisun sisältö on neuvoteltu Helsingin Satama Oy:n kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti: Kaava-alueeseen rajautuvat Tyynen-
merenkadun katualueen muutokset n. 450 000 e (alv 0 %). Kaavoitet-
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tavan uuden rakennusoikeuden arvo on karkeasti arvioiden 11–15 milj. 
euroa.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Viranomaisyhteistyö

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

 Helsingin Satama
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Väylävirasto (entinen Traficom)
 Uudenmaan ELY-keskus
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat asemakaavojen yhteensovittamiseen 
merenkulun turvallisuuden näkökulmasta, joukkoliikenteen kapasiteet-
tiin, Tullin toimintaan alueella, L4-rakennuksen purkamiseen sekä las-
ten ja nuorten liikkumisen turvallisuuteen alueella. Kannanotoissa esite-
tyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että merenkulun 
turvallisuus on otettu huomioon joka kaava-alueella erikseen, joukkolii-
kenteen kapasiteettia Tyynenmerenkadulla parannetaan sijoittamalla 
rekkaliikenne satamatunneliin ja että Tullin toimintaedellytyksiä tuetaan 
sallimalla satama-alueella entistä suurempien tilojen rakentaminen ra-
kennusalan ulkopuolelle.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat joukkoliikennejärjestelyihin, rakennusten korkeu-
teen, Helsingin merellisen strategian 2019 toteutumiseen alueella, lii-
kenneyhteyksien sijoittamiseen rakennusten alle sekä Jätkäsaaren ja 
Hernesaaren väliseen suoraan kevyen liikenteen yhteyteen. Mielipiteet 
on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että joukkoliikennejärjestely-
jä on kehitetty yhdessä liikennesuunnittelupalvelun, Helsingin Satama 
Oy:n ja HSL:n kanssa, rakennusten korkeutta on tutkittu suhteessa 
ympäröivään rakentamiseen, satamatunnelin ajoramppi on sijoitettu 
kokonaisuudessaan terminaalirakennuksen alle.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 3 kpl.
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Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Asemakaavoituspalvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraa-
vilta tahoilta: 

•       Helen Oy 

•       Helen Sähköverkko Oy 

•       Helsingin Satama 

•       Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 

•       Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 

•       Väylävirasto 

•       Tulli 

•       Rajavartiosto 

•       Poliisi 

•       Museovirasto 

•       Uudenmaan ELY-keskus 

•       kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

•       kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

•       sosiaali- ja terveystoimiala 

•       sekä muut mahdolliset tahot. 

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Teo Tammivuori, arkkitehti, puhelin: 310 21192

teo.tammivuori(a)hel.fi
Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37490

teemu.vuohtoniemi(a)hel.fi
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Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12752 kartta, päivätty 4.10.2022
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12752 selostus, päivätty 

4.10.2022
5 Havainnekuva 4.10.2022
6 Tilastotiedot
7 Vuorovaikutusraportti 4.10.2022 ja asukastilaisuuden (18.6.2019) muis-

tio
8 Päätöshistoria

Oheismateriaali

1 Mielipidekirjeet
2 Länsisatama, T1 viitesuunnitelma, rakennettavuusselvitys Ramboll Oyj 

2021
3 Helsingin sataman vaikuttavuusselvitys, Turun yliopisto, 2019
4 Helsingin sataman kehittämisohjelma suunnitelma 2030, Helsingin Sa-

tama Oy, 2021
5 Satamatoimintojen uudelleenjärjestelyt ja maankäyttö keskittämisske-

naariossa, Helsingin Satama, 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Satama Oyj Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

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

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia tiedoksianto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 08.08.2022 § 42

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 17.6.2019
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§ 547
Kiinteistö-, kortteli- ja aluekohtaiset maalämpöratkaisut Helsingissä 
-ohje

HEL 2022-011238 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti:

A

 hyväksyä Kiinteistö-, kortteli- ja aluekohtaiset maalämpöratkaisut 
Helsingissä – ohjeen noudatettavaksi Kaupunkiympäristön toimialal-
la. Ohje täydentää kaupunkiympäristölautakunnan tekemää päätös-
tä 01.02.2022 § 50.

 että maalämpöön liittyvää teknistä ohjeistusta voidaan edelleen ke-
hittää ja päivittää kaupunkiympäristön virkatyönä.

B

 hyväksyä pysyväisluonteisten rakenteiden ja laitteiden sijoittami-
sessa yleisille alueille noudatettavat yleiset ehdot sekä sijoittami-
seen sovellettavat maksut liitteiden 2 ja 3 mukaisesti. Yleisiä ehtoja 
ja maksuja sovelletaan 1.12.2022 alkaen toistaiseksi. 

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat yksikön päällikkö Kaisa-Reeta Koskinen 
ja yksikön päällikkö Ilkka Vähäaho. Asiantuntijat poistuivat kuulemisen-
sa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Kaisa-Reeta Koskinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 22816

kaisa-reeta.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kiinteistö kortteli aluekohtaiset maalamporatkaisut
2 Yleiset ehdot
3 Hinnasto

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
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B Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiym-
päristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta kehotti päätöksellä 1.2.2022 § 50 kau-
punkiympäristön toimialan ilmastoyksikköä valmistelemaan yhteistyös-
sä muiden toimialan palveluiden kanssa ohjeen lähikiinteistöjä laajem-
malle alueelle geo-/geotermistä energiaa tuottavien energiantuotanto-
yksiköiden sijoittamisen periaatteista sekä tuomaan ohjeen kaupun-
kiympäristölautakunnan päätettäväksi syyskuun 2022 loppuun men-
nessä.

Tämän päätöksen pohjalta valmistellussa ohjeessa ”Kiinteistö-, kortteli- 
ja aluekohtaiset maalämpöratkaisut Helsingissä, Kaupunkiympäristön 
julkaisuja 2022:24” selvennetään jo aikaisemmissa julkaisuissa annet-
tuja käytäntöjä ja pyritään siihen, että kaupungin ohjeistuksessa olisi 
mahdollisimman vähän tulkinnan mahdollisuuksia. Aikaisempia ohjeita 
täydennetään myös siltä osin, että uusi ohje sisältää lisäohjeet ja sijoit-
tamisperiaatteet lähikiinteistöjä laajemmalle alueelle energiaa tuottaville 
alueellisille tai kaukolämpöön liitettäville geo-/geotermisten energian-
tuotantoyksiköille. Näiden energiatuotantoyksiköiden toiminta palvelee 
lähikiinteistöjä laajempaa aluetta ja toiminnan lähtökohtana ja painopis-
teenä on liiketoiminnan voittoa tavoitteleva yritystoiminta energian tuo-
tannossa.

Keskeinen keino Helsingin tavoitteessa kohti hiilineutraalisuutta on 
lämmityksen toteuttaminen uusiutuvilla energiamuodoilla. Maalämmön 
määrän moninkertaistaminen on tavoitteen saavuttamisen kannalta 
keskiössä 

Vaikka Helsingin kaupunki on ollut viime aikoina edelläkävijä maaläm-
mön käytön edellytysten luomisessa, edellyttää maalämpötavoittee-
seen pääseminen (~15% Helsingin lämmitystarpeesta tuotetaan maa-
lämmöllä vuonna 2030) määrätietoista työtä ja uusia avauksia maa-
lämmön toteuttamisen helpottamiseksi. Keskeisimpiä tunnistettuja kei-
noja tavoitteen edistämiseksi on suurempien kiinteistökokonaisuuksien 
saaminen maalämmön piiriin sekä nykyisten maanalaiset tilavarausten 
uudelleen tarkasteltu tonttivarauksiin vertautuvina ja määräaikaisina va-
rauksina. Tässä ohjeessa pyritään luomaan edellytyksiä kortteli- ja 
aluekohtaisten maalämpöjärjestelmien liiketoiminnalle. 
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Nyt kaupunkiympäristölautakunnalle esitettävässä päätösehdotuksessa 
esitetään seuraavia muutoksia nykyiseen käytäntöön: 

1) Kaupunki tekee yleisen alueen käytöstä sijoitus- tai vuokrasopimuk-
sen kiinteistön tai kiinteistöjen muodostaman konsortion kanssa, mikäli 
kiinteistö tai konsortion kiinteistöt käyttävät maalämpöjärjestelmää itse 
ja ovat aloitteellisia sopimusosapuolia kaupungin suuntaan. Kiinteistöl-
lä/konsortiolla voi olla maalämpötoimijoiden kanssa muita sopimuksia, 
joissa kaupunki ei ole osapuoli.

2) Kaupunki luovuttaa tarvittavat maa-alueet vuokraamalla alueellisen 
maalämpötoimijan käyttöön, mikäli maalämpötoimija investoi ja omistaa 
järjestelmän sekä myy energiaa sopimusasiakkaille. Tällöin maalämpö-
toimija on sopimusosapuoli kaupungin kanssa.

3)  Omassa hallinnassa olevalta tontilta lähtevät yleisen alueen alle 
suuntautuvat kallistetut maa-lämpökaivot ovat maksuttomia, mutta niis-
tä on tehtävä maksuton sijoitussopimus, tai ne sisällytetään yleiseltä 
alueelta lähtevien maalämpökaivojen maksulliseen sijoitus- tai vuokra-
sopimukseen. 

4)  Korkeintaan 9 maalämpökaivon sijoittamisesta yleiselle alueelle 
tehdään sijoitussopimus, jossa kertakorvaus on 1 000 euroa/kaivo. 

5) Maalämpökaivoja koskevien sijoitussopimusten irtisanomisaika pi-
dennetään 2 vuoteen. 

6) Vähintään 10 maalämpökaivon muodostamasta energiakaivokentäs-
tä yleisellä alueella tehdään maanvuokrasopimus, jossa kiinteistön hal-
tijan kanssa tehtävän sopimuksen vuokra on 50 euroa/kaivo/vuosi ja lii-
ketoimintatarkoituksiin luovutettavan energiakaivokentän vuokra maa-
lämpötoimijan kanssa perustuu kilpailutukseen tai ulkopuoliseen kiin-
teistöarviolausuntoon.

7)  Yleiselle alueelle tulevien avoimen kierron energiakaivojen sopi-
musmuoto on vuokrasopimus, jossa vuokra on 500 euroa/kaivo/vuosi.

8) Maalämpökaivojen sijoittamisessa noudatetaan seuraavia suojaetäi-
syyksiä: 

 Yksittäisten, korkeintaan 1 000 metriä syvien, suljettujen pystymaa-
lämpökaivojen minimietäisyys naapurin vastaisesta rajasta ja katua-
lueen keskilinjasta ilman naapurin suostumusta on 7,5 metriä.

 Vinoon porattujen maalämpökaivojen kohdalla 7,5 metrin minimie-
täisyys naapurin vastaiseen rajaan ja katualueen keskilinjaan mita-
taan kaivon keskisyvyyden kohdalta.
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 Vinoon poratun kaivon alkupisteen minimietäisyys naapurin vastai-
sesta rajasta ilman naapurin suostumusta on 2,5 metriä. 

 Avointen, eristämättömillä suojaputkilla varustettujen yksittäisten 
energiakaivojen minimietäisyys naapurin vastaisesta rajasta ja ka-
tualueen keskilinjasta on 24 metriä ilman naapurin suostumusta. 

 Energiakaivot ja -kentät tulee sijoittaa siten, että naapurikiinteistöillä 
säilyy yhtäläinen energiakai-vojen toteutusmahdollisuus huomioiden 
toteutettavien energiakaivojen vaikutusalue ja energianottomäärät. 

Edellä kuvattujen periaatteiden noudattaminen edellyttää muutosta 
kaupunkiympäristölautakunnan päätökseen 11.12.2018 § 639, jolla on 
edellisen kerran päätetty pysyväisluonteisten rakenteiden ja laitteiden 
sijoittamisesta perittävistä maksuista ja sopimusehdoista. Sijoitussopi-
muksia koskeviin yleisiin ehtoihin (liite 2) lisätään maalämpökaivoja 
koskeva kahden vuoden irtisanomisaika ja hinnastoon (liite 3) lisätään 
maalämpökaivojen sijoittamisesta perittävät korvaukset. 

Päätösehdotukseen sisältyy esitys mahdollisuudesta viranhaltijapää-
töksillä ja toimialan työnjohdollisina ohjeistuksina muuttaa ja päivittää 
ohjeessa kirjattuja yksityiskohtia ja edelleen ohjeen pohjalta laadittuja 
kaupunkiympäristön toimialan työohjeita. Maalämpökaivot yleisillä 
alueilla Helsingissä ohje sisältää runsaasti yksityiskohtaisia kirjauksia, 
joiden toimivuus ja tarkoituksenmukaisuus voi muuttua ajan myötä tai 
ohje voi tarvita täydennyksiä kokonaan uusista huomioitavista asioista.

Toimivalta

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 1 kohdan mukaan ellei 
toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta 
omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mu-
kaan viranomainen päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauk-
sista sekä vapautuksesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauk-
sen ja muun saatavan suorittamisesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Kaisa-Reeta Koskinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 22816

kaisa-reeta.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kiinteistö kortteli aluekohtaiset maalamporatkaisut
2 Yleiset ehdot
3 Hinnasto

Muutoksenhaku
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A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiym-
päristölautakunta

Tiedoksi

Maka/Maankäyttöjohtaja
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§ 548
Laajasalo, Svanströminkuja 5, poikkeamishakemus

HEL 2022-007442 T 10 04 01

Asiointitunnus LP-091-2022-04435, hankenumero 5049_109

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä 49. kaupunginosan (Laa-
jasalo) korttelin 80 tonttia 15 koskevan poikkeamishakemuksen. Ha-
kemuksen mukainen hanke edellyttää poikkeamista asemakaavasta 
nro 12228 seuraavasti:

 Tontin yhteenlaskettu rakennusoikeus (3 190 k-m²) saadaan ylittää 
640 k-m² (20,1 %), jolloin se on yhteensä 3 830 k-m². 

 Tontin kokonaisrakennusoikeus saadaan jakaa rakennusaloille seu-
raavasti: tontin pohjoisen rakennusalan rakennusoikeus (800 k-m²) 
saadaan ylittää 700 k-m², jolloin se on yhteensä 1 500 k-m². Täten 
tontin eteläiselle rakennusalalle jää 2 330 k-m² rakennusoikeutta. 

 Tontin pohjoispuolisen rakennusalan suurin sallittu kerrosluku (III) 
saadaan ylittää kahdella kerroksella. 

 Tontin etelänpuolisen rakennusalan suurin sallittu kerrosluku (VII) 
saadaan ylittää yhdellä kerroksella.

 Rakennukset saavat ylittyä enintään 1,5 m rakennusalan rajasta. 
 Asemakaavan salliessa parvekkeiden ulottuvan 2,0 m rakennusalan 

rajasta, saavat parvekkeet ulottua enintään 3,5 m rakennusalan ra-
jasta.

 Parvekkeiden ja viherhuoneiden julkisivupintaa koskevasta mää-
räyksestä saadaan poiketa siten, että parvekevyöhykkeen leveys ja 
sijoittuminen julkisivupintaan nähden voi vaihdella.

 Autopaikkojen vähimmäismäärästä saadaan poiketa siten, että ton-
tin käyttöön rakennetaan asuintonttien pysäköintipaikkamäärien 
laskentaohjeen (Kslk 15.12.2015 § 411) muun erityisasumisen mi-
toituksen mukaisesti yhteensä vähintään 20 ap.

Maksu

1 297 euroa

Hakija

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Rakennuspaikka

49. kaupunginosan (Laajasalo) korttelin 80 tontti 15 
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Hakemus

Hakija hakee lupaa asuinkerrostalon (3 826 k-m²) rakentamiseen poi-
keten voimassa olevasta asemakaavasta nro 12228 siten, että: 

 Tontin rakennettava asuntokerrosala on n. 3 826 k-m² (n. 2 326 m²+ 
n. 1 500 m²). Tontin rakennusoikeus jakautuu siten, että n. 64 k-m² 
seitsemänkerroksisen rakennusalan rakennusoikeudesta on siirretty 
kolmikerroksiselle rakennusalalle ja lisäksi rakennusoikeus ylittyy n. 
636 k-m², joka on n. 19,9 % sallitusta rakennusoikeudesta. 

 Tontin korkeamman rakennusosan suurin sallittu kerrosluku on VII 
ja matalamman rakennusosan III. Suunnitteluratkaisussa korkeam-
massa rakennusosassa on kahdeksan kerrosta, matalammassa ra-
kennusosassa on rinteeseen osittain uppoava pohjakerros ja neljä 
asuinkerrosta. Korkeampi rakennusosa ylittää kaavan salliman ker-
roslukumäärän yhdellä ja matalampi rakennusosa kahdella kerrok-
sella.

 Tontin rakennusala ylitetään paikoitellen vähäisessä määrin. 
 Poiketaan määräyksestä, jonka mukaan parvekkeet saavat ulottua 

enintään 2 m rakennusalan rajan ulkopuolelle tontilla. Suunnittelu-
ratkaisussa parvekkeet ylittävät paikoitellen rakennusalan rajan vä-
häisessä määrin. 

 Poiketaan määräyksestä ”uudisrakennusten parvekkeiden ja viher-
huoneiden tulee muodostaa yhtenäisen rakennuksen levyisen me-
talli- ja lasirakenteisen julkisivupinnan, joiden metalliosien tulee olla 
valkoiset” siten, että parvekevyöhykkeen etäisyyttä rakennuksen 
päätyjen julkisivupinnasta on vaihdeltu.

 Poiketaan autopaikkojen vähimmäismäärästä (vähintään suurempi 
luvuista 1 ap/100 k-m² tai 0,7 ap/asunto) siten, että tontin pysäköin-
tilaitokseen rakennetaan yhteensä 73 keskitetysti nimeämätöntä au-
topaikkaa, joista tontin 49080/16 asuntojen käyttöön tulee vähintään 
50 ap.

 Poiketaan määräyksestä ”Autopaikkoja tulee rakentaa vähintään 
suurempi luvuista 1 ap / 100 k-m² tai 0,7 ap / asunto ja lisäksi vie-
raspaikkoja vähintään 1 ap / 1 000 k-m². Jos tontilla on kaupungin 
vuokra-asuntoja, voidaan autopaikkojen määrä vähentää 20 %:lla”. 
Tontin seniorivuokra-asuntojen käyttöön tulevien autopaikkojen las-
kennassa on käytetty normia 1 ap / 240 k-m². Tontin asuntojen käyt-
töön tulee 20 autopaikkaa tontille 49080/16 rakennettavaan 73 au-
topaikan pysäköintilaitokseen.

Hakija perustelee rakennusoikeuden sekä sallitun kerrosluvun ylitystä 
sillä, että suunnitteluratkaisun avulla on pystytty säilyttämään hankkeen 
kaupunkikuvallinen laatutaso. Nykyisten rakennusten keskelle sijoitet-
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tavan rakennuksen hahmosta on saatu lisäkerrosten ansiosta visuaali-
sesti keveämpi.

Hakija perustelee rakennusalan rajan ylittämistä sillä, että siten etäi-
syydet tontin 49080/14 nykyisiin rakennuksiin saadaan säilytettyä riittä-
vinä ja rakennukseen saadaan tarkoituksenmukainen asuntojakauma.

Hakija perustelee parvekkeiden sallittua suurempaa etäisyyttä raken-
nusalan rajasta sillä, että näin parvekkeiden syvyys olisi vähintään 2 m 
ja niiden käytettävyys olisi hyvä.

Hakija perustelee poikkeamisesta määräyksestä ”uudisrakennusten 
parvekkeiden ja viherhuoneiden tulee muodostaa yhtenäisen raken-
nuksen levyisen metalli- ja lasirakenteisen julkisivupinnan, joiden me-
talliosien tulee olla valkoiset” sillä, että ratkaisun avulla on kevennetty 
rakennusten päätyjen massoittelua. Ratkaisun avulla uudisrakennuk-
selle on pyritty luomaan yhtenäinen ja selkeä ilme.

Hakija perustelee poikkeamista autopaikkojen määrästä siten, että 
hanke saa ARA:n erityisryhmien investointiavustusta. Sen asunnot on 
suunnattu ikääntyneille ja yhteistilat on suunniteltu siten, että ne mah-
dollistaisivat palvelujen tarjoamisen asukkaille (ikääntyneiden välimuo-
don asuminen). Asukkaiden heikentynyt liikkumiskyky on huomioitu 
kiinnittämällä erityistä huomioita kohteen esteettömyyteen. Hekan se-
nioritalojen paikat valitaan hyvien liikenneyhteyksien varrelta ja tässä 
tapauksessa etäisyys lähimmälle bussipysäkille on melkein sama kuin 
etäisyys asukkaiden käyttöön tontille 49080/16 rakennettavaan 73 au-
topaikan pysäköintilaitokseen. Suunnitelmassa hankkeelle on osoitettu 
vieraspaikat mukaan lukien yhteensä 20 autopaikkaa: asunnoille 3 826 
k-m² x 1 ap / 240 k-m² = 16 ap (15,94) + vieraspaikat 3 826 k-m² x 1 ap 
/ 1000 k-m² = 4 ap (3,83).

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 22.10.2014 vah-
vistettu asemakaava nro 12228. Asemakaavan mukaan rakennuspaik-
ka on asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK). 

Tontin pohjoisosassa on enintään kolmikerroksisen rakennuksen ra-
kennusala, jolle on osoitettu 800 k-m² rakennusoikeutta. Tontin etelä-
osassa, on enintään seitsemänkerroksisen rakennuksen rakennusala, 
jolle on osoitettu 2 390 k-m² rakennusoikeutta. 
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Sisääntulokatokset, parvekkeet, viherhuoneet ja kuistit saavat ulottua 
enintään 2 metriä rakennusalan rajan ulkopuolelle. Uudisrakennusten 
parvekkeiden ja viherhuoneiden tulee muodostaa yhtenäisen raken-
nuksen levyisen metalli- ja lasirakenteisen julkisivupinnan, joiden me-
talliosien tulee olla valkoiset. 

Autopaikkoja tulee rakentaa vähintään suurempi luvuista 1 ap / 100 k-
m² tai 0,7 / asunto ja lisäksi vieraspaikkoja vähintään 1 ap / 1 000 k-m². 
Jos tontilla on kaupungin vuokra-asuntoja, voidaan autopaikkojen mää-
rää vähentää 20 %:lla. 

Rakennuspaikka on osa asemakaavassa osoitettua ohjeellista tonttia 
49020/12. Erillisessä tonttijaossa nro 13594 ohjeellinen tontti on sit-
temmin jaettu tontteihin 14, 15 ja 16. Poikkeaminen koskee lohkottua 
tonttia 49080/15. 

Helsingin yleiskaavassa 2016 rakennuspaikka on osoitettu asuntoval-
taiseksi alueeksi (A3), jota kehitetään pääasiassa asumisen, puistojen, 
virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön. Korttelite-
hokkuus on pääasiassa 0,4–1,2.

Nykytilanteessa tontilla on kasvillisuutta, asfaltoitua pihaa sekä jäteka-
tos.

Tontille on tehty 10.6.2022 (49-0986-21-S, LP-091-2020-11157) raken-
nusvalvontapäällikön poikkeamispäätös, jossa on hyväksytty asema-
kaavassa 7-kerroksiseksi määritellyn rakennusalan toteuttaminen ker-
rosta korkeampana, 8-kerroksisena, sekä matalamman osan toteutta-
minen kerrosta korkeampana, nelikerroksisena.

Osallisten kuuleminen ja lausunnot

Rakennuspaikkaa ympäröivät tontit ovat hakijana toimivan Helsingin 
kaupungin omistuksessa. Ympäröivät asuintontit ovat hakijana toimivan 
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallinnassa. Koska tontilla ei ole lain 
edellyttämiä naapureita, naapurikuulemista ei ole toteutettu. 

Hakemuksesta on tiedotettu alueen asukasyhdistykselle Laajasalo – 
Degerö Seura ry:lle kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoitus -
palvelun kirjeellä (6.7.2022). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muis-
tutuksen tekemiseen. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poik-
keamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle alueelle. 

Laajasalo – Degerö Seura ry esittää muistutuksessaan, että Laajasa-
lossa palvelujen määrä ja laatu, mm. terveys, koulutus, liikunta, ei ole 
pysynyt asukasmäärän lisääntymisen tahdissa, vaan palvelut ovat jää-
neet pahasti jälkeen asukkaiden tarpeista.  
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Seuran mukaan suuri syy siihen on ollut kaavoituksessa määriteltyjen 
kerrosalamäärien jatkuva ylittäminen mm. poikkeamisluvilla. Se on joh-
tanut kaavoissa mitoitettujen palvelujen riittämättömyyteen, koska ylira-
kentamisen vuoksi asukasmäärät ylittävät suunnitellut mitoitukset. 

Muistutuksen mukaan haettu poikkeaminen n. 20 % kerrosalaylityksi-
neen vaarantaa ja haittaa kaavoituksen toteutumista, eikä siihen tule 
suostua. Kerroslukujen nostaminen kahdeksaan ja viiteen vaatisi kaa-
vamuutoksen. Korkean osan kerrosluvun nosto aiheuttaisi merkittävän 
maisemahaitan Laajasalossa Suomenlinnan maailmanperintömaise-
massa. 

Muistutuksen mukaan hakemuksen perustelut ovat kovin keksittyjä ja 
totuuden vastaisia, ei rakentamisen korkeampi, paksumpi ja suurempi 
määrä paranna ympäristöä tai arkkitehtuuria, vaan päinvastoin. Ase-
makaavan mukainen toteutus olisi paljon parempi. Suunnitelmat tulee 
palauttaa uuteen valmisteluun laadittavaksi voimassa olevan asema-
kaavan mukaisesti.

Hakijalle on annettu tilaisuus antaa selityksensä annetuista muistutuk-
sista ja lausunnoista. Hakija ilmoittaa vastineessaan, että rakennuksen 
8-kerroksisen osan suunniteltu räystäskorko on +46.805. Vuonna 2020 
hyväksytty Gunillantien pohjoispuolelle sijoittuvaa korttelia 49077 kos-
keva asemakaava 12568 mahdollistaa rakennuksen vesikaton kor-
keimmaksi korkeusasemaksi + 51.8. Molemmissa kortteleissa uusien 
rakennusten kattomuoto tulee olemaan tasakatto.  8-kerroksisenakin 
suunniteltu rakennus tulee olemaan matalampi kuin alueelle rakennet-
tavat muut uudisrakennukset, eikä siis tule muodostamaan maisema-
haittaa Suomenlinnan maailmanperintömaisemassa. 

Matalampi rakennusosa jää viisikerroksisenakin matalammaksi kuin 
suurkorttelissa sen pohjoispuolella sijaitsevat 1969 ja 1970 valmistu-
neet naapurirakennukset. 

Kerrosalan ylitys on käsitelty kaupungin alueryhmässä, jossa on asian-
tuntemusta tarkastella hakemusta myös palveluverkon kestävyyden 
näkökulmasta. Suunniteltu hanke soveltuu ikääntyneiden välimuodon 
asumiseen, eli asukkaiden tarvitsemia palveluita on mahdollisuus tarjo-
ta myös kohteeseen tuotuna. 

Seniorit, kuten kaikki uudet asukkaat, tukevat omalta osaltaan ostovoi-
man lisäyksellä lähialueiden kaupallisia palveluja ja usein seniorit eri-
tyisesti suosivat lähipalveluita niiden helpomman saavutettavuuden 
vuoksi. Seniorit eivät lisää kuormitusta päiväkodeissa ja kouluissa.

Hanke edistää Helsingin kaupungin strategisia tavoitteita monella ta-
paa. Se lisää asuntotuotantoa täydennysrakentamiseen soveltuvassa 
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sijainnissa ja tuottaa asuntoja senioreille. Tämä edistää helsinkiläisten 
yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia sekä mahdollistaa kohtuuhintaisen 
esteettömän asumisen. Senioreiden siirtyessä heille erityisen hyvin so-
veltuviin asuntoihin, vapautuu heiltä muusta asuntokannasta asuntoja 
esimerkiksi lapsiperheiden tarpeisiin. 

Helsingin asuntotuotanto on suunnittelun ohjauksessa pyrkinyt noudat-
tamaan asemakaavan henkeä ja poikkeamaan sen määräyksistä vain 
erityisen harkitusti, jotta alueelle saataisiin toteutettua Asumisen rahoi-
tus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) hyväksynnän täyttäviä laadukkaita 
senioriasuntoja.

Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja.

Käsittely

Esteelliset: Kari Pudas (hallintolain 28§:n 1 mom 5 kohta)

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Katariina Hirvonen, suunnittelija, puhelin: 310 21300

katariina.hirvonen(a)hel.fi
Suvi Huttunen, arkkitehti, puhelin: 310 37335

suvi.huttunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Alustavat suunnitelmat ja asemapiirustus
2 Ympäristökartta
3 Asemakaavaote

Muutoksenhaku

Poikkeamispäätöksestä: Hallintovalitus, poikkeamispäätös ja 
suunnittelutarveratkaisu

Maksun osalta: Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiym-
päristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölau-
takunta
Hallintovalitus, poikkeamispäätös ja suunnit-
telutarveratkaisu
Lainvoimaisuusohje, hallinto-oikeus
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Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Hallintovalitus, poikkeamispäätös ja suunnit-
telutarveratkaisu
Liite 1
Liite 2

Muistutuksen tehneet Esitysteksti
Hallintovalitus, poikkeamispäätös ja suunnit-
telutarveratkaisu

Kymp Ostolaskut

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Haettu toimenpide voidaan toteuttaa, koska hankkeen voidaan katsoa 
sopeutuvan kaupunkikuvallisesti ja maankäytöllisesti alueelle sekä 
asemakaavan tavoitteisiin. Hanke edistää Helsingin kaupungin strate-
gisia tavoitteita. Se lisää asuntotuotantoa täydennysrakentamiseen so-
veltuvassa sijainnissa ja tuottaa asuntoja senioreille. Tämä edistää hel-
sinkiläisten yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia sekä mahdollistaa koh-
tuuhintaisen esteettömän asumisen. 

Suunnittelun ohjauksessa on pyritty noudattamaan asemakaavan hen-
keä ja poikkeamaan sen määräyksistä harkitusti, jotta alueelle saatai-
siin toteutettua Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) hy-
väksynnän täyttäviä laadukkaita senioriasuntoja.

Tontin yhteenlaskettu rakennusoikeus saadaan ylittää, sillä esitetty ko-
konaisratkaisu huomioi asemakaavan tavoitteet. 

Matalamman rakennusosan kerrosluvun ylitys kahdella kerroksella ei 
aiheuta merkittävää kaupunkikuvallista tai varjostavaa vaikutusta. Ker-
rosluvun ylittäminen kahdella kerroksella on kaavan hengen mukainen 
sekä kaupunkikuvallisesti perusteltavissa oleva ratkaisu. Rakennuksen 
8-kerroksisen osan suunniteltu räystäskorko on +46.805. Vuonna 2020 
hyväksytty Gunillantien pohjoispuolelle sijoittuvaa korttelia 49077 kos-
keva asemakaava 12568 mahdollistaa rakennuksen vesikaton kor-
keimmaksi korkeusasemaksi + 51.8.   Molemmissa kortteleissa uusien 
rakennusten kattomuoto tulee olemaan tasakatto. 8-kerroksisenakin 
suunniteltu rakennus tulee olemaan matalampi kuin alueelle rakennet-
tavat muut uudisrakennukset, eikä siis tule muodostamaan maisema-
haittaa Suomenlinnan maailmanperintömaisemassa. Matalampi raken-
nusosa jää viisikerroksisenakin matalammaksi kuin suurkorttelissa sen 
pohjoispuolella sijaitsevat 1969 ja 1970 valmistuneet naapurirakennuk-
set.
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Asuinkerrostalojen rakennusalan raja saadaan ylittää, koska ratkaisu 
toteuttaa asemakaavan tavoitteita sekä mahdollistaa parempien asun-
topohjien aikaansaamisen. 

Poikkeaminen määräyksestä, jonka mukaan parvekkeet saavat ulottua 
enintään 2 m rakennusalan rajan ulkopuolelle, voidaan sallia. Hakijan 
alustavissa suunnitelmissa esittämä poikkeama on vähäinen. Poik-
keaminen parvekkeiden ja viherhuoneiden muodostamaa julkisivulinjaa 
koskevasta määräyksestä voidaan sallia. Hakijan alustavissa suunni-
telmissa esittämä parvekelinja ulottuu ja sijoittuu molemmissa taloissa 
julkisivupintaan nähden vaihtelevasti. Ratkaisu on muilta osin asema-
kaavan tavoitteiden mukainen ja ilmeeltään yhtenäinen. Poikkeaminen 
voidaan sallia, koska ratkaisun voidaan katsoa olevan kaupunkikuvalli-
sesti laadukas.

Autopaikkojen enimmäismäärästä voidaan poiketa, koska hakijan esit-
tämä ratkaisu on asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeen 
(Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.12.2015 § 411) muun erityisasumi-
sen mitoituksen mukainen. Tontille rakennetaan kaupunginvaltuuston 
päätöksen (25.8.2022 § 256) mukaisesti senioreille suunnattuja vuokra-
asuntoja.

Hakija on hakenut poikkeamista myös porrashuoneiden kerrosaloja 
koskevasta asemakaavamääräyksestä. Porrashuoneiden kerrosalan 
ylitys on kaavan mukainen, joten määräyksestä ei tarvitse poiketa. Ko. 
määräyksen mukaan porrashuoneiden kerrosalan ylitys voi olla 5 % 
suurempi, mikäli sillä saavutetaan erityistä hyötyä rakennus- tai asunto-
tyyppien kehittämisessä.

Poikkeamisen erityinen syy on asemakaavan toteutumisen edistämi-
nen.

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttami-
selle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luon-
nonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta-
voitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaiku-
tuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittä-
viä 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
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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
Katariina Hirvonen, suunnittelija, puhelin: 310 21300

katariina.hirvonen(a)hel.fi
Suvi Huttunen, arkkitehti, puhelin: 310 37335

suvi.huttunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Alustavat suunnitelmat ja asemapiirustus
2 Ympäristökartta
3 Asemakaavaote

Oheismateriaali

1 Hakemus
2 Muistutus
3 Alueryhmän lausunto

Muutoksenhaku

Poikkeamispäätöksestä: Hallintovalitus, poikkeamispäätös ja 
suunnittelutarveratkaisu

Maksun osalta: Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiym-
päristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölau-
takunta
Hallintovalitus, poikkeamispäätös ja suunnit-
telutarveratkaisu
Lainvoimaisuusohje, hallinto-oikeus

Uudenmaan elinkeino-, Esitysteksti
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liikenne- ja ympäristö-
keskus

Hallintovalitus, poikkeamispäätös ja suunnit-
telutarveratkaisu
Liite 1
Liite 2

Muistutuksen tehneet Esitysteksti
Hallintovalitus, poikkeamispäätös ja suunnit-
telutarveratkaisu

Kymp Ostolaskut

Tiedoksi

Kymp/Aska poikkeamispäätös tiedoksianto
Kymp/Rakennusvalvontapalvelu tiedoksianto
Valmistelija tiedoksianto
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§ 549
Maankäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen tekemi-
nen Asunto Oy Säästörastin kanssa liittyen kaavamuutokseen nro 
12740 (Vuosaari, 91-54-12-1)

HEL 2022-011048 T 10 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti tehdä tontin 91-54-12-1 omistajan 
Asunto Oy Säästörastin kanssa liitteen 3 mukaisen sopimuksen ja esi-
sopimuksen.

Samalla lautakunta päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan so-
pimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai hänen valtuuttamansa 
henkilön allekirjoittamaan edellä mainitun sopimuksen ja esisopimuk-
sen sekä tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja 
tarkennuksia.

(MA154-15)

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi
Arto Korkeila, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34294

arto.korkeila(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristölautakunnan pöytäkirja 3.5.2022
2 Asemakaavaehdotus 12740
3 Sopimus ja esisopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asunto Oy Säästörasti Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäris-
tölautakunta
Liite 3

KYMP Maankäyttösopimuk-
set

Esitysteksti



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2022 92 (138)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/14
04.10.2022

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

KYMP Asemakaavoitus Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Voimassa oleva asemakaava

Tontin alueella on voimassa asemakaava nro 6081, joka on vahvistettu 
4.2.1970 ja jossa tontti on merkitty kuulumaan asuntokerrostalojen kort-
telialueeseen (AK). Tontin rakennusoikeus on 17 200 k-m². Tontille on 
rakennettu 17 558 k-m².

Asemakaavan muutosehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esitti 3.5.2022 kaupunginhallitukselle 
asemakaavan muutosehdotuksen nro 12740 hyväksymistä. 

Muutosehdotuksessa tontti 91-54-12-1 on merkitty edelleen kuulumaan 
lähes kokonaan asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK). Tontista 
muodostetaan tontit 54012/2-5, joiden asuinrakennusoikeus on yhteen-
sä enintään 30 900 k-m² ja liiketilan rakennusoikeus yhteensä vähin-
tään 400 k-m². Lisäksi tontista 91-54-12-1 on asemakaavan muutok-
sessa merkitty kuulumaan noin 16 m² katualueeseen. 

Maankäyttösopimus ja esisopimus

Asemakaavan muutos korottaa tontin 91-54-12-1 arvoa merkittävästi, 
joten maanomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 26.4.2021 
(310 §) tekemän päätöksen mukaiset neuvottelut.   

Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 3 oleva sopimus ja esiso-
pimus, joiden mukaan maanomistaja suorittaa kaupungille 
2 930 000 euron korvauksen osallistumisena yhdyskuntarakentamisen 
kustannuksiin.

Lisäksi maanomistaja luovuttaa kaupungille korvauksetta noin 16 m² 
katualueeseen. 

AM-ohjelma

Maanomistaja täyttää kaupunginvaltuuston 11.11.2020 hyväksymän 
Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-
ohjelma) tavoitteet sitoutumalla toteuttamaan tai luovuttamaan toteutet-
taviksi
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 noin 5 000 k-m² sääntelemättömään omistusasuntotuotantoon

 noin 5 000 k-m² sääntelemättömään omistus- tai vuokra-
asuntotuotantoon 

 noin 3 350 k-m² välimuodon tuotantoon

Esittelijä katsoo, että sopimus on kaupunginhallituksen päätöksen mu-
kainen, ja puoltaa sen hyväksymistä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi
Arto Korkeila, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34294

arto.korkeila(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristölautakunnan pöytäkirja 3.5.2022
2 Asemakaavaehdotus 12740
3 Sopimus ja esisopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asunto Oy Säästörasti Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäris-
tölautakunta
Liite 3

KYMP Maankäyttösopimuk-
set

Esitysteksti

KYMP Asemakaavoitus Esitysteksti

Tiedoksi

Kanslia/Villeneuve, Linden, Sippola-Alho ja Rämö
Kymp/Maka/Aska/Ukkonen
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§ 550
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponnesta Katajanokan kana-
van ruoppaamisen mahdollisuuksien selvittämisestä

HEL 2022-007432 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Veneväylien suunnitteluohjeen mukaan soveltuva vesisyvyys venereitil-
le on matalimmillaan noin 1 metri. Tällaisen syvyyden väylä soveltuu 
lähinnä pienillä moottoriveneillä kuljettavaksi ja tällöinkin kulkusyvyys 
on ohjeellinen 

Nykyisten tietojen perusteella kanavan ruoppaaminen 1 metrin vesisy-
vyyteen olisi teknisesti mahdollista, mutta kustannuksiin ei ole varau-
duttu toimialan investointibudjetissa. Lisäksi kanavan ylläpitäminen ve-
neiltävänä aiheuttaa juoksevia vuotuisia kustannuksia. 

Ruoppaus edellyttäisi jatkosuunnittelua, jossa selvitettäisiin muun 
muassa pohjan nykyinen taso, pohjan laatu, rantarakenteiden kunto, 
vesiluvan tarve sekä edellytykset veneilyn ohjaamiselle kanavaan. 

Kaupunkiympäristölautakunta ei pidä kanavan ruoppausta toteutuskel-
poisena siihen liittyvien merkittävien epävarmuuksien sekä aiheutuvien 
kustannusten johdosta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Valtteri Lankiniemi, diplomi-insinööri: 09 310 22467

valtteri.lankiniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Pennanen Petrus, toivomusponsi, Kvsto 1.6.2022 asia 2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Toivomusponsi

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 1.6.2022 hyväksynyt valtuutettu 
Petrus Pennasen seuraavan toivomusponnen: 

”Valtuusto pyytää selvittämään mahdollisuudet Katajanokan kanavan 
ruoppaamiseksi pienveneilyä varten.”

Taustaa ja perustelut

Liikenneviraston ohjeen 38/2017 ”Veneväylien suunnitteluohjeet” mu-
kaisesti pienin ohjearvo veneväylän kulkusyvyydeksi on 0,8 metriä. 
Väylän vesisyvyydessä tulee lisäksi huomioida varavesi, joka matalissa 
kulkusyvyyksissä on 0,2 metriä. Näin ollen ohjeen mukainen matalin 
väylä tulisi ruopata noin 1 metrin syvyydeltä. Tällainen väylä soveltuu 
lähinnä pienten moottoriveneiden kuljettavaksi, mutta sitä on pidetty 
tässä tapauksessa soveltuvana syvyytenä pienveneilyn mahdollistami-
seksi.

Katajanokan kanavan nykyiset rakenteet on suunniteltu eri aikakausina 
ja rakenneratkaisuista johtuen kanavaa ei voida syventää suunnitellus-
ta ilman riskiä rantarakenteiden sortumisesta. Näin ollen ruoppauksen 
tavoitetasona voidaan pitää kanavan uusimmissa suunnitelmissa ase-
tettua 1 metrin vesisyvyyttä, joka mahdollistaisi edellä kuvatun rajatun 
pienveneilyn.

Katajanokan sillan kohdalla kallionpinta on arvioiden mukaan hyvin lä-
hellä vedenpintaa. Lisäksi paikan päällä arvioitu vesisyvyys Kanavan-
kadun ja Katajanokanlaiturin välisellä osuudella on nykyisellään erittäin 
matala. On mahdollista, että näillä kohdin vesisyvyyden saavuttaminen 
edellyttää ruoppauksen lisäksi louhintaa.

Louhinta tai ruoppauksen ulottaminen alkuperäisiä suunnitelmia sy-
vemmälle johtaisi rantarakenteiden sortumavaaraan, jonka johdosta tu-
kimuurit sekä kiviverhoillut luiskat tulisi rakentaa uudelleen. Ilman tar-
kempaa suunnittelua ja pohjan tutkimuksia ei voida varmasti sanoa on-
ko väylän syventäminen toteutettavissa vain ruoppaamalla vai edellyt-
tääkö tavoiteltu vesisyvyys myös muita edellä mainittuja toimenpiteitä. 

Arvioitu ruopattavan pohjasedimentin määrä ylittäisi 500 kuutiometriä, 
joka on vesilaissa asetettu raja luvanvaraiselle hankkeelle ja näin ollen 
hanke edellyttäisi todennäköisesti vesilupaa. Vesilupaprosessi aiheut-
taa viivästystä mahdolliselle toteutukselle ja saattaa vaikuttaa toteutus-
tapaan sekä kustannuksiin.
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Kanavan ruoppauksen kustannuksiin ei ole varauduttu kaupunkiympä-
ristön toimialan investointibudjetissa. Huomionarvoista on, että mikäli 
hanke edellyttäisi rantarakenteiden muutoksia, kasvavat kustannukset 
merkittävästi. Investointikustannusten lisäksi veneiltävän kanavan yllä-
pitäminen aiheuttaa kustannuksia muun muassa ylläpitoruoppausten 
muodossa. Kantakaupungin läheisyydessä ylläpidollisia haasteita ai-
heutuu myös mereen heitettävien esineiden johdosta, jotka matalassa 
kanavassa saattavat aiheuttaa vaaraa veneliikenteelle.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 12.1.2023 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Valtteri Lankiniemi, diplomi-insinööri: 09 310 22467

valtteri.lankiniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Pennanen Petrus, toivomusponsi, Kvsto 1.6.2022 asia 2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 551
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mirita Saxbergin toivomusponnesta koskien Laajasalon-
tien ylitystä

HEL 2022-004893 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kruunusillat raitiotien itäinen päätepysäkki rakennetaan ensimmäisessä 
vaiheessa Laajasalontielle Reposalmentien liittymän pohjoispuolelle. 
Reposalmentien risteys on valo-ohjattu. Se muodostaa myös esteettö-
myyden erikoistasoisen ylityksen Laajasalontien yli ja kadun keskellä 
kulkevan raitiotien päätepysäkille. Kyseisen korttelin keskivaiheille si-
joittuu Kiiltomadonpolku. Päätepysäkki järjestellään alkuvaiheessa si-
ten, että pysäkin eteläpuolelle sijoittuvasta puolenvaihto vaihteistosta 
johtuen pysäkki sijoittuu lähelle Kiiltomadonpolun kohtaa. Pysäkin poh-
joispäähän tehdään Laajasalontien ylittävä jalankulun yhteys, jonka 
kohdalta ylitetään niin pyörä- ja autoliikenteen kuin raitioliikenteen reitit. 
Raitioliikenne ylittää jalankulun ylityskohdan vain poikkeustapauksissa 
silloin, kun vaunu pitää siirtää ylityskohdan pohjoispuoliselle huoltorai-
deosuudelle vikaantumisen tms. poikkeuksellisen syyn johdosta. Linja-
liikenne järjestetään siten, ettei kyseisellä ylityskohdalla ajeta raitiolii-
kenteen kalustolla. Autoliikennettä Laajasalontiellä on kyseisellä koh-
dalla runsaasti ja ajokaistoja on kaksi suuntaansa. Autoliikenne jonou-
tuu vilkkaimpina aikoina, vaikkakaan liiketeen välityskyvyn ei ennakoida 
ylittyvän. Pyöräliikenteen yhteydet muodostaa Laajasalontien yksisuun-
taisten pyöräjärjestelyiden baanayhteys, johon keskittyy Laajasalon 
pyöräliikennettä.

Jalankulun ylitys ohjataan risteäviin liikennemuotoihin siten, että pyörä-
tien kohdalla on valo-ohjaamaton suojatie, autoliikenteen kohdalla on 
valo-ohjattu suojatie ja raitiotien kohdalla on raitoliikenteen ylityspaikka, 
joka porrastetaan sivusiirtymällä autoliikenteen ylityskohtiin nähden. 
Tämä järjestely on tarkoituksenmukainen huomioiden jalankulun suju-
vat yhteydet Laajasalontien yli ja kadun keskellä sijaitsevalle raitiotie-
pysäkille sekä eri ylityskohdan osien liikenteen määrä ja koostumus. 
Mikäli päätepysäkki muuttuu myöhemmin linjapysäkiksi ja raitioliiken-
teen linjaliikenne jatkuu pohjoiseen, ylityspaikan raitioliikennemäärä on 
edelleen huomattavasti alhaisempi kuin autoliikenteen määrä viereisel-
lä kaistalla ja siinä olevalla valo-ohjatulla suojatiellä. Ylityspaikan järjes-
tely on kuitenkin mahdollista myöhemmin muuttaa toisenlaiseksi esi-
merkiksi siten, että porrastus poistetaan ja koko ylitys rakennetaan yh-
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tenäiseksi valo-ohjatuksi suojatieksi kuten pysäkin eteläpäässä. Tällöin 
kuitenkin valo-ohjauksen joustavuus jalankulun, joukkoliikenteen ja au-
toliikenteen osalta vähenee. Ensivaiheessa on myös tärkeää saada ko-
kemuksia uuden tyyppisestä ylitysjärjestelystä.

Muutokset suunnitelmissa esitettyihin kadunylitysjärjestelyihin Laajasa-
lontiellä Kiiltomadonpolun ylityspaikalla eivät ole tarpeellisia tai perus-
teltuja tässä vaiheessa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Saxberg Mirita, toivomusponsi, Kvsto 30.3.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi

Valtuutettu Mirita Saxberg on tehnyt 30.3.2022 seuraavan toivomus-
ponnen:          

"Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta vahvistaa 
kevyen liikenteen sujuvuutta siten, että etenkin lasten ja vaikeasti liik-
kuvien on turvallista ylittää kaupunkibulevardi aiemman Kiiltomadonpo-
lun sillan kohdalla."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 31.10.2022 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri: 310 37088
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markus.ahtiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Saxberg Mirita, toivomusponsi, Kvsto 30.3.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 552
Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä 
22.3.2022 (184 §) olla ryhtymättä toimenpiteisiin tontin ostohake-
muksen johdosta (Katajanokka, tontti 8005/2)

HEL 2021-005063 T 10 01 01 01

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä Asunto-oy Merikasarminka-
tu 7:n tekemän oikaisuvaatimuksen kaupunkiympäristölautakunnan 
päätöksestä 22.3.2022 (184 §) olla ryhtymättä toimenpiteisiin Asunto-
oy Merikasarminkatu 7:n tekemän ostohakemuksen johdosta koskien 
Helsingin kaupungin 8. kaupunginosan (Katajanokka) korttelin 8005 
tonttia 2 (os. Merikasarminkatu 7, kiinteistötunnus 91-8-5-2).

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 22.3.2022 (184 §) ettei Asunto-oy 
Merikasarminkatu 7:n ostohakemus koskien yhtiön pitkäaikaisesti vuok-
raamaa Helsingin kaupungin 8. kaupunginosan (Katajanokka) korttelin 
8005 tonttia 2 (os. Merikasarminkatu 7, kiinteistötunnus 91-8-5-2, pinta-
ala noin 2 581 m²) anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Päätöksen perustelujen mukaan kaupunginhallitus on vuonna 2019 
vahvistanut uudet tontinluovutuslinjaukset. Tontinluovutuslinjausten 
mukaan tontit luovutetaan pääsääntöisesti vuokraamalla eikä jo vuok-
rattua rakennettua tonttia myydä kuin poikkeustapauksessa. Linjausten 
mukaiset edellytykset myynnille eivät Katajanokan tontin 8005/2 osalta 
täyty. Tontin 8005/2 ympäristössä on useita vuokratontteja eikä tontti 
siten sijoitu alueelle, jossa kaupungin maanomistus olisi vähäistä. Ton-
tin 8005/2 myynnin edellytyksiä arvioitaessa ei ole perusteltua ottaa 
huomioon vuonna 2014 tehtyä myyntipäätöstä (tontti 8013/2, SATOKoti 
Oy) ja sen perusteluja, koska vuoden 2014 luovutuskäytännöt poikke-
sivat huomattavasti nykyisistä vahvistetuista tontinluovutuslinjauksista.

(A1108-21) 

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet tiivistetysti

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii oikaisua tehtyyn päätökseen. Oikaisu-
vaatimuksen tekijän mukaan päätös ei huomioi oikaisuvaatimuksen te-
kijän osakkaiden oikeuksia samalla tavalla kuin kaupunginhallituksen 
päätös 24.11.2014 (1244 §) otti huomioon SATOKoti Oy:n osakkaiden 
oikeudet. Kaupunki hyväksyi vuonna 2014 lähellä oikaisuvaatimuksen 
tekijän vuokraamaa tonttia sijaitsevan tontin 8013/2 (os. Amiraalinkatu 
2) myynnin vuokralaiselle (SATOKoti Oy:lle). Sato-konsernin suuromis-
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taja on ruotsalainen asuntosijoitusyhtiö. Oikaisuvaatimuksen tekijä kat-
soo, että kaikkia Katajanokan uuden alueen vuokratonttien haltijoita tu-
lee kohdella samalla tavalla ja myös oikaisuvaatimuksen tekijälle vuok-
ratun tontin myyntiä voidaan perustella vastaavasti kiinteistötoimelle 
asetettujen maanmyyntitavoitteiden toteuttamisen tukemisella.

Oikaisuvaatimuksen tekijä tuo lisäksi esiin, että se on toimittanut ha-
kemuksen tontin ostamisesta huhtikuussa 2021 ja että oikaisuvaati-
muksen tekijälle olisi ilmoitettu, ettei se saisi päätöstä. Koska oikaisu-
vaatimuksen tekijä edellytti päätöstä, asia on käsitelty kaupunkiympä-
ristölautakunnassa maaliskuussa 2022. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä ilmoittaa uudistavansa oikaisuvaatimuksena 
hakemuksensa vuokratonttinsa ostamisesta, alkuperäisen hakemuk-
sensa ja kaikki alkuperäisessä hakemuksessaan esittämänsä perusteet 
sekä painottaa lisäksi kunnan jäsenten yhdenvertaista kohtelua koskien 
tavallisten helsinkiläisten veronmaksajien vuokraamaa tonttia ja Sato-
konsernin vuokraamaa tonttia. Oikaisuvaatimuksen tekijä pitää häm-
mentävänä sitä, että kulloinenkin päätös riippuu politiikasta ja toteaa et-
tä asiassa tulisi vahvasti huomioida tavallisten veronmaksajien etua. 
Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä tuo esiin, että tontin ostaminen tulisi 
olla mahdollista myös, koska oikaisuvaatimuksen tekijä haluaa inves-
toida edullisiin ja ympäristöystävällisiin energiaratkaisuihin kymmeniksi 
vuosiksi eteenpäin sekä toteuttaa tulevat peruskorjausinvestoinnit kes-
tävällä tavalla. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan investoinnit edellyt-
tävät, että oikaisuvaatimuksen tekijä omistaa maapohjan ja että oikai-
suvaatimuksen tekijän kustannusrakenne on myös pitkällä aikavälillä 
hallinnassa.  

Oikaisuvaatimuksen tekijä tuo esiin, että Suomen perustuslain 6 §:ssä 
edellytetään yhdenvertaisuutta lain edessä ja perustuslain 20 §:ssä 
säädetään vastuusta ympäristöä kohtaan.  Vastuu luonnosta ja sen 
monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikil-
le. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelli-
seen ympäristöön ja mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koske-
vaan päätöksentekoon. Kuntalain tarkoituksena on sen 1 §:n mukaan 
luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon ja osallistumis- ja 
vaikutusmahdollisuuksien toteutumiselle kunnan toiminnassa. Lain tar-
koituksena on myös edistää kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja 
taloudellista kestävyyttä. Kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvin-
vointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut 
muun ohella sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Oikai-
suvaatimuksen tekijän mukaan kaupunkiympäristölautakunnan päätös 
rikkoo perustuslaissa taattua yhdenvertaisuutta ja kuntalaisten mahdol-
lisuuksia vaikuttaa terveelliseen ympäristöön ja elinympäristöään kos-
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kevaan päätöksentekoon. Päätös ei oikaisuvaatimuksen tekijän mu-
kaan myöskään tue kuntalain 1 §:n tavoitteiden saavuttamista.

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan mahdollisuus vuokratontin ostami-
seen monipuolistaa pitkällä tähtäimellä Katajanokan uuden alueen 
asukasrakennetta ja lisää alueen elinvoimaa sekä oikaisuvaatimuksen 
tekijä olisi valmis maksamaan tontista käyvän hinnan. Tontin ostaminen 
vähentää oikaisuvaatimuksen tekijän kustannuksia merkittävästi ja on 
osakkaiden kannalta edullinen ja kestävä ratkaisu pitkällä tähtäimellä 
kannustaen peruskorjauksiin sekä kiinteistön asumismukavuuden ke-
hittämiseen vähentäen myös kaupungin lainanottotarvetta. Oikaisuvaa-
timuksen tekijä haluaa, että neuvottelut kaupasta käynnistetään viipy-
mättä ja mikäli yksityiseen omistusoikeuteen ja pitkäjänteiseen omista-
japolitiikkaan perustuvaa hakemusta/oikaisuvaatimusta ei vastoin kau-
pungin ja yhtiön osakkaiden yhteistä etua hyväksyttäisi, oikaisuvaati-
muksen tekijä pyytää asiassa valituskelpoista päätöstä siten, että oikai-
suvaatimuksen tekijällä on mahdollisuus hakea muutosta normaalien 
oikeussuojakeinojen puitteissa.

Vastaus oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin perusteluineen

Kiinteistölautakunta päätti 6.9.1983 (1779 §) vuokrata Helsingin kau-
pungin 8. kaupunginosan (Katajanokka) korttelin 8005 tontin 2 (os. Me-
rikasarminkatu 7, kiinteistötunnus: 91-8-5-2) Asunto-oy Merikasarmin-
katu 7:lle ajalle 1.9.1983 - 31.12.2045. Yhtiö on vapautunut Hitas-
sääntelystä vuonna 2014. Tontti 8005/2 kuuluu asuinkerrostalojen kort-
telialueeseen, jolla saa olla palvelu-, liike- tai niihin verrattavia huoneis-
toja ainoastaan rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa (AKe). Ton-
tin pinta-ala on noin 2 581 m² ja se on merkitty kiinteistörekisteriin 
14.5.1980. 

Kaupunginhallitus päätti 24.11.2014 (1244 §) oikeuttaa kiinteistölauta-
kunnan myymään SATOKoti Oy:lle Helsingin kaupungin 8. kaupungi-
nosan (Katajanokka) korttelin nro 8013 tontin nro 2 (os. Amiraalinkatu 
2). Tontin myyntiä perusteltiin vuonna 2014 kiinteistötoimelle asetettu-
jen maanmyyntitavoitteiden toteutumisella. Tontin myyntihetkellä olivat 
voimassa kaupunginhallituksen 16.6.2014 (714 §) päättämät maan-
myynnin edistämisen periaatteet vuosille 2014-2018. Periaatteiden 
vahvistamishetkellä talouden näkymät olivat epävarmat muun muassa 
liikelaitosten yhtiöittämisten vuoksi ja investoinneista aiempaa merkittä-
västi suurempi osuus päädyttiin rahoittamaan tulorahoituksella sekä 
kiinteän omaisuuden myyntituloilla. Tavoitteena oli rajoittaa kaupungin 
velanottoa ja muun muassa vähentää menojen karsimistarvetta. Tä-
män vuoksi mainittujen vuosien talousarviossa asetettiin sitovia maan-
myyntitavoitteita. Oikaisuvaatimuksen tekijän viittaaman yksittäisen ton-
tin myyminen SATOKoti Oy:lle on ollut tontin myyntihetkellä voimas-
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saolleiden periaatteiden mukaista. Mainittakoon, että ennen kyseisten 
periaatteiden vahvistamista vuonna 2014 kaupunki on tontinluovutuk-
sessa noudattamansa käytännön mukaan suhtautunut hyvin pidättyväi-
sesti jo vuokrattujen asuntotonttien myymiseen vuokralaisille ja käytän-
nössä myynnistä on voitu neuvotella vain, mikäli tontti on kaavallisesti 
loppuun jalostettu ja sijaitsee alueella, jolla kaupunki ei omista muita 
tontteja eikä tontin omistamisella ole siten kaupungin maapoliittisten ta-
voitteiden vuoksi merkitystä. 

Edellä mainittujen periaatteiden voimassaolon päätyttyä kaupunginhal-
litus päätti 1.4.2019 (220 §) hyväksyä kaupungin tontinluovutustoimin-
nassa noudatettavaksi Helsingin tontinluovutusta koskevat linjaukset 
sekä tontinluovutuslinjausten soveltamisohjeen. 1.4.2019 hyväksytyt 
tontinluovutusta koskevat linjaukset rakentuvat pitkälti voimassa oleville 
käytännöille, mutta kaupunkistrategian tavoitteiden edistäminen, 
maaomaisuuden käytön tehostaminen, tontinluovutustoiminnan avoi-
muuden lisääminen sekä kaupungin valmistelun aikainen rahoitukselli-
nen asema ovat edellyttäneet ja perustelleet käytäntöjen kokonaisval-
taista tarkastelua sekä kehittämistä. Maanvuokraus on ollut aina kau-
pungin tonttien pääasiallinen luovutustapa ja maanvuokratulot muodos-
tavat kaupungille vakaan sekä ennustettavan tulonlähteen. Tontinluo-
vutusta koskevien linjausten mukaan kaupunki myy jatkossa jo vuokrat-
tuja rakennettuja tontteja vain poikkeustapauksissa. 

Kaupunginhallituksen 1.4.2019 (220 §) hyväksymien tontinluovutuslin-
jausten mukaan maanvuokrauksen painoarvoa tontinluovutustapana li-
sätään. Tämä tarkoittaa, että kaupunki luovuttaa asuntotontit (uudistuo-
tanto) pääsääntöisesti vuokraamalla. Asuntotontti (uudistuotanto) voi-
daan myydä, mikäli sääntelemättömään asuntotuotantoon tarkoitettu 
tontti sijoittuu erityisen arvokkaalle ja vetovoimaiselle paikalle.  Tontin-
luovutusta koskevien linjausten (s. 5) mukaan asuntotonttien maan-
vuokrasopimuksia uudistettaessa kaupunki ei enää tarjoa mahdollisuut-
ta tontin ostamiseen eikä myöskään rakennettujen yritystonttien vuok-
ralaisille enää jatkossa aktiivisesti tarjota mahdollisuutta tontin ostami-
seen, vaan myyminen tapahtuu vain erityisin perustein. Tontinluovutus-
ta koskevien linjausten mukaan (s. 8) pitkäaikaisesti vuokrattujen jo ra-
kennettujen tonttien myynnin osalta noudatetaan periaatetta, jonka mu-
kaan kaupunki voi myydä yksittäisiä vuokrattuja asunto- ja yritystontteja 
alueilla, joilla kaupungin muu tonttimaan omistus on huomattavan vä-
häinen, eikä kaupunki laajamittaisesti tarjoa jatkossa asuntotonttien 
vuokralaisille mahdollisuutta tontin ostamiseen maanvuokrasopimuk-
sen uusimisen yhteydessä. 

Tontinluovutusta koskevien linjausten perustelujen mukaan vuokrattu-
jen tonttien myyntiä on tarkoituksenmukaista rajata vain poikkeusta-
pauksiin. Tontinluovutusta koskevien linjausten perustelujen mukaan 
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uusittavien asuntotonttien maanvuokran tason lähestyessä markkina-
hintatasoa tonttien ostomahdollisuuden laajamittainen tarjoaminen voisi 
johtaa tilanteeseen, jossa tonttien ostamisesta kiinnostuneita olisi huo-
mattavasti enemmän kuin kaupungilla olisi taloudellisella perusteella 
tarpeen myydä tontteja. Lisääntyneellä myynnillä voisi olla negatiivinen 
vaikutus myös kaupungin pitkäntähtäimen maankäytön kehittämisen 
mahdollisuuksiin. 

Edellä läpikäydysti vuokrattujen tonttien myynti on rajattu vain poik-
keustapauksiin, eikä kaupunki laajamittaisesti tarjoa asuntotonttien 
vuokralaisille mahdollisuutta tontin ostamiseen maanvuokrasopimuk-
sen uusimisen yhteydessä. Oikaisuvaatimuksen tekijän vuokratontin 
ympäristössä on useita vuokratontteja eikä siten ole kyse myöskään ti-
lanteesta, jossa alueella kaupungin muu tonttimaan omistus olisi huo-
mattavan vähäinen. Oikaisuvaatimuksen tekijän vuokraaman tontin 
myynti oikaisuvaatimuksen tekijälle ei siten ole voimassa olevien tontin-
luovutusperiaatteiden mukaista.  Myöskään se, että kaupunki on joskus 
myynyt lähistöltä tontin vuonna 2014 voimassaolleita aikaisempia peri-
aatteita noudattaen ei tarkoita sitä, että kaupungin tulisi tämän vuoksi 
myydä oikaisuvaatimuksen tekijän vuokraama tontti oikaisuvaatimuk-
sen tekijälle, vaan vuokralaisten ja tontin ostajaehdokkaiden yhdenver-
taisen kohtelun vuoksi asiassa tulee noudattaa voimassaolevia tontin-
luovutusta koskevia linjauksia. 

Oikaisuvaatimuksen tekijän toimittaessa hakemuksen tontin ostamises-
ta oikaisuvaatimuksen tekijälle on sähköpostitse kerrottu vuonna 2019 
vahvistetuista tontinluovutuslinjauksista ja siitä, ettei tonttia ole tontin-
luovutuslinjausten perusteella mahdollista myydä. Oikaisuvaatimuksen 
tekijän kanssa ei ole päästy keskusteluyhteyteen. Oikaisuvaatimuksen 
tekijä on toimittanut ostohakemuksen uudelleen, jolloin asiasta on tehty 
kaupunkiympäristölautakunnan päätös olla ryhtymättä toimenpiteisiin 
tontin ostohakemuksen johdosta.

Kaupunki voi päättää olla myymättä tonttia. Tontin myynnissä on kyse 
yksityisoikeudellisesta oikeustoimesta, joka edellyttää molemminpuolis-
ta tahtoa sopimuksen tekemiseen. Asiassa ei ole olemassa minkään-
laista kaupunkia myyntiin velvoittavaa yksityisoikeudellista sopimusta 
kuten esimerkiksi kiinteistön kaupan esisopimusta, vaan kaupungin ja 
oikaisuvaatimuksen tekijän välinen maanvuokrasopimus on voimassa 
31.12.2045 asti.  

Myöskään oikaisuvaatimuksen tekijän tulevat energiaremontit tai pe-
ruskorjaukset eivät voi olla syy tontin myymiseen, koska kaikki joutuvat 
tekemään peruskorjauksia ja remontteja. Maanvuokran suuruus perus-
tuu voimassa olevaan maanvuokrasopimukseen. 
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Kaupungin tulee huomioida toiminnassaan lainsäädäntö ja hallinnon 
oikeusperiaatteet kuten yhdenvertaisuus. Yhdenvertaisuuden vaatimus 
ei kuitenkaan estä ratkaisulinjan tai menettelykäytännön muuttamista, 
jos muuttamiseen on perusteltua syytä ja se on lainmukainen. Uusi rat-
kaisulinja tai käytäntö voi perustua esimerkiksi ratkaisuun sovellettavan 
lain uudenlaiseen tulkintaan, asiaa koskevan oikeuskäytännön muutok-
seen, uuteen selvitykseen tai olosuhteiden olennaiseen muuttumiseen. 
Omaksuttua uutta ratkaisulinjaa tai toimintakäytäntöä on muutoksen 
jälkeen alettava noudattaa johdonmukaisesti (s. 154 Mäenpää, Yleinen 
hallinto-oikeus). Voimassa olevien vuonna 2019 vahvistettujen linjaus-
ten noudattaminen ei siten voi olla myöskään yhdenvertaisuuden vaa-
timuksen vastaista. Sen sijaan mikäli kaupunki alkaisi valmistella tontin 
myymistä sen nykyiselle vuokralaiselle vuoden 2014 myyntipäätökseen 
nojaten, kaupunki toimisi tällöin vastoin vahvistamiaan linjauksia ja 
asettaisi toimijoita näin eriarvoiseen asemaan.  

Asiassa ei ole myöskään rikottu oikeutta terveelliseen ympäristöön, 
mahdollisuutta vaikuttaa elinympäristöä koskevaan päätöksentekoon 
eikä kuntalain tarkoitusta. Se, että kaupunkiympäristölautakunnan pää-
tös ei ole oikaisuvaatimuksen tekijän haluaman sisältöinen, ei merkitse, 
että oikaisuvaatimuksen tekijän esittämiä seikkoja ei olisi otettu huo-
mioon ja arvioitu.   

Oikaisuvaatimuksessa ei esitetä sellaisia uusia seikkoja, jotka antaisi-
vat aihetta asian uudelleen käsittelyyn tai muihin toimenpiteisiin. Esite-
tyillä perusteilla oikaisuvaatimus tulee hylätä. Kaupunkiympäristölauta-
kunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöstä 
tehtäessä ei ole ylitetty toimivaltaa eikä päätös muutoinkaan ole lain-
vastainen. Oikaisuvaatimuksessa ei ole myöskään esitetty sellaisia tar-
koituksenmukaisuusperusteita, jotka eivät päätöstä tehtäessä olisi ol-
leet kaupunkiympäristölautakunnan tiedossa ja jotka antaisivat aihetta 
edellä mainitun päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Anne Nahi, valvontalakimies, puhelin: 09 310 64332

anne.nahi(a)hel.fi
Jessina Haapamäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 15267

jessina.haapamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 12.4.2022
2 Kaupunkiympäristölautakunnan päätös 22.3.2022 § 184
3 Sijainti ja asemakaavakartta
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaati-
muksen johdosta annettu päätös

Kymp/Make/Maanvuokrajärjestelmä Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Muutoksenhakuoikeus

Kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan lautakunnan päätökseen tyyty-
mätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus lautakunnan pää-
töksestä tehdään asianomaiselle lautakunnalle. Kuntalain 137 §:n mu-
kaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon 
päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pää-
tös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisu-
vaatimuksen on tehnyt asianosainen eli tontin vuokralainen. 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ku-
luessa päätöksen tiedoksisaannista. Kuntalain 139 §:n mukaan pää-
töksen tiedoksiantoon asianosaiselle sovelletaan, mitä hallintolain 
59 §:ssä säädetään tavallisesta tiedoksiannosta ja sähköisestä asioin-
nista viranomaistoiminnassa annetun lain 19 §:ssä säädetään tavalli-
sesta sähköisestä tiedoksiannosta. Hallintolain 59 §:n mukaan tavalli-
nen tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle. Vastaa-
nottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kir-
jeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Sähköisestä asioinnista vi-
ranomaistoiminnassa annetun lain 19 §:n mukaan asiakirja voidaan 
lainkohdasta tarkemmin ilmenevällä tavalla antaa tiedoksi asianomai-
selle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan. Asiakirja katsotaan 
annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muu-
ta näytetä. Päätösote on lähetetty asianosaiselle 5.4.2022. Oikaisuvaa-
timus on saapunut kirjaamoon 12.4.2022 ja se on saapunut määrä-
ajassa. Kuntalain 140 §:n mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
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Oikaisuvaatimus ja muut asiakirjat ovat olleet nähtävillä lautakunnan 
kokouksessa. 

Siltä osin kuin asiassa on kyse yksityisoikeudellisesta riita-asiasta, se 
käsitellään hallintotuomioistuimen sijaan oikeudenkäymiskaaren mu-
kaisessa yleisessä tuomioistuimessa. Hallintotuomioistuimilla ei ole 
toimivaltaa ratkaista yksityisoikeudellisia seikkoja.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Anne Nahi, valvontalakimies, puhelin: 09 310 64332

anne.nahi(a)hel.fi
Jessina Haapamäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 15267

jessina.haapamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 12.4.2022
2 Kaupunkiympäristölautakunnan päätös 22.3.2022 § 184
3 Sijainti ja asemakaavakartta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaati-
muksen johdosta annettu päätös

Kymp/Make/Maanvuokrajärjestelmä Esitysteksti

Tiedoksi

Kymp/Maka/Make/Nahi ja Haapamäki

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 22.03.2022 § 184
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§ 553
Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikön 
vahingonkorvauspäätöksestä 3.2.2022 § 8 (takaisinsaantivaatimus, 
liukastuminen LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö)

HEL 2021-013464 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimia-
lan hallintopäällikön vahingonkorvauspäätöksestä 3.2.2022 (8 §) teh-
dyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikkö on 3.2.2022 (8 §) pää-
töksellään hylännyt 20.3.2021 osoitteessa Pelipolku tapahtuneeseen 
liukastumisvahinkoon liittyvän takaisinsaantivaatimuksen. LähiTapiola 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö hakee takaisinsaantia maksamassaan liu-
kastumisvahingossa 21396. Päätös on nähtävillä kokonaisuudessaan 
päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan työtapaturma- ja ammatti-
tautilain perusteella esittämänsä 13 601,81 euron suuruisen vaatimuk-
sen takaisinsaannista 20.3.2021 noin kello 12.30 osoitteessa Pelipolku 
jalkakäytävällä tapahtuneeseen liukastumiseen liittyen. Oikaisuvaati-
mus on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävillä lautakun-
nan kokouksessa.

Hakija toteaa oikaisuvaatimuksessaan, että kaupungin on kadun kun-
nossapitovelvollisena korvausvastuusta vapautuakseen pystyttävä 
osoittamaan, että liukkaudentorjunnasta oli huolehdittu olosuhteiden 
edellyttämällä tavalla juuri kyseisellä kadulla. Kaupungin olisi pitänyt 
ryhtyä toimenpiteisiin liukkauden torjumiseksi sääolosuhteiden ollessa 
ko. ajankohtana 13.3.-17.3.2021 sellaiset, että lämpötila oli vaihdellut 
nollan molemmin puolin, mikä oli omiaan lisäämään liukkautta. Hakijan 
mukaan lämpötilojen vaihtelut ja vesisateet olivat mitätöineet 9.3.2021 
tehdyn karhennuksen vaikutuksen eikä kaupunki ole esittänyt selvitystä 
siitä, milloin vahinkopaikka oli hiekoitettu vahinkoa edeltävästi.

Perustelut

Lautakunta viittasi hallintopäällikön päätöksessä esitettyyn asiaa kos-
kevaan selvitykseen ja asiassa saatuun uuteen lisäselvitykseen sekä 
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yhtyy hallintopäällikön asiassa antamaan päätökseen ja sen peruste-
luihin.

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

Tuottamusvaatimuksesta johtuen ei pelkkä ajoittainen liukkaus synnytä 
kaupungin vahingonkorvausvastuuta, vaan edellytyksenä on, että kun-
nossapito on tehty virheellisesti tai huolimattomasti taikka kadun kun-
nossapitoon kuuluvia tehtäviä on laiminlyöty. Lisäksi edellytetään syy-
yhteyttä virheellisen menettelyn ja aiheutuneen vahingon välillä. Kau-
pungin vastuu ei ole tuottamuksesta riippumatonta ns. ankaraa vastuu-
ta, joten pelkästään siitä, että talviolosuhteissa on tapahtunut liukastu-
minen, ei yksinään seuraa kunnossapitovelvollisen vahingonkorvaus-
vastuuta.

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

Kyseessä olevassa vahingossa merkittävänä tekijänä liukastumisessa 
on ollut aamupäivän aikana satanut vähäinen lumi, joka on peittänyt 
katujen ja jalkakäytävien pinnat. Tällöin kadun käyttäjiltä edellytetään 
olosuhteiden huomioon ottamista ja erityistä varovaisuutta heidän liik-
kuessaan talvisilla kaduilla. Kadun käyttäjien mahdollisuudesta omilla 
toimillaan pienentää onnettomuusriskiään varautumalla keliolosuhtei-
siin on mainittu esim. kunnossapitolain (669/1978) muuttamista koske-
vassa hallituksen esityksessä (HE 281/2004, ks. yksityiskohtaiset pe-
rustelut s. 16). 

Vahinkopaikalla on suorittanut tarkastusta ja kunnossapitoa kokenut 
kaupungin sopimusurakoitsija, joka on urakoinut katujen talvikunnos-
sapidon tehtäviä vuodesta 1986 lähtien. Helsingin kaupungille kyseinen 
yhtiö on suorittanut talvikunnossapidon alueurakointia vuodesta 1997 
lähtien.  

Ilmatieteen laitoksen (Kaisaniemi) havaintoaineiston mukaan vahinko-
päivänä lämpötila on kello 12.30 mennessä noussut plussan puolelle 
0,1 asteeseen pakkasyön jälkeen. Aamupäivän kevyt lumisatelu ei ole 
kerryttänyt lunta niin paljon, että kyseisen III luokan kevyenliikenteen-
väylän aurauksen lähtökynnys (5 cm) olisi ylittynyt. Vahinkopäivän lu-
misateen määräksi on mitattu yhteensä 0,3 mm.

Urakoitsijan työnjohto on päivittäin tarkkaillut alueella keliolosuhteita. 
Vahinkopaikkaa oli hiekoitettu edellisen kerran ennen vahinkoa 
3.3.2021. Tämän hiekoituksen jälkeen alueella ei ole ilmennyt tarvetta 
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lisähiekotuksille. Vähäistä lumisadetta on esiintynyt 6.-7.3.2021, mutta 
aurauksen lähtökynnys ei ole kuitenkaan ylittynyt ennen kuin 9.3.2021, 
jolloin aurauskynnys edellisen kerran ylittyi ennen vahinkopäivää. 
9.3.2021 kello 22.43 on aurattu käyttäen ns. verkkoteräauraa, joka jät-
tää auratun pinnan karheaksi ja tehokkaasti nostaa aikaisemmin tehty-
jen hiekoitusten hiekat uudelleen pintaan. 12.3.2021 on satanut lunta n. 
2 cm, jolloin aurauksen lähtökynnys ei ole ylittynyt. 13.-14.3.2021 on 
kahden vuorokauden sademäärä ollut yhteensä 7,4 mm lämpötilan 
vaihdellessa 0,1-1,2 asteen verran plussan puolella. Osa sateesta on 
kuitenkin silloin tullut lumena ja osa vetenä, joten aurauksen lähtökyn-
nys ei tällöinkään ole ylittynyt. 15.3.-19.3.2021 sää on ollut poutainen. 
Päivittäin suoritetun tarkkailun perusteella ei ole havaittu tarvetta ylei-
seen liukkaudentorjuntaan. 

Liukkaudentorjuntaa ei ole mahdollista reaaliajassa toteuttaa siten, että 
kadun mitkään osa eivät koskaan olisi liukkaat. Kaupunki katsoo, että 
tässä tapauksessa ei ole todettavissa laiminlyöntiä, tahallisuutta tai 
tuottamusta, vaan liukkaudentorjuntaa on ennen vahinkoa tehty kau-
pungin normien mukaisesti. Liukastumiseen on ollut myötävaikutta-
massa jalkakäytävän päälle satanut kevyt lumi, mikä on asettanut ja-
lankulkijoille erityisen tarpeen noudattaa huolellisuutta ja varovaisuutta 
kadulla liikuttaessa.

Lopputulos

Helsingin kaupunki ei ole vahingonkorvauslain nojalla vastuussa  liu-
kastumisen seurauksena syntyneestä vahingosta eikä hakijalla siten 
ole työtapaturma- ja ammattitautilain 270 §:ssä säädetyn mukaista ta-
kautumisoikeutta kaupunkia kohtaan vahingon johdosta suorittamansa 
vakuutuskorvauksen osalta.  

Kaupunkiympäristölautakunta katsoi, että hallintopäällikön 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 §

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) 270 §

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Helena Loikkanen, lakimies, puhelin: 310 24512
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kymp.korvausasiat(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös, vahin-
gonkorvaus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen teki-
jä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös, vahingonkorvaus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen 
alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kunta-
lain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi e-
kirjeenä 7.2.2022. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on 
saapunut 11.2.2022 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)

Oheismateriaali
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1 vahko pelipolku 20.3.2021
2 Lisäselvitys
3 Lisäselvitys oikaisuvaatimusvaihe

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös, vahin-
gonkorvaus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen teki-
jä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös, vahingonkorvaus

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Hallintopäällikkö 
03.02.2022 § 8

HEL 2021-013464 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikkö päätti hylätä hakijan ta-
kaisinsaantivaatimuksen.

Päätöksen perustelut

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö hakee takaisinsaantia maksa-
massaan liukastumisvahingossa 21396. Vaatimus koskee 20.3.2021 
noin kello 12.30 osoitteessa Pelipolku tapahtunutta liukastumista pum-
pulilumen peittämään jäiseen kohtaan jalkakäytävällä. Takaisinsaanti-
vaatimuksessa on vaadittu kaupunkia korvaamaan yhteensä 13 601,81 
euroa liukastumisen aiheuttamista kustannuksista. Vaatimuksen mu-
kaan hakija on oikeutettu takaisinsaantiin työtapaturma- ja ammattitau-
tilain 270 §:n perusteella. 

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

Kunnossapitolaki sallii kunnan antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten 
kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella on laissa asetetut vel-
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vollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Helsingin ka-
dut ja kevyen liikenteen väylät jaetaan kolmeen hoitoluokkaan katuluo-
kituksen sekä liikenteellisen merkityksen mukaan.

Saadun selvityksen mukaan vahinkopaikka on luokiteltu III luokkaan. III 
luokan kaduilta poistetaan liikennettä haittaava lumi, sohjo ja jää niin, 
että riittävä kulkukelpoisuus säilyy. Liukkaus torjutaan III luokan väyliltä 
I ja II luokan väylien jälkeen. III luokan kevyenliikenteenväylän aurauk-
sen lähtökynnys on 5 cm lunta. Toimenpideaika on 8 tuntia kuitenkin 
niin, että yöllinen lumisade aurataan klo 12 mennessä. Toimenpideaika 
alkaa siitä, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tun-
tuvan lisääntymisen. 

Ilmatieteen laitoksen Kaisaniemen säämittausasemalla tehtyjen mit-
tausten mukaan vahingon aikaan vahinkopäivänä lämpötila on kello 
12.30 noussut juuri lämmön puolelle, 0,1 asteeseen. Aamupäivän ajan 
lämpötila on yön pakkaslukemien jälkeen lähtenyt nousuun ja ollut lä-
hellä nollaa iltaan asti. Hyvin vähäistä sadetta on mitattu aamupäivän 
aikana.

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä ja -tarpeista on pyydetty 
selvitys alueen kunnossapidosta vastaavalta. Saadun selvityksen mu-
kaan Pelipolku on aurattu edellisen kerran aurauskynnyksen ylityttyä 
9.3.2021 kello 22.43. Aurauksessa käytetään verkkoteräauraa, joka jät-
tää auratun pinnan karheaksi ja nostaa aiemmin tehdyn hiekoituksen 
pintaan.

Selvityksen mukaan edellisen aurauksen jälkeen alueella on 12.3.2021 
satanut lunta 2 senttimetriä, joten aurauskynnys ei ole ylittynyt. 13.-
14.3.2021 kahden vuorokauden mitattu sademäärä on ollut yhteensä 
7,4 mm vedeksi muunnettuna, osa sateesta tullut lumena ja osa vete-
nä, joten aurauskynnys ei tuolloinkaan ole ylittynyt. Vahinkopäivänä on 
mitattu vähäistä lumisadetta, yhteensä 0,3 mm. Työnjohto on tarkkaillut 
keliolosuhteita alueella päivittäin. Ylimääräisiin kunnossapidon toimen-
piteisiin ei ole ollut tarvetta ryhtyä.

Pelkkä vahinkotapahtuma 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. Kadun kunnossapitäjä voi vapautua vahingonkor-
vausvastuustaan, jos hän voi osoittaa, että kunnossapito on hoidettu 
asianmukaisesti. Asianmukaisen kunnossapidon tasoa arvioitaessa 
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otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, 
vuorokauden aika sekä eri liikennemuotojen tarpeet.

Liukkauden torjuntaa ei myöskään ole mahdollista toteuttaa siten, että 
kadun mitkään osat eivät koskaan olisi liukkaat. Hiekoituksella ei aina 
voida täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta siinäkään tapauksessa, 
että kunnossapito on ollut asianmukaisella ja kunnossapitolain edellyt-
tämällä tasolla. Aina on jokin kohta, johon on mahdollista liukastua. Ja-
lankulkijan tulee ottaa olosuhteet huomioon ja noudattaa huolellisuutta 
ja varovaisuutta talvella liikkuessaan. (Vakuutuslautakunnan ratkaisu 
FINE-001397). On tunnettu tosiasia, että liukkaus lisääntyy lämpötilan 
vaihdellessa nollan molemmin puolin.

Tässä tapauksessa kaupungin puolelta ei ole todettavissa laiminlyöntiä, 
tahallisuutta tai tuottamusta. Asiassa saatujen selvitysten perusteella 
liukkaudentorjunta on ennen vahinkoa tehty Helsingin kaupungin nor-
mien mukaisesti. Kaupunki ei katso, vakiintunut oikeuskäytäntö huo-
mioon ottaen, laiminlyöneensä kunnossapitolain mukaisia tehtäviään, 
eikä näin ollen ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

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

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

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) 270 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 30.12.2020 § 53

Lisätiedot
Marjo Laine, valmistelija, puhelin: 310 38506

kymp.korvausasiat(a)hel.fi
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§ 554
Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 22.9.−28.9.2022 te-
kemien päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen kau-
punkiympäristön toimialan viranomaisten 22.9.−28.9.2022 tekemiä 
päätöksiä.

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

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Päätökset

Maankäyttö ja kaupunkirakenne - palvelukokonaisuus

Maankäyttöjohtaja

Päätökset

Asemakaavoitus, asemakaavapäällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tonttipäällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit, yksikön päällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, asuntotontit, tiimipäällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, yritystontit, tiimipäällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, maanhankinta, tiimipäällikkö

Päätökset

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U541000VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/lista?year=current&dkey=U51105100VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110510020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110510030VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511051003010VH1
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=U51105100301030VH1
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Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, puisto- ja viheraluesuunnittelu, yksikön pääl-
likkö

Päätökset

Rakennukset ja yleiset alueet - palvelukokonaisuus

Tekninen johtaja

Päätökset

Tilat -palvelu, tilapäällikkö

Päätökset

Tilat -palvelu, yritysvuokraustiimi, tiimipäällikkö

Päätökset

Yleiset alueet -palvelu, projektirakennuttaminen-yksikkö, yksikön päällikkö

Päätökset

Asuntotuotanto, asuntotuotantopäällikkö

Päätökset

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, yksikön päällikkö

Päätökset

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, tapahtumat ja maanvuokraus, tiimi-
päällikkö

Päätökset

Kaupunkimittauspalvelut, kaupungingeodeetti

Päätökset

Kaupunkimittauspalvelut, kartat ja paikkatiedot, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennusvalvontapalvelut, rakennusvalvontapäällikkö

Päätökset

Ympäristöpalvelut, ympäristönsuojelu ja ohjaus, yksikön päällikkö

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511051005030VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U51105200VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110520060VH1
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=U511052007020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110520050VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511053001020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U51105300103030VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110530020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511053002020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110530030VH1
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Päätökset

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 22.9.2022

Päätösasiakirjat

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

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511053004080VH1
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/rakennusten-ja-yleisten-alueiden-jaosto/rakennusten-ja-yleisten-alueiden-jaoston-paatokset
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§ 555
Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 536, 537, 538, 539, 542, 543, 544, 545, 546, 547 (A), 550, 
551 ja 554 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 539 § (Kustannusten osalta).

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistet-
tu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viran-
omainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on 
tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä.

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

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

Valitusviranomainen
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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.

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 540 §.
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Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistet-
tu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä 
tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin 
lähettämisestä.

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 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
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Puhelinnumero: 029 56 42000

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

tettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

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.
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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 541 §.

Tähän päätökseen saa hakea muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistet-
tu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 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 päivänä sen 
jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

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

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.

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
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 päätös, johon haetaan muutosta, joko alkuperäisenä tai jäljennök-
senä

 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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

5
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 547 (B), 548 (Maksun osalta:) ja 549 §: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
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Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2022 128 (138)
Kaupunkiympäristölautakunta

04.10.2022

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

 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.

6
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 548 § (Poikkeamispäätöksestä:).

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

 se, jonka oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen, päätös välittömästi 
vaikuttaa

 viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija
 sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai 

muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
 se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa 

huomattavasti vaikuttaa
 kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vai-

kuttaa
 toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena 

on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun 
edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen

 viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

Asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen pää-
töksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 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.
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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, johon 
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.

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.

7
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 552 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:
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Sähköpostiosoite:    helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

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

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

8
VALITUSOSOITUS
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Pöytäkirjan 553 ja 555 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Hallinto-oikeus ei kuitenkaan tutki kysymystä kunnan korvausvelvolli-
suudesta tai korvauksen määrästä. Vahingonkorvausasiassa toimival-
tainen tuomioistuin on yleinen alioikeus.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
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 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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

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

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Kaupunkiympäristölautakunta

Risto Rautava
puheenjohtaja

Kristina Gustafsson
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mia Haglund

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 12.10.2022.


