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Kokousaika 11.10.2022 15:30 - 19:14

Kokouspaikka Horisontti, Työpajankatu 8

Läsnä

Jäsenet

Sinnemäki, Anni apulaispormestari
läsnä § 561 - 576, saapui 15:44

Rautava, Risto varapuheenjohtaja
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Kaleva, Atte
Kivekäs, Otso poissa: § 564 (esteellinen)
Kuusela, Sami
Meri, Otto läsnä § 556 - 567, poistui 17:46
Pajunen, Jenni läsnä § 556 - 568, poistui 18:45
Isomaa, Marleena varajäsen
Koljonen, Olli-Pekka varajäsen
Koponen, Hannu varajäsen
Laak, Noora varajäsen
Rossi, Saana varajäsen

Muut

Lehmuskoski, Ville kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Hyvärinen, Silja hallintojohtaja
Pudas, Kari tekninen johtaja
Randell, Mari asiakkuusjohtaja
Laiho, Timo vs. tonttipäällikkö
Luomanen, Jussi kaupunkitila- ja maisemasuunnitte-

lupäällikkö
Manninen, Rikhard maankäyttöjohtaja
Piimies, Marja asemakaavapäällikkö
Rajala, Pasi yleiskaavapäällikkö
Ravantti, Mikko hallintopäällikkö
Walin, Laura vs. ympäristöjohtaja
Mäntymäki, Heikki viestintäpäällikkö
Lawrence, Sanna vs. hallintoasiantuntija
Nöjd, Johanna hallintosihteeri
Rangdell, Katriina lakimies
Jaakonaho, Ulla arkkitehti

asiantuntija
läsnä: § 566
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Jama, Kaisa tiimipäällikkö
asiantuntija
läsnä: § 563

Kangas, Lauri johtava liikenneasiantuntija
asiantuntija
läsnä: § 568 - 569, § 576

Kuronen, Reetta diplomi-insinööri
asiantuntija
läsnä: § 563

Leppälä, Petri arkkitehti
asiantuntija
läsnä: § 567

Linnas, Tuukka tiimipäällikkö
asiantuntija
läsnä: § 567

Palmgren Tomas, projektinjohtaja
asiantuntija
läsnä: § 568 - 569, § 576

Pasanen, Teppo liikenneinsinööri
asiantuntija
läsnä: § 565

Saarikoski, Petri arkkitehti
asiantuntija
läsnä: § 563

Tammivuori, Teo arkkitehti
asiantuntija
läsnä: § 564

Vuohtoniemi, Teemu liikenneinsinööri
asiantuntija
läsnä: § 564

Österlund, Riikka liikenneinsinööri
asiantuntija
läsnä: § 563

Salminen, Toni ict-tukihenkilö
Kiattrakoolchai, August nuorisoneuvoston jäsen

läsnä: § 560 - 576, saapui 15:42

Puheenjohtaja

Risto Rautava varapuheenjohtaja
556-562 §

Anni Sinnemäki apulaispormestari
563-576 §

Esittelijät
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Risto Rautava varapuheenjohtaja
556 §

Ville Lehmuskoski kaupunkiympäristön toimialajohtaja
557-576 §

Pöytäkirjanpitäjä

Johanna Nöjd hallintosihteeri
556-576 §
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§ Asia

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

557 Asia/2 Ilmoitusasiat

558 Asia/11 Bunkkerinaukio, Länsisatamankuja välillä Hampurinkuja-
Tyynenmerenkatu ja Hietasaarenkuja välillä Länsisatamankuja-
Tyynenmerenkatu, katusuunnitelmien hyväksyminen, Jätkäsaari

559 Asia/12 Turkhaudantie 3:n asemakaavan muuttaminen (nro 12775)

560 Asia/13 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeino-
jaostolle Ruoholahden Lepakonaukion alueen varaamisesta Kiinteistö 
Oy Helsingin Lepakolle (Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen)

561 Asia/14 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Marko Kettusen toivomusponnesta koskien Sörnäistentunnelin 
mahdollista ulosajoramppien lämmittämistä, jyrkentämistä ja lyhentä-
mistä

562 Asia/15 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Mari Rantasen toivomusponnesta selvittää mahdollisuutta si-
joittaa muistopaikkaan muistolaatta, jossa on kunkin kahdentoista Hel-
singissä syntyneen Mannerheimin-ristin ritarin nimi

563 Asia/3 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Kumpu-
lanmäen tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus 
(nro 12744)

564 Asia/4 Länsisatama, Terminaali 1:n asemakaavan muutosehdotus (nro 
12752) ja sen asettaminen nähtäville

565 Asia/5 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Pohjois-
baanan yleissuunnitelman hyväksymisestä

566 Asia/6 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Ultrama-
riinikuja 2 ja 4, tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12789)

567 Asia/7 Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Vuosaa-
ren keskustan länsiosan tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 
12767)

568 Asia/8 Vallilanraitio, katusuunnitelman hyväksyminen, Vallila, Kumpula

569 Asia/9 Mäkelänkatu, Radanrakentajan risteysalue, katusuunnitelman hyväk-
syminen, Pasila, Vallila, Kumpula
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570 Asia/16 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Elina Kauppilan ym. valtuustoaloitteesta koskien luonnon mo-
nimuotoisuuden vaikutusten arviointia maankäytön hankkeissa

571 Asia/17 Maankäyttösopimuksen tekeminen Urlus-Säätiö sr:n kanssa liittyen 
kaavamuutokseen nro 12774 (Taka-Töölö, 91-14-464-15)

572 Asia/18 Tontin uudelleenvuokraus Kiinteistö Oy Kaapelitalolle kulttuurikeskus-
ta varten (Ruoholahti, Länsisatama, tontti 20001/6)

573 Asia/19 Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalve-
luiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 
5.1.2022 § 4 (liukastuminen)

574 Asia/20 Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalve-
luiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 
30.12.2021 § 219 (autovaurio)

575 Asia/21 Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 29.9.−5.10.2022 teke-
mien päätösten seuraaminen

576 Asia/10 Vallilanlaakso, puistosuunnitelman hyväksyminen, Vallila ja Kumpula
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§ 556
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 Noora Laakin ja varatarkastajaksi jäsen Sami Kuuselan.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti puheenjohtajan eh-
dotuksesta valita pöytäkirjantarkastajaksi Tuomas Nevanlinnan sijasta 
Noora Laakin ja varatarkastajaksi Amanda Pasasen sijasta Sami Kuu-
selan. 

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 Tuomas Nevanlinnan ja varatarkastajaksi jäsen Amanda 
Pasasen.

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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§ 557
Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 21.9.2022 § 222

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille ennen 1.7.2022 varatuille 
Kalasataman, Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan Hitastonteille

HEL 2022-006810 T 10 01 01 02 

Kvsto 21.9.2022 § 223

Kampin Runeberginkatu 2 asemakaavan muuttaminen (nro 12700)

HEL 2020-011503 T 10 03 03

Kvsto 21.9.2022 § 224

Kampin Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen asemakaavan 
muuttaminen (nro 12708) 

HEL 2019-005098 T 10 03 03

Kvsto 21.9.2022 § 225

Meilahden Tukholmankatu 10 asemakaavan muuttaminen (nro 12745) 

HEL 2018-010678 T 10 03 03

Pöytäkirja 21.9.2022

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 310 64373

marianne.hirsikko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

https://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2022&ls=11&doc=Keha_2022-09-21_Kvsto_15_Pk
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 310 64373

marianne.hirsikko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 558
Bunkkerinaukio, Länsisatamankuja välillä Hampurinkuja-
Tyynenmerenkatu ja Hietasaarenkuja välillä Länsisatamankuja-
Tyynenmerenkatu, katusuunnitelmien hyväksyminen, Jätkäsaari

HEL 2022-006586 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä seuraavat liitteenä olevat 
katusuunnitelmat:

 Bunkkerinaukio välillä Hampurinkuja-Länsisatamankuja-
Tyynenmerenkatu-Kortteli 20821 piirustus nro 31740/1 (liite 2) 

 Länsisatamankuja välillä Hampurinkuja-Tyynenmerenkatu piirustus 
nro 29497/1 (liite 5) 

 Hietasaarenkuja välillä Länsisatamankuja-Tyynenmerenkatu piirus-
tus nro 29491/4 (liite 7) 

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan esityksen 
nro 11 kokouksen kolmantena asiana.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Katariina Verkamo, projektinjohtaja, puhelin: 310 20706

katariina.verkamo(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro 31740/1
2 Suunnitelmapiirustus nro 31740/1
3 Koostepiirustus nro 31740/2
4 Suunnitelmaselostus nro 29497/1
5 Suunnitelmapiirustus nro 29497/1
6 Suunnitelmaselostus nro 29491/4
7 Suunnitelmapiirustus nro 29491/4
8 Vuorovaikutusmuisto
9 Muistutusten käsittely

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman 
hyväksyminen
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun ylei-
sen alueen suunnitelman hyväksyminen
Liite 2
Liite 5
Liite 7

Muistuttajat Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Katusuunnitelmien alue sijaitsee Jätkäsaaressa, Helsingin Sataman 
Länsiterminaalin välittömässä läheisyydessä. Terminaalirakennus ja 
laivalaiturit sijaitsevat alueen kaakkoispuolella. Alue rajautuu Tyynen-
merenkatuun ja Hampurinkujaan, sekä nykyisiin rakennuksiin. Alueella 
sijaitsee nykyisin raitiotien sähkönsyöttöasema sekä väliaikainen pysä-
köintialue.

Katusuunnitelmat pohjautuvat voimassa olevaan asemakaavaan nro 
12173 (tullut voimaan 5.6.2017). Suunnitellut ratkaisut ovat periaatteil-
taan asemakaavan yhteydessä esitetyn liikennesuunnitelman nro 
6571-3 mukaiset. Kadun suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa 
asemakaavan mukainen rakentaminen, parantaa kävelyn ja pyöräilyn 
edellytyksiä kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti, sekä lisätä 
katuvihreän määrää urbaanissa ympäristössä. Katusuunnitelmilla mah-
dollistetaan asemakaavan nro 12173 mukaisen tavarasatama-aikaisen 
talletusvarasto Bunkkerin muuttamisen julkisia palveluita ja asumista 
sisältäväksi hybridirakennukseksi.

Katusuunnitelmien alueella tai sen läheisyydessä ei ole uhanalaisia 
luontotyyppejä tai -lajeja.

Suunnitelma

Bunkkerinaukio välillä Hampurinku-
ja−Länsisatamankuja−Tyynenmerenkatu-Kortteli 20821 suunnitelmapii-
rustus nro 31740/1 (liite 2)

Bunkkerinaukio on uusi rakennettava katuaukio. Aukiolle rakennetaan 
raitiotien kääntölenkki. Kääntölenkin ympäristöön rakennetaan moni-
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puolisia virkistysarvoa lisääviä istutusalueita sekä vihersaumattuja ki-
veyksiä. 

Länsisatamankuja välillä Hampurinkuja−Tyynenmerenkatu suunnitel-
mapiirustus nro 29497/1 (liite 5)

Länsisatamankuja on uusi rakennettava jalankulku- ja pyörätieyhteys. 
Kuja tulee toimimaan alueen pyöräilyn ja jalankulun pääreittinä sekä 
pelastustien ajoreittinä. Kuja kivetään pääosin luonnonkivilaatalla.

Hietasaarenkuja välillä Länsisatamankuja−Tyynenmerenkatu suunni-
telmapiirustus nro 29491/4 (liite 7)

Hietasaarenkuja on nykyinen jo osittain rakennettu katuaukio. Hieta-
saarenkujalle istutetaan lehtipuita, joita suojaa ympyränmuotoinen 
luonnonkivimuuri. Aukiolla sijaitsee huoltoliikenteen kääntöpaikka, joka 
toimii lisäksi pelastustienä. Alueelle sijoitetaan ajoa rajaavia pyöreitä 
pollareita. Alue kivetään eri harmaan sävyisillä luonnonkivilaatoilla. 

Suunnitelmien tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevista suunnitelma-
selostuksista (liitteet 1,4 ja 6). Koostepiirustus on liitteenä 3.

Kadut on suunniteltu niin, että ne sopeutuvat asemakaavan mukaiseen 
ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden 
vaatimukset.

Vuorovaikutus ja yhteistyösopimus

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

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

Katusuunnitelmaluonnokset ovat olleet esillä Helsingin kaupungin in-
ternetsivuilla 9.3.−22.3.2022 välisen ajan. Esillä olosta ja mahdollisuu-
desta mielipiteen esittämiseen on tiedotettu alueen talouksiin postitetul-
la tiedotekirjeellä, kaupungin verkkosivuilla ja Helsingin uutiset- lehdes-
sä 9.3.2022 julkaistulla ilmoituksella.
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Asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon, joka on liitteenä 8.

Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet nähtävillä kaupunkiympäristön 
asiakaspalvelupisteessä ja Helsingin kaupungin verkkosivuilla 
8.6.−21.6.2022 välisen ajan. Suunnitelman nähtävillä olosta ja mahdol-
lisuudesta 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 3 muistutusta.

Muistutusten käsittely

Muistutusten käsittelystä on laadittu erillinen liiteasiakirja, joka on liit-
teenä 9.

Muistutukset eivät aiheuta muutoksia laadittuihin katusuunnitelmiin. 
BadBadBoy-patsaan uudelleen sijoittaminen katutilaan varmistetaan 
vielä kadun rakennussuunnitteluvaiheessa. 

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelmien rakennuskustannukset ovat 1 800 000 euroa 
(alv. 0 %). Kustannukset jakautuvat seuraavasti:

  

 yht. euroa (alv. 0 %) euroa/m² (alv. 0 %)
Bunkkerinaukio 1,42 milj. 395 
Länsisatamakuja 160 000 295 
Hietasaarenkuja 150 000 325 

Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 23 330 euroa 
(alv. 0 %).

Katujen rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan 
talousarvioehdotuksessa vuodesta 2027 alkaen. Kadut rakennetaan 
vaiheittain ja osin niiden toteuttaminen edellyttää Bunkkerirakennuksen 
rakentumista ensin. Katujen viimeistely tehdään alueen korttelien val-
mistuttua.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 08 02 Projektialueiden ka-
dut.

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

Toimivalta

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

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Katariina Verkamo, projektinjohtaja, puhelin: 310 20706

katariina.verkamo(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro 31740/1
2 Suunnitelmapiirustus nro 31740/1
3 Koostepiirustus nro 31740/2
4 Suunnitelmaselostus nro 29497/1
5 Suunnitelmapiirustus nro 29497/1
6 Suunnitelmaselostus nro 29491/4
7 Suunnitelmapiirustus nro 29491/4
8 Vuorovaikutusmuisto
9 Muistutusten käsittely

Oheismateriaali

1 Muistutus 1
2 Muistutus 2
3 Muistutus 3

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun ylei-
sen alueen suunnitelman hyväksyminen
Liite 2
Liite 5
Liite 7

Muistuttajat Esitysteksti
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Tiedoksi

Hallinto- ja lakipalvelut, tietopalvelut
Rakennukset ja yleiset alueet, tilat
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§ 559
Turkhaudantie 3:n asemakaavan muuttaminen (nro 12775)

HEL 2020-008733 T 10 03 03

Hankenumero 4003_11

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 hyväksyä 11.10.2022 päivätyn asemakaavan muutoksen piirustuk-
sen nro 12775 (liite nro 3). Asemakaavan muutos koskee 38. kau-
punginosan (Malmi, Ylä-Malmi) korttelin 38101 tonttia 2.

 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 hakijoilta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

o Kiinteistö Oy Torino Asset c/o Premico Management Oy: 
4 000 euroa

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan esityksen 
nro 12 kokouksen neljäntenä asiana.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Teija Patrikka, arkkitehti, puhelin: 310 26949

teija.patrikka(a)hel.fi
Kaisa Jama, tiimipäällikkö, puhelin: 310 22980

kaisa.jama(a)hel.fi

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

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutoksen nro 12775 kartta, päivätty 11.10.2022
4 Asemakaavan muutoksen nro 12775 selostus, päivätty 11.10.2022, 

päivitetty Kylk:n 11.10.2022 päätöksen mukaiseksi
5 Havainnekuva
6 Tilastotiedot
7 Vuorovaikutusraportti päivätty 4.5.2022, täydennetty 11.10.2022
8 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, asemakaavan 
muuttaminen

Kustannusten osalta: Hallintovalitus, tavallinen tiedoksian-
to

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, asemakaavan muut-
taminen
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Liite 7

Ne muistutuksen esittäneet, 
jotka ovat ilmoittaneet osoit-
teensa

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan muut-
taminen
Liite 7

Helsingin seudun ympäristö-
palvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan muut-
taminen
Liite 7

Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan muut-
taminen
Liite 3
Liite 4
Liite 7

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan muut-
taminen
Liite 7

Kymp/Talouden tuki

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee liike- ja toimistoraken-
nustonttia Malmin aseman läheisyydessä. Tontti rajautuu Malmin 
kauppatiehen, Örskintiehen ja Turkhaudantiehen. 

Tontin käyttötarkoitusta muutetaan niin, että asuinkäyttö vakiintuu ja 
poikkeamisluvalla rakennettua nuorisoasuntolaa voidaan jatkossa käyt-
tää asuinkerrostalona. Muutos mahdollistaa tontin monipuolisen asun-
tokäytön. Kaavassa ratkaistaan erityisesti asumisen viihtyisyys- ja tur-
vallisuuskysymyksiä liikenteellisesti keskeisellä paikalla. Kaavaratkaisu 
mahdollistaa maanvaraisen pihan. Tontin pihaa suojataan melulta ja 
viihtyisyyttä parannetaan myös vähentämällä pihalta autopaikkoja. Pie-
ni osa korttelialuetta liitetään katualueeseen. 

Uutta asuntokerrosalaa on 4 100 k-m2. Vastaava määrä liike- ja toimis-
tokerrosalaa vähenee. Tontin tehokkuusluku on e= 1,94. Asukasmää-
rän laskennallinen lisäys on noin 100 asukasta, mutta koska tontti jo on 
asuinkäytössä, alueen todellinen asukasmäärä ei juuri muutu. 

Hakijan tarkoituksena on säilyttää nykyinen rakennus. Kaavassa on 
kuitenkin määräyksiä myös sitä tilannetta varten, että nykyinen raken-
nus korvattaisiin uudisrakennuksella. Kaavaratkaisu mahdollistaa myös 
toimitilaa. Mikäli nykyinen rakennus korvattaisiin uudella, tulisi 10 % 
kerrosalasta käyttää liike-, toimisto-, työ- ja palvelutiloja varten. Perus-
korjauksen yhteydessä voidaan asemakaavassa merkityn kerrosalan 
lisäksi rakentaa 150 k-m2 liike-, toimisto-, työ- ja palvelutiloja.

Koska tontti sijoittuu julkisen liikenteen kannalta erittäin hyvin saavutet-
tavalle alueelle, autopaikkavaatimuksia lievennetään Malmin keskustan 
suunnitteluperiaatteita tulkiten. Pyöräilyn olosuhteita parannetaan pyö-
räpaikkoja koskevilla kaavavelvoitteilla.  Kaavaratkaisun melun- ja täri-
näntorjuntaa koskevat määräykset luovat edellytykset terveellisen, tur-
vallisen ja viihtyisän asuinympäristön toteuttamiselle.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että asuinra-
kennuskäyttöön rakennetun talon alkuperäinen käyttö jatkuu ja mahdol-
lisuudet käyttää pihamaata oleskeluun paranevat. Jatkossa tonttia voi 
käyttää liike- ja toimitilarakentamiseen vain pienimuotoisesti. Käyttötar-
koituksen muutos lisää keskustan palveluihin tukeutuvaa asumista 
asemanseudulla.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana
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Kaavaratkaisu toteuttaa kaupunkistrategian tavoitteita siten, että muu-
tos tukee Malmin kaupunkiuudistuksen tavoitteita elinvoiman lisäämi-
seksi ja asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden tunteen parantami-
seksi. Yhtenä tavoitteena on pidentää nykyisen rakennuksen elinkaarta 
ja osaltaan edistää kaupungin hiilineutraalisuustavoitteita. Muutoksella 
halutaan myös kannustaa kestävien liikkumismuotojen käyttöön ja hel-
pottaa erityisesti pyörien käyttöä. Hakijan tavoitteena on käyttää nykyis-
tä rakennusta tavanomaisessa vuokra-asuntokäytössä. 

Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Malmin keskustan suunnittelu-
periaatteet 1.6.2021 jatkosuunnittelun pohjaksi.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Malmin kauppatie ja Örskintie ovat alueellisia kokoojakatuja, jotka välit-
tävät liikennettä Malmin ydinkeskustaan. Malmin kauppatien vastapäi-
selle puolelle sijoittuva Malmin vanha asema on asemakaavalla suojel-
tu valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
(RKY2009). 

Tontilla on vuonna 2000 nuorisoasuntolaksi valmistunut asuinrakennus. 
Pääosaltaan neljän kerroksen korkuisen rakennuksen eteläosa on kuu-
den kerroksen korkuinen. Betonirunkoisen rakennuksen julkisivut ovat 
pääosin maalattua betonia ja valkobetonia. 72:sta asunnosta noin 32 % 
on yksiöitä ja loput kaksioita.  Maantasokerroksessa on asuntojen li-
säksi varasto- ja väestösuojatiloja, sauna- ja pesula- sekä askarteluti-
lat. Pihalla on 16 autopaikkaa, jätekatos sekä leikkipaikka.  Tontin ete-
läkulmassa jalkakäytävä sijoittuu pieneltä alaltaan tontille. Pääradan ja 
katujen liikenne aiheuttaa tontille ympäristöhäiriöitä.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1993. Kaavassa alue on 
liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K), jolle saa rakentaa myös 
hotellin. Turkhaudantien puoleinen maantasokerros on rakennettava lii-
ke-, toimisto- ym. vastaaviksi tiloiksi. Rakennusoikeus on 4 100 k-m2. 
Suurimmat sallitut kerrosluvut ovat neljä ja viisi. Tontille on osoitettu 
maanalainen tila. Majoitustiloille on annettu julkisivun ääneneristävyys-
vaatimuksia. 

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

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. 
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Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Viranomaisyhteistyö

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

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

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta saa-
duissa kannanotoissa Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhty-
mä totesi, että kaavamuutos ei edellytä vesihuollon lisärakentamista ja 
kaupunginmuseo piti asemakaavamääräysten tarkennuksia hyvänä, sil-
lä ne vastaavat paremmin nykyisiä ja tulevia toimintoja.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat lasimateriaalin käyttöön. Mielipiteet on otettu 
huomioon kaavoitustyössä siten, että kaava ei velvoita läpinäkyvän ma-
teriaalin käyttöön meluesteessä ja kaavamääräyksellä on myös säädel-
ty lasin määrää meluesteessä.  

Kirjallisia mielipiteitä saapui yksi kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 4.5.– 2.6.2022

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

Kaavaehdotuksesta tehtiin yksi muistutus.  Muistutuksessa esitettiin 
huomautuksia törmäysriskistä, jonka meluesteen lasiosat linnuille ai-
heuttavat. 

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat tontil-
la kulkevan kaapelireitin huomioimiseen ennen kaivuutöitä. 

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
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 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 kaupunginmuseo

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole ollut tarkoi-
tuksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen 
huomautusten johdosta. 

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

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyvät tarvittavat maankäyttösopi-
musmenettelyt on saatettu päätökseen. Maankäyttösopimus on allekir-
joitettu 6.9.2022 (tonttipäällikön päätös § 47, 19.8.2022).

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Sovelletut säännökset

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

Toimivalta

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

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Teija Patrikka, arkkitehti, puhelin: 310 26949

teija.patrikka(a)hel.fi
Kaisa Jama, tiimipäällikkö, puhelin: 310 22980

kaisa.jama(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutoksen nro 12775 kartta, päivätty 11.10.2022
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4 Asemakaavan muutoksen nro 12775 selostus, päivätty 11.10.2022
5 Havainnekuva
6 Tilastotiedot
7 Vuorovaikutusraportti päivätty 4.5.2022, täydennetty 11.10.2022
8 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Mielipide
2 Muistutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, asemakaavan 
muuttaminen

Kustannusten osalta: Hallintovalitus, tavallinen tiedoksian-
to

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, asemakaavan muut-
taminen
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Liite 7

Ne muistutuksen esittäneet, 
jotka ovat ilmoittaneet osoit-
teensa

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan muut-
taminen
Liite 7

Helsingin seudun ympäristö-
palvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan muut-
taminen
Liite 7

Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan muut-
taminen
Liite 3
Liite 4
Liite 7

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan muut-
taminen
Liite 7

Kymp/Talouden tuki

Tiedoksi
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Kymp/Asemakaavoituspalvelu (kuulutus) tiedoksianto
Kaupunginmuseo

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 1.6.2022

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 3.1.2022
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§ 560
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elin-
keinojaostolle Ruoholahden Lepakonaukion alueen varaamisesta 
Kiinteistö Oy Helsingin Lepakolle (Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö 
Ilmarinen)

HEL 2022-011285 T 10 01 01 00

Porkkalankatu 1, Lepakonaukio 2

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan esityksen 
nro 13 kokouksen viidentenä asiana.

Pöydällepanoehdotus:
Silja Borgarsdottir Sandelin: Pyydän asian pöydälle

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le Silja Borgarsdottir Sandelinin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Katharina Mead, erityisasiantuntija, puhelin: 310 25452

katharina.mead(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijainti ja varausaluekartta
2 Erityiset varausehdot
3 Yleiset varausehdot
4 Hakemus
5 Havainnekuva

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallituksen elinkeino-
jaostolle alueen varaamista Ruoholahden Lepakonaukion ympäristöstä 
Kiinteistö Oy Helsingin Lepakolle (y-tunnus 1552114-0) toimitilahank-
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keen kehittämistä ja toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (ke-
hittämisvaraus) seuraavin ehdoin:

 Suunnittelualue on liitekartan 1 mukainen alue kiinteistöstä 
91-20-9908-0102. Alueen pinta-ala on noin 1 200 m².

 Kehittämisvaraus on voimassa 31.12.2024 saakka.
 Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteen 2 erityisiä ja 

liitteen 3 yleisiä varausehtoja.

(L1120-145)

Tiivistelmä

Ruoholahti on keskeinen ja kehittyvä toimitila-alue kantakaupungissa 
erinomaisten liikenneyhteyksien äärellä. Alueen kehittämiseksi esite-
tään varattavaksi osaa Lepakonaukion sekä Itämerensolan alikulkutun-
nelin alueesta Keskinäiselle Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle. Varausai-
kana tutkittaisiin alueen toimitilarakentamisen potentiaalia ja aukioalu-
een kehittämistä. Torin laidalla sijaitsee Ilmarisen omistama toimistora-
kennus Kiinteistö Oy Helsingin Lepakko, jonka laajentamista varausai-
kana on tarkoitus tutkia. 

Esittelijän perustelut

Hakemus ja tietoja hakijasta

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen pyytää 20.5.2022 päivätyllä 
hakemuksellaan Lepakonaukion ympäristön varaamista korttelin kehit-
tämiseksi. 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen omistaa Helsingin Ruoho-
lahdessa, osoitteessa Porkkalankatu 1/Salmisaarenkatu 9 sijaitsevan 
kiinteistön 91-20-790-4, Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Lepakon (jäl-
jempänä ”KOy Helsingin Lepakko”) osakekannan sekä kiinteistöllä si-
jaitsevan olemassa olevan, vuonna 2002 valmistuneen toimistokäytös-
sä olevan rakennuksen. 

Ilmarinen Suomen suurin yksityinen työeläkevakuutusyhtiö. Yhtiö tarjo-
aa lakisääteisiä työntekijän ja yrittäjän eläkevakuutuksia Suomessa 
toimiville työnantajille ja yrittäjille.

Varaushakemus on oheismateriaalissa.

Hankkeen kuvaus

Varausaikana hakija tutkii Lepakonaukion kehittämispotentiaalia ja ole-
van toimistorakennuksen laajennuksen edellytyksiä ja laatii yhteistyös-
sä kaupungin kanssa varausalueelle hanke- ja toteutussuunnitelman 
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mahdollista jatkokehitystä varten. Suunnitelman on tarkoitus tuottaa 
ehdotus siitä, miten aluetta voisi täydennysrakentaa ja aukioalueen 
viihtyisyyttä parantaa aukion jalankulku- ja pyöräliikenneyhteydet huo-
mioiden. 

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen esittää lisärakentamisen ke-
hittämistä Lepakonaukion alueelle, joka on osittain kaupungin ja osit-
tain Ilmarisen omistuksessa. Hanketta on valmisteltu alun perin Ilmari-
sen aloitteesta. Yhteensovitus Ruoholahden täydennysrakentamisen 
muiden hankkeiden kanssa on käynnistetty kaavoituksen osalta syksyl-
lä 2021.

Lähtökohtana on tarve uudentyyppiselle toimistotilalle olemassa olevaa 
toimitilarakennusta laajentamalla sekä nykyisen rakennuksen kokous- 
ja palvelutilakokonaisuuden kapasiteetin hyödyntäminen ja tehostami-
nen. Laajennusosa liitetään olemassa oleviin tiloihin alkuperäistoteu-
tuksen mahdollisuuksia noudattaen. Rakennuksen eteläinen siipiosa 
Porkkalankadun puolella on käyttöarvoltaan vähäinen ja se on tarkoitus 
purkaa laajennuksen myötä.

Kaavoitus- ja viitesuunnitteluvaiheessa suunnittelijana toimii Arkkitehti-
toimisto Helin & Co Oy, joka on suunnitellut nykyisen toimistoraken-
nuksen.

Ilmarisen tavoitteena on kehittää aluetta myös ympäristön näkökulmas-
ta tehokkaasti ja alueen ilmeeseen sopivalla modernilla tavalla, jolloin 
hankkeessa käytettävän rakennusoikeuden tavoite on 22 000 - 28 000 
kerrosneliömetriä. Suunnitelma uudesta toimistorakennuksesta sovite-
taan paitsi nykyisiin rakennuksiin, niin siinä myös huomioidaan lähialu-
een muut asemakaavahankkeet. Varausaikana varaaja myötävaikuttaa 
ja yhteensovittaa osaltaan Itämerensolan alikulkutunnelin mahdollises-
ta uudelleenlinjaamisesta johtuvia muutoksia Lepakonaukion puolella.

Yleiskaava 2016:ssa alue on Kantakaupunki C2 –aluetta. Varausalue 
on voimassa olevassa asemakaavassa katualuetta. Kaupunki omistaa 
varausalueen. 

Varausehdot ja tontinluovutus

Varausehdot liitteessä 2.

Alueen kehittämistä tutkitaan tiiviissä yhteistyössä kaupungin kanssa ja 
järjestetään riittävää vuorovaikutusta. Kehittämisvarausaikana kaavoi-
tettava tontit tullaan todennäköisesti luovuttamaan myymällä. Luovu-
tusmuodosta ja -ehdoista päätetään kuitenkin myöhemmin erikseen 
tonttivarauksessa asemakaavoituksen edetessä.
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Toimivalta

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää hallintosäännön 8 luvun 
2 § 1 momentin 7 kohdan mukaan kaupungin omistamien yritys- ja teol-
lisuustonttien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Katharina Mead, erityisasiantuntija, puhelin: 310 25452

katharina.mead(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijainti ja varausaluekartta
2 Erityiset varausehdot
3 Yleiset varausehdot
4 Hakemus
5 Havainnekuva

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu 
tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Kymp/Make/Maanvuokrajärjestelmä Esitysteksti

Tiedoksi

Kanslia/Villeneuve, Linden, Sippola-Alho, Rämö
Kanslia/Sipilä, Maarttola
Kymp/Maka/Aska/Kaijansinkko, Huhtaniemi
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§ 561
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Marko Kettusen toivomusponnesta koskien Sörnäisten-
tunnelin mahdollista ulosajoramppien lämmittämistä, jyrkentämistä 
ja lyhentämistä

HEL 2021-013441 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Sörnäistentunneli on noin 1,6 km pitkä autoliikenteen tunneli, joka yh-
distää Hermannin rantatien ja Sörnäisten rantatien vieden näiden pää-
katujen välisen liikenteen maan alle. Sörnäistentunnelin vuonna 2020 
tarkistetun yleissuunnitelman mukaan pohjoisen avorampin pituus on 
noin 184 m ja eteläisen noin 183 m. Tunnelin vaaka- ja pystygeometria 
on suunniteltu yleissuunnitelmassa, mutta ne tarkentuvat vielä toteu-
tussuunnittelussa.

Yli 500 m pitkien, TEN-tieverkolle sijoittuvien tunneleiden minimiturval-
lisuusvaatimukset on kirjattu niin sanottuun EU:n tunnelidirektiiviin (Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/54/EY, annettu 29 päi-
vänä huhtikuuta 2004, Euroopan laajuisen tieverkon tunnelien turvalli-
suutta koskevista vähimmäisvaatimuksista). Väylävirasto noudattaa di-
rektiivin vaatimuksia mahdollisimman pitkälle myös muulla maantiever-
kolla. Tunnelidirektiivi ei sido niin sanottujen kaupunkitunneleiden 
suunnittelua ja toteutusta, mutta käytännössä tunnelidirektiivi on turval-
lisuussyistä tunneleiden suunnittelun lähtökohta myös Helsingissä. 
Sörnäistentunneli on osa Helsingin pääkatuverkkoa ja tärkeä osa sa-
tamayhteyttä. Raskaan liikenteen osuus Sörnäistentunnelin liikenne-
määrästä on noin 8 %.

EU:n tunnelidirektiivissä todetaan, että jos tunnelin kaltevuus on yli 3 
prosenttia, turvallisuuden varmistamiseksi on toteutettava lisätoimenpi-
teitä ja/tai tehostettuja toimenpiteitä riskianalyysin perusteella. Yli 5 
prosentin pitkittäissuuntaista kaltevuutta ei sallita uusissa tunneleissa, 
paitsi jos se on ainoa mahdollisuus maantieteellisten seikkojen vuoksi.

Pituuskaltevuuden maksimisuuruutta ohjaa ennen kaikkea turvallisuus.  
Sörnäistentunnelista on laadittu riskianalyysi ja turvallisuuskonsepti. 
Sörnäistentunnelin turvallisuusperiaatteena on turvallinen liikennöinti 
tunnelissa, onnettomuuksien ehkäisy, tapahtuneiden onnettomuuksien 
seurausten minimointi sekä mahdollistaa riittävät toimintaedellytykset 
pelastustoimelle. 
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Liukkaudentorjuntaa lukuun ottamatta avoramppien sulana pito ei rat-
kaise pituuskaltevuuden kasvattamisesta aiheutuvia muita ongelmia tai 
riskejä. Jyrkässä alamäessä nopeudet kasvavat herkästi ja riskit eri-
tyyppisille liikenneonnettomuuksille kasvavat, jos tunnelin pysty- ja 
vaakageometrioiden suhdetta muutetaan kovin paljon. Sörnäistentun-
nelin liikenne joutuu säännöllisesti pysähtymään avorampille, jolloin eri-
tyisesti raskaan liikenteen liikkeellelähtö vaikeutuu ja hidastuu, mitä jyr-
kempi pituuskaltevuus on. Tämä lisää myös polttoaineen kulutusta ja 
päästöjä. 

Ramppien lyhentäminen ei vaikuta jalankulkuyhteyksiin, sillä ympäröi-
vien katujen risteysvälit ja siten suojateiden väliset etäisyydet eivät 
muutu. Tunneliin ei saa ulottua seisovaa jonoa, joten tunnelista ulosa-
javille pitää varata riittävästi tilaa. Tämä estää suojateiden toteuttami-
sen ajoramppien yläpäähän risteysalueita lähemmäksi.

Edellä mainituista syistä johtuen avoramppeja ei ole perusteltua tehdä 
jyrkempänä kuin 5 %. 

Sörnäistentunnelin pohjoispään jatkosuunnittelussa avorampin pysty-
geometriaa on suunnitteluohjeiden ja suositusarvojen puitteissa muu-
tettu siten, että ramppi on lyhentynyt noin 40 m hankesuunnitelmaan 
nähden. Ratkaisu helpottaa myös Hermannin rantatien poikki menevän 
kunnallistekniikan toteutusta ja on kokonaistaloudellisesti paras ratkai-
su. 

Sörnäistentunnelin eteläpään osalta jatkosuunnittelu ei ole vielä käyn-
nistynyt. On kuitenkin erittäin todennäköistä ja tavoitteiden mukaista, 
että alueen tulvasuojelu tullaan tekemään Hanasaaren alueen asema-
kaavoituksen ja maankäytön muutosten yhteydessä. Tällöin ei ole tar-
vetta nostaa Sörnäistentunnelin avoramppien yläpäätä tulvakoron ylä-
puolelle, jolloin tunnelista noustava matka lyhenee ja avorampin pituus 
on noin 30 m pienempi hankesuunnitelmavaiheeseen nähden.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan esityksen 
nro 14 kokouksen kuudentena asiana.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Riikka Österlund, liikenneinsinööri: 310 37312

riikka.osterlund(a)hel.fi

Liitteet
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1 Kettunen. Marko, toivomusponsi, Kvsto 24.11.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi

Valtuutettu Marko Kettunen on tehnyt 24.11.2021 seuraavan toivomus-
ponnen:          

"Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta, voidaanko 
tunnelin ulosajorampit lämmittää, jolloin niitä saataisiin jyrkemmiksi, jol-
loin niiden pituutta voitaisiin lyhentää ja niiden vaatima tila pienenisi."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 31.3.2022 mennessä.

Kaupunginkanslia on myöntänyt lausunnon antamiselle lisäaikaa 
26.10.2022 saakka. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Riikka Österlund, liikenneinsinööri: 310 37312

riikka.osterlund(a)hel.fi

Liitteet

1 Kettunen. Marko, toivomusponsi, Kvsto 24.11.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 562
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mari Rantasen toivomusponnesta selvittää mahdolli-
suutta sijoittaa muistopaikkaan muistolaatta, jossa on kunkin kah-
dentoista Helsingissä syntyneen Mannerheimin-ristin ritarin nimi

HEL 2022-008085 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta totesi, että itsessään puiston nimeämi-
nen kunnioittaa Mannerheim-ristin ritareita. Myös ritareiden nimien ker-
tominen Ruskeasuon Mannerheim-ristin ritareiden aukiolla on kannatet-
tavaa.

Tämä voidaan toteuttaa eri tavalla, kuten muistokivellä, jossa on rita-
reiden nimet. 

Kaupungin linjauksen mukaisesti henkilöitä koskevien muistomerkkien 
tulee olla ulkopuolisen tahon rahoittamia. Tässä tapauksessa muisto-
merkki voisi olla esimerkiksi kivi ja siihen kiinnitetyt nimilaatat. Muisto-
merkin kaikki suunnittelu kuuluu lahjoittajalle. Kaupunki ottaa vastaan 
muistomerkin lahjoituksena ja hyväksyy lupaprosessiensa mukaisesti 
hakijan laatiman toteutussuunnitelman, joka sisältää perustamissuunni-
telman. Kaupunki puolestaan vastaa muistomerkin perustusten kustan-
nuksista, jotka voivat olla mittavia.

Jos muistomerkkihanke ei etenisi, kaupunkiympäristön toimiala varau-
tuu sijoittamaan aukiolle opastaulun, josta käy ilmi muun muassa hel-
sinkiläisten Mannerheim-ristin ritareiden nimet.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan esityksen 
nro 15 kokouksen seitsemäntenä asiana.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Anna Böhling, tiimipäällikkö: 310 37211

anna.bohling(a)hel.fi

Liitteet
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1 Rantanen Mari, toivomusponsi, Kvsto 15.6.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi

Valtuutettu Mari Rantanen on tehnyt 15.6.2022 seuraavan toivomus-
ponnen:          

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta sijoittaa 
muistopaikkaan muistolaatta, jossa on kunkin kahdentoista Helsingissä 
syntyneen Mannerheimin-ristin ritarin nimi.

Lausuntopyyntö

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

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Anna Böhling, tiimipäällikkö: 310 37211

anna.bohling(a)hel.fi

Liitteet

1 Rantanen Mari, toivomusponsi, Kvsto 15.6.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 563
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, 
Kumpulanmäen tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muuto-
sehdotus (nro 12744)

HEL 2019-001535 T 10 03 03

Hankenumero 0945_3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti 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 päätti

 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.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan kolman-
nen esityksen kokouksen kahdeksantena asiana.

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Petri Saarikoski, tiimipäällikkö 
Kaisa Jama, diplomi-insinööri Reetta Kuronen ja liikenneinsinööri Riik-
ka Österlund. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokoukses-
ta.

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Palautusehdotus:
Marleena Isomaa: Kyseessä on asemakaavan muutosehdotus, jossa 
hävitettäisiin puustoalue vilkkaasti liikennöidyn tien varrelta, opiskelija-
kampuksen alueelta. Tämä on vastoin sitä kaupunkien rakentamisstra-
tegiaa, jota noudatetaan tällä hetkellä kaikissa valveutuneissa EU-
maissa. Opiskelijoiden asumisviihtyvyyteen ei tule suhtautua vähättele-
västi. Kyseinen puustoalue vaikuttaa nuorten aikuisten henkiseen ja 
fyysiseen terveyteen, suojaten liikenteen melulta sekä parantaen alu-
een ilmanlaatua. Esitetyssä kaavaehdotuksessa annetaan virheellinen 
kuva siitä, että kortteleiden keskelle jäävä puustoalue säilyisi. Raken-
nusvaiheessa puut joudutaan kaatamaan, jotta työmaalla pystytään 
operoimaan. Kyseinen kaavaehdotus tuleekin palauttaa ja kaavaehdo-
tukseen tulee tehdä muutokset, jossa Kustaa Vaasan tien ja korttelei-
den väliin jätetään vähintään 30 metrin puustovyöhyke. On selvä että 
kaupunkia halutaan rakentaa ripeästi ja sujuvasti. Mutta esitetyissä 
asemakaavan muutosehdotuksissa tulee jo lähtökohtaisesti huomioida 
paremmin kaavan ominaisuudet ja sijainti, sekä alueella asuvien asu-
misviihtyisyys. Mikä tarkoittaa käytännössä myös sitä että samaa kort-
telimallia ei voida esittää toistuvasti, alueen ominaisuuksista riippumat-
ta. 

Marleena Isomaan palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lautakunta katsoo, että päiväkotihanketta ei tule 
käynnistää korvaamaan olemassa olevia päiväkoteja vaan että se 
käynnistetään silloin kun näille uusille paikoille on tarve.

Kannattaja: Otso Kivekäs

1 äänestys

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

Jaa-äänet: 9
Silja Borgarsdottir Sandelin, Marleena Isomaa, Atte Kaleva, Olli-Pekka 
Koljonen, Hannu Koponen, Sami Kuusela, Otto Meri, Jenni Pajunen, 
Risto Rautava

Ei-äänet: 4
Otso Kivekäs, Noora Laak, Saana Rossi, Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen 
äänin 9 - 4.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2022 30 (125)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/3
11.10.2022

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

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 11.10.2022
4 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12744 selostus, 

päivätty 7.12.2021, muutettu 11.10.2022, päivitetty Kylk:n 11.10.2022 
päätöksen mukaiseksi

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

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

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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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 
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-
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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-
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
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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

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.
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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-
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
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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

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
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Liite 8
Ne muistutuksen esittä-
neet, jotka ovat ilmoitta-
neet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 9

Tiedoksi

Kaupunginkanslia tiedoksianto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 04.10.2022 § 545

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 31.1.2022
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§ 564
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 

 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 esitti 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.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan neljännen 
esityksen kokouksen yhdeksäntenä asiana.

Esteelliset: Otso Kivekäs (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta)

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Teo Tammivuori ja liikennein-
sinööri Teemu Vuohtoniemi. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jäl-
keen kokouksesta.

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

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee satama- 
ja katualuetta, joka sijaitsee Tyynenmerenkadun ja Jätkäsaarenlaiturin 
välissä. Kaavaratkaisu mahdollistaa matkustajaterminaalin palveluta-
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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.

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.
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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-
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-
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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.

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.
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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

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
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 04.10.2022 § 546

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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§ 565
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Poh-
joisbaanan yleissuunnitelman hyväksymisestä

HEL 2021-006037 T 08 00 04

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan viidennen 
esityksen kokouksen asiana nro 10.

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Teppo Pasanen. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Atte Kaleva: Pyydän asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le Atte Kalevan ehdotuksesta. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Teppo Pasanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37123

teppo.pasanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Pohjoisbaanan yleissuunnitelma raportti
2 Liikenteen yleissuunnitelma nrot 1-11 (7295-7303)
3 Karttakyselyn ja Kerro kantasi -kyselyn vastauskooste
4 Pohjoisbaanan yleissuunnitelma lausunnot
5 Vastineet saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle Pohjois-
baanan yleissuunnitelman hyväksymistä  ja Pohjoisbaanan toteuttami-
sen vaiheittain siten, että sen kokonaiskustannusarvio on 28,7 miljoo-
naa euroa (MAKU 112,31 lokakuu 2021, 2015=100).
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Esittelijän perustelut

Yleissuunnitelman keskeinen sisältö

Pohjoisbaanan yleissuunnitelmassa määritellään Pohjoisbaanaksi ni-
metyn pyöräliikenteen runkoyhteyden toteuttamisperiaatteet ja kustan-
nusarvio noin yhdeksän kilometrin osuudella Käpylän asemalta Van-
taan rajalle. Suunnittelun tavoitteena on lisätä pyöräliikenteen määrää 
pääradan suuntaisella reitillä ja parantaa sen sujuvuutta ja turvallisuut-
ta. 

Rakentuessaan Pohjoisbaanan on arvioitu parantavan merkittävästi 
pyöräliikenteen sujuvuutta ja houkuttelevuutta reitillä. Pääradan linjaus-
ta myötäilevä reitti vähentää vaikutusarvion mukaan matka-aikaa kym-
menellä minuutilla suunnitelman osuudella. Nykyistä laadukkaammat 
väylät parantavat myös yleistä liikenneturvallisuutta ja selkeän erottelun 
myötä jalankulun ja pyöräilyn miellyttävyyttä. 

Yhteys strategiaan ja muihin päätöksiin

Helsingin kaupunkistrategiassa vuosille 2021–2025 tavoitellaan kau-
pungin kestävää kasvua. Tavoitteena on vartin kaupunki, jossa lähipal-
velut ovat lyhyen kävely-, pyöräily- tai joukkoliikennematkan päässä. 
Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräliikenteen kulkumuoto-osuutta kasva-
tetaan. Yleissuunnitelma edistää strategiassa esitettyjä tavoitteita. 
Yleissuunnitelma edistää myös vuoteen 2030 tähtäävän Hiilineutraali 
Helsinki-päästövähennysohjelman (kaupunginhallitus 22.8.2022) toteu-
tusta. 

Pohjoisbaanan yleissuunnitelma on linjassa Helsingin päätettyjen lii-
kenteen kehittämisperiaatteiden kanssa. Liikkumisen kehittämisohjel-
massa (kaupunginhallitus 12.1.2015) keskustojen välistä saavutetta-
vuutta polkupyörällä parannetaan toteuttamalla pyöräliikenteen runko-
yhteysverkko. Pyöräliikenteen laatukäytävien (baanojen) verkkosuunni-
telma (kaupunkisuunnittelulautakunta 5.3.2013) esittää pyöräliikenteen 
runkoväylät, jotka yhdistävät seudun suurimmat asuinalueet suuriin 
työpaikkakeskittymiin ja mahdollistavat nopean, suoran ja tasavauhti-
sen pyöräliikenteen kaupungissa. Vuonna 2016 baanaverkko sisällytet-
tiin osaksi yleiskaavaa. Yleiskaavan mukainen tarkistettu verkko korva-
si 2013 verkkosuunnitelman ja hyväksyttiin vuonna 2016 osana Pyörä-
liikenteen tavoiteverkkoa esikaupunkialueille (kaupunkisuunnittelulau-
takunta 13.12.2016). 

Pyöräliikenteen kehittämisohjelman 2020–2025 (kaupunginhallitus 
2.11.2020) ylätavoitteen mukaan Helsinki on kaiken ikäisille soveltuva 
ympärivuotinen pyöräilykaupunki, ja pyöräliikenteen kulkumuoto-osuus 
on vähintään 20 % vuoteen 2035 mennessä. Pyöräliikenteen baana-
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verkon rakentaminen toteuttaa ohjelman Suorat ja sujuvat reitit -
alatavoitetta. 

Kävelyn edistämisohjelma (kaupunginhallitus 14.3.2022) keskittyy 
monipuolisesti kävelyn edistämiseen. Jalankulun ja pyöräliikenteen 
erottaminen omille väylilleen on tunnistettu ohjelmassa keskeiseksi kä-
velyn edistämiskeinoksi. 

Nykytilan kuvaus ja suunnitelma

Nykyisellään pyöräliikenteen yhteydet Tikkurilan suunnasta kohti Hel-
singin keskustaa kulkevat radan molemmin puolin. Pääreitin jatkuvuus 
ei erotu selkeästi ja reitin seuraaminen on haastavaa, mikä vähentää 
pyöräliikenteen potentiaalia yhteysvälillä paljon. Pyöräliikenne ja jalan-
kulku on suurelta osin yhdistetty samoille väylille, joiden geometria ei 
vastaa nykyisiä pääreittien suunnitteluperiaatteita. Erityisiä haasteita 
turvallisuuden kannalta tuottavat lukuisat valo-ohjaamattomat risteämi-
set autoliikenteen kanssa. 

Yleissuunnitelman lähtökohtana on ollut tutkia baanaa järjestettäväksi 
jatkuvana radan itäpuolelle, jossa laadukkaalle reitille on alustavien tar-
kasteluiden perusteella parhaimmat edellytykset. Yleissuunnitelman ta-
voitelinjaukseksi baanalle määriteltiin rataa myötäilevä linjaus. Osalla 
suunnitteluosuuksista tutkittiin vaihtoehtoisia linjausvaihtoehtoja kau-
empana radasta. Radanviereinen linjaus on rakentamiskustannuksil-
taan suurin, mutta vaihtoehtotarkasteluiden perusteella se toteuttaa 
parhaiten suunnittelulle asetettuja tavoitteita. 

Pohjoisbaana toteutetaan baanojen suunnitteluperiaatteen mukaisesti 
lähtökohtaisesti kaksisuuntaisena pyörätienä, jossa tavoiteleveys on 
4,0 metriä. Jalankululle suunnitellaan pyörätien viereen jalkakäytävä, 
tai jalankulun reitti linjataan omalle väylälleen selkeästi. 

Suurelta osin Pohjoisbaana toteutetaan leventämällä nykyisiä pyörätie-
yhteyksiä. Uusia pyörätieyhteyksiä rakennetaan Taivaskallion kohdalla, 
Malminkaarella ja osuudella Malminkaarelta Tapanilan asemalle. Mal-
minkaarella baanan rakentaminen radan viereen edellyttää katupoikki-
leikkauksen laajempaa muutosta. Malminkaaren pohjoisosassa yleis-
suunnitelman baanareitti kiertää nykyiset teollisuustontit Saniaistien 
kautta. Yleissuunnitelmassa on myös tutkittu tilantarve radan ja tonttien 
väliselle suoralle linjaukselle. Suorempi linjaus kulkee paikoin yksityi-
sellä tontilla sijaitsevan varastorakennuksen päältä ja edellyttäisi näin 
muutoksia tontinkäyttöön. Jatkosuunnitteluvaiheessa selvitetään tilanne 
suoremman yhteyden toteuttamismahdollisuudesta. 
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Osalla katuosuuksista baana toteutetaan pyöräkatuna. Uusia pyöräka-
tuosuuksia tehdään Ratavallintielle, Alankotielle, Raidepolulle sekä Kii-
täjäntielle. 

Baanan linjaukselle sijoittuu kahdeksan siltaa, joita esitetään levennet-
täviksi tai uusittavaksi. Uusia siltoja rakennetaan kolmeen kohtaan 
Vantaanjoen ylityskohtaan, Kehä I:n ylityskohtaan Pukinmäessä sekä 
Tapanilan aseman alikulkuyhteyden yli. Baanan rakentaminen edellyt-
tää monin paikoin myös muita taitorakenteita kuten tukimuureja sekä 
pohjarakentamista. 

Reunaehtona suunnittelulle on ollut, ettei baanan rakentaminen saa ai-
heuttaa heikennystä rata-alueen stabiliteetille. Baana toimii jatkossa 
myös radan huoltoyhteytenä.

Vaikutusarviointi

Yleissuunnitelman vaikutusarviointia on tehty hankkeen alkuvaiheessa 
vertailemalla linjausvaihtoehtoja toisiinsa sekä vertailemalla jatkoon va-
littua linjausta nykytilanteeseen. 

Pohjoisbaanan rakentamisella on merkittäviä positiivisia vaikutuksia 
pyöräliikenteen houkuttelevuuteen, sujuvuuteen ja turvallisuuteen. 
Työssä on arvioitu, että nykyiseen reittiin nähden pyöräliikenteen mat-
ka-ajan lyhennys olisi suunnitelman osuudella 10 minuuttia suoremman 
reitin ja parantuneen sujuvuuden ansiosta. Uudella linjauksella on posi-
tiivisia vaikutuksia myös jalankulun turvallisuuteen ja miellyttävyyteen, 
kun baanalla jalankulku erotellaan selkeästi jalkakäytävälle. Erityisesti 
uusi siltayhteys Kehä I:n yli parantaa jalankulun saavutettavuutta Save-
lan ja Pukinmäen välillä.  

Pohjoisbaanan vaikutukset auto- ja joukkoliikenteeseen ovat kokonai-
suudessaan vähäiset. Merkittävimmät vaikutukset autoliikenteeseen ja 
joukkoliikenteeseen kohdistuvat linjausten pyöräkatuosuuksille ja Mal-
minkaaren osuudelle. Alankotien pyöräkatuosuudella pyöräliikenteen 
siirto ajoradalle hidastaa hieman autoliikennettä, kun pyöräkadulla no-
peusrajoitus on tarpeen laskea 30 km/h:iin. Alankotie on katuluokaltaan 
paikallinen kokoojakatu, eikä vaikutus näin kohdistu laajemmin autolii-
kenteeseen. Muilla pyöräkatuosuuksilla vaikutus on vähäisempi. Rata-
vallintieltä poistuu 5–7 merkittyä autopaikkaa. Alankotiellä, Raidepolulla 
ja Kiitäjäntiellä pysäköintiä ajoradan reunaan ei nykyisellään ole rajoi-
tettu. Pyöräkadun rakentamisen myötä pysäköintipaikat tulee erotella 
rakenteellisesti, jolloin vapaa pysäköintimahdollisuus poistuu. Jatko-
suunnittelussa selvitetään tarkemmin pysäköintipaikkojen tarve ja ra-
kentamismahdollisuudet pyöräkatuosuuksilla.  
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Nykyisellä pääkadulla Malminkaarella baanan toteuttaminen edellyttää 
toisen etelän suuntaisen ajokaistan poistamista Malmin keskustan koh-
dalla sekä ajoradan siirtoa. Malminkaari on nykyisellään 1+1 kaistai-
nen, mutta keskustakortteleiden kohdalla 2+2 kaistainen. Muutoksella 
ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta auto- tai joukkoliikenteen toi-
mivuuteen kadulla. Ratkaisu noudattaa Malmin keskustan suunnittelu-
periaatteita (kaupunkiympäristölautakunta 1.6.2021), jossa Malmin-
kaarta kehitetään alueellisena kokoojakatuna (1+1 ajokaistaa). 

Työssä on arvioitu Pohjoisbaanan rakentamisen ilmastovaikutuksia. 
Kaupungilla käytössä olevan pyöräliikenteen Brutus -ennustemallin pe-
rusteella pyöräliikenteen määrien ennustetaan linjauksella noin kaksin-
kertaistuvan, kun baanaverkko on kokonaisuudessaan rakentunut. En-
nustettujen pyöräliikennemäärien kasvu on osin siirtymää henkilöauto-
liikenteestä. Arvion mukaan siirtymä pyöräliikenteeseen vähentää vuo-
sittain 140–280 tonnia CO2-päästöjä per vuosi. Rakentamisesta aiheu-
tuvien hiilipäästöjen kuolettamiseen vaadittavan ajan on arvioitu olevan 
19–39 vuotta. Selvityksen mukaan jatkosuunnittelussa kestävillä valin-
noilla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakentamisesta aiheutuviin pääs-
töihin. 

Baana sijaitsee tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä, joten vai-
kutukset luontoon ja luontoarvoihin ovat vähäisiä ja paikallisia. Nykyisiä 
katupuita on yleisesti suunnittelussa pyritty säästämään sijoittamalla 
baana riittävän etäälle puiden juuristoalueelta. Ahtaimmilla osuuksilla 
pyörätien reuna-alueilla olevia katupuita joudutaan todennäköisesti ra-
kennusvaiheessa uusimaan. Vaikutus katupuihin tarkentuu jatkosuun-
nittelussa. Suurimmat luontovaikutukset kohdistuvat liito-oravan ydina-
lueille Taivaskallion alueella, jossa linjauksen rakentamisen vuoksi on 
tarve kaataa puustoa radan reunasta. Pohjoisbaanan yleissuunnitel-
massa baana on Taivaskallion kohdalla linjattu kahden vierekkäisen lii-
to-oravan ydinalueen pohjoisreunalle. Vaikka baanan vaikutus Taivas-
kallion metsäalueeseen on vähäinen, baanan rakentamisen on arvioitu 
uhkaavan seitsemän ravinnonhankintaan soveltuvaa puuta ja kaksi pe-
säpuuksi todettua puuta. Jatkosuunnittelussa arvioidaan keinoja toteut-
taa baana kohtaan siten, että väylä ja luiskarakenne edellyttäisivät 
mahdollisimman vähän puunkaatoja metsän reunassa. Jos kolopuita ei 
ole mahdollista säilyttää, tulee toteutusvaiheessa hakea kaatamiseen 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY) poikkeuslupaa. 

Baanan rakentamisella on arvioitu olevan lähinnä positiivisia yhteis-
kunnallisia vaikutuksia parantuneen saavutettavuuden ansiosta. Ra-
kentamisen aikaiset järjestelyt voivat kuitenkin aiheuttaa haittaa liikku-
miselle alueella.  

Yhteisvalmistelu ja osallistuminen
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Suunnitelma on laadittu Kaupunkiympäristön toimialan eri yksikköjen 
yhteistyönä. Suunnitteluratkaisusta on suunnitteluprosessin aikana 
keskusteltu Uudenmaan ELY:n, Väyläviraston, Helsingin seudun liiken-
teen (HSL) ja Vantaan kaupungin edustajien kanssa. 

Yleissuunnitelmassa on tehty kattavaa osallistamista eri vaiheissa. 
Suunnittelun alkupuolella syksyllä 2021 toteutettiin sidosryhmille yh-
teispyöräily suunniteltavalla reitillä. Marraskuussa 2021 toteutettiin kart-
takysely, joissa kerättiin asukkaiden näkemyksiä linjausvaihtoehdoista. 
Kyselyyn vastasi noin 400 henkilöä ja kyselyyn jätettiin noin 600 kart-
tamerkintää.  Samassa yhteydessä verkossa pidettiin yhteissuunnittelu-
tilaisuus. Hanketta esiteltiin myös Uutta Pohjois-Helsinkiä tilaisuudessa 
13.12.2021. Keväällä 2022 toteutettiin Kerro kantasi-kysely, jossa vali-
tun linjauksen mukaisesta suunnitelmaluonnoksesta voitiin antaa pa-
lautetta. Kyselyyn jätettiin yhteensä 196 kommenttia. Valittua linjausta 
ja suunnitelmaa pidettiin kommenteissa pääsääntöisesti hyvänä.

Mielipiteet ja lausunnot

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys antoi suunnitelmaluonnoksien esillä-
olon aikana mielipiteen 20.5.2022.  Suunnitelmasta pyydettiin lausunto 
Uudenmaan Ely-keskukselta, Väylävirastolta, HSL:ltä sekä Vantaan 
kaupungilta. Lausunnon antoivat HSL, Vantaan kaupunki sekä Ely-
keskus.  Mielipiteeseen ja lausuntoon on vastattu erillisessä muistios-
sa. 

Kustannusarvio ja päätöksenteko

Pohjoisbaanan kustannusarvio yleissuunnitelman osuudella on 28,7 
miljoonaa euroa (MAKU 112,31 lokakuu 2021, 2015 =100). Kustannu-
sarviosta noin 10,5 miljoonaa euroa koostuu uusista ja parannettavista 
silloista. 

Katu-, liikenneväylä-, rata- ja puistohankkeiden käsittelyohjeen 2018 
(kaupunginhallitus 21.5.2018) mukaisesti Pohjoisbaanan yleissuunni-
telman hyväksyy kaupunginvaltuusto.     

Jatkosuunnittelu ja toteutus

Hyväksymisen jälkeen suunnitelman osuuksista laaditaan kaupunkiym-
päristön toimialalla katu- ja puistosuunnitelmat, joiden suunnittelu voi 
alkaa 2023 alkaen. Pohjoisbaanan rakentaminen rahoitetaan talousar-
vion kohdasta 8 03 01 02 perusparantaminen ja liikennejärjestelyt. Pyö-
räväylien kymmenen vuoden investointisuunnitelmassa Pohjoisbaanan 
rakentamiseen on syksyn 2022 tilanteessa varattu kokonaisuudessaan 
34,4 miljoonaa euroa. Näistä yleissuunnitelman mukaiselle osuudelle 
on vuosien 2023–2029 aikana varattu 13,8 miljoonaa euroa ja Pasilas-
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ta keskustaan suuntautuvalle osuudelle vuosien 2026–2032 aikana 
20,6 miljoonaa euroa. Nämä varaukset on tehty huomioiden jalankulun 
ja pyöräilyn väylien investointiraamin taso, joka vuosina 2023−2025 on 
19,0 miljoonaa euroa ja vuosina 2026−2032 19,5 miljoonaa euroa. 
Mahdolliseen maanhankintaan tarvittavat erillismäärärahat osoitetaan 
Pohjoisbaanan jatkosuunnitelmien yhteydessä.

Koska Pohjoisbaanasta tavoitellaan suoraa ja nopeaa pyöräliikenteen 
yhteyttä, sen esitetty linjaus sijoittuu lähes koko osuudeltaan rautatiea-
lueelle ja sen välittömään läheisyyteen. Jos baana päätetään rakentaa, 
kaupunki laatii Väyläviraston kanssa sopimuksen baanan sijoittamises-
ta rautatiealueelle. Sopimuksessa otetaan huomioon pääradan lisärai-
devaraus. Kaupunki sitoutuu purkamaan rautatiealueelle rakennettavan 
baanan, jos lisäraidevaraus päätetään toteuttaa. Yleissuunnitelman yh-
teydessä tehdyn tarkastelun perusteella korvaavaa baanayhteyttä ei 
suoraan voitaisi toteuttaa raidealueen viereen nykyisille katu- ja puis-
toaluille, vaan mahdollinen korvaava baanalinjaus kulkisi etäämmällä 
radasta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Teppo Pasanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37123

teppo.pasanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Pohjoisbaanan yleissuunnitelma raportti
2 Liikenteen yleissuunnitelma nrot 1-11 (7295-7303)
3 Karttakyselyn ja Kerro kantasi -kyselyn vastauskooste
4 Pohjoisbaanan yleissuunnitelma lausunnot
5 Vastineet saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin

Oheismateriaali

1 Kustannuslaskenta ja päästöarvio
2 Lisäraiteen aiheuttamat linjausmuutokset
3 Mielipide, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry, 20.5.2022
4 Pyörä- ja autoliikenteen määrä nykylinjauksella
5 Pääpiirustukset Vantaanjoen, Kehä I:n ja Tapanilan aseman alikulun 

ylittävistä silloista nrot 58-60
6 Taitorakenneluettelo
7 Teemakartat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 566
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Ult-
ramariinikuja 2 ja 4, tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 
12789)

HEL 2020-001797 T 10 03 03

Hankenumero 0585_12

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 11.10.2022 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12789 
(liite nro 3) hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 33. kau-
punginosan (Kaarela, Kuninkaantammi) korttelin 33389 tontteja 1, 2 
ja 3.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet julkisena nähtä-
villäoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakir-
jat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön 
toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), 
sekä internet-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 hakijoilta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

o Senaatti-kiinteistöt 7 000 euroa

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan kuuden-
nen esityksen kokouksen asiana nro 11.

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Ulla Jaakonaho. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ulla Jaakonaho, arkkitehti, puhelin: 310 37113

ulla.jaakonaho(a)hel.fi
Valtteri Lankiniemi, diplomi-insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 09 310 22467

valtteri.lankiniemi(a)hel.fi
Anu Haahla, ympäristöasiantuntija (ympäristöhäiriöt), puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12789 kartta, päivätty 

11.10.2022
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12789 selostus, päivätty 

11.10.2022, päivitetty Kylk:n 11.10.2022 päätöksen mukaiseksi
5 Havainnekuva 11.10.2022
6 Tilastotiedot
7 Tehdyt muutokset
8 Vuorovaikutusraportti päivätty 25.7.2022, täydennetty 11.10.2022
9 Päätöshistoria

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kustannusten osalta: Hallintovalitus, tavallinen tiedoksian-
to

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

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

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

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
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Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee korttelia 33389 (tontit 1–
3) Kuninkaantammen keskustassa. Kaavaratkaisu mahdollistaa nykyi-
seen kaavaan verrattuna enemmän asuntorakentamista sekä uuden 
toimitilan rakentamisen. Korttelissa sijaitsevat laboratoriorakennukset 
puretaan. Kaavaratkaisu on tehty, koska Suomen ympäristökeskuksen 
laboratoriotoiminta tontilla on päättynyt ja sen käytössä olleet raken-
nukset ovat jääneet tyhjilleen eikä uutta käyttäjää ole löytynyt. Tavoit-
teena on toiminnoiltaan sekoittunut kortteli jatkossakin. Kaupunkiraken-
teellisena tavoitteena on noudattaa Kuninkaantammen keskustan ra-
kentamistapaa ja –tehokkuutta sekä muodostaa yhtenäinen ja vehreä 
korttelipiha, jolla nykyinen puusto pääosin säilyy. Alueelle on suunnitel-
tu yksi 4–5-kerroksinen ja yksi 3–4-kerroksinen asuinrakennus sekä 
puurakenteisina rakennettavat 2-kerroksinen rivitalo ja 4-kerroksinen 
toimitilarakennus. Uutta asuntokerrosalaa on 6 740 k-m² ja uutta liiketi-
laa on 400 k-m². Toimitilakerrosala vähenee 2 010 k-m². Tonttien kes-
kimääräinen tehokkuusluku on e=1,35. Asukasmäärän lisäys on noin 
170 asukasta. Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, 
että laboratoriorakennusten purkamisen jälkeen on mahdollista raken-
taa nykyistä asemakaavaa tehokkaampi kortteli, jossa autopaikat on 
osoitettu pihakansien alle ja rakennusten kellareihin, mikä mahdollistaa 
vehreän ja yhteisöllisen piha-alueen muodostumisen.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista edistämällä asuntotuotantoa ja kaupungin kestävää kasvua ja il-
mastoviisasta rakentamista, sekä mahdollistamalla monipuolisia sijain-
tipaikkoja yrityksille. Kaavaratkaisu on Kuninkaantammen osayleiskaa-
van mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on vuonna 1989 Suomen ympäristökeskuksen käyttöön ra-
kennettu laboratoriokokonaisuus sekä siihen liittyvä puustoinen piha-
alue. Rakennukset ovat olleet vuodesta 2019 tyhjillään eikä tiloihin ole 
löytynyt uutta vuokralaista. Tyhjät tilat aiheuttavat kuluja ja ovat alttiina 
ilkivallalle. Muu osa korttelista on asumiseen kaavoitettua mutta toteut-
tamatta jäänyttä aluetta, joka on toiminut muun muassa väliaikaisena 
pysäköintialueena. Kiinteistö rakennuksineen on ollut myynnissä, mutta 
nykyisen asemakaavan toteuttamisesta kiinnostuneita ostajia ei ole löy-
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tynyt. Kortteli sijaitsee Kuninkaantammenkierrolla hyvien joukkoliiken-
neyhteyksien varrella.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 2014. Sen mukaan alue 
on toimitilarakennusten sekä opetus-, tutkimus- ja näihin verrattavaa 
toimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta, asuinkerrostalojen 
korttelialuetta ja asuinpientalojen korttelialuetta. 

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

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Viranomaisyhteistyö

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

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto.

HSY:n kannanoton mukaan korttelia 33389 ympäröiville katualueille on 
suunniteltu ja rakennettu yleiset vesihuoltolinjat Kuninkaantammen 
keskustan asemakaava-alueen katuhankkeiden yhteydessä. Kortteli on 
liitettävissä ko. rakennettuihin vesihuoltolinjoihin. Asemakaavan muutos 
ei edellytä vesihuollon lisärakentamista. 

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat mm. rakennusoikeuden määrään, kaupunkira-
kenteen tiivistymiseen ja muuttuviin näkymiin, pysäköintimahdollisuuk-
siin alueella sekä lintujen elinoloihin. Mielipiteet on otettu huomioon 
kaavoitustyössä siten, että rakentamisen määrää on tarkistettu.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 4 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 25.7.– 26.8.2022
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Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä, mistä on ilmoitettu maan-
käyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 3 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huo-
mautukset kohdistuivat rakentamisen määrään sekä suhteeseen nykyi-
siin asuinrakennuksiin ja Turkoosikujaan, nykyisen puuston säilymi-
seen, vaikutuksiin kadunvarsipaikkojen määrään, toimistorakennuksen 
sijoittamiseen asuinalueen keskelle sekä yhteisöllisyyden vahvistami-
seen pihasaunan rakentamisella.

Kaavaehdotuksesta saatiin 1 lausunto sen ollessa julkisesti nähtävillä. 
Lausunnossa esitetyt huomautukset kohdistuivat alueen vesihuoltoon, 
Turkoosikujalla olevan yleiseen vesijohtoon ja sen huomioimiseen ton-
tin suunnittelussa ja rakentamisessa sekä uusiin jätehuoltomääräyksiin 
ja tulevien tonttien jätehuollon suunnitteluun ja toteutukseen. 

Lausunto saatiin seuraavalta taholta:

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY).

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista ja viranomaisen lausunnosta sekä vastineet 
niissä esitettyihin huomautuksiin.  

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

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

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

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

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ulla Jaakonaho, arkkitehti, puhelin: 310 37113
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ulla.jaakonaho(a)hel.fi
Valtteri Lankiniemi, diplomi-insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 09 310 22467

valtteri.lankiniemi(a)hel.fi
Anu Haahla, ympäristöasiantuntija (ympäristöhäiriöt), puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12789 kartta, päivätty 

11.10.2022
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12789 selostus, päivätty 

11.10.2022
5 Havainnekuva 11.10.2022
6 Tilastotiedot
7 Tehdyt muutokset
8 Vuorovaikutusraportti päivätty 25.7.2022, täydennetty 11.10.2022
9 Päätöshistoria

Oheismateriaali

1 Mielipiteet
2 Muistutukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Kustannusten osalta: Hallintovalitus, tavallinen tiedoksian-
to

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

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

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

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
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Kaupunginkanslia tiedoksianto



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2022 58 (125)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/7
11.10.2022

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

§ 567
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Vuo-
saaren keskustan länsiosan tarkistettu asemakaavan muutosehdo-
tus (nro 12767)

HEL 2016-014145 T 10 03 03

Hankenumero 0579_5

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan seitse-
männen esityksen kokouksen asiana nro 12.

Pöydällepanoehdotus:
Sami Kuusela: pyydän asian pöydälle

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le Sami Kuuselan ehdotuksesta. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Petri Leppälä, arkkitehti, puhelin: 310 37046

petri.leppala(a)hel.fi
Janne Antila, liikenneinsinööri, puhelin: 310 20355

janne.antila(a)hel.fi
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37347

karri.kyllastinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12767 kartta, päivätty 

11.10.2022
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12767 selostus, päivätty 

11.10.2022
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7333 / 11.10.2022)
6 Mosaiikkikortteli, viitesuunnitelma asemakaavan pohjaksi, L-Arkkitehdit, 

Bonava, NREP, 5.9.2022
7 Vuosaaren Urheilutalo, laajennuksen viitesuunnitelma, Arkkitehtitoimis-

to Minkkinen Oy, 6.1.2022
8 Vuosaaren keskusta – Julkisten ulkotilojen yleissuunnitelma, MASU 

Planning 14.8.2020
9 Tilastotiedot
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10 Tehdyt muutokset
11 Vuorovaikutusraportti 11.10.2022
12 Päätöshistoria

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esittää

 11.10.2022 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12767 
(liite nro 3) hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 54. kau-
punginosan (Vuosaari, Keski-Vuosaari) kortteleita 54090 ja 54178 
sekä puisto- ja katualueita. 

Lisäksi lautakunta päättää

 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.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee liike- toimisto- sekä ym-
päristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta, 
urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta sekä katu- ja 
puistoalueita, jotka sijaitsevat Vuosaaren keskustassa Tyynylaavantien 
ja Vuosaarentien välisellä alueella. Kaava-ratkaisu mahdollistaa uusien 
työpaikkojen sijoittumisen, laadukkaan keskusta-asumisen, virkistys-
palvelujen kehittymisen sekä pikaraitiotien rakentamisen Vuosaaren 
keskustaan. Kaavaratkaisu on tehty nykyisellään keskeneräisen kes-
kusta-alueen laadukkaan tiivistämisen mahdollistamiseksi.

Tavoitteena on mahdollistaa Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaat-
teiden (Kslk 15.11.2016) mukainen keskusta-alueen täydentäminen 

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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keskustakorttelilla ja urheilutalon laajennuksella. Kaava-muutoksen yh-
teydessä mahdollistetaan olemassa olevan Mosaiikkipuiston laadulli-
nen parantaminen sekä pikaraitiotievaraus joukkoliikenneterminaalin 
yhteyteen. 

Kaavaratkaisussa on erityisesti tavoiteltu Vuosaaren työpaikkaomava-
raisuuden vahvistamista, laadukasta asumista tiivistyvässä keskustas-
sa sekä tehostuvan rakentamisen liittämistä olemassa oleviin rakentei-
siin.

Keskustakortteliksi suunnitellun nk. Mosaiikkikorttelin kaavakumppanin 
hakemiseksi ja toteuttamiseksi järjestettiin kilpailullinen neuvottelume-
nettely, jonka kautta yhteistyökumppaniksi valikoitui Nrep – Bonava - L 
Arkkitehdit -työryhmä ehdotuksellaan Tilkkutäkki. 

Urheilutalon laajennuksen ja Mosaiikkipuiston järjestelyiden osalta yh-
teistyötä tehtiin Urheiluhallit Oy:n kanssa. 

Uutta asuntokerrosalaa on 24 900 k-m2, josta palvelua vaativan erityi-
sasumisen osuus on 4600 k-m2. Toimitilakerrosalaa on 1 750 k-m2. 
ALP-korttelin tonttitehokkuus on e=4,50 ja YU-korttelin tonttitehokkuus 
e=1,38. Kaavaratkaisun toteuttamisen myötä alueelle tulee noin 450 
uutta asukasta ja 120-160 työpaikkaa.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
7333), jossa esitetään erityisesti pikaraitiotien ja huoltoliikenteen tilava-
raukset keskusta-alueella.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että rakenta-
maton osa Vuosaaren keskustaa muutetaan alueellisesti merkittäviksi 
lähipalveluiden tarjoajaksi ja asuinpaikaksi, jossa työnteko, asuminen, 
kauppa ja liikenne toteutuvat sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä ta-
valla. Kaavaratkaisu vahvistaa edelleen yhteyksiä keskustaa ympäröi-
ville alueille tarjoten asukkaille yhteisöllisyyttä vahvistavia arjen elä-
myksiä lähiympäristössään.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

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, alueiden tasapainoista kehitystä edistetään panos-
tamalla kaupunkiuudistusalueisiin, monipuoliseen asuntotuotantoon ja 
kaupunkiympäristön viihtyisyyteen (Nimetyt alueet: Malminkartano, 
Kannelmäki, Malmi, Mellunkylä ja Vuosaari) sekä kaupunkirakennetta 
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kehitetään kestävästi, ensisijaisesti uudistamalla ja täydentämällä ole-
massa olevaa rakennettua ympäristöä huomioiden alueiden erityispiir-
teet. 

Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Vuosaaren keskustan suunnit-
teluperiaatteet 15.11.2016.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Kilpailullisen ilmoittautumis- ja 
neuvottelumenettelyn järjestämisen Mosaiikkikorttelin kehittämiseksi 
(Vuosaari, kortteli 54178) 3.3.2020.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Mosaiikkikorttelin kehittämistä 
koskevan kilpailun ratkaisemisen ja alueen varaamisen NREP Oy:lle ja 
Bonava Suomi Oy:lle (Vuosaari, kortteli 54178) 2.3.2021.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue koostuu nykyisellään katu- ja puistoalueista Vuosaaren Urheiluta-
loa ja Mosaiikkitorin pysäköintilaitosta lukuun ottamatta. Alueen yleisil-
me on keskeneräiseksi jäänyt yhdistelmä 1970- ja 2000-luvuilla tehtyjä 
uudistuksia, joissa suuria keskeisiä kortteleita on jäänyt kokonaan tai 
osittain toteuttamatta. Pysäköintilaitos on toteutettu Vuotalon kulttuuri-
keskuksen rakentamisen yhteydessä maanalaiseksi tilaksi, jonka päällä 
on Vuotalon takapihalla oleva, kaupunginosan keskustorina toimiva 
Mosaiikkitori. Täydentyvän keskusta-alueen merkittävin viheralue Mo-
saiikkipuisto on nykytilassaan keskeneräinen. Viereisen Urheilutalon 
korttelikokonaisuus aitoineen rajaa merkittävän osan puistomaisesta 
kaupunkitilasta erilliseksi tilaksi omalle tontilleen. Urheilutalon sisään-
käynnit eivät tue esteettömän ympäristön toteutumista kaupunginosan 
keskusta-alueella.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1975–2019.

Helsingin kaupunki omistaa kortteli-, katu- ja puistoalueet. Kaavaratkai-
su on tehty kaupungin aloitteesta. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti:

Kadut ja aukiot 2,0 milj. euroa
Puistot 1,0 milj. euroa
  
Yhteensä 3,0 milj. euroa
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Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. Kaavoitettavan rakennusoikeuden 
arvo on karkeasti arvioiden 15–20 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

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat olemassa olevan rakennuskannan 
kuvaamista selostuksessa, vesihuoltolinjojen järjestelyihin, joukkoliiken-
teen toimintaedellytyksiin sekä paloteknisiin ratkaisuihin uusissa ja 
olemassa olevissa kiinteistöissä. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu 
huomioon kaavatyön yhteydessä tehdyissä selvityksissä ja kaava-
kumppanin kanssa käydyissä neuvotteluissa. 

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat suunnitteluprosessiin, toimitilatarjontaan, esteet-
tisen kaupunkiympäristön tuottamiseen kaikille ikäryhmille, veden ja 
luonnonaiheiden yhdistämiseen suunnitteluratkaisuun, joukkoliikenne-
ratkaisuihin, tietoliikenneyhteyksiin sekä virkistys- ja viherverkoston jat-
kuvuuteen. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä koostamalla 
alueen tavoitteita julkisten alueiden yleissuunnitelmaksi sekä kaava-
kumppanin kanssa käydyissä neuvotteluissa. Tietoliikenneyhteyksiä 
tarkastellaan osana muun infran siirto- ja suojaamistarpeita.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 3 kpl.  

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 30.3.–28.4.2022

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä, mistä on ilmoitettu maan-
käyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 
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Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat toimitilojen laajuu-
teen suhteessa yleiskaavan vaatimuksiin sekä linnuston suojeluun.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 Museovirasto

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Sähkö-
verkko Oy ja 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. Niitä, joiden etua muutokset koskevat, 
on kuultu erikseen pidetyissä palavereissa.

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
Janne Antila, liikenneinsinööri, puhelin: 310 20355

janne.antila(a)hel.fi
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37347

karri.kyllastinen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12767 kartta, päivätty 

11.10.2022
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12767 selostus, päivätty 

11.10.2022
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7333 / 11.10.2022)
6 Mosaiikkikortteli, viitesuunnitelma asemakaavan pohjaksi, L-Arkkitehdit, 

Bonava, NREP, 5.9.2022
7 Vuosaaren Urheilutalo, laajennuksen viitesuunnitelma, Arkkitehtitoimis-

to Minkkinen Oy, 6.1.2022
8 Vuosaaren keskusta – Julkisten ulkotilojen yleissuunnitelma, MASU 

Planning 14.8.2020
9 Tilastotiedot
10 Tehdyt muutokset
11 Vuorovaikutusraportti 11.10.2022
12 Päätöshistoria

Oheismateriaali

1 Mielipiteet
2 Muistutukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
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 11

Tiedoksi

Kaupunginkanslia tiedoksianto

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 14.4.2022

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 18.3.2020
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Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 10.02.2022 § 11
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§ 568
Vallilanraitio, katusuunnitelman hyväksyminen, Vallila, Kumpula

HEL 2022-009541 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä liitteenä 2 ja 3 olevan 
Vallilanraitio katusuunnitelman 31523/1-2. 

Lisäksi lautakunta päätti määrätä tämän katusuunnitelman hyväksy-
mispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan kahdek-
sannen esityksen kokouksen  asiana nro 13.

Asian aikana kuultavana olivat johtava liikennesuunnittelija Lauri Kan-
gas ja projektinjohtaja Tomas Palmgren. Asiantuntija poistuivat kuule-
misensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Tuomas Lautaniemi, projektipäällikkö, puhelin: 310 39463

tuomas.lautaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro 31523/1-2
2 Suunnitelmapiirustus nro 31523/1
3 Suunnitelmapiirustus nro 31523/2
4 Vuorovaikutusmuistio
5 Muistutusten käsittely

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Liite 2
Liite 3
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun ylei-
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sen alueen suunnitelman hyväksyminen
Muistuttajat Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Vallilanraition katualue on uusi Vallilanlaakson puistoalueen lävitse kul-
keva raitiotieyhteys Mäkelänkadun ja Hermannin rantatien välillä. Ka-
tuosuus on osa Kalasataman ja Pasilan välistä uutta raitiotieyhteyttä. 
Raitiotieyhteys on yhteensovitettu ja suunniteltu samanaikaisesti Valli-
lanlaakson puistoalueen kanssa. Katusuunnitelma pohjautuu voimassa 
olevaan asemakaavaan nro 12531 (tullut voimaan 24.5.2022). Katu-
suunnitelmassa on huomioitu Kalasataman raitiotien yleissuunnitelma 
nro 6789, päivätty 30.1.2018.

Katusuunnitelmalla mahdollistetaan Kalasataman ja Pasilan välisen rai-
tiotieyhteyden rakentaminen.

Suunnitelma

Vallilanraitio välillä Mäkelänkatu-Poikkikulku suunnitelmapiirustus nro 
31523/1 (liite 2) ja Vallilanraitio välillä Poikkikulku-Hermannin rantatie 
suunnitelmapiirustus nro 31523/2 (liite 3)

Vallilanraitio on ainoastaan raitioliikenteelle tarkoitettu katuyhteys, joka 
liittyy kiinteästi Vallilanlaakson puistoalueeseen. Katualueen kapeudes-
ta johtuen katualueelta kaadettavia puita ei voi korvausistuttaa, vaan 
maisemointi ja korvaavat istutukset huomioidaan puistosuunnitelmas-
sa. Raitiotie risteää baanayhteyden kanssa Kumpulantaipaleen ylikäy-
tävän kohdalla. Raitiotiekatualue liittyy liikennevaloliittymällä Mäkelän-
katuun. Lisäksi suunnittelualueen itäpäässä raitiotie risteää Jyrängön-
tien kanssa liikennevalo-ohjatussa risteyksessä. Suunnitelmalla mah-
dollistetaan myös pienet muutokset suunnittelualueen itäpäässä Hä-
meentien ja Hermannin rantatien liittymäalueella. Suunnittelualueen 
puolivälissä Villa Novillan kohdalla raitiotie risteää jalankulun ja pyörä-
liikenteen kanssa liikennevalo-ohjatussa risteyksessä. Vallilanraition 
ylittävä Kumpulantaipaleen ylikäytävä sekä Kumpulanpuron ylittävä sil-
ta on esitetty hyväksyttäväksi osana Vallilanlaakson puistosuunnitel-
maa (VIO 6252/1).

Suunnitelman toteuttaminen edellyttää korkeuserojen ja maaperäolojen 
takia merkittäviä rakentamistöitä ja puiden kaatamista myös katualueen 
ympäristössä Vallilanlaakson puistoalueella. Kadun rakentamisen vai-
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kutukset on huomioitu Vallilanlaakson puistosuunnitelmassa, mutta ka-
dun toteuttaminen ei riipu puistosuunnitelman hyväksymisestä.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelma-
selostuksesta nro 31523/1 (liite 1).

Katu on suunniteltu niin, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen 
ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden 
vaatimukset.

Vuorovaikutus ja yhteistyösopimus

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. 

Suunnitelmaluonnos on ollut esillä Helsingin kaupungin internetsivuilla 
20.6.−10.7.2022 välisen ajan. Suunnitelmaluonnosta on esitelty 
21.6.2022 suunnitelmien esittelytilaisuudessa. Suunnitelmien esillä-
olosta ja esittelytilaisuudesta on viestitty tiedottamalla osallisia kirjetie-
dotteella, ilmoituksella paikallislehdessä, Kalasatamasta Pasilaan -
hankeviestinnän kautta sekä Helsingin kaupungin internetsivuilla.

Asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon, joka on liitteenä 4.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut nähtävillä kaupunkiympäristön asia-
kaspalvelupisteessä ja Helsingin kaupungin verkkosivuilla 
7.−21.9.2022 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. 

Katusuunnitelmasta on jätetty kaksi muistutusta. Ne on käsitelty erilli-
sessä liitteessä 5.

Muistutukset eivät aiheuta muutoksia laadittuun katusuunnitelmaan.

Kustannukset ja aikataulu
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Katusuunnitelman rakennuskustannus on yhteensä noin 13 022 000 
euroa. Rakennuskustannuksesta vastaa täysimääräisesti Kaupunkilii-
kenne Oy. Rakentamisen aloitus on vuonna 2022.

Kadun kunnossapidosta vastaa raitiotien osalta Kaupunkiliikenne Oy.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, 202 §, maankäyttö- ja raken-
nusasetus 41-43 §.

Toimivalta

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

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Tuomas Lautaniemi, projektipäällikkö, puhelin: 310 39463

tuomas.lautaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro 31523/1-2
2 Suunnitelmapiirustus nro 31523/1
3 Suunnitelmapiirustus nro 31523/2
4 Vuorovaikutusmuistio
5 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
Asianosaiset Esitysteksti

Liite 2



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2022 70 (125)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/8
11.10.2022

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

Liite 3
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun ylei-
sen alueen suunnitelman hyväksyminen

Muistuttajat Esitysteksti

Tiedoksi

Hallinto- ja tukipalvelut, tietopalvelut
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§ 569
Mäkelänkatu, Radanrakentajan risteysalue, katusuunnitelman hy-
väksyminen, Pasila, Vallila, Kumpula

HEL 2022-009542 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä liitteenä 2 olevan Mäke-
länkadun, Radanrakentajantien risteysalueen katusuunnitelman nro 
31524/1.

Lisäksi lautakunta päätti määrätä tämän katusuunnitelmien hyväksy-
mispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan yhdek-
sännen esityksen kokouksen asiana nro 14.

Asian aikana kuultavana olivat johtava liikennesuunnittelija Lauri Kan-
gas ja projektinjohtaja Tomas Palmgren. Asiantuntija poistuivat kuule-
misensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Tuomas Lautaniemi, projektipäällikkö, puhelin: 310 39463

tuomas.lautaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro 31524/1
2 Suunnitelmapiirustus nro 31524/1
3 Vuorovaikutusmuistio

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Liite 2
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun ylei-
sen alueen suunnitelman hyväksyminen
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Mäkelänkatu on nykyinen rakennettu pääkatu. Katusuunnitelma perus-
tuu voimassa oleviin asemakaavoihin nro 6688 (tullut voimaan 
15.11.1972), nro 10495 (tullut voimaan 30.1.1998) ja nro 12531 (tullut 
voimaan 24.5.2022). Katusuunnitelmassa on huomioitu Kalasataman 
raitiotien yleissuunnitelma nro 6789, päivätty 30.1.2018.

Katusuunnitelmalla mahdollistetaan Vallilanraition ja Radanrakentajan-
tien välisen raitiotieyhteyden rakentaminen.

Suunnitelma

Mäkelänkatu, Radanrakentajantien risteysalue, suunnitelmapiirustus 
nro 31524/1 (liite 2)

Suunnitelmalla mahdollistetaan Vallilanraition uuden raitiotieyhteyden 
rakentaminen. Raitiovaunupysäkit siirretään samalla risteysalueen poh-
joispuolelle esteettömyyden ja vaihtoyhteyksien parantamiseksi. Ny-
kyistä puustoa joudutaan poistamaan. Kadun keskellä olevalle pysäk-
kialueelle sekä erotuskaistoille istutetaan uusia puita kujanteeksi.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelma-
selostuksesta nro 31524/1 (liite 1).

Katu on suunniteltu niin, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen 
ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden 
vaatimukset.

Vuorovaikutus ja yhteistyösopimus

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-
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hankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selos-
tukset. 

Katusuunnitelmaluonnos on ollut esillä Helsingin kaupungin internetsi-
vuilla 20.6.−10.7.2022 välisen ajan. Suunnitelmaluonnosta on esitelty 
21.6.2022 suunnitelmien esittelytilaisuudessa. Suunnitelman esilläolos-
ta ja esittelytilaisuudesta on viestitty tiedottamalla osallisia kirjetiedot-
teella, ilmoituksella paikallislehdessä, Kalasatamasta Pasilaan -
hankeviestinnän kautta sekä Helsingin kaupungin internetsivuilla. 

Asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon, joka on liitteenä 3.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut nähtävillä kaupunkiympäristön asia-
kaspalvelupisteessä ja Helsingin kaupungin verkkosivuilla 
7.−21.9.2022 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. 

Katusuunnitelmasta ei ole jätetty muistutuksia.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman rakennuskustannus on yhteensä noin 5 328 000 eu-
roa (alv 0 %), josta Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan 
osuus on 512 000 euroa ja Kaupunkiliikenne Oy:n osuus 4 816 000 eu-
roa. Kaupunkiympäristön toimialan osuus noin 49 euroa/m² (alv 0 %).

Kadun vuotuiset kunnossapitokustannukset eivät muutu nykyisestä.

Kadun rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan ta-
lousarvioehdotuksessa vuodesta 2023 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 10 02 02 Suuret liikenne-
hankkeet, Kalasatama–Pasila, Liittyvät kadut ja liikenneväylät.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, 202 §, maankäyttö- ja raken-
nusasetus 41-43 §.

Toimivalta

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

Esittelijä
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kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Tuomas Lautaniemi, projektipäällikkö, puhelin: 310 39463

tuomas.lautaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro 31524/1
2 Suunnitelmapiirustus nro 31524/1
3 Vuorovaikutusmuistio

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Liite 2
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun ylei-
sen alueen suunnitelman hyväksyminen

Tiedoksi

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu
Hallinto- ja lakipalvelut, tietopalvelut
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§ 570
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Elina Kauppilan ym. valtuustoaloitteesta koskien luon-
non monimuotoisuuden vaikutusten arviointia maankäytön hank-
keissa

HEL 2022-005980 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Noora Laak: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le Noora Laakin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Tuomas Hakala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 27.04.2022 Kauppila Elina Valtuustoaloite monimuotoi-
suus- ja ilmastovaikutusarvioinnin täsmentämisestä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa lausunnon kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Helsingissä maankäytön suunnittelua ohjaa Helsingin yleiskaava 2016, 
joka tuli lainvoimaiseksi 5.12.2018. Yleiskaavan hyväksymisen yhtey-
dessä on yleispiirteisesti arvotettu maankäytön ja kaupunkirakenteen 
kehittymisen suuntaviivat, rakentamisen mahdollisuudet, liikennejärjes-
telmän uudistamisen keskeiset tarpeet sekä luonto- ja viheralueiden 
keskeinen verkosto. Yleiskaavan tavoitteena on mm., että Helsinki on 
vihreä ja merellinen kaupunki 2050, jonka vahvuuksia ovat kaupunki-
metsät ja kulttuuriympäristöt.
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Yleiskaavassa on määrätty, että virkistys- ja viheralueilla sekä merelli-
sen virkistyksen ja matkailun alueilla suunnittelussa tulee turvata kult-
tuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen sekä ottaa 
huomioon ja turvata luonnon monimuotoisuuden, ekosysteemipalvelu-
jen kehittämisen, luonnonsuojelun ja ekologisen verkoston sekä met-
säverkoston kannalta tärkeät alueet.

Yleiskaavassa on lisäksi määrätty, että Natura 2000 -verkostoon kuulu-
vat alueet, luonnonsuojelualueet ja Helsingin luonnonsuojeluohjelmas-
sa 2015–2024 määritellyt suojeltavat alueet on otettava oikeusvaikut-
teisina huomioon Kaupunkiluonto-teemakartalta. Virkistyspalveluja ja 
ekosysteemipalveluja kehitetään. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
luonnonsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat 
alueet ja turvattava arvojen säilyminen.

MRL:n mukaisesti kaavoituksen tulee aina perustua riittäviin selvityksiin 
ja arviointeihin. Siksi jokaisessa kaavassa arvioidaan myös luontoon 
kohdistuvat vaikutukset ja tehdään tarvittavat luontoselvitykset. Selvi-
tykset ja arvioinnit ovat tyypillisesti asiantuntijatyötä, jonka tueksi voi-
daan käyttää erilaisia välineitä tai työkaluja.

Kaupunkiympäristön toimialalla on käytössä tai kehitteillä useita työka-
luja ja toimintamalleja mm. luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, 
ympäristön tilan seuraamiseksi ja hiilinieluvaikutusten arvioimiseksi.

Helsingin asemakaavojen vähähiilisyyden arviointimenetelmä (HAVA)

Helsingin asemakaavojen vähähiilisyyden arviointimenetelmä (HAVA) 
on työkalu, jolla pystytään arvioimaan ja vertailemaan erilaisten suun-
nitteluratkaisujen hiilipäästöjä sekä valitsemaan hiilipäästöjen kannalta 
parhaat ratkaisut. Työkalun lähtötiedot ja päästöarviot perustuvat jul-
kaistuihin tietolähteisiin. Työkalun avulla pystytään ohjaamaan alueen 
suunnittelua mahdollisimman vähähiiliseen suuntaan kaikilla rakenta-
misen osa-alueilla, joihin asemakaavoituksella pystytään vaikuttamaan.

Hava-työkalussa on erillinen osio maaperän ja kasvillisuuden hiilivaras-
tojen ja -nielujen laskemiseen. Työkalussa arvioidaan hiilipäästöt ra-
kentamisen myötä menetettävän viherrakenteen osalta sekä säilyvien 
viheralueiden hiilivarastot ja -nielut, jotka osaltaan pienentävät alueen 
hiilijalanjälkeä. Työkalu laskee sekä kasvillisuuteen että maaperään si-
toutuvaa hiilinielua 50 vuoden tarkastelujaksolla. On arvioitu, että ko-
konaispäästöjen kannalta maaperän ja kasvillisuuden osuus asema-
kaavoissa on n. 0–5 %. Hiilivarastojen merkitys korostuu alueilla, joilla 
rakentaminen edellyttäisi metsän kaatamista. Näin ollen työkalulla voi-
daan ohjata suunnittelua metsien säilyttämiseen ja uusien metsien is-
tuttamiseen. Hiilen sitoutumisella on merkitystä pääasiassa vain kaik-
kein metsäisimmillä alueilla.
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Kaupunkirakenteen kehittämisen arviointityökalu (KARVI)

Kaupunkiympäristön toimialalla on käytössä kaupunkirakenteen kehit-
tämisen arviointityökalu (KARVI). Työkalulla pystytään havainnollista-
maan kaavoituksen yhteiskunnallisia vaikutuksia ottamalla laajemmin 
huomioon kaupunkirakenteen kehittämisen yleisiä strategisia periaattei-
ta määrällisten tavoitteiden lisäksi.

Karvia on lähdetty kehittämään siten, että sillä voitaisiin seurata ja ha-
vainnollistaa myös viheralueiden määrällisiä muutoksia sekä luonnon 
monimuotoisuutta.

Ekologinen kompensaatio ja ekosysteemitilinpito

Maankäytön suunnittelussa pyritään lähtökohtaisesti välttämään merkit-
täviä luontovaikutuksia ja toissijaisesti lieventämään näitä vaikutuksia 
suunnittelun keinoin. Mikäli näillä lieventämishierarkian ensisijaisilla 
keinoilla ei pystytä luontohaittoja välttämään, voidaan luontohaitat 
kompensoida tuottamalla vastaava luontohyvitys jossain toisaalla. Eko-
systeemitilinpito puolestaan on kansallisen tilastoinnin piirissä kehitetty 
menetelmä, jossa seurataan muun tilinpidon tavoin vuosittain organi-
saation vaikutuksen kohteena olevien ekosysteemien laajuutta, laatua 
ja taloudellista arvoa sekä näihin kiinnittyvien

ekosysteemipalveluiden tarjontaa, käyttöä ja taloudellista arvoa. Näi-
den molempien työkalujen keskeinen osa on tietyn alueen luontoarvo-
jen laskenta.

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmassa 
on yhtenä toimenpiteenä ekologisen tilinpidon ja häviävän luonnon 
kompensoimisen mallin kehittäminen. Helsinki tekee tutkimusyhteistyö-
tä sekä ekologisen kompensaation että ekosysteemitilinpidon tutkijoi-
den kanssa, ja pääsee näissä hankkeissa pilotoimaan luontoarvojen 
laskentamenetelmiä ja -työkaluja vuoden 2022–23 vaihteessa.  Varsi-
naisen ekologisen tilinpidon ja häviävän luonnon kompensoimisen mal-
lin on tarkoitus valmistua viimeistään vuonna 2027, jolloin ekologisen 
kompensaatin tutkimushanke päättyy. 

Helsingin seutu muodostaa maankäytöllisen kokonaisuuden, jossa eri 
kunnilla ja alueilla on erilainen rooli mm. kestävässä kasvun ohjaami-
sessa. Käynnissä olevan seutuyhteistyön puitteissa (mm. MAL-
prosessi) voidaan tehokkaasti edistää luonnon kokonaisheikentymät-
tömyyden tavoitteita.

Ekosysteemipalveluiden arviointityökalu (alueellinen viherkerroin)
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Viherkerroinmenetelmä perustuu ekotehokkaan pinta-alan ja alueen 
kokonaispinta-alan suhteen laskuun. Ekotehokas pinta-ala muodostuu 
kasvullisista alueista, joilla kasvillisuus menestyy ja alueen maaperä on 
läpäisevä ja jotka tukevat ekosysteemejä tai ekosysteemipalveluiden 
tuotantoa. Helsingissä tonttikohtainen viherkerroinmenetelmä on kehi-
tetty ohjaamaan tonttien pihaympäristön vihertehokkuutta. Nykyään 
tonttikohtaista viherkerrointa hyödynnetään lähtökohtaisesti kaikkien 
uusien tonttien kaavoituksessa sekä uudisrakentamis- että täydennys-
rakentamiskohteissa koko kaupungin alueella. Asemakaavoissa käyte-
tään sitovaa tonttikohtaista viherkerroinmääräystä (Kylk 12.5.2020).

Viherrakenteen ekosysteemipalveluiden arviointityökalu (alueellinen vi-
herkerroin) tähtää tonttikohtaisesta viherkertoimesta poiketen tunnis-
tamaan laajempien alueiden, kuten kaupunginosien viherrakenteiden 
tuottamia ekosysteemipalveluita ja sen käyttö on yleensä luontevinta 
yleiskaavan ja asemakaavan välitason suunnittelussa (osayleiskaavat, 
kaavarungot, suunnitteluperiaatteet). Työkalun perusajatuksena on, et-
tä alueen viher- ja vesialueet tunnistetaan ja niiden tuottamat ekosys-
teemipalvelut arvioidaan. Tietty alue voi tarjota monenlaisia palveluja, 
jotka vaikuttavat esimerkiksi monimuotoisuuden ja sopeutumisen vah-
vistamiseen. Esimerkiksi puuryhmä voi säädellä lämpötilaa, suodattaa 
hulevesiä ja vaimentaa melua. Alue saa siten pisteitä sisältämiensä 
elementtien määrän sekä kokonsa perusteella. Menetelmän tuotos on 
analyysi, joka tekee niin sanotuista pehmeistä arvoista näkyviä niin, et-
tä analyysin tulos ohjaa suunnitteluratkaisuja: millä mitoituksella ja ra-
kenteilla varmistetaan ekologisten prosessien toimivuus. Menetelmää 
on tähän mennessä sovellettu pääasiassa julkisten ulkotilojen tuotta-
mien ekosysteemipalveluiden laskemiseen, mutta laskennassa voidaan 
huomioida myös yksityiset viheralueet, kuten pihat. Usein tämä on 
myös oleellista ekosysteemipalveluiden tuotannon ja määrän kokonais-
kuvan hahmottamisessa. Menetelmän malli on kehitetty Ruotsissa, ja 
Suomessa alueellista viherkerrointa on pilotoitu Kyläsaaressa ja Mal-
milla, Espoon Matinkylässä ja Turun kaupunginpuutarhan alueella.

Työkalu yhdistää useiden eri organisaatioyksiköiden toimintaa ja tavoit-
teita, mutta sen kehittäminen ja käyttöönotto vaativat vielä suunnitel-
mallista yhteistekemistä sekä menetelmän osalta, että sen oikea-
aikaisen käyttöönoton osalta. Helsinki on valmistellut koordinaattorina 
useamman kaupungin ja tutkimusyhteisön yhteishanketta viherraken-
teen ekosysteemipalveluiden arviointityökalun kehittämiseksi. Hank-
keen tavoitteena on menetelmän vakioinnin ja automatisoinnin lisäksi 
kansallistaminen ja sopeuttaminen Suomen olosuhteisiin sekä uusien 
tarkastelutasojen mahdollinen määrittäminen. Tärkeänä osatyönä on 
myös suunnitteluprosessin osalta työkalun sijoittaminen ja järjestelmäl-
liseen käyttöön sitouttaminen ja kouluttaminen. Yhteishankkeelle on 
tarkoitus hakea Euroopan aluekehitysrahaston rahoitus syksyllä 2022. 
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Sen varmistuessa, hanke pääsisi alkamaan keväällä 2023 ja loppuun-
saatettua vuoden 2024 aikana.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Elina Kauppila ja 14 muuta valtuutettua ovat tehneet 
27.4.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:

Valtuustoaloite monimuotoisuus- ja ilmastovaikutusarvioinnin täsmen-
tämisestä

Helsinki on strategiassaan todennut suojelevansa ja vaalivansa aktiivi-
sesti monimuotoista luontoaan, vahvistavansa metsäistä verkostoa ja 
niittyverkostoa, toteuttavansa Helsingin luonnon monimuotoisuuden 
turvaamisen toimintaohjelmaa kunnianhimoisesti ja selvittävänsä ra-
kennus- ja liikennehankkeissa aina vaihtoehdon säästää mahdollisim-
man paljon puustoa ja kasvillisuutta. Luonnon monimuotoisuuden tur-
vaamisen toimintaohjelma (LUMO-ohjelma) on hyväksytty, mutta sa-
maan aikaan puuttuu selkeys ja täsmällisyys siitä, mitä tehdään, kun 
vaalitaan ja suojellaan – ja valitaanko kaavoituksessa ja liikennesuun-
nittelussa aina monimuotoisen luonnon kannalta paras vaihtoehto.

Kaavoituksen ilmastovaikutuksia taas määritellään lähinnä rakentami-
sen päästöjen näkökulmasta ja silloinkin, kun mitataan sitä, kuinka suu-
ren hiilinielun menetämme rakentamalla, tämä menetys on mahdollista 
ohittaa esimerkiksi rakentamalla uusia viheralueita vanhojen tilalle.

Onkin tuotettava mittari, jolla voidaan mitata menetettyä arvoluontoa. 
Luonnonmukaisen pinta-alan vähentäminen tai vanhojen puiden kor-
vaaminen uusilla heikentää myös kaupungin hiilinieluja. Kestää vuosi-
kymmeniä, että kaadettujen puiden tilalle istutetut taimet sitovat mene-
tetyn määrän hiiltä, ja lajikadon vuoksi on oleellista suojella monimuo-
toisia, ainutlaatuisia alueita. On mahdollista, ettei hävitettyjä elinympä-
ristöjä ja lajeja saada koskaan takaisin. Näiden arvojen menetyksiä on 
ryhdyttävä arvioimaan systemaattisesti, ja myös määriteltävä, mikä ar-
vonmenetys on yksiselitteisesti liian suuri.

On siis määriteltävä työkalut, jotta strategian tavoitteet toteutuvat myös 
käytännössä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki luo selkeän jär-
jestelmän, jonka mukaan rakennus- ja liikennehankkeita ohjaavat 
suunnitelmat ja kaavat arvioidaan sekä niiden luonnon monimuotoi-
suus- että hiilinieluvaikutusten mukaan ja jonka arvokkaimmiksi määri-
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teltyjä kohteita ei voida esimerkiksi ELY-keskuksen poikkeuslupame-
nettelyllä ohittaa.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 20.9.2022 mennessä.

Kaupunginkanslia on myöntänyt vastaukselle lisäaikaa 1.11.2022 
saakka.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Tuomas Hakala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 27.04.2022 Kauppila Elina Valtuustoaloite monimuotoi-
suus- ja ilmastovaikutusarvioinnin täsmentämisestä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 571
Maankäyttösopimuksen tekeminen Urlus-Säätiö sr:n kanssa liittyen 
kaavamuutokseen nro 12774 (Taka-Töölö, 91-14-464-15)

HEL 2022-011372 T 10 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti tehdä kiinteistön 91-14-464-15 
omistajan Urlus-Säätiö sr:n (Y-tunnus 0202515-6) kanssa liitteen 2 mu-
kaisen sopimuksen.

Samalla lautakunta päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan so-
pimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai hänen valtuuttamansa 
allekirjoittamaan edellä mainitun sopimuksen ja tekemään siihen tarvit-
taessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia.

(MA114-7)

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi
Peter Haaparinne, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31864

peter.haaparinne(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavaehdotus 12774
2 Sopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Maanomistaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympä-
ristölautakunta
Liite 2

Kymp/Maankäyttösopimukset Esitysteksti
Kymp/Asemakaavoitus Esitysteksti

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Voimassa oleva asemakaava

Kiinteistön alueella on voimassa asemakaava nro 12315, joka on tullut 
voimaan 18.12.2015 ja jossa kiinteistö on merkitty kuulumaan liike- ja 
toimistorakennusten sekä asuinkerrostalojen korttelialueeseen (KTA). 
Tontin rakennusoikeus on 13 000 k-m². Tontille saa sijoittaa asuntoja 
enintään 2 450 k-m². 

Asemakaavan muutosehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esitti 1.3.2022 kaupunginhallitukselle 
asemakaavan muutosehdotuksen nro 12715 hyväksymistä. 

Asemakaavan muutosehdotuksessa nro 12774 kiinteistö 91-14-464-15 
on edelleen merkitty kuulumaan liike- ja toimistorakennusten sekä 
asuinkerrostalojen alueeseen (KTA). Tontin rakennusoikeus on edel-
leen 13 000 k-m², mutta tontille saa sijoittaa asumista enintään 49 % 
rakennuksen kerrosalasta eli 6 370 k-m². 

Maankäyttösopimus

Asemakaavan muutos korottaa kiinteistön 91-14-464-15 arvoa merkit-
tävästi, joten maanomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 
26.4.2021 (310 §) tekemän päätöksen mukaiset neuvottelut.

Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 2 oleva sopimus, jonka 
mukaan maanomistaja suorittaa kaupungille 1 530 000 euron korvauk-
sen osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

Korvaus tulee maksaa neljän kuukauden kuluessa siitä, kun kaava-
muutos on saanut lainvoiman.

Korvausta korotetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi kaksi prosenttia 
vuodessa. Korotus lasketaan sopimuksen hyväksymistä koskevaa 
kaupunkiympäristölautakunnan päätöspäivää seuraavan kuukauden 
alusta kaavan lainvoimaisuuspäivää edeltävän kuukauden loppuun. 
Korotus pyöristetään lähimpään tuhanteen euroon. 

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

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
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Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36442
tapio.laalo(a)hel.fi

Peter Haaparinne, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31864
peter.haaparinne(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavaehdotus 12774
2 Sopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Maanomistaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympä-
ristölautakunta
Liite 2

Kymp/Maankäyttösopimukset Esitysteksti
Kymp/Asemakaavoitus Esitysteksti

Tiedoksi

Kanslia/Villeneuve, Linden, Sippola-Alho ja Rämö
Kymp/Maka/Aska/Hirvonen
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§ 572
Tontin uudelleenvuokraus Kiinteistö Oy Kaapelitalolle kulttuurikes-
kusta varten (Ruoholahti, Länsisatama, tontti 20001/6)

HEL 2022-010203 T 10 01 01 02

Tallberginkatu 1

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti:

 vuokrata uudelleen Kiinteistö Oy Kaapelitalolle (y-tunnus 0873650-
6) Helsingin Länsisatamassa sijaitsevan tontin 20001/6 (17 998 m², 
63 000 k-m², Tallberginkatu 1) kulttuurikeskusta varten 1.1.2023 – 
31.12.2052 liitteenä 1 olevan maanvuokrasopimuksen mukaisesti 

 merkitä tontin nykyinen maanvuokrasopimus nro 16020 päättymään 
31.12.2022 (S0120-38)

 oikeuttaa sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai hänen 
valtuuttamansa henkilön allekirjoittamaan Helsingin kaupungin puo-
lesta edellä mainitun sopimuksen ja tarvittaessa tekemään siihen 
vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia.

L2120-13

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Jukka Helenius, kiinteistölakimies, puhelin: 09  310 74013

jukka.helenius(a)hel.fi

Liitteet

1 Maanvuokrasopimusluonnos
2 Maanvuokrasopimuksen liitekartta 1
3 Maanvuokrasopimuksen liite 2 rasitesopimukset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Maka / Make Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
Liite 3
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Vuokralainen Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristö-
lautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tonttia ja sen vuokrausta koskevat tiedot

Vuokralainen pyytää päätösesityksen mukaisen tontin vuokraamista 
uudelleen 30 vuodeksi, koska nykyinen 1.1.1993 alkanut maanvuokra-
sopimus päättyy 31.12.2022. 

Tontilla sijaitsee vuokralaisen omistama 6-kerroksinen ja 49 273 k-m² 
suuruinen Kaapelitehdas-kulttuurikeskus, jossa harjoitetaan monipuoli-
sesti erilaista kulttuuritoimintaa musiikista tanssiin ja erilaisiin tapahtu-
miin. Kulttuurikeskuksessa sijaitsee myös museoita, gallerioita, kahvi-
loita ja pieniä toimistoja.

Tontilla 20001/6 on voimassa asemakaava nro 12492 (2019), jossa se 
on osoitettu Y-tarkoitukseen, ja sen pinta-ala on 17 998 m² ja rakennu-
soikeus 63 000 k-m².  Tontille saa sijoittaa tiloja myymälöitä, toimistoja, 
ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta ja julkisia palveluita var-
ten sekä kokoontumis-, esiintymis-, koulutus-, näyttely-, liikunta ja va-
paa-ajan sekä vastaavan toiminnan tiloja. 

Edellisen vuokrakauden alkaessa vuokra-alue oli pienempi käsittäen 
silloisen tontin 20001/5, mutta vuokra-aluetta laajennettiin kaupunkiym-
päristölautakunnan päätöksellä 22.10.2019 § 515, jotta Tanssin talo 
voitiin toteuttaa Kaapelitehtaan yhteyteen. Tanssin talo valmistui 2022 
keväällä.

Tontin uudelleenvuokraus

Hakijalle esitetään vuokrattavaksi uudelleen päätösesityksen mukainen 
tontti 31.12.2052 saakka kulttuurikeskusta varten. 

Uusia vuokrausperiaatteita ei ole vahvistettu alueelle eikä tontille. 

Tontin vuokraaminen uudelleen kyseiseksi ajaksi ja tarkoitukseen on 
kuitenkin perusteltua, koska tontti on voimassa olevassa asemakaa-
vassa osoitettu Y-tarkoitukseen ja yleiskaavassa osoitettu kantakau-
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punkialueeksi, ja yleiskaavoitusyksikkö ja asemakaavoitus puoltavat 
tontin vuokraamista. 

Uudelleenvuokraukselle ei ole myöskään estettä, koska tontilla oleva 
rakennuskanta ja pihapiiri ja siihen rajautuva lähiympäristö ovat hyväs-
sä kunnossa päätösehdotuksen mukainen vuokra-aika huomioon ot-
taen.

Vuokralainen on täyttänyt nykyisen maanvuokrasopimuksen mukaiset 
velvoitteensa. 

Tontin uusi vuosivuokra

Tontin voimassa olevan maanvuokrasopimuksen vuosivuokra on n. 
778 872 euroa.

Tontin uudeksi perusvuosivuokraksi esitetään 39 689,40 euroa elinkus-
tannusindeksissä 1951 = 100, joka vastaa nykyrahassa noin 862 
053,77 euroa (ind. 2172).

Uusi vuosivuokra sidotaan elinkustannusindeksin muutokseen siten 
kuin maanvuokrasopimuksen ehdossa on sanottu.

Uusi vuosivuokra perustuu tällä hetkellä vuokrasopimuksen käyttötar-
koituksen mukaiseen tontin markkinaehtoiseen yksikköhintaan 16,11 
euroa/k-m² elinkustannusindeksissä 1951 = 100 (ind.100), joka vastaa 
nykyrahassa noin 350 euroa/k-m² (ind. 2172), sekä kaupunginvaltuus-
ton päättämään viiden prosentin vuotuiseen tuottoon. 

Edellä sanotun vuokranmäärityksen markkinaehtoisuus on varmistettu 
puolueetonta arvioijaa käyttäen (CBRE Finland Oy 16.6.2022)

Lisäksi esitettävä vuosivuokra perustuu asemakaavan alittavaan 49 
273 k-m²:n toteutettuun rakennusoikeuteen. 

Edellä sanottu asemakaavan alittava rakennusoikeuden käyttö perus-
tuu kaupunkiympäristölautakunnan vuosia luomaan vuokrauskäytän-
töön asemakaavan rakennusoikeuden osoittauduttua tontilla liian te-
hokkaaksi ja siten haittaavan käyttötarkoituksen mukaista toimintaa. 

Vuokrausperiaatteiden ja tontinluovutuslinjausten noudattaminen

Esitettävä tontin uudelleenvuokraus ja sitä koskeva vuokrasopimus-
luonnos on laadittu kaupunginhallituksen 1.4.2019, 5 § päättämien ton-
tin luovutusta koskevien linjausten mukaisesti.

Maanvuokrasopimuksen ehdot
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Uudelleenvuokrattavan tontin maanvuokrasopimuksen esitetään erityis-
tä ehtoa, että tontin käyttötarkoitus rajoitetaan kulttuurikeskuskäyttöön, 
koska vuokra perustuu tähän käyttötarkoitukseen, ja siten tontilla ei sal-
lita täysimittaista toimisto- tai liikerakentamista. Pienimuotoiset toimisto- 
ja liiketilat ovat kuitenkin sallittuja kulttuurikeskuskäytön yhteydessä. Li-
säksi vuokralaisella on oikeus toteuttaa tontille ainoastaan 49 273 k-m² 
rakennusoikeutta, koska tontin vuokra perustuu tuohon asemakaavan 
mukaisen rakennusoikeuden alittavaan rakennusoikeuteen.

Maanvuokrasopimuksen 17a ja b §:iin esitetään otettavaksi ehdot ton-
tilla olevan suojellun rakennuksen lunastamisesta, mikäli maanvuokra-
sopimus päättyy.

Lisäksi maanvuokrasopimuksen 24 – 27 §:iin esitetään erityisiä ehtoja 
muun muassa melusta, hulevesistä, tontille sijaitsevista johdoista ja 
Tallberginkadun vastaisen vuokra-alueen reunan reunatuesta.

Muuten uudelleenvuokrattavan tontin maanvuokrasopimus esitetään 
tehtäväksi kaupunkiympäristötoimialan tavanomaisin maanvuokraso-
pimusehdoin.

Toimivalta

Kaupunginvaltuuston 16.1.2019, 5 § hyväksymän johtosäännön mu-
kaan kaupunkiympäristölautakunta antaa vuokralle toimialan hallinnas-
sa olevia kiinteistöjä enintään 30 vuoden määräaikaisin maanvuokra-
sopimuksin tai toistaiseksi voimassa olevin maanvuokrasopimuksin, 
joissa enintään yhden vuoden irtisanomisaika.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Jukka Helenius, kiinteistölakimies, puhelin: 09  310 74013

jukka.helenius(a)hel.fi

Liitteet

1 Maanvuokrasopimusluonnos
2 Maanvuokrasopimuksen liitekartta 1
3 Maanvuokrasopimuksen liite 2 rasitesopimukset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Maka / Make Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Vuokralainen Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristö-
lautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
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§ 573
Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipal-
veluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätökses-
tä 5.1.2022 § 4 (liukastuminen)

HEL 2021-011909 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimia-
lan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingon-
korvauspäätöksestä 5.1.2022 (4 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-
yksikön päällikkö on 5.1.2022 (4 §) päätöksellään hylännyt 11.1.2021 
osoitteessa Lehtisaarentie 1 tapahtuneeseen liukastumiseen liittyvän 
vahingonkorvausvaatimuksen. Päätös on nähtävillä kokonaisuudes-
saan päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan 3 995,61 euron suuruisen 
vaatimuksensa vahingonkorvauksesta 11.1.2021 kello 16.00 jalkakäy-
tävällä Lehtisaarentie 1:n kohdalla tapahtuneeseen liukastumisvahin-
koon liittyen. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan päätöksen liit-
teenä ja nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Hakija toteaa oikaisuvaatimuksessaan muun muassa, että Ilmatieteen 
laitoksen Helsinki-Vantaan lentoaseman mittaustiedot eivät ole linjassa 
Lehtisaaren säätilatietojen kanssa, koska ko. sääasema sijaitsee sisä-
maassa ja Lehtisaari on rannikon saari. Kun vahinkopaikan hiekoitus oli 
tehty edellisen kerran 4.1.2021 eli seitsemän päivää aikaisemmin ja 
vahinkopäivänä aurattu verkkoteräauralla, niin hakijan käsityksen mu-
kaan hiekoituksesta ei voinut olla mitään jäljellä. Vahinkopäivänä sata-
nut lumi oli peittänyt vahinkopäivän aamuna klo 9:37 suoritetun kar-
hennuksen. Hakija toteaa itse ottaneensa talviolosuhteet huomioon ja 
noudattaneensa huolellisuutta ja varovaisuutta.

Perustelut

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

Auraustoimenpiteitä lähdetään suorittamaan määrätyn, alueen luoki-
tuksen mukaisen toimenpideajan puitteissa sataneen lumen määrän 
ylittäessä lähtökynnyksen. Ilmatieteen laitoksen eri mittausyksiköiden 
välillä mitatuissa lumen määrissä esiintyy usein poikkeavuutta, mutta 
tällä ei yleensä ole käytännön merkitystä toimenpideaikojen seuran-
nassa. Tässä tapauksessa ko. alueella on noudatettu 8 tunnin toimen-
pideaikaa (III-luokan kevyen liikenteen väylä, 5 cm:n lähtökynnys lu-
men määrässä). Yksikön päällikön päätöksessä on selvitetty lumensy-
vyyden vaihtelut aikavälillä 10.1.-13.1.2021 vallinneen poikkeuksellisen 
runsaan lumisateen aikana. Ilmatieteen laitos oli tiedottanut yleisesti 
poikkeuksellisen runsaan lumisateen alkavaksi 10.1.2021 ja jatkuvaksi 
13.1.2021 saakka. Poikkeuksellisen lumitilanteen vuoksi kaupunki oli 
käynnistänyt varautumissuunnitelmansa.   

Vahinkopaikkaa oli hiekoitettu edellisen kerran ennen vahinkoa au-
rauksen jälkeen 4.1.2021. Tämän jälkeen alue on aurattu 8.1.2021 klo 
05:36. Seuraava auraus oli suoritettu vahinkopäivän 11.1.2021 aamuna 
klo 9:37. Auraukset on suoritettu karhentavalla verkkoterällä. Jatkuvan, 
runsaan lumisateen aikana uutta hiekoitusta ei pääasiallisesti kannata 
tehdä, koska kokemuksen mukaan hiekoituksen vaikutus sellaisissa 
olosuhteissa jää lyhytaikaiseksi. Karhentavalla verkkoterällä suoritettu 
auraus ei poista vanhoja hiekkoja, vaan päinvastoin nostaa aiemmin 
tehdyn hiekoituksen tehokkaasti uudelleen pintaan. Kunnossapidosta 
vastaavan yrityksen työnjohdon toimesta Lehtisaarentiellä oli tehty ka-
tutarkastus vahinkopäivänä 11.1.2021 klo 13:06 eli vain kolme tuntia 
ennen vahinkoajankohtaa. Tällöin aamuisen aurauksen karhennettu 
pinta oli saadun selvityksen mukaan ollut vielä havaittavissa. 
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Liukkaudentorjuntatoimenpiteillä ei aina voida täysin estää jään aiheut-
tamaa liukkautta siinäkään tapauksessa, että kunnossapito on ollut 
asianmukaisella ja kunnossapitolain edellyttämällä tasolla (Vakuutus-
lautakunnan ratkaisu FINE-001397). Liukkaudentorjuntaa ei ole mah-
dollista reaaliajassa toteuttaa siten, että kadun mitkään osat eivät kos-
kaan olisi liukkaat. Tässä tapauksessa liukastumiseen on ollut myötä-
vaikuttamassa verkkoauratun pinnan päälle satanut ohut lumikerros. 
Tämä on asettanut jalankulkijoille erityisen tarpeen noudattaa huolelli-
suutta ja varovaisuutta kadulla liikuttaessa. Kaupunki katsoo, että ta-
pauksessa ei ole todettavissa laiminlyöntiä, tahallisuutta tai tuottamus-
ta, vaan liukkaudentorjuntaa on ennen vahinkoa tehty kaupungin nor-
mien mukaisesti. 

Lopputulos

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

Kaupunkiympäristölautakunta katsoi, että lakipalvelut-yksikön päällikön 
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 §

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Helena Loikkanen, lakimies, puhelin: 310 24512

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
2 Oikaisuvaatimus 18.1.2022, saate 24.1.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös, vahin-
gonkorvaus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen teki- Esitysteksti
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jä 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-
kirjeitse 10.1.2022. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle 
on saapunut 24.1.2022 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)
2 Oikaisuvaatimus 18.1.2022, saate 24.1.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös, vahin-
gonkorvaus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen teki-
jä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös, vahingonkorvaus

Päätöshistoria



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2022 93 (125)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/19
11.10.2022

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

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön 
päällikkö 05.01.2022 § 4

HEL 2021-011909 T 03 01 00

Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvaus-
vaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakija on 21.10.2021 esittänyt kaupungille yhteensä 3 995,61 suurui-
sen vahingonkorvausvaatimuksen liukastumisen aiheuttamista kuluista. 
Vaatimuksen mukaan hakija on liukastunut jäisellä ja auraamattomalla 
jalkakäytävällä 11.1.2021 kello 16.00 osoitteessa Lehtisaarentie 1.

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 ovat laissa asetetut 
velvollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Helsingin 
kadut ja kevyen liikenteen väylät jaetaan kolmeen hoitoluokkaan katu-
luokituksen sekä liikenteellisen merkityksen mukaan.

Saadun selvityksen mukaan Lehtisaarentie 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 mukaan vahinkopäivänä lämpötila on Helsinki-
Vantaan sääasemalla tehdyissä mittauksissa kello 16.00 ollut -0,7°C. 
Jatkuva, runsas lumisade on alkanut vahinkoa edeltävänä päivänä si-
ten, että edellisenä aamuna kello 8.00 lumen syvyyttä on mitattu 10 
senttimetriä. Vahingon tapahtuma-aikaan lumen syvyyttä on mitattu jo 
22 senttimetriä.

Ilmatieteenlaitos on tiedottanut yleisesti poikkeuksellisen runsaan lumi-
sateen alkavaksi 10.1.2021 ja jatkuvaksi keskiviikkoon 13.1.2021 asti. 
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Ilmatieteenlaitoksen Helsinki-Vantaan säähavaintoasemalla tehtyjen 
mittausten mukaan lumisadetta on mitattu 10.1.2021 alkaen tauoten 
aina hetkeksi 13.1.2021 kello 12.00 asti. Lumisateen alkaessa 
10.1.2021 lumensyvyydeksi on kello 8.00 mitattu 10 senttimetriä ja 
13.1.2021 lumensyvyyttä on mitattu korkeimmillaan 60 senttimetriä. 
Poikkeuksellisen lumitilanteen vuoksi Helsingin kaupunki on käynnistä-
nyt varautumissuunnitelmansa.

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä ja -tarpeista on pyydetty 
selvitys alueen kunnossapidosta vastaavalta. Saadun selvityksen mu-
kaan Lehtisaarentie on aurattu vahinkopäivänä ennen vahinkoa kello 
9.37. Auraus tehdään verkkoteräauralla, joka jättää auratun pinnan 
karheaksi ja nostaa aiemmin tehdyn hiekoituksen pintaan. Jatkuvan, 
runsaan lumisateen aikana hiekoituksia ei pääasiallisesti tehdä sen 
vaikutuksen jäädessä lyhytaikaiseksi. Katutarkastus on tehty Lehtisaa-
rentiellä työnjohdon toimesta 11.1.2021 kello 13.06 jolloin aamuisen 
aurauksen karhennettu pinta on vielä ollut havaittavissa. Ennen vahin-
kotapahtumaa hiekoitus Lehtisaarentiellä oli tehty edellisen kerran 
4.1.2021.

Pelkkä vahinkotapatuma 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 vapautuu vahingonkorvaus-
vastuustaan, jos hän voi osoittaa, että kunnossapito on hoidettu asian-
mukaisesti. Asianmukaisen kunnossapidon tasoa arvioitaessa otetaan 
huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, vuorokau-
den aika sekä eri liikennemuotojen tarpeet.

Liukkauden torjuntaa ei myöskään ole mahdollista toteuttaa siten, että 
jalkakäytävän mitkään osat eivät koskaan olisi liukkaat. Aina on jokin 
kohta, johon on mahdollista liukastua. Jalankulkijan tulee ottaa olosuh-
teet huomioon ja noudattaa huolellisuutta ja varovaisuutta talvella liik-
kuessaan. (Vakuutuslautakunnan ratkaisu FINE-001397).

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
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Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

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

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 30.12.2020 § 53

Lisätiedot
Marjo Laine, valmistelija, puhelin: 310 38506

kymp.korvausasiat(a)hel.fi
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§ 574
Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipal-
veluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätökses-
tä 30.12.2021 § 219 (autovaurio)

HEL 2021-009864 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimia-
lan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingon-
korvauspäätöksestä 30.12.2021 (219 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-
yksikön päällikkö on 30.12.2021 (219 §) päätöksellään hylännyt osoit-
teessa Kasarmikatu 46-48 tapahtuneeseen autovaurioon liittyvän va-
hingonkorvausvaatimuksen. Päätös on nähtävillä kokonaisuudessaan 
päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingon-
korvauksesta 16.6.2021 klo 18.30 Kasarmikatu 46-48:n kohdalla tapah-
tuneeseen autovaurioon liittyen. Hakijan auton oikea kylki oli vaurioitu-
nut osuttuaan jalkakäytävän reunalla olleeseen ns. betoniporsaaseen 
hänen ajaessaan kadulle kiinteistön parkkihallista. Hakijan vastattavak-
si vahingon osalta on jäänyt vakuutuksen omavastuun määrä 200 eu-
roa ja vakuutuksen bonusmenetyksinä 89,50 euron suuruinen korotus 
tuleviin vakuutusmaksuihin, kunnes bonus on saavuttanut vakuutuksen 
mahdollisen maksimitason. Hakija on myös vaatinut, että kaupungin tu-
lisi korvata hänen vakuutusyhtiölleen yhtiön hakijalle suorittaman va-
kuutuskorvauksen määrä 3 053,26 euroa. 

Oikaisuvaatimuksen mukaan betoniporsas ei sijainnut siinä kohdassa, 
missä se kaupungin antaman selvityksen mukaan oli sijainnut, vaan se 
oli ollut parkkihallin oven edessä ja raahautunut hakijan auton kyljessä 
20-50 cm vaurioittaen samalla auton kylkeä. Matala betoniporsas ei ol-
lut autosta enää helposti havaittavissa, koska siinä alun perin ollut py-
säköintikieltokyltti oli poistettu ilman että samalla olisi poistettu myös 
betoniporsas. Ajoväylän tulee olla esteetön, selkeä ja ennustettava, mi-
kä ei ole toteutunut tässä tapauksessa, koska betoniporsas on ollut 
ajoväylällä ilman korkeampaa huomiomerkkiä. Oikaisuvaatimus on ko-
konaisuudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävillä lautakunnan kokouk-
sessa.
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Perustelut

Lautakunta viittaa yksikön päällikön päätöksessä esitettyyn asiaa kos-
kevaan selvitykseen ja yhtyy yksikön päällikön asiassa antamaan pää-
tökseen ja sen perusteluihin.

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

Tuottamusvaatimuksesta johtuen pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään 
aiheuta kaupungin vahingonkorvausvastuuta, vaan edellytyksenä on, 
että kaupunki on syyllistynyt laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai vir-
heelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laimin-
lyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys. Vahingonkärsijän 
mahdollinen oma myötävaikutus vahingon syntymiseen voi alentaa tai 
poistaa kunnossapidosta vastuussa olevan korvausvastuun.

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

Hakija voi esittää omassa hakemuksessaan korvausvaatimuksen vain 
omasta puolestaan ja vain itselleen syntyneen lopullisen vahingon osal-
ta eikä ilman erillistä valtuutusta voi esittää kaupunkia kohtaan vaati-
muksia vakuutusyhtiönsä puolesta. Vakuutusyhtiö käyttää maksaman-
sa vakuutuskorvauksen osalta puhevaltaansa itse. Hakijan vaatimusta 
ei siten tältä osin (3 053,26 €) tutkita tämän hakemuksen käsittelyn yh-
teydessä. 

Saadun selvityksen ja siihen sisältyvien valokuvien perusteella tode-
taan, että betoniporsas ei ole ollut sijoitettuna pysäköintihallin oven 
eteen, vaan se oli selvityksen mukaan ollut ulostulon vieressä jalkakäy-
tävän reunakiveyksen päällä. Jalkakäytävän reunakiveyksessä on 
ulosajo-oven kohdalla osittain viistoitettu osuus, joka molemmista päis-
tään ulottuu noin puoli metriä leveämmälle kuin hallin ajokäytävän ovi. 
Kapean ajokäytävän ovesta sisään ja ulos ajavien ajoneuvojen on tar-
koitus käyttää tätä kohtaa ylittäessään jalkakäytävää. Myöskään haki-
jan itsensä esittämän kuva-aineiston perusteella ei ole pääteltävissä, 
etteikö tämä viistoitettu reunakiveyksen osuus olisi ollut koko pituudel-
taan esteettömänä vahingon tapahtumisen ajankohtana. Betoniporsaa-
seen osuminen on edellyttänyt tältä ajolinjalta poikkeamista. 

Oven edessä jalkakäytävän reunakiveyksessä on kuvista päätellen vie-
lä vahinkoajankohtana ollut heikosti näkyvissä (pääosin jo pois kulu-
neena) keltaista maaliväritystä, jonka tarkoituksena on ollut tehostaa 
pysäköintihallin oveen kiinnitettyä pysähtymiskieltoa. Jotkut kiinteistöt 
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ja taloyhtiöt ovat merkinneet sisääntulojensa edustoja tällaisin huomio-
värein. Värjäykset eivät kuitenkaan ole tieliikennelain tarkoittamia viral-
lisia tiemerkintöjä, jotka osoittaisivat jonkin kieltoalueen. Tässäkään ta-
pauksessa vanhalla, nyt jo pois kuluneella keltaisella värillä maalattu 
reunakiveyksen kohta ei ole sellainen alue, jolle kaupunki ei saisi aset-
taa tarpeellisia huomio- tai liikennemerkkejä, kunhan ne eivät sijaitse 
ajoneuvoille tarkoitetun kulkuväylän kohdalla. 

Betoniporsaaseen kiinnitettynä ollut liikennemerkki oli poistettu paikalta 
viisi päivää ennen vahingon tapahtumista eli 11.6.2021, jolloin Kasar-
mikadun ko. kohta oli kaupungin selvityksen mukaan muutettu pihaka-
duksi katualueelle kesän ajaksi asennettujen terassirakennelmien takia. 
Käytännön mukaan tarpeettomaksi käyneet liikennemerkkitolpat saate-
taan kevyempinä laitteina joskus kerätä pois eri aikaan kuin raskaat be-
toniporsaat, joiden liikutteluun tarvitaan erityisiä nostolaitteita.

Kapeaan pysäköintihalliin ja siitä ulos liikennöitäessä on noudatettava 
erityistä tarkkaavaisuutta ja varovaisuutta, varsinkin alueen ollessa pi-
hakatuna. Kadun liikennemäärät eivät ole vahingon ajankohtana olleet 
niin suuret, ettei varovaisuutta ja tarkkuutta noudattaen olisi pystynyt 
liikennöimään hallista ulos turvallisesti, vaikka ajoneuvo olisikin täytynyt 
ohjata kulkemaan hetkellisesti vastaantulevan liikenteen kaistan kautta 
hallista ulos ajettaessa. Ajolinjan valinta on aina ajoneuvon kuljettavan 
vastuulla. Kaupunki ei katso syyllistyneensä laiminlyöntiin, huolimatto-
muuteen tai virheeseen, joka olisi ollut aiheuttamassa hakijan auton 
vahingoittumista.  

Lopputulos

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

Kaupunkiympäristölautakunta katsoi, että lakipalvelut-yksikön päällikön 
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 §

Tieliikennelaki (729/2018) 3 §, 4 §, 43 §

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

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

Liitteet

1 Vahingonkorvausvaatimus, täydennys 4.1.2021, liite,  3-kuvan piirros 
päivitettynä

2 Vahingonkorvausvaatimus, täydennys 4.1.2021, saate
3 Vahingonkorvausvaatimus, täydennys 18.1.2021, klo 13.54
4 Vahingonkorvausvaatimus, täydennys 18.1.2022, liite, kartta
5 Vahingonkorvausvaatimus, täydennys 18.1.2022, saate

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 3.1.2022. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on 
saapunut 4.1.2022 eli säädetyssä määräajassa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Helena Loikkanen, lakimies, puhelin: 310 24512

kymp.korvausasiat(a)hel.fi
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Liitteet

1 Vahingonkorvausvaatimus, täydennys 4.1.2021, liite,  3-kuvan piirros 
päivitettynä

2 Vahingonkorvausvaatimus, täydennys 4.1.2021, saate
3 Vahingonkorvausvaatimus, täydennys 18.1.2021, klo 13.54
4 Vahingonkorvausvaatimus, täydennys 18.1.2022, liite, kartta
5 Vahingonkorvausvaatimus, täydennys 18.1.2022, saate

Oheismateriaali

1 HEL2021-009864
2 HEL2021-009864
3 HEL2021-009864

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 Lakipalvelut Yksikön 
päällikkö 30.12.2021 § 219

HEL 2021-009864 T 03 01 00

Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvaus-
vaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakija on 6.9.2021 esittänyt kaupungille 3 453,26 euron suuruisen kor-
vausvaatimuksen. Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakijan ajo-
neuvo vaurioitui 16.6.2021 klo 18.30, kun hakija ajoi ulos parkkihallista 
ja osui betoniporsaaseen osoitteessa Kasarmikatu 46-48. Hakijan ker-
toman mukaan betoniporsas oli jätetty huolimattomasti heti oven eteen, 
oven oikealle puolelle.
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Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tar-
peiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason 
määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, lii-
kenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuoro-
kaudenaika sekä eri liikennemuotojen tarpeet sekä terveellisyys, liiken-
neturvallisuus ja liikenteen esteettömyys.

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen 
kunnossapidosta vastaavalta. Saadun selvityksen mukaan Kasarmika-
tu muutettiin kävelykaduksi 11.6.2021. Vahinkopaikalla sijainnut beto-
niporsas on tätä aiemmin ollut paikalla pysäköintikieltomerkkiä varten. 
Merkki on poistettu betoniporsaasta, kun katu muutettiin kävelykaduksi. 
Betoniporsas on noudettu eri kuljetuksella logistisista syistä 17.6.2021. 
Betoniporsas on sijainnut parkkihalliin johtavan ajoradan ulkopuolella, 
jalkakäytävän reunassa reunakiven päällä. Betoniporsas on maalattu 
keltapunaiseksi havaittavuuden parantamiseksi.

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. 

Vahingonkärsijän oma myötävaikutus voi alentaa tai poistaa kunnossa-
pidosta vastuussa olevan korvausvastuun. Vaikka betoniporsaat olisi-
kin joskus hankala havaita, ajoneuvojen kuljettajia sitovat silti tieliiken-
nelain säännökset. Ajoneuvon kuljettajan on tieliikennelain mukaan 
noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta 
vaaran ja vahingon välttämiseksi. Ajoneuvon nopeus on sovitettava sel-
laiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohel-
la tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laa-
tu sekä muut olosuhteet. Ajoneuvo on kyettävä hallitsemaan kaikissa 
liikennetilanteissa. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan tien 
näkyvällä osalla ja kaikissa ennakoitavissa tilanteissa.

Asiassa saadun selvityksen mukaan betoniporsas on ollut sijoitettuna 
jalkakäytävän reunaan reunakiven päälle, ajoradan ulkopuolelle. Beto-
niporsaat eli ajoesteet ovat tieliikennelain mukaan kadun rakenteita ei-
kä niiden käytöstä tarvitse varoittaa liikennemerkein tai muutoin erik-
seen osoittaa, mikäli kadun nopeusrajoitus on korkeintaan 30 kilometriä 
tunnissa. Parkkihallista ulos ajettaessa jalkakäytävän yli on kuljettajan 
oltava erityisen tarkkaavainen ja varovainen. Betoniporsaaseen osumi-
nen on edellyttänyt normaalilta ajolinjalta poikkeamista.
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Edellä esitetyin perustein vahinko ei ole aiheutunut kaupungin tuotta-
muksesta. Kaupunki ei näin ollen ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

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

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 30.12.2020 § 53

Lisätiedot
Tiia Strömberg, valmistelija, puhelin: 310 39930

kymp.korvausasiat(a)hel.fi
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§ 575
Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 29.9.−5.10.2022 te-
kemien päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen kau-
punkiympäristön toimialan viranomaisten 29.9.−5.10.2022 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

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tonttipäällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit, yksikön päällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, asuntotontit, tiimipäällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, yritystontit, tiimipäällikkö

Päätökset

Liikenne- ja katusuunnittelu, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Päätökset

Liikenne- ja katusuunnittelu, liikennejärjestelmä, yksikön päällikkö

Päätökset

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U541000VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U51105100VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=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=U5110510040VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511051004010VH1
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Rakennukset ja yleiset alueet - palvelukokonaisuus

Tekninen johtaja

Päätökset

Tilat -palvelu, asiakkuusyksikkö 1, yksikön päällikkö

Päätökset

Tilat -palvelu, asiakkuusyksikkö 2, yksikön päällikkö

Päätökset

Tilat -palvelu, yritysvuokraustiimi, tiimipäällikkö

Päätökset

Yleiset alueet -palvelu, infrapäällikkö

Päätökset

Yleiset alueet -palvelu, projektirakennuttaminen-yksikkö, yksikön päällikkö

Päätökset

Yleiset alueet -palvelu, alueellinen rakennuttaminen -yksikkö, yksikön päällikkö

Päätökset

Asuntotuotanto, asuntotuotantopäällikkö

Päätökset

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Asiakkuusjohtaja

Päätökset

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, yksikön päällikkö

Päätökset

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

Päätökset

Kaupunkimittauspalvelut, kaupungingeodeetti

Päätökset

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=U511052006010VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052006020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U51105200604010VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110520070VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052007020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052007030VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110520050VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista&year=2022&dkey=U51105300VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511053001020VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U51105300103030VH1
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U5110530020VH1


Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2022 105 (125)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/21
11.10.2022

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

Kaupunkimittauspalvelut, kartat ja paikkatiedot, yksikön päällikkö

Päätökset

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 29.9.2022

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=U511053002020VH1
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/ymparisto-ja-lupajaosto/ymparisto-ja-lupajaoston-paatokset?Siirtyy%20sivutossa%20jaoston%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sasiakirjojen%20kohtaan.
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§ 576
Vallilanlaakso, puistosuunnitelman hyväksyminen, Vallila ja Kumpu-
la

HEL 2022-010286 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Vallilanlaakson puisto-
suunnitelman nro VIO 6252/1 (liite 2). Samalla kaupunkiympäristölau-
takunta päätti hyväksyä Vallilanlaaksoon ja Vallilanraition yhteyteen to-
teutettavat Kumpulantaipaleen ylikäytävän sekä Kumpulanpuron sillan, 
jotka on esitetty puistosuunnitelmassa.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan esityksen 
nro 10 kokouksen asiana nro 21.

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Tomas Palmgren. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: Kumpulantaipaleen yhteys Mäkelänrinteen uimahallin 
viereen palautetaan nähtävillä olleen version mukaisesti suoraksi S-
mutkan sijasta.

Kannattaja: Hannu Koponen

1 äänestys

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

Jaa-äänet: 8
Silja Borgarsdottir Sandelin, Marleena Isomaa, Atte Kaleva, Olli-Pekka 
Koljonen, Sami Kuusela, Noora Laak, Risto Rautava, Anni Sinnemäki

Ei-äänet: 2
Otso Kivekäs, Hannu Koponen

Tyhjä: 1
Saana Rossi

Poissa: 2
Otto Meri, Jenni Pajunen
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Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen 
äänin 8 - 2 (1 tyhjä ja 2 poissa).

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Tomas Palmgren, projektinjohtaja, puhelin: 310 38586

tomas.palmgren(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro VIO 6252/1
2 Suunnitelmapiirustus nro VIO 6252/1
3 Vuorovaikutusmuistio
4 Muistutusten käsittely

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun ylei-
sen alueen suunnitelman hyväksyminen
Liite 2

Muistuttajat Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Vallilanlaakso on nykyinen puisto. Puistosuunnitelma perustuu voimas-
sa oleviin asemakaavoihin nro 8930 (2.8.1985), nro 9035 (10.1.1986), 
nro 10495 (30.1.1998) ja nro 12531 (24.5.2022). Suunnitelmassa on 
huomioitu Kalasataman raitiotien yleissuunnitelma nro 6789, päivätty 
30.1.2018.

Puistosuunnitelma laaditaan Kalasataman raitiotiehankkeen aiheutta-
mien muutostarpeiden vuoksi. Vallilanlaakson läpi rakennetaan uusi 
raitiotieyhteys, joka aiheuttaa muutoksia alueen jalankulku- ja pyöräily-
reitistöön, kasvillisuuteen ja maastonmuotoihin. Suunnitelmassa on va-
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rauduttu myös Mäkelänrinteen uimahallin mahdollisen laajennusosan 
vaikutuksiin puistossa.

Suunnitelma

Suunnitelman tavoitteena on kehittää Vallilanlaaksoa laadukkaana, 
viihtyisänä ja omaleimaisena kaupunkipuistona alueen historiallisia ar-
voja kunnioittaen ja kompensoida raitiotien rakentamisesta aiheutuvia 
toiminnallisia ja maisemallisia haittoja. Alueen reitistöä kehitetään ja 
yleistä viihtyvyyttä parannetaan oleskelualueita uudistamalla ja lisää-
mällä. Puiston läpi rakennetaan baanatasoinen pyöräily-yhteys. Puiston 
olevia rakenteita peruskorjataan ja täydennetään. Tavoitteena on myös 
kehittää luonnon monimuotoisuutta alueella. Kumpulanpuroa muoka-
taan luonnonmukaisemmaksi ja sen yhteyteen muotoillaan viivyttäviä 
painanteita tulvatilanteita varten. Puron putkitettuja osuuksia avataan ja 
muotoillaan luonnonmukaiseksi. Kasvilajistoa täydennetään monilajisin 
istutuksin ja osa puiston leikatuista nurmista muutetaan niityiksi.

Suunnitelmasta on kerrottu yksityiskohtaisemmin suunnitelmaselostuk-
sessa (liite 1).

Vuorovaikutus

Suunnitelmaluonnos on ollut esillä Helsingin kaupungin internetsivuilla 
20.6.−10.7.2022 välisen ajan. Suunnitelmaluonnosta on esitelty 
21.6.2022 suunnitelmien esittelytilaisuudessa. Suunnitelman esilläolos-
ta ja esittelytilaisuudesta on viestitty tiedottamalla osallisia kirjetiedot-
teella, ilmoituksella paikallislehdessä, Kalasatamasta Pasilaan -
hankeviestinnän kautta sekä Helsingin kaupungin internetsivuilla.

Asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon (liite 3).

Puistosuunnitelmaehdotus on ollut nähtävillä kaupunkiympäristön asia-
kaspalvelupisteessä ja Helsingin kaupungin verkkosivuilla 
7.−21.9.2022 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.

Puistosuunnitelmasta on jätetty viisi muistutusta (liite 4).

Puistosuunnitelmaa on muokattu nähtävillä olon jälkeen seuraavasti:

 Uusi hulevesien viivytysallas on poistettu puistosuunnitelmasta ja 
Mäkelänkadun suunnasta tuleva uusi hapetuspuro on käännetty 
johtamaan nykyiseen sorsalampeen. Samalla meriveden lisäpump-
pauksen purkupiste on siirretty uuden hapetuspuron yläjuoksulle. 
Mäkelänkadulta sorsalammelle johtava käytävälinjaus ja istutukset 
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on päivitetty. Kaksi uutta oleskelupaikkaa on lisätty poistetun oles-
kelutasanteen tilalle.

 Hevoshaanpolun kohdilla, baanayhteyden ja Kumpulantaipaleen vä-
listä reittiyhteyttä on muutettu, poistamalla toinen reiteistä ja linjaa-
malla jäljelle jäänyt reitti uudelleen. Pyöräliikennettä ohjataan baa-
nayhteyttä pitkin Villa Novillan ohitse, Poikkikulun kautta, Kumpu-
lantaipaleelle. Poikkikulkureitti on muutettu erotelluksi jalankulun ja 
pyöräilyn väyläksi.

 Alueleikkaukset 1,2 ja 5 on päivitetty.

 Puistosuunnitelman selostusta on päivitetty edellä mainittujen mu-
kaisesti.

Kustannukset ja aikataulu

Puiston kokonaispinta-ala on noin 6,8 ha. 

Asemakaavan mukaisen puistoalueen rakentamiskustannukset ovat 
noin 13,5 miljoonaa euroa (alv 0 %). Kustannuksista noin 5 miljoonaa 
euroa (alv 0 %) kohdistuu pyöräliikenteen baanayhteydelle, noin 4,5 
miljoonaa euroa (alv 0 %) puistorakentamisen yhteydessä tehtäville hu-
levesijärjestelyille ja noin 4 miljoonaa euroa muuhun puistoalueen ra-
kentamiseen. Merkittävä osa puistoalueen kustannuksista johtuu raitio-
tien rakentamisen edellyttämistä maaleikkauksista puunkaatoineen ja 
maisemointeineen sekä muutoksista puistokäytäväyhteyksissä siltoi-
neen.

Baanayhteyden (4890 m²) kustannukset ovat noin 1000 euroa / m² (alv 
0 %). Muun puistorakentamisen kustannukset ovat noin 140 euroa / m² 
(alv 0 %) sisältäen hulevesijärjestelyt.

Puistoalueen vuosittaiset kunnossapitokustannukset ovat noin 68 000 
euroa, noin 1 euro / m² (alv 0 %). Kunnossapitokustannukset eivät 
muutu merkittävästi nykyisestä.

Puiston rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan 
talousarvioehdotuksessa vuodesta 2023 alkaen.

Puistoalueen läpi kulkee raitiotien sisältävä Vallilanraition katualue. Ka-
tualueen rakentaminen edellyttää korkeuserojen ja maaperäolojen takia 
merkittäviä rakentamistöitä ja puiden kaatamista myös puistoalueella.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 10 02 02 Suuret liikenne-
hankkeet, Kalasatama–Pasila, Liittyvät kadut ja liikenneväylät.

Sovelletut säännökset
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Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 §, 62 §

Maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §, 42 §, 43 §, 46 § 

Kuntalaki 29 §

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 momentin kohdan 11 mukaan kaupun-
kiympäristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen 
suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai peri-
aatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Tomas Palmgren, projektinjohtaja, puhelin: 310 38586

tomas.palmgren(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro VIO 6252/1
2 Suunnitelmapiirustus nro VIO 6252/1
3 Vuorovaikutusmuistio
4 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
Asianosaiset Esitysteksti

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun ylei-
sen alueen suunnitelman hyväksyminen
Liite 2

Muistuttajat Esitysteksti

Tiedoksi
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Hallinto- ja lakipalvelut/Krook Tanja
Rakennukset ja yleiset alueet/Hilden Sari
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu/Haapanen Sami
Mäkelänrinteen lukio
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 556, 557, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 570 ja 
575 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 558, 568, 569 ja 576 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

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

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2022 113 (125)
Kaupunkiympäristölautakunta

11.10.2022

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

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 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.
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Valitukseen on liitettävä

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

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

tettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oi-
keudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista 
päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. 
Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli 
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen 
on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 559 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksella

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

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

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

maankäytöllä on vaikutuksia
 rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvis-

sa asioissa toimialueellaan.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
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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 
ehyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä
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 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 559 (Kustannusten osalta: ) ja 566 (Kustannusten 
osalta: ) §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistet-
tu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa 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.
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Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä.

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:

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.
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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 571 ja 572 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

6
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 573 ja 574 §: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
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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.
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Kaupunkiympäristölautakunta

Risto Rautava
puheenjohtaja
556-562 §

Anni Sinnemäki
puheenjohtaja
563-576 §

Johanna Nöjd
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Noora Laak

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 17.10.2022.


