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Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä
Jäsenet
Rauhamäki, Tatu
Pajamäki, Osku
Kivekäs, Otso
Honkasalo, Veronika
Karhuvaara, Arja
Modig, Silvia
Männistö, Lasse
Oskala, Hannu
Peltokorpi, Terhi
Rantala, Marcus
Rissanen, Laura
Torsti, Pilvi
Huru, Nina
Rantanen, Tuomas
Taipale, Kaarin

kaupunginhallituksen puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja

Puoskari, Mari
Bogomoloff, Harry

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
kaupunginvaltuuston 1.
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kaupunginvaltuuston 2.
varapuheenjohtaja
kaupunginjohtaja
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apulaiskaupunginjohtaja
kansliapäällikkö
henkilöstöjohtaja
rahoitusjohtaja
hallintojohtaja
vs. kaupunginlakimies
viestintäpäällikkö
johtava asiantuntija
poistui 16:35, poissa: 960 - 972 §:t
kaupunginsihteeri

varajäsen
varajäsen
varajäsen

Muut

Paavolainen, Sara
Pajunen, Jussi
Viljanen, Ritva
Sinnemäki, Anni
Korhonen, Tapio
Pohjaniemi, Marju
Saxholm, Tuula
Summanen, Juha
Åhlgren, Harry
Kari, Tapio
Teppo, Tiina
Andersson, Victor
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Erroll, Katri
Härmälä, Timo
Matikainen, Kristiina
Mickwitz, Leena
Nyfors, Maria
Rautanen, Marja-Liisa
Thodén, Annikki
Vallittu, Anja
Lindén, Timo
Menna, Lauri
Hyvärinen, Silja

Putkonen, Reetta

Setälä, Niko

hallintoasiantuntija
kaupunginsihteeri
kaupunginsihteeri
kaupunginsihteeri
kaupunginsihteeri
kaupunginsihteeri
vs. kaupunginsihteeri
kaupunginsihteeri
vs. apulaiskaupunginsihteeri
hallintoasiantuntija
osastopäällikkö
asiantuntija
saapui 16:09, poistui 16:32, läsnä:
osa 958 §:ää
liikennesuunnittelupäällikkö
asiantuntija
saapui 16:09, poistui 16:32, läsnä:
osa 958 §:ää
liikenneinsinööri
asiantuntija
saapui 16:09, poistui 16:32, läsnä:
osa 958 §:ää

Puheenjohtaja
Tatu Rauhamäki

kaupunginhallituksen puheenjohtaja
952 - 972 §:t

Jussi Pajunen

kaupunginjohtaja
952 - 955 ja 960 - 966 §:t
apulaiskaupunginjohtaja
956 - 959, 968 ja 970 - 972 §:t
apulaiskaupunginjohtaja
967 ja 969 §:t

Esittelijät

Anni Sinnemäki
Ritva Viljanen
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§

Asia

952

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä
pöytäkirjan tarkastajien valinta

953

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

954

Kj/1

V 21.10.2015, Johtamisen jaoston varajäsenen valinta

955

Kj/2

V 21.10.2015, Ennakkosuostumuksen antaminen Helsingin
Bussiliikenne Oy:tä koskevaan omistusjärjestelyyn

956

Ryj/1

V 21.10.2015, Palmia -liikelaitoksen johtosäännön muuttaminen

957

Kaj/1

V 21.10.2015, Herttoniemen yritysalueen tontin 43057/9 osan ja
katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12346, Kirvesmiehenkatu
2)

958

Kaj/2

V 21.10.2015, Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden
asemakaavan hyväksyminen ja asemakaavan muuttaminen (nro
12305)

959

Kaj/3

V 21.10.2015, Kruunusiltojen liikennesuunnitelma välillä
Kruunuvuorenranta-Kalasatama (Nihti)

960

Kj/3

Liputuksesta kaupungin virastoissa ja laitoksissa annetun ohjeen
muuttaminen; liputus viittomakielen päivänä

961

Kj/4

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi: Selvitetään
mahdollisuudet käyttää vajaatyökykyisten työllistämistä
kilpailuttamiskriteereissä

962

Kj/5

Avustuksen myöntäminen kaupunginhallituksen käyttövaroista Juho ja
Maria Lallukan taiteilijakotisäätiön Lallukan taiteilijakodin
peruskorjaukseen

963

Kj/6

Kaksikielisyystoimikunnan asettaminen

963

Kj/6

Tillsättande av en tvåspråkighetskommitté

964

Kj/7

Helsingin kaupungin viestinnän linjaukset

965

Kj/8

Kaupunginvaltuuston 7.10.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano

966

Kj/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

967

Kj/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

968
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969

Sj/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

970

Kaj/1

Itäkeskuksen liiketontin ja asuntotontin myynti Kiinteistö Oy Helsingin
Itäkeskukselle (Vartiokylä, tontit 45176/7 ja 8)

971

Kaj/2

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
Länsisalmen tilaa R:no 1:5 koskevasta
poikkeamispäätöshakemuksesta (Pikku Niinisaari)

972

Kaj/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 952
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä
pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet
Modigin ja Karhuvaaran sekä varatarkastajiksi jäsenet Rantalan ja
Torstin.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Postiosoite
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§ 953
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan
panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Postiosoite
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Käyntiosoite
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§ 954
V 21.10.2015, Johtamisen jaoston varajäsenen valinta
HEL 2015-007338 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää
1.
2.

myöntää Ville Ylikahrille eron johtamisen jaoston varajäsenen
luottamustoimesta sekä
valita Otso Kivekkään Emma Karin henkilökohtaiseksi
varajäseneksi johtamisen jaostoon vuoden 2016 lopussa
päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian
osalta heti.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti Hannu Oskalan ehdotuksesta esittää
yksimielisesti Otso Kivekästä varajäseneksi johtamisen jaostoon.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet
1

Ville Ylikahrin eronpyyntö

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää
1.
2.

myöntää Ville Ylikahrille eron johtamisen jaoston varajäsenen
luottamustoimesta sekä
valita _____________ Emma Karin henkilökohtaiseksi
varajäseneksi johtamisen jaostoon vuoden 2016 lopussa
päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian
osalta heti.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto valitsi Ville Ylikahrin (Vihr.) 14.1.2015 (§ 7)
johtamisen jaoston varajäseneksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi
toimikaudeksi. Ville Ylikahri pyytää 5.10.2015 eroa johtamisen jaoston
varajäsenen luottamustoimesta.
Kuntalain (365/1995) 38 § mukaan luottamustoimesta voi erota
pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka
valittavana luottamushenkilö on. Kesken toimikautta avoimeksi
tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi
ajaksi uusi luottamushenkilö.
Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginvaltuusto
valitsee kaupunginhallituksen, konsernijaoston, johtamisen jaoston ja
tietotekniikkajaoston jäsenet ja varajäsenet. Valittavan henkilön tulee
olla vaalikelpoinen kunnanhallitukseen kuntalain 33 ja 35 §:n
(365/1995) mukaisesti.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet
1

Ville Ylikahrin eronpyyntö

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Postiosoite
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria
Kaupunginvaltuusto 07.10.2015 § 249
HEL 2015-007338 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti
1.

myöntää Jarmo Niemiselle vapautuksen kaupunginhallituksen
varajäsenen ja kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenen
luottamustoimista

2.

valita Juha Hakolan Lasse Männistön henkilökohtaiseksi
varajäseneksi kaupunginhallitukseen

3.

valita nykyisen varajäsenen Pekka Majurin jäseneksi
kaupunginhallituksen johtamisen jaostoon

4.

valita Hannele Luukkaisen Pekka Majurin henkilökohtaiseksi
varajäseneksi kaupunginhallituksen johtamisen jaostoon vuoden
2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian
osalta heti.
Käsittely
07.10.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti
selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Laura Rissanen oli
ehdottanut kaupunginhallituksen varajäseneksi Juha Hakolaa,
kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäseneksi Pekka Majuria sekä
johtamisen jaoston varajäseneksi Hannele Luukkaista.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi
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§ 955
V 21.10.2015, Ennakkosuostumuksen antaminen Helsingin
Bussiliikenne Oy:tä koskevaan omistusjärjestelyyn
HEL 2014-014339 T 00 01 05

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
A
Kaupunginvaltuusto päättää antaa ennakkosuostumuksen Helsingin
Bussiliikenne Oy:n koko liiketoiminnan myyntiä koskevan asian
tuomiseen yhtiön yhtiökokouksen päätettäväksi perustuen Koiviston
Auto -konserniin kuuluvan Viikin Linja Oy:n tekemään tarjoukseen ja
käytyihin neuvotteluihin.
B
Samalla kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä, että kaupunki ottaa
vastattavakseen liiketoiminnan myymisen yhteydessä Helsingin
Bussiliikenne Oy:lle jäävien osamaksuvelkojen määrän, yhteensä
enintään viisitoista (15) miljoonaa euroa.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen ja
kaupunginkanslian ylittämään vuoden 2015 talousarviomäärärahoja
seuraavasti:
 talousarviokohta 7 02 02 05, Muu rahoitus, Arvonalentumiset
(uusi alakohta), kaupunginkanslian käytettäväksi, 11 000 000
euroa Helsingin Bussiliikenne Oy:lle myönnetyn ns.
kalustolainan tasearvon kuluksi kirjaamista varten,
 talousarviokohta 8 22 19, Arvopaperit, Khn käytettäväksi, muut
kohteet 45 000 000 euroa Helsingin Bussiliikenne Oy:lle
myönnettyjen pääomalainojen muuttamiseksi yhtiön sijoitetun
vapaan oman pääoman ehtoiseksi eräksi (enintään 30 000 000
euroa) ja Helsingin Bussiliikenne Oy:n osamaksuvelkojen
määrän kirjaamiseksi yhtiön osakkeiden hankintamenoon
(enintään 15 000 000 euroa),
 talousarviokohta 1 10 05, Eläkkeet, 5 000 000 euroa
liiketoiminnan ostavan yhtiön palvelukseen siirtyvän Helsingin
Bussiliikenne Oy:n henkilöstön lisäeläketurvan maksamiseen.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
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Jussi Pajunen
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277
matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7

Helsingin Bussiliikenne Oy:n ennakkosuostumuspyyntö
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
Muistio_Liiketoimintakauppa ja takaisinperintä
HSL:n lausunto 14.9.2015
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Helsingin Bussiliikenne Oy

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Kunnallisvalitus, valtuusto
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Kunnallisvalitus, valtuusto

Viikin Linja Oy

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Helsingin Bussiliikenne Oy:n toiminnan omistusjärjestelyjä koskeva
selvitys käynnistettiin helmikuussa 2015. Selvityksessä tarkasteltiin
yhtiön tai sen liiketoiminnan myyntiä (kokonaan/osittain). Vaihtoehtona
yhtiön/liiketoiminnan myymiselle selvitettiin edellytyksiä toiminnan
jatkamiselle, toiminnan alasajoa, konkurssia sekä mahdollisuutta toimia
ns. in house -yhtiönä.
Selvityksen tuloksena saatiin yksi Helsingin Bussiliikenne Oy:n
liiketoiminnan ostamista koskeva tarjous. Tarjouksen teki Koiviston
Auto -konserniin kuuluva Viikin Linja Oy.
Helsingin Bussiliikenne Oy:n omistusjärjestelyjä koskevassa
selvityksessä on päädytty siihen, että kaupunkikonsernin edun
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mukaista olisi myydä yhtiön koko liiketoiminta saadun
markkinaehtoisen tarjouksen ja käytyjen neuvottelujen perusteella
Viikin Linja Oy:lle.
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) toteaa antamassaan
lausunnossa, että se ei pidä mahdollisena Helsingin Bussiliikenne Oy:n
toimimista HSL:n sidosyrityksenä.
Muihin järjestelyn aikana tarkasteltuihin vaihtoehtoihin liittyy merkittäviä
käytännön haasteita ja riskejä yhtiön toiminnan taloudellisen
kannattavuuden, kassavarojen riittävyyden, taseen oman pääoman
säilyttämisen, Euroopan komission kantelupäätöksen sekä henkilöstön
työsuhteiden jatkuvuuden osalta.
Liiketoimintakaupan kohteena on Helsingin Bussiliikenne Oy:n linjaautoliikennetoiminta. Kauppahinta ostajalle siirtyvät vastuut huomioon
ottaen on yhteensä noin 24 miljoonaa euroa. Ostajan kanssa on lisäksi
neuvoteltu järjestelyn yhteydessä ehto, jonka mukaan ostaja maksaa
sovittujen edellytysten täyttyessä lisäkauppahintaa vuosien 2016–2020
käyttökatteiden perusteella.
Nettokauppahinta ja mahdolliset tulevat lisäkauppahintasuoritukset
maksetaan ns. sulkutilille, josta ne vapautuvat ehtojen täyttyessä
Helsingin Bussiliikenne Oy:lle. Sulkutilille tehtävät suoritukset ovat
vakuutena mahdollisille maksuille, joita Helsingin Bussiliikenne Oy:n
täytyisi liiketoimintakaupan yhteydessä ostajalle sopimuksen mukaan
suorittaa.
Liiketoimintakaupan toteuttaminen edellyttää, että järjestelyn
yhteydessä Helsingin Bussiliikenne Oy:n vanhaan linja-autokalustoon
liittyvät osamaksuvelat, yhteensä noin 15 miljoonaa euroa, joko
muutetaan kaupungin vastuulle tulevaksi rahalaitoslainaksi/-lainoiksi tai
maksetaan kaupungin toimesta kokonaan pois. Menettely tarkentuu
velkojan kanssa käytävissä neuvotteluissa, jos liiketoiminnan myynti
päätetään toteuttaa.
Liiketoimintakauppaan liittyy kaupungin kirjanpidossa tehtäviä
kulukirjauksia yhteensä enintään 70 miljoonaa euroa.
Liiketoimintakaupan ehtojen mukaan Helsingin Bussiliikenne Oy:n
henkilöstö siirtyy ostajan palvelukseen työsopimuslain 1 luvun 10 §:n
mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä eli liikkeenluovutuksen
periaatteen mukaisesti.
Selvityksen aikana Helsingin Bussiliikenne Oy:lle tai sen liiketoiminnalle
on haettu ostajaa markkinaehtoisella ja järjestelyn luonne huomioon
ottaen mahdollisimman avoimella tavalla pyrkien saamaan aikaan
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kaupungin ja yhtiön kannalta paras mahdollinen ratkaisu. Menettely ja
sen tuloksena saatu ostotarjous on katsottava EU-oikeudellisten
periaatteiden mukaisesti markkinaehtoiseksi.
Esittelijän perustelut
Taustaa
Helsingin Bussiliikenne Oy on kaupungin kokonaan omistama
bussiyhtiö, jonka markkinaosuus pääkaupunkiseudun linjaliikenteessä
on noin 23 %.
Kaupunginhallitus päätti 25.6.2012, 772 § hyväksyä Helsingin
Bussiliikenne Oy:tä koskevan omistajapoliittisen linjauksen
tarkistamisen siten, että se käsittää myös omistusjärjestelyjen
selvittämisen (omistuspohjaa laajennetaan / luovutaan kun perusteltua
/ yhdistäminen).
Syksyn 2012 aikana kartoitettiin mahdollisia ostajaehdokkaita, käytiin
neuvotteluja Helsingin Bussiliikenne Oy:n (toiminnan) myyntiin liittyen
sekä laadittiin joukkoliikenteen operointipalvelujen organisointia
koskeva kokonaisselvitys. Neuvottelut eivät johtaneet tulokseen, ja
konsernijaosto merkitsi 17.12.2012, § 186 tiedoksi työryhmän laatiman
selvityksen sekä suullisesti annetun selvityksen yhtiön ja/tai sen
toiminnan myyntiin liittyneistä neuvotteluista ja niiden päättymisestä.
Konsernijaosto päätti 15.12.2014, § 185, että Helsingin Bussiliikenne
Oy:n toiminnan omistusjärjestelyistä käynnistetään selvitys, ja että
omistusjärjestelyselvityksen yhteydessä tutkitaan myös mahdollisuus
Helsingin Bussiliikenne Oy:n toimimisesta in house -yhtiönä.
Omistusjärjestelyjä koskeva selvitys
Helsingin Bussiliikenne Oy:n toiminnan omistusjärjestelyjä koskeva
selvitys käynnistettiin helmikuussa 2015. Selvityksessä on
kaupunginkanslian voimassa olevan puitesopimuksen mukaisesti
toteutetun minikilpailutuksen perusteella käytetty apuna Rahoituksen
neuvontapalvelut Inspira Oy:n ja Revico Grant Thornton Oy:n
muodostaman työyhteenliittymän konsultteja.
Selvityksessä on kartoitettu ja kontaktoitu potentiaalisten Helsingin
Bussiliikenne Oy:n tai sen koko liiketoiminnan tai osan siitä ostamisesta
kiinnostuneiden koti- ja ulkomaisten tahojen joukkoa mahdollisimman
laajasti (4 koti-maista ja 5 ulkomaista tahoa), jotta on saatu
markkinaehtoisella ja järjestelyn luonne huomioon ottaen avoimella
tavalla kartoitettua mahdollisuudet omistusjärjestelyille.
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Lisäksi on selvitetty Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL)
kanssa mahdollisuutta Helsingin Bussiliikenne Oy:n toimimiselle ns. in
house -yhtiönä.
Liiketoimintakauppa
Toteutetun selvityksen tuloksena saatiin yksi Helsingin Bussiliikenne
Oy:n liiketoiminnan ostamista koskeva tarjous. Tarjouksen teki
Koiviston Auto -konserniin kuuluva Viikin Linja Oy.
Koiviston Auto -konserni on kotimainen linja-autoliikenteessä toimiva
perheyhtiö. Konserni on Suomessa toimialallaan suurin. Sen
palveluksessa on 1 400 työntekijää, sen liikevaihto vuonna 2014 oli 110
miljoonaa euroa ja sillä on 700 linja-autoa. Koiviston Auto -konserni ei
tällä hetkellä harjoita kaupunkiliikennettä pääkaupunkiseudulla, mutta
konserni on suurin toimija Jyväskylän, Kuopion, Lahden ja Oulun
kaupunkiliikenteessä.
Liiketoimintakaupan kohde ja kauppahinta
Liiketoimintakaupan kohteena on Helsingin Bussiliikenne Oy:n linjaautoliikennetoiminta. Tämä pitää sisällään Helsingin Bussiliikenne Oy:n
linja-autokaluston, liikennesopimukset, henkilöstön, liiketoiminnan
muun käyttö- ja vaihto-omaisuuden sekä yhtiön toiminimen. Lisäksi
ostaja ottaa vastattavakseen Helsingin Bussiliikenne Oy:lle ennen
liiketoimintakaupan täytäntöönpanoa hankittavien uusien linja-autojen
(55 kpl) osamaksuvelat, noin 13 miljoonaa euroa sekä Helsingin
Bussiliikenne Oy:n noin miljoonan euron suuruiset leasing-vastuut.
Kaupan ulkopuolelle jäävät Helsingin Bussiliikenne Oy:n
kaupantekohetken mukaiset lyhytaikaiset saamiset ja käteisvarat (pl.
kuljettajien käteiskassat) sekä edellä mainittua osamaksuvelkaa ja
leasing-vastuita lukuun ottamatta kaupan täytäntöönpanohetken
mukaiset osto- ja muut velat.
Käteiskauppahinta Helsingin Bussiliikenne Oy:n linjaautoliikennetoiminnasta on 10 miljoonaa euroa. Ottaen huomioon, että
tarjoukseen sisältyy vastuun ottaminen noin miljoonan euron leasingvastuista ja uusien linja-autojen hankintaan liittyvästä noin 13 miljoonan
euron osamaksuvelasta, tarjottu käteiskauppahinta vastaa noin 24
miljoonan euron suuruista velatonta kauppahintaa. Esityslistan liitteenä
on ulkopuolisten asiantuntijoiden laatima tarkastelu kauppahinnan
tasosta. Tarkastelun perusteella kauppahinta on kaupan
markkinaehtoisuuden arvioimisen kannalta hyväksyttävissä olevassa
suhteessa kaupan kohteen arvoon.
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Liiketoimintakaupan ehtojen mukaan Helsingin Bussiliikenne Oy vastaa
ennen liiketoiminnan siirtoa syntyneistä siirtyvän henkilöstön
palkkaveloista sosiaalikuluineen. Arvio näiden velkojen määrästä
kaupan täytäntöönpanohetkellä on noin 8 miljoonaa euroa.
Käytännössä vastuu veloista siirtyy kaupan yhteydessä ostajalle, mikä
tarkoittaa sitä, että palkkavelat otetaan huomioon vähentämällä niiden
määrä kauppahinnasta. Kauppahintaa tarkistetaan tältä osin jälkikäteen
palkkavelkojen tarkan määrän selvittyä.
Koska Helsingin Bussiliikenne Oy -toiminimi siirtyy ostajalle kaupan
yhteydessä, tulee yhtiön muuttaa toiminimensä ennen kaupan
täytäntöönpanoa. Nimenmuutoksesta päätetään yhtiön ylimääräisessä
yhtiökokouksessa samassa yhteydessä, kun päätetään liiketoiminnan
myymisestä.
Lisäkauppahintaa koskeva ehto
Ostajan tarjoama kauppahinta perustuu luonnollisesti ostajan omiin
arvioihin yhtiön toiminnan tulevasta kehityksestä. Mahdollisen arviota
paremman tuloskehityksen huomioon ottamiseksi
kokonaiskauppahinnassa ostajan kanssa on neuvoteltu järjestelyn
yhteydessä lisäkauppahintaa koskeva ehto. Ehdon mukaan ostaja
suorittaa Helsingin Bussiliikenne Oy:lle lisäkauppahintaa, mikäli
vuosilta 2016–2020 määräytyvien vertailukelpoisten 12 kuukauden
mittaisten tilikausien käyttökate (EBITDA) ylittää sovitun tason (à 4,2
miljoonaa euroa). Vuosittain määräytyvänä lisäkauppahintana
suoritetaan kyseisiltä tilikausilta summa, joka vastaa puolta edellä
todetun käyttökatetason ylityksestä.
Käyttökatteen määräytymisessä sovelletaan vertailukelpoisia
kirjanpidollisia tuotto- ja kulurakenteita sekä laskenta- ja
arvostusperiaatteita siten, että kunkin tilikauden käyttökate on
johdettavissa ja määritettävissä mahdollisimman vertailukelpoisena
vastaten Helsingin Bussiliikenne Oy:n aiemmin noudattamia
periaatteita.
Kauppahinnan maksaminen
Jäljempänä kuvattuun EU-komissiossa (Komissio) vireillä olevaan
kanteluasiaan liittyen liiketoimintakauppaneuvotteluissa on sovittu, että
nettokauppahinta ja mahdolliset tulevat lisäkauppahinnat suoritetaan
escrow- eli ns. sulkutilille.
Sulkutili on myyjän nimissä avattu korollinen pankkitili, jolle tehdyt
suoritukset voidaan vapauttaa vain sulkutilisopimuksessa sovittujen
ehtojen täyttyessä. Ehtojen täytyttyä tilillä olevat varat korkoineen
vapautuvat Helsingin Bussiliikenne Oy:lle. Solmittavan
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sulkutilisopimuksen mukaan palvelun tarjoava pankki pitää
kauppahintasuoritukset sulkutilillä, kunnes Komissiossa käsittelyssä
olevaan kanteluun liittyvät seikat on lainvoimaisesti loppuun käsitelty,
kuitenkin enintään 31.12.2022 saakka.
Sulkutilille tehtävät suoritukset ovat vakuutena mahdollisille maksuille,
joita Helsingin Bussiliikenne Oy:n täytyisi tämän liiketoimintakaupan
yhteydessä ostajalle sopimuksen mukaan suorittaa. Jos ostajalle
kanavoituisi liiketoimintakaupan toteuttamisen vuoksi Komissiossa
olevaan kanteluasiaan perustuvia välttämättömiä ja kohtuullisia
asiantuntija- tms. kustannuksia taikka lainvoimaiseen ratkaisuun
perustuvia maksu- tai muita velvoitteita, ostajalla olisi oikeus saada
niille korvaus sulkutilillä olevista varoista.
Helsingin Bussiliikenne Oy ja ostaja maksavat sulkutilijärjestelystä
aiheutuvan kertaluonteisen palkkion sekä mahdolliset vuotuiset maksut
ja veloitukset tasaosuuksin puoliksi. Kertapalkkio ja mahdolliset muut
maksut tarkentuvat erikseen pankkien kanssa käytävissä
neuvotteluissa, jos liiketoimintakauppa päätetään toteuttaa.
Nykyistä linja-autokalustoa koskevat osamaksuvelat
Helsingin Bussiliikenne Oy:llä on aiemmin hankittuun linjaautokalustoon kohdistuvia osamaksuvelkoja Nordea Rahoitus Suomi
Oy:lle yhteensä noin 15 miljoonaa euroa. Kaupan ehtojen mukaan
kyseiset velat eivät siirry ostajalle vanhan linja-autokaluston mukana.
Vanha linja-autokalusto on osamaksuvelkojen vakuutena. Linjaautokaluston myynti ja siirto ostajalle ilman kalustoon kohdistuvia
velkoja edellyttää velkojan suostumusta. Nordea Rahoitus Suomi Oy:n
kanssa käytyjen alustavien keskustelujen perusteella yhtiö suostuu
linja-autojen myyntiin ostajalle ilman niihin kohdistuvia velkoja
edellyttäen, että osamaksuvelat järjestelyn yhteydessä joko muutetaan
kaupungin vastuulle tulevaksi rahalaitoslainaksi/-lainoiksi tai maksetaan
kokonaan pois. Menettely tarkentuu Nordea Rahoitus Suomi Oy:n
kanssa käytävien neuvottelujen jälkeen, jos liiketoiminnan myynti
päätetään toteuttaa.
Kaupunginhallituksen johtosäännön 15 §:n mukaan kaupunginjohtajan
tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle tai
ellei toisin ole määrätty muun muassa päättää kaupunginvaltuuston
hyväksymissä rajoissa talousarvio- ja tilapäislainojen ottamisesta.
Lisäeläkkeet
Osa Helsingin Bussiliikenne Oy:n pitkäaikaisista työntekijöistä kuuluu
ns. lisäeläkejärjestelmän piiriin. Lisäeläkejärjestelmä liittyy Helsingin
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Bussiliikenne Oy:n edeltäjän Suomen Turistiauto Oy:n aikaisiin
järjestelyihin. Järjestelmä on alun perin lähtöisin vuodelta 1973, jolloin
kaupunki osti Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy:n osake-enemmistön.
Tässä yhteydessä sovittiin työntekijöiden lisäeläketurvan
järjestämisestä tuolloin voimassa olleen Kunnallisen eläkelaitoksen II
eläkesäännön mukaisesti työntekijöiden eläke-etujen yhtenäisyyden
saavuttamiseksi.
Palvelussuhteessa oleva henkilö oli oikeutettu lisäeläkkeeseen
1.7.1973 jälkeen suoritetun palvelun osalta. Vuonna 1983 kaupunki teki
päätöksen, että tämä omistajan päätöksestä johtuva lisärasite
korvataan yhtiölle vuosittain kaupungin varoista. Päätöksessä
katsottiin, että korvaus ei aseta yhtiötä kilpailijoitaan parempaan
asemaan, sillä se ei vaikuttanut yhtiön tulokseen, muilla yhtiöillä ei ollut
vastaavaa rasitetta eikä lisäeläkevastuuta otettu huomioon
määrättäessä liikenteen suoritehinnoista.
Työntekijöiden lisäeläkeoikeudesta luovuttiin kunnallisen yleisen
eläkejärjestelmän uudistuksen yhteydessä pääosin 1.1.1993.
Kaupungin korvaama lisäeläkekustannus koskee vain niitä yhtiön
palveluksessa olevia henkilöitä, jotka olivat Helsingin Bussiliikenne
Oy:n edeltäjien palveluksessa vuosina 1983–1993.
Helsingin Bussiliikenne Oy:n työntekijöiden eläke-etuuksien välisten
erojen tasoittamista koskeva järjestely toteutetaan työntekijäkohtaisesti.
Se perustuu eläkkeellä olevien työntekijöiden eläkkeiden suuruuteen ja
henkilökohtaisesti palvelusvuosien mukaan kertyneisiin
eläkemaksuihin. Keva laskuttaa Helsingin Bussiliikenne Oy:tä
maksettujen lisäosuuksien mukaan kuukausittain. Kaupunki korvaa
Kevan laskuttaman summan vuosittain Helsingin Bussiliikenne Oy:lle.
Vuonna 2014 kaupungin yhtiölle maksama lisäeläkesuoritus oli noin
1,35 miljoonaa euroa.
Lisäeläkeoikeus edellyttää yhdenjaksoista palvelussuhdetta yhtiössä
eläkeikään saakka, joten se lakkaa työntekijän siirtyessä pois yhtiön
palveluksesta ennen eläkeikää. Näin ollen sekä myyjän että ostajan
näkökulmasta on tarpeen varmistaa se, että liiketoiminnan kauppa ei
heikennä ostajalle siirtyvän henkilöstön etuja myöskään lisäeläkkeiden
osalta.
Lisäeläkkeiden järjestäminen nykyiseen tapaan Kevan kautta ei ole
enää liiketoimintakaupan toteutuessa mahdollista, koska ostajayhtiö ei
täytä Kevan jäsenyyden lakisääteisiä edellytyksiä. Nykyisen
lisäeläkeoikeuden päättyminen pystytään kuitenkin kompensoimaan
lisäeläkkeen piirissä oleville Helsingin Bussiliikenne Oy:n työntekijöille
yksityisen henkivakuutusyhtiön kautta. Jo eläkkeelle jääneiden
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Helsingin Bussiliikenne Oy:n entisten työntekijöiden mahdollisiin
lisäeläkkeisiin liiketoimintakaupalla ei ole vaikutusta.
Kaupan ehtojen mukaan ostajayhtiö ei vastaa kustannuksista, jotka
aiheutuvat lisäeläkeoikeuden menettämisen kompensoimisesta
ryhmäeläkevakuutuksella. Helsingin Bussiliikenne Oy maksaa
ryhmäeläkevakuutuksen kustannuksen vakuutusyhtiölle. Koska
lisäeläketurvan kustannuksia käsitellään vuonna 1983 tehdyn
päätöksen mukaisesti yhtiön osalta läpikulkueränä, josta kaupunki
vastaa, laskuttaa Helsingin Bussiliikenne Oy ryhmäeläkevakuutuksen
kustannuksen kaupungilta.
Yksityisiltä henkivakuutusyhtiöiltä on pyydetty tarjouksia
ryhmäeläkevakuutuksen järjestämisestä. Tarjouslaskenta ei ole
valmistunut, mutta ryhmäeläkevakuutuksen pääomitetun kustannuksen
arvioidaan Kevalta saadun suuntaa-antavan arvion perusteella olevan
suuruusluokaltaan 3–5 miljoonaa euroa.
Kaupungin vuoden 2015 talousarviossa ei ole määrärahaa
tavanomaista vuotuista lisäeläkekustannusta suuremmalle
kertasuoritteiselle lisäeläkekustannukselle. Kaupunginvaltuuston tulisi
oikeuttaa kaupunginhallitus ylittämään vuoden 2015 talousarvioon
merkittyä määrärahaa tältä osin. Ryhmäeläkevakuutuksen pääomitetun
kustannuksen määrää vastaavaa suoritusta varten tarvittava enintään 5
miljoonan euron ylitysoikeus tulisi myöntää talousarviokohdalle 1 10 05,
Eläkkeet. Vuoden 2015 talousarviossa Helsingin Bussiliikenne Oy:n
lisäeläkkeisiin on varattu 1,4 miljoonaa euroa.
IT-järjestelmät
Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL) tuottaa Helsingin
Bussiliikenne Oy:lle 7.12.2009 solmitun ATK-palvelusopimuksen
perusteella tietotekniikkapalveluja: palvelinten käyttö ja ylläpito,
tietokantojen ylläpito, tietoliikenneinfrastruktuurin käyttöoikeus ja
ylläpito, ohjelmistojen käyttöpalvelut, työasemien ylläpito- ja tukipalvelut
sekä tietotekniset asiantuntija- ja tukipalvelut.
Liiketoimintakaupan ehtojen mukaan ennen kaupan täytäntöönpanoa
ostajan kanssa tehdään sopimus toiminnan kannalta välttämättömien
järjestelmien toiminnan turvaamisesta siirtymäajan aikana. Alustavan
arvion mukaan siirtymäaika kestää 1–2 vuotta. Siirtymäajan pituudesta
ja siirtymäajan aikana ostajayhtiölle tarjottavista palveluista sovitaan
tarkemmin HKL:n ja Viikin Linja Oy:n välisissä neuvotteluissa sen
jälkeen, kun liiketoimintakaupasta on tehty tarvittavat päätökset.
Muita ehtoja
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Kaupan ehtona on, että HSL suostuu siihen, että Helsingin
Bussiliikenne Oy:n liikennöintisopimukset siirtyvät ostajalle. Osapuolten
käsitys on, että liikennöintisopimusten siirto on mahdollinen, jos
ostajayhtiöllä on edellytykset täyttää sille siirtyvät sopimukset. Näiden
edellytysten täyttymisen osoittamiseksi ostajayhtiö hakee erikseen
joukkoliikenneluvan tarvittavalle automäärälle.
Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallinnassa olevien varikoiden
käyttömahdollisuuden turvaaminen on ostajalle välttämätön osa
järjestelyä. Ruskeasuon ja Vartiokylän varikkoja koskevat
vuokrasopimukset siirtyvät kaupan yhteydessä Helsingin Bussiliikenne
Oy:ltä ostajalle. Kaupan yhteydessä vuokrasopimukset on tarpeen
uusia muun muassa Vartiokylän varikon vuokra-alueen muutoksista
sekä Ruskeasuon varikon vuokra-ajan pidentämisestä johtuen. Uudet
vuokrasopimukset on tarkoitus solmia viideksi vuodeksi viiden vuoden
optiolla. HKL:n johtokunta käsittelee uusien vuokrasopimusten
solmimista kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen.
Kaupan ehtojen mukaan Helsingin Bussiliikenne Oy vastaa
mahdollisista liiketoimintaan liittyvistä ympäristöoikeudellisista
vastuista, jotka ovat syntyneet tai joiden peruste on syntynyt ennen
liiketoiminnan siirtoa. Lisäksi kaupan kohteena olevaa liiketoimintaa
tulee hoitaa kauppakirjan allekirjoituspäivän ja liiketoiminnan
siirtopäivän välisenä aikana normaalisti Helsingin Bussiliikenne Oy:n
voimassa olevien liikkeenjohdollisten periaatteiden mukaisesti.
Sulkutilijärjestelyyn ja Komissiossa vireillä olevaan kanteluasiaan
liittyen liiketoimintakaupan yhteydessä sitoudutaan siihen, että
Helsingin Bussiliikenne Oy:tä ei pureta ennen kuin kanteluasia on
lainvoimaisesti käsitelty loppuun.
Liiketoimintakaupan taloudelliset vaikutukset
Kalustolaina
Liiketoimintakaupan yhteydessä koko Helsingin Bussiliikenne Oy:n
liiketoiminta myydään, joten yhtiö ei tulevaisuudessa pysty
kerryttämään uutta tulorahoitusta velkojensa maksamiseksi. Näin ollen
kaupunki joutuu kirjaamaan yhtiölle myöntämänsä noin 11 miljoonan
euron suuruisen kalustolainan kuluksi vuonna 2015.
Kaupungin vuoden 2015 talousarviossa ei ole määrärahaa
kalustolainaan kohdistuvaa kulukirjausta varten. Kaupunginvaltuuston
tulisi oikeuttaa kaupunginhallitus ylittämään talousarvioon merkittyjä
määrärahoja enintään 11 miljoonaa euroa talousarviokohdalta 7 02 02
05, Muu rahoitus, kaupunginkanslian käytettäväksi, (uusi alakohta)
Arvonalentumiset.
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Pääomalainojen muuttaminen oman pääoman ehtoiseksi eräksi
Jos liiketoimintakauppa toteutetaan, Helsingin Bussiliikenne Oy:lle
myönnetyt yhteensä noin 30 miljoonan euron suuruiset pääomalainat
muunnetaan kaupungin ja yhtiön tilintarkastajan suosituksesta yhtiön
sijoitetun vapaan oman pääoman ehtoiseksi eräksi. Pääomalainojen
muuttamisessa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman ehtoiseksi
eräksi on kyse lähinnä teknisestä toimenpiteestä, joka johtuu yhtiön
liiketoiminnan päättymisestä liiketoimintakaupan myötä.
Pääomalainojen muuttamisella pääomasijoituksiksi yhtiöön ei ole
vaikutusta kaupungin taloudelliseen asemaan.
Pääomalainojen muuttaminen oman pääoman sijoitukseksi edellyttää
enintään 30 miljoonaan euron suuruista ylitysoikeutta
talousarviokohdalle 8 22 19, Arvopaperit, Khn käytettäväksi, muut
kohteet.
Helsingin Bussiliikenne Oy:lle annettujen pääomalainojen muuttaminen
sijoitetun vapaan oman pääoman ehtoiseksi eräksi ei vääristä kilpailua
pääkaupunkiseudun linja-autoliikennemarkkinoilla, koska yhtiö ei
liiketoimintakaupan toteuduttua enää lainkaan toimi markkinoilla.
Kyseessä ei siten ole valtiontuki, jota olisi tarpeen enemmälti arvioida
tukitoimenpiteiden sallittavuuden näkökulmasta.
Osamaksuvelat
Liiketoimintakaupan toteutuessa kaupungin tulee ottaa vastattavakseen
Nordea Rahoitus Suomi Oy:n Helsingin Bussiliikenne Oy:lle
myöntämien kaluston hankintaan kohdistuvien osamaksuvelkojen
yhteismäärä, noin 15 miljoonaa euroa. Tämä tulee kirjattavaksi
kaupungin taseessa Helsingin Bussiliikenne Oy:n osakkeiden
hankintamenoon ja edellyttää enintään 15 miljoonan euron suuruista
ylitysoikeutta talousarviokohdalle 8 22 19, Arvopaperit, Khn
käytettäväksi, muut kohteet.
Liiketoimintakaupan taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa on otettava
huomioon, että käytännössä kaupungin Helsingin Bussiliikenne Oy:lle
antamat pääomalainat, ns. kalustolaina sekä osakkeiden
hankintameno, yhteensä noin 50 miljoonaa euroa, joudutaan yhtiön
talouden pitkäaikainen kehitys huomioon ottaen lähitulevaisuudessa
kirjaamaan kuluksi kaupungin taseessa, vaikka liiketoimintaa ei
myytäisi saadun tarjouksen perusteella. Yhtiön omapääoma oli vuoden
2014 tilinpäätöksessä noin 23 miljoonaa euroa negatiivinen.
Osakkeiden hankintameno
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Yhtiön osakkeiden hankintameno kaupungin taseessa on tällä hetkellä
noin 9 miljoonaa euroa. Jos järjestely toteutetaan, hankintamenon
määrä lisääntyy sijoitetun vapaan oman pääoman ehtoiseksi eräksi
muutettavien pääomalainojen (noin 30 miljoonaa euroa) sekä
kaupungin vastattavakseen ottaman yhtiön velan (noin 15 miljoonaa
euroa) määrällä. Järjestelyn jälkeen yhtiön osakkeiden hankintameno
kaupungin taseessa on siten noin 54 miljoonaa euroa.
Liiketoiminnan myynnin jälkeen jäljelle jäävän, liiketoimintaa
harjoittamattoman yhtiön osakkeilla ei ole suurta taloudellista arvoa,
joten osakkeiden koko hankintameno poistetaan kaupungin vuoden
2015 tilinpäätöksessä arvonalentumisena.
Kulukirjaukset kaupungin kirjanpidossa
Kaupungin tuloslaskelmaan tehtävien kulukirjausten yhteismäärä on
noin 70 miljoonaa euroa. Yhteissumma muodostuu edellä mainituista
eristä:
 kalustolaina 11 miljoonaa euroa,
 pääomalainat 30 miljoonaa euroa,
 osamaksuvelat 15 miljoonaa euroa,
 lisäeläkekustannus 5 miljoonaa euroa sekä
 Helsingin Bussiliikenne Oy:n osakkeiden nykyinen
hankintameno 9 miljoonaa euroa.
Luovutustappio
Helsingin Bussiliikenne Oy:lle syntyy liiketoimintakaupan yhteydessä
yhteensä noin 23 miljoonan euron luovutustappio. Tappio syntyy, koska
luovutettavan liiketoimintakokonaisuuden arvo yhtiön kirjanpidossa on
yhteensä noin 47 miljoonaa euroa ja kokonaisuudesta saatava
kauppahinta (ilman mahdollisia lisäkauppahintaeriä) on ostajan
vastuulle siirtyvät velat huomioon ottaen noin 24 miljoonaa euroa.
Liiketoimintakaupan vaikutukset henkilöstöön
Helsingin Bussiliikenne Oy:n palveluksessa on per 14.9.2015 yhteensä
918 henkilöä, joista 47 hallinnossa, 51 korjaamossa ja 820 kuljettajina.
Liiketoimintakaupan ehtojen mukaan Helsingin Bussiliikenne Oy:n
henkilöstö siirtyy ostajan palvelukseen työsopimuslain 1 luvun 10 §:n
mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä eli liikkeenluovutuksen
periaatteen mukaisesti.
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Niille lisäeläkeoikeuden omaaville henkilöille, jotka ovat kaupan
toteuttamishetkellä Helsingin Bussiliikenne Oy:n palveluksessa,
kompensoidaan lisäeläkeoikeuden menettäminen hankkimalla
lisäeläketurva yksityiseltä henkivakuutusyhtiöltä. Lisäeläkeoikeuden
piirissä olevan henkilöstön etuudet eivät siten heikkene myöskään
lisäeläkkeiden osalta liiketoimintakaupan yhteydessä.
Jo eläkkeelle jääneisiin lisäeläkeoikeuden omaaviin henkilöihin
liiketoimintakaupalla ei ole vaikutusta, heidän lisäeläkkeensä säilyy
järjestelyn toteuttamisesta riippumatta entisellään. Ko. henkilöiden
lisäeläkkeisiin liittyvät kustannukset laskutetaan jatkossakin Helsingin
Bussiliikenne Oy:ltä ja edelleen kaupungilta.
Helsingin Bussiliikenne Oy:n henkilökuntaa on informoitu Viikin Linja
Oy:n tekemästä ostotarjouksesta ja mahdollisesta liiketoimintakaupasta
1.10.2015.
Liiketoimintakaupan toteuttamisaikataulu
Neuvottelujen yhteydessä on sovittu, että Helsingin Bussiliikenne Oy
allekirjoittaa kauppakirjan sen jälkeen, kun kaupunki ja yhtiö ovat
tehneet tarvittavat päätökset. Ostaja sen sijaan on omalta osaltaan jo
allekirjoittanut kauppakirjan ja siten sitoutunut kaupan toteuttamiseen
kauppakirjassa määriteltyjen ehtojen toteutuessa.
Kaupan ehtojen mukaan liiketoimintakokonaisuus siirtyy ostajalle
viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun
myyjäyhtiö on allekirjoittanut kauppakirjan. Liiketoimintakaupan
täytäntöönpanon takaraja on 31.12.2015, ellei osapuolten kesken
erikseen toisin sovita.
Valtiontukitutkinta
Nobina Finland Oy ja Nobina Sverige Ab ovat jättäneet lokakuussa
2011 Komissiolle kantelun, joka koski mahdollista perusteetonta
valtiontukea Helsingin Bussiliikenne Oy:lle. Nobina Finland Oy kilpailee
pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä Helsingin Bussiliikenne Oy:n
kanssa.
Komissio teki 16.1.2015 päätöksen aloittaa valtiontukea koskeva
muodollinen tutkintamenettely asiassa. Komission alustavan
näkemyksen mukaan kaupungin Helsingin Bussiliikenne Oy:lle ja sitä
ennen HKL-Bussiliikenteelle vuosina 2002–2012 antamat lainat eivät
ole olleet markkinaperusteisia vaan sitä edullisempia, ja niihin on siten
sisältynyt perusteetonta etua Helsingin Bussiliikenne Oy:lle. Samoin
Komissio epäilee, että Helsingin Bussiliikenne Oy:n käytössä olevan
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Ruskeasuon bussivarikon vuokraehdot eivät ole olleet
markkinaperusteisia.
Kaupungin käsityksen mukaan kyseessä ei ole ollut perusteeton
valtiontuki. Markkinatilanne huomioon ottaen lainojen ehdot eivät ole
olleet poikkeuksellisia ja Ruskeasuon varikon vuokra on vastannut
samankaltaisista tiloista muualla Helsingissä maksettuja vuokria.
Komissio tekee päätöksensä Helsingin Bussiliikenne Oy:lle annettujen
lainojen ja varikon hallintajärjestelyjen luonteesta muodollisen
tutkintamenettelyn päätteeksi. Jos Komissio katsoo, että kyseessä on
ollut perusteeton valtiontuki, se antaa myös määräykset toimenpiteistä,
joita se edellyttää tilanteen korjaamiseksi. Yhtenä mahdollisena
toimenpiteenä on kaupungin velvoittaminen perimään kielletyksi
katsottu tuki takaisin yhtiöltä.
Liiketoimintakaupan kannalta on merkityksellistä se, mikä vaikutus
mahdollisilla Komission määräämillä toimenpiteillä voi olla kaupalle.
Jos julkisyhteisön todetaan antaneen yritykselle EU-lainsäädännön
mukaan kiellettyä valtiontukea ja jos valvontaviranomainen velvoittaa
julkisyhteisön perimään tuen takaisin, ja jos yrityksen liiketoiminta on
myyty kolmannelle osapuolelle, mahdollisuutta kohdistaa
takaisinperintätoimet liiketoimintakaupassa ostajana olevaan
kolmanteen osapuoleen määrittävät esityslistan liitteenä olevassa
muistiossa kuvatut EU-oikeudelliset periaatteet.
Kyseessä olevassa tapauksessa Helsingin Bussiliikenne Oy:lle tai sen
liiketoiminnalle on haettu ostajaa markkinaehtoisella ja järjestelyn
luonne huomioon ottaen mahdollisimman avoimella tavalla pyrkien
saamaan aikaan kaupungin ja yhtiön kannalta paras mahdollinen
ratkaisu. Omistusjärjestelyjä koskeneen selvityksen aikana on oltu
yhteydessä useisiin joukkoliikennealalla toimiviin koti- ja ulkomaisiin
tahoihin heidän ostokiinnostuksensa selvittämiseksi. Menettely ja sen
tuloksena saatu ostotarjous on siten katsottava muistiossa kuvattujen
EU-oikeudellisten periaatteiden mukaisesti markkinaehtoiseksi.
In house -yhtiöasema
Konsernijaosto päätti 15.12.2014, § 185, että käynnistettävän omistusjärjestelyselvityksen yhteydessä tutkitaan myös mahdollisuus Helsingin
Bussiliikenne Oy:n toimimisesta ns. in house -yhtiönä.
Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen järjestämistapa huomioon ottaen,
in house -yhtiönä eli vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain
(erityisalojen hankintalaki) mukaisena sidosyrityksenä toimiminen olisi
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käytännössä mahdollista vain siten, että Helsingin Bussiliikenne Oy
olisi HSL:n tytäryhteisö.
Asian selvittämiseksi on neuvoteltu HSL:n kanssa. HSL on antanut
asiaan liittyen 14.9.2015 päivätyn lausunnon, joka on esityslistan
liitteenä. Lausunnossaan HSL toteaa, että se ei pidä mahdollisena
Helsingin Bussiliikenne Oy:n toimimista HSL:n sidosyrityksenä.
HSL toteaa lausunnossaan, että se on joukkoliikenteen toimivaltainen
viranomainen ja toimii joukkoliikenteen tilaajana vastaten
joukkoliikenteen suunnittelusta ja liikennepalveluiden tilaamisesta.
Tässä toimintatavassa HSL ei itse tuota joukkoliikennepalveluita, vaan
tilaa ne tuottajilta. Bussiliikenteessä kaikki palvelut hankitaan
kilpailuttaen liikennöitsijöiltä ja tämä hankintatapa on pitänyt
kustannukset erittäin hyvin kurissa.
Mikäli Helsingin Bussiliikenne Oy siirrettäisiin HSL:n sidosyritykseksi,
merkitsisi se HSL:n käsityksen mukaan sitä, ettei yhtiö voisi enää
juurikaan toimia markkinoilla. Tämä taas ei olisi tarkoituksenmukaista,
koska se saattaisi nostaa HSL:n maksettavaksi tulevia bussiliikenteen
kustannuksia. Helsingin Bussiliikenne Oy:llä on tällä hetkellä noin 23
%:n markkinaosuus HSL:n tilaamassa liikenteessä.
Vaikea kysymys sidosyritysmallissa olisi se, millä hinnalla Helsingin
Bussiliikenne Oy:n tuottamia liikennepalveluita hankittaisiin ja miten
hankinnat rahoitettaisiin. HSL:llä ei ole varaa suurempiin
bussiliikenteen kustannuksiin kuin mitä kilpailutetuista palveluista
maksetaan. Tästä syystä HSL saattaisi joutua HSL:n ja Helsingin
Bussiliikenne Oy:n välisten sopimusten voimassaolon päättyessä muun
muassa käymään yt-neuvotteluja bussiliikenteen kustannusten nousun
estämiseksi.
Muut vaihtoehdot
Jos Helsingin Bussiliikenne Oy:n liiketoimintaa ei myydä saadun
tarjouksen perusteella, jää jäljelle alla kuvattuja vaihtoehtoja. Näihin
vaihtoehtoihin liittyy merkittäviä käytännön haasteita ja riskejä yhtiön
toiminnan taloudellisen kannattavuuden, kassavarojen riittävyyden,
taseen oman pääoman säilyttämisen, Komission kantelupäätöksen
sekä henkilöstön työsuhteiden jatkuvuuden osalta.
Alla mainittuja vaihtoehtoja on tarkasteltu tarkemmin päätösmateriaaliin
sisältyvässä salassa pidettävässä muistiossa.
Linja-autoliikennetoiminnan alasajo
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Liiketoiminnan myymisen sijaan yhtenä vaihtoehtona on toiminnan
alasajaminen. Alasajo voidaan tehdä joko hitaasti, jolloin uusiin
kilpailutuksiin ei enää osallistuta, mutta nykyiset liikennöintisopimukset
suoritetaan loppuun taikka nopeasti pyrkien myymään yhtiön
liikennöintisopimukset ja kalusto.
Hitaaseen alasajoon liittyy muun muassa kassa- ja taseriskejä. Yhtiön
tulisi pystyä kattamaan toiminnan alasajon aikaiset kustannukset
(palkkakustannukset, velkojen lyhennykset jne.) kassavaroillaan, jotta
se ei ajaudu konkurssiin. Taseriski liittyy vanhojen linja-autojen
tasearvoon lähitulevaisuudessa. Hitaan alasajon vaihtoehdossa yhtiö
voi joutua liikennöintisopimusten päättymisen myötä tekemään linjaautokaluston arvoon liittyviä kulukirjauksia, jotka voivat johtaa siihen,
että yhtiön oma pääoma painuu kaupungin myöntämät
pääomalainatkin huomioon ottaen negatiiviseksi.
Lisäksi toiminnan jatkuminen häiriöittä ja taloudellisesti kannattavasti
alasajon aikana on epätodennäköistä. Liiketoiminnan alasajo tarkoittaa
todennäköisesti lisäkustannuksia supistuvan toiminnan aiheuttamien
tappioiden muodossa.
Vastaavasti nopean alasajon vaihtoehtoon sisältyy erityisesti yhtiön
kassariski. Lisäksi nopean alasajon toteuttaminen edellyttäisi sitä, että
yhtiön liikennöintisopimukset niihin liittyvine linja-autoineen saataisiin
realisoitua. On kuitenkin epätodennäköistä, että ainakaan kaikille
liikennöintisopimuksille linja-autoineen löytyisi ostaja käypään hintaan.
Liikennöintisopimuksia luovutettaessa on myös epävarmaa, jatkuisiko
kaikkien Helsingin Bussiliikenne Oy:n palveluksessa olevien kuljettajien
työ ostajan tai ostajien palveluksessa, ja mikä olisi yhtiön muun
henkilöstön asema.
Nopean alasajon tapauksessa kriittiseksi asiaksi voisi muodostua myös
Helsingin Bussiliikenne Oy:n varikkotilanne. Pääkaupunkiseudun
linjaliikenteessä liikennöintisopimusten kannattavuuden kannalta
keskeistä on se, missä varikko sijaitsee. Liikennöintisopimusten myynti
edellyttäisi todennäköisesti varikkokapasiteetin luovuttamista ostajille,
jolloin Helsingin Bussiliikenne Oy:n edellytykset ylläpitää sillä olevaa tai
sille jäävää linja-autoliikennetuotantoa taloudellisesti kestävällä tavalla
voisivat merkittävästi vaarantua.
Käytettyjen linja-autojen arvo on pääkaupunkiseudun linjaliikenteessä
vahvasti sidoksissa liikennöintisopimuksiin. Linja-autoille ilman
liikennöintisopimusta, jonka tuotannossa niitä voidaan käyttää, ei ole
toimivia markkinoita. Helsingin Bussiliikenne Oy:n omaisuus
muodostuu käytännössä kokonaan linja-autoista, joten yhtiön
omaisuuden käypä arvo on merkittävästi alhaisempi kuin sen tasearvo.
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Näin ollen yhtiö joutuisi sekä hitaan että nopean alasajon
vaihtoehdoissa tekemään taseeseensa merkittävät kulukirjaukset
toiminnan päättyessä.
Konkurssi
Alasajovaihtoehtojen rinnalla tai niiden seurauksena on olemassa myös
konkurssivaihtoehto. Vaihtoehto voi realisoitua, jos Helsingin
Bussiliikenne Oy on muuten kuin tilapäisesti kyvytön maksamaan
velkojaan niiden erääntyessä. Konkurssi voi käytännössä toteutua, jos
esimerkiksi hitaan alasajon aikana yhtiön rahat loppuvat, eikä se pysty
enää suoriutumaan velvoitteistaan tai jos kaupunki velvoitetaan
Komission valtiontukitutkintaan liittyen perimään takaisin esimerkiksi
yhtiölle myöntämiään pääomalainoja.
Konkurssissa pesänhoitaja tekee konkurssipesää koskevat päätökset,
muun muassa päätöksen siitä, jatketaanko liiketoimintaa ja
irtisanotaanko henkilöstö vai ei. Näin ollen konkurssitilanteessa
henkilöstön työsuhteiden jatkuvuus ja esimerkiksi lisäeläkeoikeuden
säilyminen olisi hyvin epävarmaa.
Yhtiön suurimmat kaupunkikonsernin ulkopuoliset velat ovat Nordea
Rahoitus Suomi Oy:n linja-autojen hankintaan liittyvät osamaksuvelat,
joiden vakuutena hankitut linja-autot ovat. Konkurssissa yhtiön
omaisuus realisoidaan. Käytännössä vakuudellisista veloista ja yhtiön
omaisuuden käyvän arvon alhaisuudesta seuraisi se, että kaupungille
ei riittäisi konkurssissa jako-osuutta yhtiön varoista. Näin ollen
kaupunki joutuisi tekemään konkurssivaihtoehdossa pääomalainoihin,
kalustolainaan sekä osakkeiden hankintamenoon liittyvät
kulukirjaukset. Kaupungilla ei olisi konkurssitilanteessa juridista
vastuuta Helsingin Bussiliikenne Oy:n veloista (mm. osamaksuvelat).
Konkurssivaihtoehdon vaikutuksia arvioitaessa on otettava huomioon
myös se, että tytäryhteisön konkurssi olisi merkittävä poikkeus
kaupungin vakiintuneesta toimintalinjasta ja sillä voisi olla
hallitsemattomia vaikutuksia muun muassa kaupunkikonsernin
rahoituskustannuksiin tulevaisuudessa.
Toiminnan jatkaminen nykyisellään
Vaihtoehtona linja-autoliiketoiminnan myymiselle on periaatteessa
toiminnan jatkaminen nykyiseen tapaan. Tässä vaihtoehdossa
Helsingin Bussiliikenne Oy osallistuisi jatkossakin HSL:n kilpailutuksiin
liikevaihtonsa ylläpitämiseksi tai kasvattamiseksi.
Käytännössä toiminnan jatkaminen nykyiseen tapaan ei kuitenkaan ole
mahdollista. Yhtiön toiminnan jatkamiseen liittyy edellä kuvatut
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olennaiset kassa- ja taseriskit, eikä kaupunki voi Komission vireillä
oleva kantelututkinta huomioon ottaen pääomittaa yhtiötä tarvittaessa.
Toiminnan jatkamisen kannalta merkittävä riski on se, että yhtiön
saatetaan kanteluun liittyvässä tutkinnassa todeta saaneen kiellettyä
tukea kaupungilta. Tällöin kaupunki saatetaan velvoittaa perimään
kielletyksi katsottu tuki takaisin yhtiöltä, mikä johtaisi käytännössä
yhtiön konkurssiin.
Koska toimintaa ei todennäköisesti olisi mahdollista jatkaa
pitkäaikaisesti nykyisillä reunaehdoilla, tähänkin vaihtoehtoon liittyy
edellä ostotarjouksen yhteydessä kuvatut merkittävät kulukirjaukset
(pääomalainat, kalustolaina, osakkeiden hankintameno).
Päätöksenteko ja ennakkosuostumusmenettely
Koska esillä olevassa järjestelyssä on kyse liiketoimintakaupasta, tekee
muodollisen päätöksen kaupasta Helsingin Bussiliikenne Oy.
Liiketoimintakaupasta päättäminen kuuluu lähtökohtaisesti yhtiön
hallituksen yleistoimivaltaan, mutta osakeyhtiölain (624/2006) 6 luvun 7
§:n mukaan hallitus voi saattaa sen yleistoimivaltaan kuuluvan asian
yhtiökokouksen päätettäväksi.
Ottaen huomioon järjestelyn taloudellinen merkittävyys ja
periaatteellinen laajakantoisuus, on perusteltua, että muodollinen
päätös tehdään Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallituksen sijaan yhtiön
yhtiökokouksessa.
Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitus on kokouksessaan 22.9.2015
päättänyt pyytää kaupungin konsernijohdolta kaupungin
konserniohjeen mukaista ennakkosuostumusta siihen, että yhtiön koko
linja-autoliiketoiminnan myynti tuodaan yhtiön ylimääräisen
yhtiökokouksen päätettäväksi perustuen Koiviston Auto -konserniin
kuuluvan Viikin Linja Oy:n tekemään tarjoukseen ja käytyihin
neuvotteluihin.
Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 a §:n mukaan konsernijaoston
tehtävänä on muun muassa antaa tarvittaessa ohjeita kaupunkia eri
yhteisöissä, laitoksissa ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan
ottamiseksi käsiteltäviin asioihin silloin, kun kysymyksessä on
taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.
Konsernijaosto antaa siten johtosääntöjen perusteella
liiketoimintakauppaa koskevat toimintaohjeet kaupunkia Helsingin
Bussiliikenne Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa edustavalle
henkilölle.
Kaupunginhallituksen johtosäännön 7 §:n mukaan kaupunginvaltuusto
päättää muun muassa merkittävistä ja taloudellisesti laajakantoisista
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kaupungin hallinnon järjestämisen periaatteista. Ottaen huomioon
liiketoimintakaupan merkittävyys koko kaupunkikonsernin kannalta,
kauppaa koskeva asia on käsiteltävä kaupunginvaltuustossa
ennakkosuostumusasiana ennen kuin konsernijaosto antaa
toimintaohjeet kaupungin yhtiökokousedustajalle liiketoimintakauppaa
koskevaan päätöksentekoon liittyen. Lisäksi kaupunginvaltuusto tekee
joka tapauksessa päätökset talousarviomäärärahojen ylittämistä
koskevissa asioissa.
Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitus tulee kutsumaan yhtiön
ylimääräisen yhtiökokouksen koolle käsittelemään
liiketoimintakauppaa, jos kaupunginvaltuusto päättää antaa siihen
ennakkosuostumuksen.
Täytäntöönpano
Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy sille tehdyn esityksen,
konsernijaosto tulee antamaan kaupungin yhtiökokousedustajalle
Helsingin Bussiliikenne Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen
toimintaohjeeksi hyväksyä yhtiön koko liiketoiminnan myyminen
perustuen Koiviston Auto -konserniin kuuluvan Viikin Linja Oy:n
tekemään tarjoukseen ja käytyihin neuvotteluihin. Lisäksi
konsernijaosto tulee antamaan toimintaohjeeksi hyväksyä Helsingin
Bussiliikenne Oy:n toiminimen muuttamisen, koska toiminimi siirtyy
liiketoimintakaupan yhteydessä ostajalle.
Lisäksi kaupunginhallitus tulee kehottamaan kaupunginkanslian talousja suunnitteluosastoa yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalvelut osaston kanssa huolehtimaan toimenpiteistä, joilla liiketoiminnan
myymisen yhteydessä Helsingin Bussiliikenne Oy:lle jäävät yhteensä
enintään 15 miljoonan euron suuruiset Nordea Rahoitus Suomi Oy:n
osamaksuvelat muutetaan kaupungin vastuulle tulevaksi
lainaksi/lainoiksi tai maksetaan kaupungin varoista pois.
Kaupunginhallitus tulee myöntämään tätä varten kaupunginkanslian
käytettäväksi 15 000 000 euroa talousarvion tililtä 8 22 19 arvopaperit,
Khn käytettäväksi, Muut kohteet.
Edelleen kaupunginhallitus tulee kehottamaan kaupunginkanslian
talous- ja suunnitteluosastoa yhteistyössä kaupunginkanslian
oikeuspalvelut -osaston kanssa huolehtimaan toimenpiteistä, joilla
kaupungin Helsingin Bussiliikenne Oy:lle myöntämät yhteensä noin 30
miljoonan euron suuruiset pääomalainat muutetaan yhtiön sijoitetun
vapaan oman pääoman ehtoiseksi eräksi, ja myöntämään tätä varten
kaupunginkanslian käytettäväksi 30 000 000 euroa talousarvion tililtä 8
22 19 arvopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet.
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Kaupunginhallitus tulee myös kehottamaan kaupunginkanslian talousja suunnitteluosastoa huolehtimaan lisäeläkejärjestelmän piirissä
olevien ostajan palvelukseen siirtyvien työntekijöiden lisäeläketurvan/oikeuden jatkumiseen liittyvän kustannuksen maksamisesta Helsingin
Bussiliikenne Oy:lle.
Lopuksi
Helsingin Bussiliikenne Oy:n omistusjärjestelyjä koskevassa
selvityksessä on päädytty siihen, että kaupunkikonsernin edun
mukaista olisi myydä yhtiön koko liiketoiminta saadun
markkinaehtoisen tarjouksen ja käytyjen neuvottelujen perusteella
Viikin Linja Oy:lle.
Liiketoimintakokonaisuudesta tarjottua kauppahintaa ostajalle siirtyvine
vastuineen voidaan pitää kaupungin näkökulmasta hyväksyttävissä
olevana ottaen huomioon yleisimmin käytettyjen
arvonmääritysmenetelmien avulla määritelty Helsingin Bussiliikenne
Oy:n liiketoiminnan arvo, yhtiön nykymuotoisen toiminnan jatkamiseen
liittyvät kassa- ja taseriskit sekä muun muassa se, että Helsingin
Bussiliikenne -konsernin viimeisen neljän vuoden yhteenlaskettu tulos
on -12,6 miljoonaa euroa.
Liiketoimintakaupan myötä Helsingin Bussiliikenne Oy:n harjoittama
linja-autoliiketoiminta ja yhtiön henkilöstön työsuhteet jatkuvat.
Liiketoimintakaupalla on kaupungin kannalta merkittäviä taloudellisia
vaikutuksia, mutta pääosaltaan negatiiviset vaikutukset toteutuvat
siinäkin tapauksessa, että liiketoimintaa ei myydä. Yhtiölle
myönnettyjen pääomalainojen, ns. kalustolainan sekä yhtiön
osakkeiden hankintamenon kirjaaminen kuluksi kaupungin
kirjanpidossa tulisi käytännössä tehtäväksi muissakin selvityksen
aikana tarkastelluissa vaihtoehdoissa.
Kaupungin kannalta on tarkoituksenmukaista antaa Helsingin
Bussiliikenne Oy:lle konserniohjeen mukainen ennakkosuostumus
liiketoimintakaupan tuomisesta yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen
omistajan päätettäväksi Koiviston Auto -konserniin kuuluvan Viikin Linja
Oy:n tekemän tarjouksen ja käytyjen neuvottelujen perusteella.
Liiketoimintakaupan vaikutukset ja tarvittavat kulukirjaukset on käyty
asian valmistelun yhteydessä läpi kaupungin tilintarkastajan kanssa.
Päätösesitys perusteluineen on konsernijaoston käsittelemän esityksen
mukainen.
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Asiaan liittyvä viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
annetun lain 24 §:n 1 momentin 17- ja 20-kohtien perusteella salassa
pidettävä materiaali on nähtävissä ennen kaupunginvaltuuston
kokousta Apteekintalon 3. kerroksen huoneessa 305 ja
kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä asian esittelijällä.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277
matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7

Helsingin Bussiliikenne Oy:n ennakkosuostumuspyyntö
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
Muistio_Liiketoimintakauppa ja takaisinperintä
HSL:n lausunto 14.9.2015
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Muutoksenhaku
A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Kunnallisvalitus, valtuusto

B
Otteet
Ote
Helsingin Bussiliikenne Oy

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Kunnallisvalitus, valtuusto
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Kunnallisvalitus, valtuusto

Viikin Linja Oy

Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 05.10.2015 § 936
HEL 2014-014339 T 00 01 05

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277
matti.malinen(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28.09.2015 § 133
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § k 17)
21.09.2015 Ehdotuksen mukaan
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § k 17)
24.08.2015 Ehdotuksen mukaan
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § k 17)
15.12.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
08.12.2014 Pöydälle
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Rahoitusjohtaja 02.02.2015 § 6
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
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§ 956
V 21.10.2015, Palmia -liikelaitoksen johtosäännön muuttaminen
HEL 2015-009663 T 00 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silvia
Modigin ehdotuksesta.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa Palmia -liikelaitoksen
johtosäännön nimen ja johtosäännön 1 ja 2 §:t kuulumaan seuraavasti:
Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen johtosääntö
1§
Liikelaitoksen nimi
Liikelaitoksen nimi on Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitos.
Liikelaitos käyttää toiminnassaan nimeä Palvelukeskus.
2§
Toimiala
Liikelaitos tuottaa Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen
johtokunnan alaisena kaupungille ja kaupunkikonsernille tukipalveluja,
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kuten ruokahuolto-, siivous-, hyvinvointi- ja hoivapalveluja,
hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.
Johtosäännön muutokset tulevat voimaan 1.11.2015.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto päätti 8.10.2014 hyväksyä Palmia -liikelaitoksen
ruokahuoltopalvelutoiminnan (pois lukien henkilöstöruokailu) sekä
puhelin- ja hyvinvointipalvelujen jatkamisen liikelaitosmuodossa ja
henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoiminnan
yhtiöittämisen ja palveluyhtiön perustamisen.
Liikelaitoksen nykyinen Palmia -nimi luovutetaan liikelaitoksesta
siirtyneistä osatoiminnoista muodostettuun ja Helsingin kaupungin
kokonaan omistamaan Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n omistukseen
sekä pysyvään ja yksinomaiseen käyttöön. Liikelaitoksen nimen
luovutuksen johdosta on tarpeen muuttaa liikelaitoksen johtosääntöä.
Vuoden vaihteessa tapahtuneen liiketoimintojen jaon jälkeen yhtiö
jatkaa toimintaansa kilpailuilla markkinoilla ja kaupungin kannalta on
tarkoituksenmukaisinta yhtiön toiminnan joustavan aloituksen
turvaamiseksi, että Palmia-nimi siirretään yhtiölle. Palmia-nimi on
yhtiölle merkityksellisempi kuin kaupungin sisäisenä toimijana olevalle
liikelaitokselle. Päätöksen nimen luovuttamisesta ja sen tarkemmista
ehdoista tekee kaupunginhallitus.
Johtosäännön Toimiala-kohtaa on lisäksi tarkennettu vastaamaan
liikelaitoksen tehtävää kaupungin ja kaupunkikonsernin
palveluntuottajana. Sääntömuutosehdotus on sääntötoimikunnan
ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Palmia-liikelaitoksen johtosääntö 1.1.2015.pdf
Sääntötoimikunnan lausunto Palmia -liikelaitoksen
johtosääntömuutoksesta.pdf

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
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Ote
Palmia-liikelaitos
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§ 957
V 21.10.2015, Herttoniemen yritysalueen tontin 43057/9 osan ja
katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12346,
Kirvesmiehenkatu 2)
HEL 2015-005344 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 43. kaupunginosan (Herttoniemi,
Herttoniemen yritysalue) osaa korttelin 43057 tonttia 9 ja katualuetta
koskevan asemakaavan muutoksen (muodostuvat uudet korttelit
43081, 43092 ja 43093) 9.6.2015 päivätyn ja 28.9.2015 muutetun
piirustuksen nro 12346 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta
ilmenevin perustein.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12346 kartta, päivätty 9.6.2015,
muutettu 28.9.2015
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12346 selostus, päivätty
9.6.2015, muutettu 28.9.2015
Havainnekuva 9.6.2015
Tilastotiedot
Vuorovaikutusraportti 9.6.2015, täydennetty 28.9.2015
Päätöshistoria, Internet-versio

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus
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Helen Oy

Helen Sähköverkko Oy

Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Liite 2
Liite 3
Liite 4
Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Asemakaavan muutoksella pääosa korttelin 43057 rakentamattomasta
tontista 9 muutetaan yleisten rakennusten korttelialueesta
asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Kaavamuutoksen ulkopuolelle
jäävät osat tontista tullaan muuttamaan yleisiksi alueiksi myöhemmin
valmistuvassa laajempaa aluetta koskevassa kaavamuutoksessa.
Tämä vain yhtä korttelin 43057 tonttia koskeva kaavamuutos tehdään
kaupungin asuntotuotantoon liittyvien aikataulutavoitteiden vuoksi.
Muodostuvan asuintontin ratkaisut otetaan huomioon myöhemmin
valmistuvassa laajemman alueen suunnittelussa siten, että
kokonaisuudesta tulee kaupunkikuvallisesti tasapainoinen ja
liikenteellisesti toimiva. Koko nykyinen kortteli 43057 tullaan
kaavoittamaan pääosin asuinkäyttöön.
Uuden asuinkerrosalan (AK) määrä on yhteensä 13 500 k-m², josta
vähintään 550 k-m² on mm. liiketiloina käytettäviä monikäyttötiloja.
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Rakennusoikeus kasvaa voimassa olevaan asemakaavaan nähden
noin 4 200 k-m², arvioitu asukasmäärä on 350.
Esittelijän perustelut
Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin
strategisten tavoitteiden toteutumista.
Muutosalue sijaitsee Herttoniemen yritysalueen eteläosassa, missä
yritysalueen (entisen teollisuusalueen) toiminnot kohtaavat
metroaseman läheisyyteen keskittyneet kaupalliset palvelut ja
Herttoniemenrannan asuinalueen. Kaavan toteuttaminen mahdollistaa
yhdyskuntarakennetta tiivistävän asuntorakentamisen
kaupunginosakeskuksen ja julkisen liikenteen terminaalin
läheisyydessä.
Asemakaava ohjaa vaihteleviin rakennusten ja rakennusosien
korkeuksiin sekä vaihteleviin julkisivujen käsittelyihin.
Kaupunkikuvallisena tavoitteena on ympäröivään, esteettisesti
kirjavaan yritysalueeseen positiivisella tavalla sopeutuva
uudisrakentaminen. Korttelin muut tontit kaavoitetaan
asuinkerrostalorakentamista varten myöhemmin valmistuvassa
kaavamuutoksessa. Erilliset kaavat tulevat yhdessä muodostamaan
kaupunkikuvallisen ja toiminnallisen kokonaisuuden.
Autopaikat sijoittuvat pääosin pihakannen alaiseen pysäköintilaitokseen
tontilla. Autopaikkoja on mahdollista sijoittaa lisäksi
Kirvesmiehenkadulla sijaitseville LPA-tonteille. Pysäköintiratkaisu ja
muu kaavasuunnittelu on tehty yhteistyössä Helsingin
asuntotuotantotoimiston kanssa.
Lähtötiedot
Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on keskustatoimintojen aluetta. Nyt
laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen. Alueella on
voimassa asemakaavat vuosilta 1981 ja 1993. Tontti 43057/9 on
yleisten rakennusten korttelialuetta (Y), tehokkuusluku on e = 1,5.
Kaavamuutosalue ulottuu myös asemakaavan mukaiselle katualueelle.
Alue sijaitsee Herttoniemen yritysalueen eteläosassa, missä
yritysalueen (entisen teollisuusalueen) toiminnot kohtaavat
metroaseman läheisyyteen keskittyneet kaupalliset palvelut ja
Herttoniemenrannan asuinalueen. Herttoniemen ala-aste, liikuntahalli
ja liikuntapuisto ovat lyhyen kävelyetäisyyden päässä.
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Muutosalueen tontti on rakentamaton. Tontin länsilaidalla on komea,
todennäköisesti 1970-luvun lopulla istutettu lehmusrivistö. Yritysalueen
eteläosaa leimaa yleisesti ottaen kaupunkikuvan keskeneräisyys
lukuisten rakentamattomien tai vajaakäyttöisten kiinteistöjen vuoksi.
Asemakaavan muutoksen vaikutukset ja kustannukset
Kaavan toteuttaminen mahdollistaa yhdyskuntarakennetta tiivistävän
asuntorakentamisen kaupunginosakeskuksen ja julkisen liikenteen
terminaalin välittömässä läheisyydessä.
Alueen palveluita käyttävien asukkaiden lisääntyy noin 350 hengellä.
Rakentamattomien tai vajaasti rakennettujen tonttien kehittäminen
kohentaa kaupunkikuvaa ja alueen yleistä imagoa. Asuinrakennusten
kivijalkakerroksiin rakennettavia monikäyttötiloja voi käyttää
monipuolisesti pienliiketoimintaan. Asemakaavan vaikutukset
liikennemääriin ovat vähäiset.
Kirvesmiehenkadun muutosten toteuttamisesta aiheutuu kaupungille
kustannuksia ilman arvonlisäveroa 330 000 euroa, tontin maaperän
kunnostamisen kustannusten on alustavasti arvioitu olevan noin 200
000 euroa.
Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja
arviointisuunnitelman mukaisesti. Valmistelun aikana on järjestetty 2
yleisötilaisuutta ja valmisteluaineisto on ollut nähtävillä myös
Herttoniemen kirjastossa.
Nähtävillä ollut havainneaineisto koski laajempaa kokonaisuutta, jonka
pohjalta laadittiin 9.12.2014 päivätty asemakaavan muutosehdotus.
Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti 20.1.2015 uudelleen
valmisteluun (9.12.2014 päivätyn) asemakaavan, joka koskee aluetta
jota rajaavat Puusepänkatu, Kirvesmiehenkatu, Linnanrakentajantie ja
Abraham Wetterin tie sekä toisessa korttelissa olevan tontin 43077 niin,
että Puusepänkadun, Kirvesmiehenkadun, Linnanrakentajantien ja
Abraham Wetterin tien rajaama kortteli suunnitellaan kokonaisuutena
pääosin asuinkäyttöön. Suunnittelualueen läpi suunnitellaan
Sorvaajankadulta Puusepänkadulle kevyen liikenteen yhteys.
Suunnittelussa käytetään hyväksi nyt kaupunkisuunnitteluvirastossa
valmisteltua kaavaesitystä ja soveltuvilta osin maanomistajien esittämiä
vaihtoehtoja. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota kaavatalouteen
niin, että erityisesti pysäköintiratkaisusta tehdään nyt esitettyä
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halvempi. Selvitetään myös mahdollisuudet keventää pysäköintinormia
hyväksytyn pysäköintipoliittisen ohjelman antamien mahdollisuuksien
mukaan samaan tapaan kuin tehtiin Sompasaaressa. Lautakunta päätti
yksimielisesti ilman äänestystä hyväksyä varapuheenjohtajan
palautusehdotuksen
Viranomaisyhteistyö
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty
viranomaisyhteistyötä asianomaisten hallintokuntien, liikelaitosten ja
kuntayhtymien kanssa.
Viranomaisten kannanotot ja lausunnot ovat liitteenä.
Esitetyt mielipiteet
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle
saapunut kirjeitse 12 mielipidettä, joista 6 koski osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaa ja 6 asemakaavan valmisteluaineistoa. Lisäksi
suullisia mielipiteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa.
Mielipiteet kohdistuivat mm. rakennusten suojeluun, senioriasuntojen
tarpeeseen, rakennusten korkeuteen ja niiden varjostavuuteen, pihojen
ja koululaisten reittien turvallisuuteen, arkkitehtikilpailun tarpeeseen ja
pysäköinnin ratkaisuihin. Rakentamisen tehokkuutta ja
kaupunkikuvallisia ratkaisuita pidettiin hyvinä, tosin joissakin
mielipiteissä toivottiin vielä suurempaa rakentamisen tehokkuutta.
Painokkaimmin mielipiteissä käsiteltiin muutosalueen rajausta sekä
siihen liittyen asumisen ja yritystoiminnan kaavoittamisen laajuutta ja
vaikutuksia.
Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät
viranomaisten kannanotoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet
laajemmin. Tämän vuorovaikutusraportin referaatteihin on koottu vain
tämän kaavamuutoksen aluetta koskevien kannanottojen ja kirjeiden
sisältö.
Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti 9.6.2015 asemakaavan
muutosehdotuksen hyväksymistä.
Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä
7.8.–7.9.2015.
Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Asemakaavan
muutosehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, HSY
vesihuollon, kiinteistöviraston, yleisten töiden lautakunnan,
pelastuslautakunnan ja ympäristölautakunnan lausunnot.
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on lisäksi pyytänyt ehdotuksesta Helen
Oy:n lausunnon. Saatu ????
Lausunnot
Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa huomautettiin, että
pysäköintiratkaisu (LPA-tontteja kadulla) ei sovi yleisesti käytettäväksi.
Ympäristölautakunnan lausunnossa tuotiin esille ilmanlaatuun ja
hiljaisten asuintilojen muodostamiseen liittyviä seikkoja. Muissa
lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.
Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että autopaikkojen sijoittamisella
osittain nykyiselle katualueelle pyritään edistämään kunnallisen
asuntotuotannon toteuttamisedellytyksiä ja resurssien ohjautumista
asumisen ja kaupunkikuvan laatuun vaikuttaviin ratkaisuihin.
Ilmanlaatua ja hiljaisia asuintiloja koskevat seikat on huomioitu
asemakaavamääräyksissä.
Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä
olevassa vuorovaikutusraportissa.
Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset
Kaupunkisuunnitteluvirasto on katsonut, etteivät lausunnot anna aihetta
muuttaa asemakaavan muutosehdotusta.
Asemakaavan muutosehdotusta on täydennetty
kaupunkisuunnittelulautakunnan 7.2.2012 hyväksymien asuintonttien
autopaikkamäärien laskentaohjeiden mukaisella kaupungin vuokraasuntoja koskevalla määräyksellä: "Autopaikkojen vähimmäismäärä on
kaupungin vuokra-asuntojen osalta 20 % pienempi kuin vastaavissa
omistusasunnoissa."
Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole ollut
tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.
Lopuksi
Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulumatonta
aluetta.
Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan …. esityksen
mukainen. Kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt kaavaehdotukseen
edellä mainittuja vähäisiä muutoksia.
Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
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Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet
1

3
4
5
6

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12346 kartta, päivätty 9.6.2015,
muutettu 28.9.2015
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12346 selostus, päivätty
9.6.2015, muutettu 28.9.2015
Havainnekuva 9.6.2015
Tilastotiedot
Vuorovaikutusraportti 9.6.2015, täydennetty 28.9.2015
Päätöshistoria, Internet-versio

1
2

Sijaintikartta
Ilmakuva

2

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus
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Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

hyväksyminen
Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen

Tiedoksi
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria
Kaupunkisuunnitteluvirasto 28.9.2015
HEL 2015-005344 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 1086_8

43. kaupunginosan (Herttoniemi, Herttoniemen yritysalue) osaa
korttelin 43057 tonttia 9 ja katualuetta koskevasta asemakaavan
muutosehdotuksesta (muodostuvat uudet korttelit 43081, 43092 ja
43093) annetut lausunnot.
Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 9.6.2015 asemakaavan
muutosehdotuksen hyväksymistä.
Asemakaavan muutoksella pääosa korttelin 43057 rakentamattomasta
tontista 9 muutetaan yleisten rakennusten korttelialueesta
asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Kaavamuutoksen ulkopuolelle
jäävät osat tontista tullaan muuttamaan yleisiksi alueiksi myöhemmin
valmistuvassa laajempaa aluetta koskevassa kaavamuutoksessa.
Tämä vain yhtä korttelin 43057 tonttia koskeva kaavamuutos tehdään
kaupungin asuntotuotantoon liittyvien aikataulutavoitteiden vuoksi.
Muodostuvan asuintontin ratkaisut otetaan huomioon myöhemmin
valmistuvassa laajemman alueen suunnittelussa siten, että
kokonaisuudesta tulee kaupunkikuvallisesti tasapainoinen ja
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liikenteellisesti toimiva. Koko nykyinen kortteli 43057 tullaan
kaavoittamaan pääosin asuinkäyttöön.
Uuden asuinkerrosalan (AK) määrä on yhteensä 13 500 k-m², josta
vähintään 550 k-m² on mm. liiketiloina käytettäviä monikäyttötiloja.
Arvioitu asukasmäärä on 350.
Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä
7.8.–7.9.2015.
Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Asemakaavan
muutosehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, HSY:n,
kiinteistöviraston, yleisten töiden lautakunnan, pelastuslautakunnan ja
ympäristölautakunnan lausunnot.
Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa huomautettiin, että
pysäköintiratkaisu (LPA-tontteja kadulla) ei sovi yleisesti käytettäväksi.
Ympäristölautakunnan lausunnossa tuotiin esille ilmanlaatuun ja
hiljaisten asuintilojen muodostamiseen liittyviä seikkoja. Muissa
lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.
Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että autopaikkojen sijoittamisella
osittain nykyiselle katualueelle pyritään edistämään kunnallisen
asuntotuotannon toteuttamisedellytyksiä ja resurssien ohjautumista
asumisen ja kaupunkikuvan laatuun vaikuttaviin ratkaisuihin.
Ilmanlaatua ja hiljaisia asuintiloja koskevat seikat on huomioitu
asemakaavamääräyksissä.
Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä
olevassa vuorovaikutusraportissa.
Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset
Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, etteivät lausunnot anna aihetta
muuttaa asemakaavan muutosehdotusta.
Asemakaavan muutosehdotusta on täydennetty
kaupunkisuunnittelulautakunnan 7.2.2012 hyväksymien asuintonttien
autopaikkamäärien laskentaohjeiden mukaisella kaupungin vuokraasuntoja koskevalla määräyksellä: "Autopaikkojen vähimmäismäärä on
kaupungin vuokra-asuntojen osalta 20 % pienempi kuin vastaavissa
omistusasunnoissa."
Jatkotoimenpiteet
Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.
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Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole
olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.
Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331
mikko.naveri(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 4.9.2015
HEL 2015-005344 T 10 03 03

Kiinteistövirasto toteaa, että asemakaavan muutosalue on kaupungin
omistuksessa ja varattu kaupunginhallituksen päätöksellä 25.8.2014
(836 §) asuntotuotantotoimistolle kumppanuuskaavoitusta ja valtion
tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten 31.12.2016 saakka.
Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa nykyisen yleisten
rakennusten tontin (Y) muuttamisen asuinkäyttöön (AK). Kaavamuutos
edistää kaupungin omaa asuntotuotantoa ja mahdollistaa
rakennushankkeiden käynnistämisen nopeammalla aikataululla.
Kiinteistövirasto puoltaa asemakaavamuutosta, eikä sillä ole
huomautettavaa asian suhteen.
Lisätiedot
Miia Pasuri, kiinteistölakimies, puhelin: 310 34439
miia.pasuri(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 01.09.2015 § 104
HEL 2015-005344 T 10 03 03

Lausunto
Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Herttoniemen (43.ko)
Kirvesmiehenkatu 2 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12346.
Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan
muutokseen.
Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot
Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306
kimmo.kartano(a)hel.fi
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Yleisten töiden lautakunta 25.08.2015 § 356
HEL 2015-005344 T 10 03 03

Lausunto
Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle
seuraavan lausunnon:
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Herttoniemen yritysalueen
eteläosassa. Kaavamuutoksessa pääosa rakentamattomasta tontista
muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi.
Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti tammikuussa 2015 kaavan
uudelleen valmisteluun ja linjasi myös, että suunnittelussa tulee
kiinnittää huomiota kaavatalouteen niin, että erityisesti
pysäköintiratkaisusta tehdään silloin esitettyä halvempi. Muutosalueen
tontin autopaikat sijoittuvat pääosin pihakannen alaiseen
pysäköintilaitokseen tontilla. Tontin autopaikkoja on mahdollista sijoittaa
lisäksi Kirvesmiehenkadulla sijaitseville LPA-tonteille. Katujen ja
jalkakäytävien talvikunnossapidon kannalta kyseinen pysäköintiratkaisu
on haasteellinen. Yleisten töiden lautakunta toteaa, että kyseinen
pysäköintiratkaisu ei sovi yleisesti käytettäväksi, vaan
asukaspysäköintipaikat tulee lähtökohtaisesti suunnitella aina
asuinrakennusten tontille.
Valmisteilla olevassa laajemmassa kaavamuutoksessa nykyisen
korttelin 43057 läpi suunnitellaan linjattavaksi uusi jalankulun ja
pyöräilyn katualue, johon muutosalueen tontilta on mahdollista
muodostaa yhteys.
Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman
arvonlisäveroa Kirvesmiehenkadun muutosten toteuttamisesta noin
330 000 euroa. Kustannukset eivät sisällä mahdollisia maaperän
kunnostamisesta kaupungille aiheutuvia kustannuksia eikä
puistoaukion toteuttamista.
Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen nro 12346
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.
Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640
birgitta.rossing(a)hel.fi
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Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939
silja.hurskainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 04.08.2015 § 259
HEL 2015-005344 T 10 03 03

Lausunto
Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.
Kaavan toteuttaminen mahdollistaa kaupunkirakennetta tiivistävän
asuntorakentamisen Herttoniemen metroaseman ja muutenkin hyvien
joukkoliikenneyhteyksien ja palveluiden äärelle, mikä on kannatettavaa.
Linnanrakentajantien ja Abraham Wetterin tien liikenne aiheuttaa
kuitenkin kaava-alueen eteläosassa huomattavia melu- ja
ilmanlaatuhaittoja.
Linnanrakentajantien ennusteliikennemäärä on vajaa 40 000 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Linnanrakentajantien ja Abraham Wetterin tien
risteysalue on kaava-alueen kohdalla kuitenkin melko avoin ja
tuulettuva, joten typpidioksidin vuosiraja-arvotason ei siten arvioida
ylittyvän.
Linnanrakentajan ennusteliikennemäärän ja ilmanlaatuvyöhykkeiden
mukaan asumisen minimietäisyys ajoradan reunasta rakennuksen
julkisivulle tai oleskelualueiden reunaan on noin 28 metriä.
Kantakaupungin ja kaupunkikeskustojen alueella hyvien
joukkoliikenneyhteyksien äärellä minimietäisyyksistä voidaan jonkin
verran joustaa. Suunnitteluratkaisuin tulee kuitenkin turvata riittävä
ilmanlaatu.
Linnanrakentajantiehen ja Abraham Wetterin tiehen rajautuvan
rakennusosan kolmeen julkisivuun kohdistuu voimakas melu.
Päiväajan keskiäänitaso julkisivuilla vaihtelee välillä 64–68 dB.
Julkisivuun kohdistuvan melutason ollessa näin voimakas, tulisi
asuntojen avautua myös hiljaisemman julkisivun puolelle.
Hiljaisemmalla puolella tarkoitetaan suuntaa, jolla melutason ohjearvot
alittuvat. Tällä suunnittelun lähtökohdalla torjutaan myös liikenteen
aiheuttamien ilman epäpuhtauksien haittoja. Kaikilta osin tällaisten
asuntopohjien järjestäminen voi olla hankalaa. Kaavamääräyksin tulee
kuitenkin varmistaa, että hiljaisia asuintiloja muodostuu kaikkiin
asuntoihin. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi viherhuoneilla,
kaksoisjulkisivurakenteella, julkisivun lisäosien avulla tai yhdistelemällä
eri keinoja.
Esittelijä
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ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916
anu.haahla(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.06.2015 § 186
HEL 2015-005344 T 10 03 03

Ksv 1086_8, Kirvesmiehenkatu 2, karttaruutu J4

Esitys
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle
 9.6.2015 päivätyn 43. kaupunginosan (Herttoniemi,
Herttoniemen yritysalue) korttelin 43057 osan tontista 9 sekä
katualueen (muodostuvat uudet korttelit 43081, 43092 ja 43093)
asemakaavan muutosehdotuksen nro 12346 hyväksymistä
 asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30
päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.
Samalla lautakunta päätti
 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin
mielipiteisiin
 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat
lausunnot
 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen
vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta
ehdotuksen sisältöä.
Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot
Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331
mikko.naveri(a)hel.fi
Maija Rekola, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37424
maija.rekola(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, liikenteen ympäristöhäiriöt, puhelin: 310 37311
matti.neuvonen(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248
peik.salonen(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, pilaantuneet maat, puhelin: 310 37250
kaarina.laakso(a)hel.fi
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§ 958
V 21.10.2015, Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden
asemakaavan hyväksyminen ja asemakaavan muuttaminen (nro
12305)
HEL 2014-001848 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Esteelliset: Jussi Pajunen
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Terhi
Peltokorven ehdotuksesta.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Esitysehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 19. kaupunginosan
(Mustikkamaa-Korkeasaari) virkistys-, vesi- ja katualueiden, 42.
kaupunginosan (Kulosaari) vesialueen, 49. kaupunginosan (Laajasalo)
puisto-, lähivirkistys-, vesi- ja katualueen asemakaavan ja 10.
kaupunginosan (Sörnäinen) vesi- ja satama-alueen, 19. kaupunginosan
(Mustikkamaa-Korkeasaari) eläintarha-alueen ja vesialueiden
asemakaavan muutoksen 4.11.2014 päivätyn ja 12.5.2015 muutetun
piirustuksen nro 12305 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta
ilmenevin perustein.
Tiivistelmä
Asemakaava luo osaltaan edellytykset Kruunuvuorenrannan ja
keskustan välisen joukkoliikenneyhteyden toteuttamiselle. Kruunusillat hankkeen tavoitteena on järjestää kasvavalle Laajasalolle sujuva,
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kilpailukykyinen ja viihtyisä joukkoliikenneyhteys. Asemakaavaa
mahdollistaa hankkeen ensimmäisen vaiheen siltayhteyden
toteuttamisen osalla Kalasatama - Korkeasaari - Kruunuvuorenranta.
Lisäksi asemakaava mahdollistaa merellisen virkistysympäristön
laajenemisen ja uuden itäistä kantakaupunkia palvelevan jatkuvan
rantareitin rakentamisen. Asemakaava mahdollistaa Kruunusiltojen
suunnittelukilpailun voittaneen ehdotuksen mukaisen yksipylonisen
vinoköysisillan toteuttamisen.
Esittelijän perustelut
Taustaa
Kruunusillat -hanke yhdistää idän merelliset kaupunginosat
kantakaupunkiin. Hankkeessa toteutetaan raitiotie keskustan ja
Laajasalon välille sekä kävely- ja pyöräteitä. Yhteys on osa
raitioliikenteen runkojärjestelmää ja pyöräilyn baanaverkkoa. Hanke
vaikuttaa koko pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmään.
Hankkeessa perustettavat raitiolinjat ovat linja Rautatieasema–Yliskylä,
joka on tiheä runkolinja, sekä linja Kolmikulma–Haakoninlahti, joka on
täydentävä linja Kruunuvuorenrantaan. Raitiotieyhteydessä on sekä
keskustan että Yliskylän päässä vielä vaihtoehtoisia linjauksia, joiden
välillä ei ole tehty päätöstä. Ennusteiden mukaan raitioyhteyttä käyttäisi
Kruunuvuorenrannan ja Kalasataman valmistuttua joka päivä noin 30
000 matkustajaa. Pyöräilijöitä ja kävelijöitä olisi reitillä ennusteiden
mukaan 3 000 vuorokaudessa. Liikenneyhteydet Korkeasaareen
paranevat selvästi hankkeen myötä.
Hankkeen kokonaisuutta selostetaan tarkemmin esityslistan liitteessä
ja Internet-sivuilla www.uuttahelsinkia.fi/kruunusillat.
Asemakaavan sisältö ja perustelut
Laajasalon joukkoliikenneyhteyden vaihtoehtoisista liikennemuodoista
sekä yhteyksistä on laadittu vuodesta 1999 alkaen useita suunnitelmia
ja tarkasteluja sekä tehty useita jatkosuunnittelua ohjaavia päätöksiä.
Uudenmaan ympäristökeskus päätti 24.6.2009, että hankkeeseen tulee
soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Hankkeen
ympäristövaikutusten arviointimenettely on saatu päätökseen 3.9.2014,
kun kaupunkisuunnitteluvirasto on vastaanottanut yhteysviranomaisen
siitä antaman lausunnon.
Tehtyjen selvitysten ja päätösten sekä YVA -prosessin perusteella
laadittu Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden asemakaava
mahdollistaa hankkeen ensimmäisen vaiheen toteuttamisen osalla
Kalasatama - Korkeasaari - Kruunuvuorenranta.
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Kantakaupungin linjausvaihtoehdoista päätetään raitiotieyhteyden
yleissuunnittelun yhteydessä vuosien 2015 - 2016 aikana.
Kantakaupungin linjauksen valintaan vaikuttaa mm. Helsingin Energian
kehitysohjelmaan sekä Hanasaaren B-voimalaitoksen tulevaisuuteen
liittyvä päätöksenteko.
Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus on valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Se toteuttaa oikeusvaikutteisen
yleiskaavan periaatteita uudesta raideliikenteen yhteydestä
kantakaupungista Laajasaloon ja on sekä Kalasataman että
Kruunuvuorenrannan osayleiskaavojen mukainen. Asemakaavan
toteuttaminen edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden
toteutumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta
Helsingin kokonaisliikenteestä.
Asemakaavan vaikutukset
Asemakaava tukeutuu pääosin Laajasalon raideliikenteen
vaihtoehtojen ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä laadittuihin
selvityksiin ja sen osana tehtyihin vaikutusten arviointeihin.
Asemakaavan vaikutuksia on selostettu tarkemmin
asemakaavaselostuksessa.
Asemakaavan muutoksen toteutus ja kustannukset
Koko Kruunusillat -hankkeen toteuttamisesta laaditaan Kruunusillat hankesuunnitelman yhteydessä erillinen kustannuslaskenta, joka
tullaan esittelemään kaupunginvaltuustolle hankepäätösehdotuksen
yhteydessä. Hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2015 aikana.
Nyt kyseessä olevan kaava-alueen (Nihti -Kruunuvuorenranta) osalta
joukkoliikenneyhteyden investointikustannukset ovat alustavien
arvioiden mukaan noin 170 milj. euroa (alv 0). Kustannusarvioon ei
sisälly ylläpitokustannuksia eikä kalustohankintoja.
Suunnittelun vaiheet ja tehdyt päätökset
Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.
Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta linjasi Kruunuvuorenrannan
osayleiskaavoituksen suunnitteluohjelmasta kokouksessaan 2.6.2005:
"Alueen liikenteen perustana on suora raidejoukkoliikenneyhteys
Helsingin niemelle siten, että se palvelee myös muuta Laajasaloa.
Joukkoliikenneyhteys toteutetaan alueen rakentamisen alkaessa 2010luvun alussa, jolloin se tukee joukkoliikenteeseen perustuvaa
liikkumiskulttuuria ja tekee mahdolliseksi alueen joukkoliikenteeseen
perustuvan kaavoituksen. Yhteyden vaihtoehtoina selvitetään sekä
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silta- että tunneliratkaisua. Osayleiskaavassa varaudutaan keskustasta
Kruunuvuorenrannan kautta Santahaminaan kulkevan metroyhteyden
rakentamiseen."
Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 17.6.2008 esittää
kaupunginhallitukselle, että Laajasalon ensimmäisen vaiheen
raideyhteydeksi valittaisiin raitiotie siltayhteyksin Laajasalosta
Korkeasaaren, Sompasaaren ja Kruununhaan kautta keskustaan.
Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 12.11.2008 hyväksyä Laajasalon
joukkoliikenteen raideratkaisun jatkovalmistelun pohjaksi raitiotie- ja
siltavaihtoehdon välillä
Laajasalo–Korkeasaari–Sompasaari–Kruununhaka.
Kaupunginhallitus on täytäntöönpanopäätöksessään 17.11.2008
kehottanut joukkoliikennelautakuntaa ja
kaupunkisuunnittelulautakuntaa laatimaan hankesuunnitelmat ja
tarpeelliset kaavat niin, että raitioyhteys voitaisiin toteuttaa
Kruunuvuorenrannan rakentamisen alkuvuosina.
Kaupunginhallitus päätti antaa 16.9.2013 10 vuoden
investointisuunnitelman valmisteluun seuraavat jatkosuunnitteluohjeet:
"Tavoitteena on, että aloitetaan Kruunuvuoren siltaratkaisun
toteuttaminen vuonna 2017."
Vartiosaaren osayleiskaavan suunnitteluperiaatteisiin on kirjattu, että
tavoitteena on liittää Vartiosaari osaksi Kruunusiltojen kautta kulkevaa
raitiotieverkostoa. Vartiosaaren osayleiskaavan suunnitteluperiaatteet
on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 26.11.2013.
Asemakaavan lähtökohtana on vuosina 2012–13 järjestetyn
Kruunusiltojen suunnittelukilpailun voittanut ehdotus Gemma Regalis
(WSP Finland).
Vuorovaikutus
Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin aloitteesta. Osallistuminen ja
vuorovaikutus on järjestetty selostuksen liitteenä olevan osallistumis- ja
arviointisuunnitelman mukaisesti.
Asemakaavaan liittyvä yleisötilaisuus pidettiin Laajasalon
raideliikenteen vaihtoehtojen ympäristövaikutusten arviointiin (YVA)
liittyvän yleisötilaisuuden yhteydessä 22.5.2014. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaa sekä kaavan lähtökohtia ja tavoitteita esiteltiin
yleisötilaisuudessa.
Viranomaisyhteistyö
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Asemakaavan valmistelun yhteydessä on tehty kiinteää yhteistyötä
rakennusviraston ja Korkeasaaren eläintarhan kanssa. Lisäksi
yhteistyötä on tehty Helsingin kaupunginkanslian, ympäristökeskuksen,
kaupunginmuseon, pelastuslaitoksen, liikuntaviraston, Helsingin
kaupungin liikennelaitoksen, Helsingin Satama -liikelaitoksen, Helsingin
seudun liikenne -kuntayhtymän, Helsingin seudun ympäristöpalvelujen
sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa.
Hankkeesta on pidetty maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n mukainen
viranomaisneuvottelu 22.9.2014.
Viranomaisten lausuntojen tiivistelmät sekä vastineet niihin ovat
vuorovaikutusvaikutusraportissa. Viranomaisneuvottelun muistio on
liitteenä. Viranomaisten lausunnot on huomioitu kaavoitustyössä.
Esitetyt mielipiteet
Saaduissa kirjallisissa mielipiteissä (7 kpl) tuotiin esille kriittistä
palautetta koko hanketta kohtaan. Saaduista mielipiteistä muutamat
kohdistuivat vireillä olleen YVA-menettelyn ja asemakaavan valmistelun
prosessien suhteeseen: asemakaavoitukseen ryhtymisen katsottiin
olevan ennenaikaista ja sen aloittamiseksi tulisi odottaa YVAmenettelyn päätöstä ja tuloksia. Asemakaavan toteuttamisen
selvityksiä pidettiin riittämättöminä mm. ympäristön, ihmisten elinolojen,
maiseman, kaupunkikuvan sekä rakennetun kulttuuriympäristön ja
Suomenlinnan Unescon maailmanperintökohteen osalta. Sillan
rakentamisen vaikutuksia kaava-alueen läheisyyden virkistys- ja
veneilymahdollisuuksiin pidettiin lähinnä negatiivisina. Lisäksi sillan
liikenteellisen kapasiteetin epäiltiin olevan heikko sen suuriin
kustannuksiin nähden.
Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että
asemakaavaselostusta on täydennetty sekä tehtyjen selvitysten että
sen toteuttamisen vaikutusten osalta. Selostukseen on lisätty runsaasti
kuvamateriaalia täydentämään maisemallisten ja kaupunkikuvallisten
vaikutusten ymmärrettävyyttä.
Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä
5.12.2014–12.1.2015.
Ehdotuksesta on tehty 4 muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuolella ja
ennen nähtävilläoloa on saapunut yhteensä 5 kirjettä. Ehdotuksesta
ovat antaneet lausuntonsa yleisten töiden lautakunta,
kiinteistölautakunta, pelastuslautakunta, ympäristökeskus, eläintarhan
johtokunta, kaupunginmuseon johtokunta, liikuntavirasto, Liikennelaitos
-liikelaitos, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Helsingin
seudun liikenne -kuntayhtymä, Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy,
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Helsingin Satama Oy sekä Liikennevirasto, Museovirasto ja
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Lautakuntien ja johtokuntien lausuntojen käsittelyyn ei liittynyt
äänestyksiä.
Muistutukset
Muistutuksissa katsottiin sillan rakentamisen heikentävän alueella
pesivien lintujen elinoloja erityisesti Emäntä ja Nimismies -luodoilla ja
että asemakaavaa ei tule hyväksyä, mikäli arvokkaalla linnusto-alueella
rakentamiselle on olemassa vaihtoehto tai mikäli siltalinjaus pysyy
kaavaehdotuksen mukaisena eikä vaihtoehtoisia luotoja ole toteutettu
ja niille ei ole asettunut vastaavan arvoista pesimälinnustoa.
Muistutuksissa suhtauduttiin kriittisesti Laajasalon
joukkoliikenneyhteyden liikenteellisen kokonaisratkaisun
keskeneräisyyteen sekä todettiin sillan olevan kallis siitä saatuihin
hyötyihin nähden. Sillan epäiltiin heikentävän laajasalolaisten
joukkoliikenneyhteyksiä ja kehotettiin tutkimaan vielä lauttaliikenteen
vaihtoehtoja.
Lisäksi muistutuksissa katsottiin, ettei asemakaava toteuta maankäyttöja rakennuslain vaatimusta hyvästä elinympäristöstä ja että se on
yleiskaavan vastainen. Asemakaavan suhdetta Korkeasaaren RKYalueeseen, eläintarhaan ja eläimistöön, Helsinkipuistoon ja
Suomenlinnaan pidettiin ristiriitaisena. Lisäksi asemakaavan
toteuttamisen vaikutuksia Kruununhaan, Tervasaareen ja
Mustikkamaan ympäristöön, Helsingin merellisyydelle,
Kruunuvuorenselän maisemallisille ja historiallisille arvoille ja
Kalasataman merenkulkuyhteyksille sekä merialueiden virtauksiin,
Vantaanjoen kalaväylään ja pohjaeläimiin pidettiin negatiivisina.
Kirjeet
Kirjeissä otettiin kantaa alueen arvokkaisiin lintualueisiin ja kehotettiin
kaupunkisuunnittelulautakuntaa palauttamaan asia Kruunuvuorenselän
ylityksen ratkaisun osalta valmisteluun ja että päätettäväksi tuodaan
esitys, joka ottaa huomioon alueen linnustosta tehdyn selvitystyön
mukaiset suositukset. Kirjeissä tuotiin esille siltojen maisemallisia,
ympäristöllisiä ja taloudellisia haittoja ja verrattiin sillasta saatuja
hyötyjä lauttavaihtoehdosta saataviin vastaaviin laskelmiin.
Lisäksi kirjeissä todettiin, että siltaraitiotieyhteyden rakentaminen
parantaa Kruunuvuorenrannan, Kalasataman ja Kruununhaan
asukkaiden mahdollisuuksia käyttää joukkoliikennettä tehokkaasti,
vähentää yksityisautoilun tarvetta, elävöittää kaupunkikuvaa ja edistää
kaupunginosien kivijalkayritysten liiketoimintaa.
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Lausunnot
Liikuntavirastolla, ympäristökeskuksella, Helsingin Satama Oy:llä,
Helen Oy:llä ja Helen Sähköverkko Oy:llä ei ollut ehdotuksesta
huomautettavaa. Liikuntavirasto on tyytyväinen sillan alituskorkeuksiin.
Uudenmaan ELY-keskuksen, museoviraston ja kaupunginmuseon
lausunnoissa käsiteltiin hankkeen vaikutuksia alueen historiallisiin,
maisemallisiin ja kulttuurisiin arvoihin sekä alueen merkitykseen osana
Helsingin merellistä identiteettiä. Silta tulee muuttamaan maisemaa
merkittävästi etenkin Kruunuvuorenselän ja Sompasaaren salmen
osalta luoden siihen uuden kaupunkikuvallisen elementin.
Museovirasto katsoi lausunnossaan, ettei hanke uhkaa Suomenlinnan
maailmanperintökohteen arvojen säilymistä ja että vedenalaiset
kulttuuriperintökohteet on huomioitu asianmukaisesti.
Kaupunginmuseon johtokunta suhtautuu varauksellisesti Kruunuvuoren
joukkoliikenneyhteyden toteuttamiseen silloilla. Johtokunta korostaa,
että Korkeasaaren alueella joukkoliikenneyhteyden vaatimat muutokset
eivät saa heikentää kulttuuriympäristön arvoa.
Uudenmaan ELY-keskus toteaa, että kaava edistää valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti raideliikenteeseen tukeutuvan
yhdyskuntarakenteen muodostumista. Lisäksi se tukee
joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävän liikennejärjestelmän
muodostumista ja vähentää metron kuormitusta Kulosaaren sillalla.
ELY-keskus katsoo, että kulttuuriympäristön arvot on otettu riittävästi
huomioon kaavamääräyksissä. Lisäksi lausunnossa esitetään
luonnonympäristöön, sekä melu-, tärinä- ja tuulisuusvaikutuksiin sekä
liikennejärjestelmään kohdistuvien vaikutusten ja
toteuttamiskustannusten arviointiin liittyviä huomautuksia.
Korkeasaaren eläintarhan johtokunta näkee Kruunusillat -hankkeen
kokonaisvaikutuksen positiivisena. Eläintarhan tarpeita on kaavan
valmistelun aikana kuultu kiitettävästi ja ne on otettu huomioon kaavaalueen ja sen eläintarha-alueen rajan määrittelyssä. Lausunnossa
kiinnitetään huomiota kulttuuri- ja luonnonarvojen sekä alueen
saaristoluonnon säilyttämiseen hankeen toteutuksen aikana,
rakentamisvaiheen vaikutuksiin eläintarhan toimintaan sekä
ajoyhteyksien ja pysäköintimahdollisuuksien järjestämiseen ja
todetaan, että Mustikkamaalla sijaitseva vastaanottorakennus on
korvattava Korkeasaaren pohjoisrannalle sijoittuvalla uudella
rakennuksella.
Raitiovaunuliikenteen melu- ja tärinähaittoihin tulee lausuntojen
mukaan jatkossa kiinnittää huomiota ja erityisesti rakentamisen aikaisia
melu- ja pölyhaittoja tulee pyrkiä minimoimaan. Lausunnoissa todettiin
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linjauksen suunnittelun keskeneräisyyden aiheuttavan kokonaisuuden
kannalta hankaluuksia. Mahdollinen osittain toteuttaminen aiheuttaa
väliaikaisia liikennejärjestelmiä ja raitiotielinjauksia, joiden vaikutuksia
mm. energiahuollon tarpeisiin ei ole tutkittu.
Lisäksi lausunnoissa käsiteltiin sillan alittavan veneilyväylän ylläpitoa ja
aukkomitoituksen riittävyyttä, siltarakenteiden ja katualueen mitoitusta,
siltojen soveltumista hälytysajoneuvoliikenteelle, pyöräliikenteen väylän
linjauksia sekä sillan liikenneturvallisuutta ja vesihuollon runkolinjojen
muutostarpeita.
Joihinkin asemakaavakartan merkintöihin ja määräyksiin toivottiin
tarkennuksia ja esitettiin, että lumen väivarastoinnille tulee varata tilaa
Korkeasaareen tulevalle Mischan ja Maschan aukiolle.
Lausunnoissa nostettiin myös esille siltojen rakentamisen positiivisia
vaikutuksia liikenteelle, kaupunkirakenteelle ja tonttimaan hinnalle.
Kiinteistölautakunta pitää siltayhteyttä tärkeänä ja toteaa, ettei
saavutettavuuden mukanaan tuoma arvonnousu toteudu
täysimääräisesti asuinrakennusten markkina-arvossa ennen kuin
yhteys on valmis. Alueen arvonnousun on arvioitu olevan
Gunillankallion ja Borgströminmäen alueella 10 - 11 % ja
Kruunuvuorenrannan alueella 13 - 14 %,
Lausunnot on otettu huomioon siten, että asemakaavakartan
määräyksiä ja merkintöjä on tarkennettu ja selostusta on tarpeellisilta
osin korjattu ja täydennetty. Tarkistukset ilmenevät yksityiskohtaisesti
kaavaselostuksesta ja liitteestä Tehdyt muutokset.
Vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät muistutuksista,
saapuneista kirjeistä ja lausunnoista sekä niiden vastineet laajemmin.
Lopuksi
Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulumatonta
aluetta.
Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely,
josta kiinteistövirasto on lausunnossaan todennut seuraavaa:
Kaupunki omistaa kaava-alueen maa- ja vesialueet lukuun ottamatta
yksityisessä omistuksessa olevaa pientä aluetta
Kruunuvuorenrannassa. Kiinteistötoimi tulee hankkimaan
Kruunuvuorenrannan yleiset alueet kaupungin omistukseen ja
sopimaan kaupungin hallintokuntien esittämät sillan rakentamiseen
liittyvät työaikaiset järjestelyt maanomistajan kanssa Kruunuvuoren
asemakaava-alueen maankäyttösopimuksessa.
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Helsingin seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry on pyytänyt
kirjallista vastinetta muistutuksensa huomioonottamisesta. Kaavan
hyväksymispäätöksestä Helsingin seudun Lintutieteellinen Yhdistys
Tringa ry on pyytänyt ilmoittamaan viipymättä maankäyttö- ja
rakennusasetuksen 94§:n mukaisesti.
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 11.11.2014 esittää
kaupunginhallitukselle 4.11.2014 päivätyn asemakaavan ja
asemakaavan muutosehdotuksen nro 12305 hyväksymistä. Lisäksi
lautakunta kehotti yksimielisesti hyväksytyssä vastaehdotuksessa
tutkimaan mahdollisuudet kompensoida lintuyhdyskunnille koituvia
haittoja esimerkiksi rakentamalla keinotekoisia luotoja lintujen uusiksi
pesimäpaikoiksi.
Kaupunkisuunnitteluvirasto on teettänyt asiasta erillisselvityksen, joka
on liitetty asemakaavan selostukseen.
Selvityksessä on etsitty asemakaava-alueen lähiympäristöstä uusiiksi
pesimäpaikoiksi soveltuvia alueita, selvitetty niiden
rakentamismahdollisuuksia ja -kustannuksia sekä arvioitu
toteuttamisen vaikutuksia linnustovaikutusten ohella myös muihin
luontoarvoihin, veneilyyn ja maisemaan.
Ottaen huomioon lintuluotojen merkityksen tarkennettu arvio,
mahdolliset negatiiviset vaikutukset, epävarmuuden siitä estyykö
pesintä nykyisillä luodoilla kokonaan tai edes osittain sekä rakenteiden
toteuttamisen suhteellisen korkeat kustannukset ei ole pidetty
perusteltuna esittää asemakaavassa määräyksiä keinotekoisten
lintuluotojen rakentamisesta asemakaava-alueen ulkopuolelle. Jos niin
halutaan, voidaan sillan rakentamispäätöksen yhteydessä päättää
alueella tehtävästä linnuston seurannasta ja jatkaa seurantaa
rakentamisen aikana. Joukkoliikenneyhteyden rakentamisen
loppuvaiheessa olisi seurantatiedon ja muiden seikkojen pohjalta
edellytykset päättää keinoluotojen rakentamisesta, mikäli silloin
todetaan että pesintä on merkittävästi häiriintynyt.
Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan 12.5.2015
tarkistaman esityksen mukainen. Esitys on yksimielinen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi
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1

3
4
5
6
7
8

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12305 kartta,
päivätty 4.11.2014, muutettu 12.5.2015
Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12305 selostus,
päivätty 4.11.2014, muutettu 12.5.2015, päivitetty Kslk:n 12.5.2015
päätöksen mukaiseksi
Havainnekuva, 12.5.2015
Vuorovaikutusraportti 4.11.2014 liitteineen, täydennetty 12.5.2015
Tehdyt muutokset
Tilastotiedot
Kruunusillat -hankkeen esite
Osa päätöshistoriaa, Internet-versio

1
2

Sijaintikartta
Ilmakuva

2

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Museovirasto,
kulttuuriympäristön suojelu
Liikennevirasto
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Helen Sähköverkko Oy

Helsingin Satama Oy

Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helsingin seudun
ympäristöpalvelutkuntayhtymä/Vesihuolto
Muistutuksen tekijä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen

Tiedoksi
Ympäristölautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Rakennuslautakunta
Pelastuslautakunta
Liikuntavirasto
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Kiinteistölautakunta
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunginmuseo
Eläintarhan johtokunta

Päätöshistoria
Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.05.2015 § 141
HEL 2014-001848 T 10 03 03

Ksv 4505_1, Finkensilta, Korkeasaari, Kruunuvuorensilta (karttaruudut 673498, 673499, 673500)

Esitys
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle
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 4.11.2014 päivätyn ja 12.5.2015 muutetun 19. kaupunginosan
(Mustikkamaa-Korkeasaari) virkistys-, vesi- ja katualueiden, 42.
kaupunginosan (Kulosaari) vesialueen, 49. kaupunginosan
(Laajasalo) puisto-, lähivirkistys-, vesi- ja katualueen
asemakaavaehdotuksen ja 10. kaupunginosan (Sörnäinen) vesija satama-alueen, 19. kaupunginosan (MustikkamaaKorkeasaari) eläintarha-alueen ja vesialueiden asemakaavan
muutosehdotuksen nro 12305 hyväksymistä ja etteivät tehdyt
muistutukset, saapuneet kirjeet ja annetut lausunnot anna
aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset ilmenevät
yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja kaavaselostuksesta
 ettei asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta aseteta
uudelleen nähtäville.
Lisäksi lautakunta päätti
 antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja
vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin
perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin
 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin
mielipiteisiin.
11.11.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
04.11.2014 Pöydälle
Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot
Ulla Kuitunen, projektipäällikkö, puhelin: 310 37293
ulla.kuitunen(a)hel.fi
Jouni Heinänen, vs. toimistopäällikkö, puhelin: 310 37257
jouni.heinanen(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37251
jouni.kilpinen(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37250
kaarina.laakso(a)hel.fi
Sanna Ranki, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37146
sanna.ranki(a)hel.fi
Niko Setälä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37031
niko.setala(a)hel.fi
Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37403
juha-pekka.turunen(a)hel.fi
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Lausunto
Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon johtokunnan
lausuntoa Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden asemakaavan
muutoksesta. Kaupunginmuseon johtokunta antoi seuraavan
lausunnon.
Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistavat kantakaupungin
ja Laajasalon väliseen joukkoliikenneyhteyden toteuttamisen
Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan välisellä osuudella. Alueella on
merkittäviä historiallisia, maisemallisia ja kulttuurisia arvoja ja se on osa
Helsingin merellistä identiteettiä. Kruunuvuorenselkä on yksi Helsingin
maisemakuvan kannalta arvokkaimmista suurista avoimista tiloista. Se
on lisäksi osa Helsingin historian kannalta tärkeää merenkulkuyhteyttä,
Vantaanjoen suulle johtavaa väylää.
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa Sompasaari on merkitty
tiivistettäväksi alueeksi ja Korkeasaari kulttuuriympäristön vaalimisen
kannalta tärkeäksi, valtakunnallisesti merkittäväksi alueeksi
(Kansanpuistot Korkeasaari ja Seurasaari, RKY 2009). Helsingin
Yleiskaava 2002:ssa alue on kaupunkipuistoa ja vesialuetta sekä
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin
kannalta arvokasta virkistysaluetta. Lisäksi alueen itäosa kuuluu
Helsinkipuistona kehitettävään alueeseen.
Eläintarha-aluetta ja Mieritzinrannan katualueen osaa koskevat
asemakaavamääräykset sisältävät määräyksen arvokkaan rakennetun
kulttuuriympäristön huomioimisesta. Varsinaiselle Korkeasaaren ja
Palosaaren alueelle on tarkoitus valmistella erillinen asemakaava.
Sillat muuttavat merellistä maisemaa ja kaupunkikuvaa erityisesti
Katajanokan, Kruununhaan, Tervasaaren ja pohjoisesta Mustikkamaan
suunnilta tarkasteltuna. Kruunuvuoren sillan lähivaikutusalue ulottuu
etelässä Suomenlinnan pohjoisrannalle asti, missä silta korkeine
pyloneineen näkyy selvästi maisemassa. Voimakkaimmillaan vaikutus
on Kulosaaresta ja Mustikkamaalta tarkasteltaessa.
Sillan vaatimat laaja-alaiset pengerrykset Korkeasaaren ranta-alueella
tuottavat väistämättä maisemallisesti kielteisiä vaikutuksia
Korkeasaaren, Palosaaren ja läheisen Mustikkamaan alueella.
Johtokunta korostaa, että Korkeasaaren alueella
joukkoliikenneyhteyden vaatimat muutokset eivät saa heikentää
kulttuuriympäristön arvoa.
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Kruunuvuorenselkä on historiallisesti tärkeä Helsingin merellinen
liikenneväylä. Se on merellisen Helsingin tunnuskuva ja osa
kansallismaisemaamme (Ympäristöministeriö 1992).
Kruunuvuorenselän historia- ja maisema-arvot ovat huomattavia, silta
tulee muuttamaan pysyvästi Helsingin edustan merellistä maisemaa ja
näkymiä merkittävällä tavalla. Tämän vuoksi kaupunginmuseon
johtokunta suhtautuu varauksellisesti Kruunuvuoren
joukkoliikenneyhteyden toteuttamiseen silloilla.
Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen
Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483
sari.saresto(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 05.03.2015 § 108
HEL 2014-001848 T 10 03 03

Lausunto
Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle
Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyttä koskevasta
asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12305
seuraavan lausunnon:
Kiinteistölautakunta pitää tärkeänä Kruunuvuorenrannan siltayhteyttä
alueen saavutettavuuden, rakentumisen ja tulevien tontinluovutusten
kannalta. Yhteys antaa mahdollisuuden jatkaa raitiotieverkkoa
tulevaisuudessa Vartiosaareen ja aina Rastilan saakka. Lisäksi
kiinteistölautakunta pitää kaupungin puolella Hakaniemeä
Kruunuhakaa parempana päätepisteenä, sillä Hakaniemi mahdollistaa
siirtymisen metroverkkoon ja tulevaisuudessa Pisararadan myötä
lähiliikenteeseen. Kaikissa vaihtoehdoissa sillan alikulkukorkeuden
tulisi olla vähintään 7 metriä, jotta Hakaniemeä voidaan kehittää osana
merellistä Helsinkiä vesiliikenteen solmukohtana.
Kaupunki on luovuttanut tähän mennessä Kruunuvuoren alueelta
(Borgströminmäki, Gunillankallio, Haakoninlahti 1) noin 140 000 k-m²
rakennusoikeutta pääosin säänneltyyn tuotantoon. Alueelta
tulevaisuudessa luovutettavaksi tulevat alueet sijoittuvat Haakoninlahti
1 ja 2 kaava-alueelle sekä Hopealaakson, Koirasaaren ja
Kruunuvuoren merellisiin osiin rantavyöhykkeelle. Alueelta
luovutettavaksi tulevat alueet ovat suunnitellun siltayhteyden
merkityksellisessä läheisyydessä. Tuleva tontinluovutus painottuu
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merellisten alueiden, rantavyöhykkeen osalta pääosin
sääntelemättömään tuotantoon (noin 170 000 k-m²). Yhteensä edellä
mainituilla kaava-alueilla on kokonaisuudessaan rakennusoikeutta noin
300 000 k-m². Kruunuvuoren osalta yksityiselle maanomistukselle
kaavoitetaan lisäksi rakennusoikeutta noin 45 000 k-m², joka
toteutunee valtaosin sääntelemättömänä tuotantona.
Laaditun arvion perusteella raitiotieyhteyden vaikutus kiinteistöjen
arvon nousuun perustuu alueen saavutettavuuden paranemiseen.
Siltayhteyden hyöty realisoituu täysimääräisesti alueen asukkaille vasta
yhteyden käyttöönoton yhteydessä, joten saavutettavuuden tuoma
tonttimaan arvonnousu ei toteudu täysimääräisesti
asuinrakennustonttien markkina-arvossa ennen kuin yhteys on valmis.
Gunillankallion ja Borgströmin alueen keskimääräinen matka-aika
keskustaan lyhenee noin 7 minuuttia, jolloin yhteyden vaikutuksen
tontin arvonnousuun on arvioitu olevan noin 10 - 11 %, kun
raitiotieyhteys on valmis. Kruunuvuorenrannan alueella (Haakoninlahti
1 ja 2, Hopealaakso, Koirasaaret, Stansvik) yhteyden tuoman arvon
nousun on arvioitu olevan noin 13 - 14 %.
Kaupunki omistaa kaava-alueen maa- ja vesialueet lukuun ottamatta
yksityisessä omistuksessa olevaa pientä aluetta
Kruunuvuorenrannassa. Kiinteistötoimi tulee hankkimaan
Kruunuvuorenrannan yleiset alueet kaupungin omistukseen ja
sopimaan kaupungin hallintokuntien esittämät sillan rakentamiseen
liittyvät työaikaiset järjestelyt maanomistajan kanssa Kruunuvuoren
asemakaava-alueen maankäyttösopimuksessa.
Kiinteistölautakunnalla ei ole huomautettavaa itse asemakaavan
muutosehdotuksen johdosta.
Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen
Lisätiedot
Pekka Saarinen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 64182
pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Liikuntavirasto 17.2.2015
HEL 2014-001848 T 10 03 03

Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistavat kantakaupungin
ja Laajasalon väliseen joukkoliikenneyhteyden toteuttamisen
Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan välisellä osuudella.
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Asemakaava ja asemakaavan muutosalue ulottuu kapeana nauhana
tiiviisti rakennetun kantakaupungin itäreunalta Korkeasaaren
eläintarhasaarten pohjoispuolitse Kruunuvuorenselän avoimelle
merialueelle. Alue kulkee luode–kaakko -suunnassa
Kruunuvuorenselän pohjoisosan poikki ja päättyy Kruunuvuorenrantaan
rakennettavan uuden asuinalueen länsireunalle. Merkittävä osa
asemakaava-alueesta on vesialuetta.
Siltayhteys mahdollistaa Laajasaloon ja Santahaminaan uuden
pelastusreitin ja siksi silta ja sen kannen pinta tulee toteuttaa siten, että
se on liikennöitävissä hälytysajoneuvoilla.
Siltayhteyden kokonaispituus on noin 1165 metriä ja sen pylonin
korkeus on noin 135 metriä. Sillan leveys on pääasiassa noin 15 metriä
- pylonin kohdalla se levenee noin 19 metriin. Sillan kannen
korkeustaso vaihtelee välillä noin + 8.50 … + 23.50 metriä.
Liikuntavirasto on tyytyväinen esitettyihin sillan alituskorkeuksiin.
Liikuntavirastolla ei ole huomautettavaa esitetystä
joukkoliikenneyhteydestä.
Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723
Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801
turo.saarinen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 27.01.2015 § 38
HEL 2014-001848 T 10 03 03

Lausunto
Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle
seuraavan lausunnon:
Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistavat kantakaupungin
ja Laajasalon välisen joukkoliikenne-, jalankulku- ja pyöräily-yhteyden
toteuttamisen Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan välisellä osuudella.
Asemakaava- ja asemakaavan muutosalue sijaitsee Sompasaaren
salmessa, Korkeasaaressa ja Kruunuvuorenselällä. Alue on
Sörnäisten, Mustikkamaa-Korkeasaaren, Kulosaaren sekä Laajasalon
kaupunginosissa. Alueeseen kuuluu vesialueen lisäksi nykyistä maaaluetta Nihdissä, Korkeasaaressa, Palosaaressa ja
Kruunuvuorenrannassa.
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Tavoitteena on järjestää asukasmäärältään kasvavaan Laajasaloon
sujuva, kilpailukykyinen ja viihtyisä joukkoliikenneyhteys edistäen
kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen
osuutta Helsingin kokonaisliikenteestä.
Katualue Kruunuvuorenrannassa tulee olla leveämpi koilliseen päin,
jotta mahdollistetaan katualueiden vapaampi suunnittelu sekä rantaalueiden huolto. Kruunuvuoren asemakaava on valmistelun
alkuvaiheessa eikä sen katuratkaisuja ole vielä päätetty lopullisesti.
Kaava ei saa rajoittaa Kruunuvuoren kaavan suunnitteluratkaisuja.
Asemakaavamääräyksen b tulee mahdollistaa myös kaikkien
muidenkin yleisten alueiden kuin ainoastaan sillan ylläpito, huolto ja
rakenteet.
Kruunuvuorenrannassa jatkuva reitti on huomioitava kaavakartalla
sillan eteläpuolelta pohjoispuolelle puistoalueelle.
Korkeasaaren sillan kaiteen läpinäkyvyys -merkintä (pp/h) tulee
poistaa. Silta on olemassa oleva rakenne.
Tämän asemakaavan toteuttamisen kustannukset sisältyvät
Kruunusillat -hankkeeseen, josta laaditaan hankesuunnitelman
yhteydessä erillinen kustannuslaskenta. Se esitellään
kaupunginvaltuustolle hankepäätösehdotuksen yhteydessä.
Yleisten töiden lautakunta katsoo, että Korkeasaareen tulevalle
Mischan ja Maschan aukiolle tulee varata tilaa lumen välivarastoinnille.
Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan ja asemakaavan
muutoksen (nro 12305) hyväksymistä edellä mainituin huomautuksin.
Käsittely
27.01.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijän muutos: Lisätään lausuntoehdotukseen seuraava uusi
kymmenes kappale: "Yleisten töiden lautakunta katsoo, että
Korkeasaareen tulevalle Mischan ja Maschan aukiolle tulee varata tilaa
lumen välivarastoinnille."
20.01.2015 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640
birgitta.rossing(a)hel.fi
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

35/2015

62 (128)

Kaj/2
12.10.2015

Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939
silja.hurskainen(a)hel.fi
Ville Alajoki, projektinjohtaja, puhelin: 310 39848
ville.alajoki(a)hel.fi
Eila Suojala, projektinjohtaja, puhelin: 310 39786
eila.suojala(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 27.01.2015 § 29
HEL 2014-001848 T 10 03 03

Päätös
Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi
ympäristökeskus.
Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080
juha.korhonen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 26.1.2015
HEL 2014-001848 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa
Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden asemakaavasta ja
asemakaavan muutoksesta nro 12305. Kruunuvuorenselälle,
Korkeasaareen ja Sompasaaren salmeen on suunnitteilla uusi
korkeatasoinen ja hyvän palvelutason joukkoliikenne- ja kevyen
liikenteen yhteys. Asemakaavan tavoitteena on parantaa
Kruunuvuorenrannan tavoitettavuutta ja mahdollistaa keskustan ja
Laajasalon väliseen joukkoliikenneyhteyteen kuuluvan sillan
toteuttaminen Kalasatamasta Kruunuvuorenrantaan.
Kruunusillat on kolmen sillan muodostama kokonaisuus, joista
Finkensilta Nihdin ja Korkeasaaren välillä sekä Kruunuvuorensilta
Korkeasaaren ja Kruunuvuorenrannan välillä sijoittuvat tämän
asemakaavan alueelle. Kruunusillat on osa Helsingin keskustasta
Laajasaloon suuntautuvaa raitiotieyhteyttä sekä kevyen liikenteen
reittiä.
HKL:n kantana on, että raitiotiet omaavissa siltarakenteissa on
huomioitava radan rakenteiden vaatima tila, geometriavaatimukset,
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radan kunnossapito- ja vaihtomahdollisuus. HKL muistuttaa, että
raitiovaunun liikkumisesta aiheutuu runkomelua- ja tärinää sekä
ilmamelua. Raitiotien yksityiskohtaisessa suunnittelussa silta-alueella
turvallisuusnäkökohdat, kuten vaunun suistumisvaara ja eri
kulkumuotojen erottaminen, tulee myös huomioida. HKL tulee olemaan
päävastuussa siltayhteyden toteuttamisessa. HKL osallistuu kaavan
mahdollistaman sillan suunnitteluun aktiivisesti ja esitetty kaava ei
aseta liikaa rajoitteita toimivan raitiotiesillan toteuttamiselle.
Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691
jaakko.laurila(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 20.01.2015 § 16
HEL 2014-001848 T 10 03 03

Lausunto
Pelastuslautakunta antoi Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyttä
koskevasta asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta nro. 12305
seuraavan lausunnon:
Siltojen soveltuminen hälytysajoreitiksi ja pelastustoiminnan
mahdollistaminen silloilla tulee varmistaa jatkosuunnittelussa
erillisneuvotteluin.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee asian
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot
Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31031238
pekka.ronkainen(a)hel.fi

Eläintarhan johtokunta 11.12.2014 § 51
HEL 2014-001848 T 10 03 03

Päätös
Eläintarhan johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon:
Kruunusillat-hanke edellyttää Korkeasaaren eläintarhan pohjoisrannan
kaavoitusta liikennealueeksi. Aiemmin eläintarhan hallinnassa ollut alue
muuttuu julkiseksi alueeksi, mikä tuo mukanaan vaikutuksia mm
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logistiikkaan, kävijöiden saapumiseen eläintarhaan ja eläintarhan
yleisen turvallisuuden ylläpitoon. Mustikkamaalla sijaitseva
vastaanottorakennus on korvattava Korkeasaaren pohjoisrannalle
sijoittuvalla uudella rakennuksella. Nykyinen vastaanottorakennus on
valmistunut 1999 ja olisi vielä käyttökelpoinen, joten Kruunusiltojen
aiheuttama uudisrakentamisen tarve rasittaa eläintarhan rajallisia
investointimäärärahoja.
Raitiovaunuliikenne aiheuttaa myös jonkin verran runkomelua, joka voi
olla haitallista Palosaaren villieläinsairaalassa. Villieläinsairaalan
ulkohäkkejä joudutaan todennäköisesti siirtämään suojaisampaan
paikkaan.
Hanke muuttaa Korkeasaaren ja Palosaaren arvokasta
kulttuuriympäristöä ja niiden maisemaa. Eläintarha-alueella on
kaavamerkintää, jonka mukaan alueen suunnittelussa tulee ottaa
huomioon Korkeasaaren ja Palosaaren kulttuurihistoriallisesti arvokas
ympäristö. Korkeasaari toivoo, että myös sillan toteutuksessa
huomioidaan kulttuuri- ja luonnonarvot ja säilytetään alueen
saaristoluontoa niiltä osin kuin sitä on vielä olemassa.
Lintuluodoilla pesivien vesilintujen pesäpaikkojen suojeluun toivotaan
kiinnitettävän huomiota esim. vaihtoehtoisten pesintämahdollisuuksien
avulla. Keinotekoisten pesimäluotojen sijoituspaikan tulee olla
mahdollisimman rauhallinen ja perustua lintujen tarpeisiin, eikä niitä ole
tarpeen sijoittaa eläintarhan läheisyyteen.
Rakentamisvaiheen vaikutukset eläintarhan toimintaan ovat mittavat,
joskin tilapäiset. Johtuen rakentamisen pituudesta voivat mahdollisten
alentuneiden kävijämäärien taloudelliset vaikutukset olla merkittävät.
Korkeasaari on auki vuoden jokaisena päivänä jouluaattoa lukuun
ottamatta ja erityisesti kävijämääriltään vähäisempiä talviaikoja on
markkinoitu huomattavasti. Eläintarha edellyttää rakentamistavan
mahdollistavan eläintarhan jatkuvan aukiolon yleisölle.
Rakentamisen aiheuttama melu ja pöly vaikeuttaa Karhulinnan alueen
käyttöä ravintola- ja piknikalueena. Rakentamisalueen välittömässä
läheisyydessä on eläimiä, joiden voidaan ajatella häiriintyvän
toiminnasta ja tietyt lajit (mm vesilinnut) on siirrettävä pois alueelta.
Siltojen valmistuttua häiriön oletetaan poistuvan.
Kaavan valmistelun aikana Korkeasaaren eläintarhan tarpeita on kuultu
kiitettävästi ja ne on otettu huomioon kaava-alueen ja sen eläintarhaalueen rajan määrittelyssä. Julkiseksi alueeksi kaavoitettava
liikennealue vähentää eläintarhan pinta-alaa, mutta toisaalta
Palosaaren ja Korkeasaaren välisen poukaman täyttöalue tarjoaa uutta
rakennusaluetta eläintarhan käyttöön.
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Korkeasaaren eläintarhan näkee Kruunusillat-hankkeen
kokonaisvaikutuksen eläintarhan toimintaan positiivisena.
Kävijämäärien oletetaan selvästi lisääntyvän etenkin talvisaikaan
parantuneiden yhteyksien myötä. Sillalla liikennöivät kävijämäärät ovat
mittavat ja eläintarha sijoittuu tulevaisuudessa suositun turistireitin
varrelle. Saavutettavuus ei kuitenkaan takaa suurta kävijämäärää vaan
siihen vaikuttavat oleellisesti myös muut eläintarhan asiakaskokemusta
lisäävät investoinnit. Korkeasaari huomioi siltahankkeen omissa
rakentamisen ja toiminnan suunnitellussaan.
Raitionvaunusiltojen valmistuttua liikennöinti eläintarhaan tapahtunee
pääsääntöisesti joukkoliikennettä käyttäen, mikä vähentää
yksityisautoilua Mustikkamaan ja Kulosaaren alueella. Mustikkamaan
ajoyhteys on kuitenkin tarpeen eläintarhan logistiikan hoitamiseksi.
Kalasataman alueen pysäköintimahdollisuudet ovat jatkossa
todennäköisesti myös eläintarhavieraiden käytössä, mikä voi vähentää
Mustikkamaan pysäköintialueen tarvetta.
Käsittely
11.12.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä muutti esitystään siten, että lausunnon viimeisestä virkkeestä
poistetaan loppuosa sanan "hoitamiseksi" jälkeen ja lausunnon
loppuun lisätään uusi virke:
Kalasataman alueen pysäköintimahdollisuudet ovat jatkossa
todennäköisesti myös eläintarhavieraiden käytössä, mikä voi vähentää
Mustikkamaan pysäköintialueen tarvetta.
Esittelijä
eläintarhan johtaja
Sanna Hellström
Lisätiedot
Kirsi Pynnönen-Oudman, intendentti, puhelin: 310 37882
kirsi.pynnonen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 25.6.2014
HEL 2014-001848 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 13.6.2014

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa
Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden asemakaavan
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muutoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Kaupunginmuseo on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.
Asemakaava- ja asemakaavan muutosalue sijaitsee Sompasaaren
salmessa, Korkeasaaressa ja Kruunuvuorenselällä. Alueeseen kuuluu
vesialueen lisäksi nykyistä maa-aluetta Nihdissä, Korkeasaaressa,
Palosaaressa ja Kruunuvuorenrannassa.
Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistavat kantakaupungin
ja Laajasalon väliseen joukkoliikenneyhteyden toteuttamisen
Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan välisellä osuudella.
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa Sompasaari on merkitty
tiivistettäväksi alueeksi ja Korkeasaari kulttuuriympäristön vaalimisen
kannalta tärkeäksi, valtakunnallisesti merkittäväksi alueeksi (RKY
2009).
Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alue on kaupunkipuistoa ja vesialuetta
sekä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin
kannalta arvokasta virkistysaluetta. Lisäksi alueen itäosa kuuluu
Helsinkipuistona kehitettävään alueeseen.
Kalasataman (Sörnäistenranta-Hermanninranta) osayleiskaavassa alue
on katualuetta, virkistysaluetta ja vesialuetta, jolle saa rakentaa sillan.
Rantoja pitkin kulkee ulkoilureitti.
Kruunuvuorenrannan osayleiskaavassa suunnittelualueelle on merkitty
ohjeellinen alueen osa, jolle saa rakentaa raitiotien.
Museon johtokunnan lausunnossa Kruunuvuorenrannan
osayleiskaavaehdotuksesta (26.8.2008) johtokunta korosti mm. että,
Laajasalon joukkoliikenteen järjestäminen raitiotieyhteytenä siltojen
välityksellä (Kruununhaka – Tervasaari – Sörnäinen – Korkeasaari –
Laajasalo) aiheuttaisi erittäin suuria maisemallisia muutoksia
Helsinginniemen itäisessä merellisessä ympäristössä.
Kruunuvuorenselkä on historiallisesti tärkeä Helsingin merellinen
liikenneväylä. Se on merellisen Helsingin tunnuskuva ja osa
kansallismaisemaamme (Ympäristöministeriö 1992).
Kruunuvuorenselän historia- ja maisema-arvot todettiin niin
huomattaviksi, ettei johtokunta puoltanut siltavaihtoehtoa
joukkoliikennevaihtoehtona, vaan esitti tutkittavaksi metrotunnelia ja
erityisesti vesiliikennettä.
Asemakaavan luonnos
Asemakaava-alueella Korkeasaaren ranta-alue on puistomaista
eläintarhan sisääntuloaluetta ja eläintarhan tukitoimintojen aluetta,
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

35/2015

67 (128)

Kaj/2
12.10.2015

Kruunuvuorenrannassa entisen öljysataman kallioista ranta-aluetta.
Korkeasaaren rantaviiva on pääosin rantapengertä, mutta läntinen osa
ja Palosaaren pohjoisranta täyttämätöntä luonnonmukaista rantaviivaa.
Korkeasaari on RKY-2009- kohde. Sen alueella tehtävät muutokset
eivät saa vaarantaa kulttuuriympäristön arvojen säilymistä. Sillan
vaatimat laaja-alaiset pengerrykset Korkeasaaren ranta-alueella
tuottavat maisemallisesti kielteisiä vaikutuksia Korkeasaaren ja
läheisen Mustikkamaan alueella.
Asemakaavan luonnoksessa Eläintarha-alueelle (VE) saadaan
rakentaa tarhausrakennuksia, niitä palvelevia huoltotiloja,
yleisönpalvelutiloja ja välttämättömät asunnot. Korkeasaaren nykyisen
rantaviivan, Palosaaren ja sille johtavan kannaksen ja
joukkoliikenneyhteyden penkereen väliin jäävä vesialue osoitetaan
asemakaavassa alueeksi, jolle voidaan laajentaa eläintarhan aluetta.
Kaupunginmuseo korostaa, että kaavamääräyksessä tulee mainita,
että Korkeasaari on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö, RKY-2009 –alue. Lisäksi kaavamääräyksessä tulee
edellyttää eläintarhan toimintoihin liittyviltä uudisrakennuksilta
laadukasta ja alueen ominaispiirteet huomioon ottavaa suunnittelua.
(W-1) on vesialue, jolle saa rakentaa Korkeasaaren ja Kruunuvuoren
välisen joukkoliikennesillan. Kaavamerkinnän määräysosa on
puutteellinen. Kruunuvuorenselän maisemalliset ja kulttuurihistorialliset
arvot tulee tuoda määräyksessä esiin, samoin Korkeasaaren RKY2009 –status. Myös sillan arkkitehtuurin laadusta on annettava
määräyksiä.
(W-2) on vesialue, jolle saa rakentaa ilmeeltään keveän ja
rakenteiltaan huolellisesti viimeistellyn joukkoliikennesillan Nihdin ja
Korkeasaaren väliselle alueelle. Määräyksessä todetaan, että sillan
suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota leikkausprofiiliin,
kaiteiden ulkonäköön. Sillan vapaa-aukon tulee 20 metrin matkalla olla
vähintään 7 metriä. Määräyksessä tulee käydä ilmi Korkeasaaren RKY2009 status.
Maisema ja kaupunkikuva muuttuvat merkittävällä tavalla, jos sillat
rakennetaan. Nihdin ja Korkeasaaren välinen silta muuttaa merellistä
maisemaa ja kaupunkikuvaa erityisesti Katajanokan, Kruununhaan,
Tervasaaren ja pohjoisesta Mustikkamaan suunnilta tarkasteltuna.
Korkeasaaren ja Kruunuvuorenrannan välisellä sillalla on huomattavan
suuri vaikutus kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävään
merelliseen maisemaan. Yva-selostuksessa Kruunuvuorenselän
ylittävän sillan välittömän vaikutusalueen laajuus on todettu. Sillan
lähivaikutusalue ulottuu etelässä Suomenlinnan pohjoisrannalle asti,
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missä silta näkyy selvästi maisemassa. Voimakkaimmillaan vaikutus on
Kulosaaresta ja Mustikkamaalta tarkasteltaessa.
Kaupunginmuseon johtokunta antoi lausunnon Laajasalon
raideliikenteen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 27.5.2014.
Lausunnossa todetaan mm. että arviointiselostuksesta käy hyvin ilmi,
että kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen näkökulmasta
vesiliikenne- ja tunnelissa kulkeva metro–vaihtoehtojen vaikutukset
ovat vähiten haitalliset.
Kaupunginmuseo pitää Kruunuvuoren joukkoliikenneyhteyden
toteuttamista silloilla kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen
kannalta ongelmallisena ja näin ollen suhtautuu varauksellisesti
asemakaavan muutokseen.
Vedenalaisesta arkeologisesta perinnöstä lausuu Museovirasto.
Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483
sari.saresto(a)hel.fi

Rakennusvirasto 9.6.2014
HEL 2014-001848 T 10 03 03

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt
rakennusvirastolta lausuntoa Kruunuvuorenrannan
joukkoliikenneyhteyden asemakaavan muutoksen osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta.
Kaavan tavoitteena on parantaa Kruunuvuorenrannan tavoitettavuutta
ja mahdollistaa keskustan ja Laajasalon väliseen
joukkoliikenneyhteyteen kuuluvan sillan toteuttaminen Kalasatamasta
Kruunuvuorenrantaan. Suunnittelualueeseen kuuluu myös
Korkeasaaren pohjoisosaan rakennettava raitiovaunuille sekä
jalankulkijoille ja pyöräilijöille varattu uusi katualue.
Lausunto
Rakennusvirasto toteaa sillan yleis- ja hankesuunnittelun olevan
käynnissä. Siltayhteys otetaan huomioon nyt käynnissä olevassa
Nihdin, Korkeasaaren ja Kruunuvuorenrannan alueiden suunnittelussa.
Kadun rakentaminen Korkeasaaressa edellyttää täyttöjä.
Kruunuvuoren asemakaava on valmistelun alkuvaiheessa eikä sen
katuratkaisuja ole vielä päätetty lopullisesti. Kaavan katualueen tulee
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olla riittävän laaja, jotta se ei rajoita Kruunuvuoren alueen erilaisia
vaihtoehtoisia katujen sijoittamisratkaisuja.
Rakennusvirasto korostaa, että kaava tulee laatia siten, että sillan
rakentaminen on mahdollista ja taloudellisesti toteuttamiskelpoista.
Kaavaluonnoksessa sillalle varattu tila on liian kapea ja mahdollisesti
joiltakin osin väärässä sijainnissa, sillä sillan lopullinen ja tarkka sijainti
tässä paikassa selviää vasta suunnittelun edettyä riittävästi. Kaavaalueen rajausta tulee laajentaa niin, että varauksen kokonaisleveys W1-alueella on vähintään 100 metriä.
Kaavaluonnoksessa varaus katutilaksi ei ole Kruunuvuorenrannan
päässä tämän hetken suunnitelman geometrian mukainen. Se on myös
liian kapea ja sijainnee liian pohjoisessa. Tilavarauksen tulee
mahdollistaa sillan, kadun ja kunnallistekniikan kaikkien rakenteiden
mahtuminen kaava-alueelle. Silta- ja katuratkaisut tulevat suunnittelun
edetessä vielä tarkentumaan, joten asemakaava ei saa rajoittaa
rakenteiden mahtumista kaava-alueelle tai sulkea pois sillan ja kadun
linjauksiin tulevia täsmennyksiä. Sillan rakentamisen vaatima työtila
tulee varata kallioseinämän suuntaan. Rakennusvirasto toteaa, jotta
hanke olisi toteutettavissa, tulee Kruunuvuorenrannan päässä
katualueen varauksen eteläreunan jatkua W-1-alueen eteläreunaa
pitkin samansuuntaisena aina tämän varauksen loppuun saakka.
Korkeasaaressa kaava-alueen rajaus pohjoiseen päin tulee osoittaa
kaavaluonnoksessa esitettyä laajempana ja sallivampana
tilavarauksena, jotta se mahdollistaa kadun ja aukion sekä rantaviivan
jatkosuunnittelussa tapahtuvat tarkennukset.
Rakennusvirasto esittää, että asemakaavamääräyksissä vesialue W1:n ja vesialue W-2:n kohdalla maininta joukkoliikennesillasta
muutetaan muotoon silta, koska liikenneratkaisusta ei ole vielä tällä
hetkellä päätöstä.
W-1 ja W-2-asemakaavamääräykset lienevät keskenään osittain väärin
päin kaavaluonnoksessa.
Kaavaluonnoksen ja lausuttavan aineiston mukana olevan
havainnekuvan välillä on ristiriita VE-alueella. Havainnekuva lienee
paikallaan tarkistaa yhteneväksi kaavakartan kanssa.
Tässä vaiheessa rakennusvirasto ei ota kantaa
rakentamiskustannuksiin, sillä monet hankkeen kustannuksista on vielä
vaikeasti arvioitavissa tai ne muuttuvat yhdessä suunnitteluratkaisuiden
kanssa.
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Lisätietojen antajat ja tarvittaessa muut rakennusviraston asiantuntijat
osallistuvat viraston edustajina asemakaavan laadintaan.
Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640
birgitta.rossing(a)hel.fi
Silja Savolainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939
silja.savolainen(a)hel.fi
Ville Alajoki, projektinjohtaja, puhelin: 310 39848
ville.alajoki(a)hel.fi
Eila Suojala, projektinjohtaja, puhelin: 310 39786
eila.suojala(a)hel.fi

Helsingin Satama -liikelaitos 6.6.2014
HEL 2014-001848 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston kirje

Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden tarkoituksena on
parantaa Kruunuvuorenrannan tavoitettavuutta ja mahdollistaa
Helsingin keskustan ja Laajasalon välisen joukkoliikenneyhteyteen
kuuluvan sillan toteuttaminen Kalasatamasta Kruunuvuorenrantaan.
Nyt nähtävillä oleva asemakaavaluonnos koskee keskustaan johtavan
joukkoliikenneratkaisun ensimmäistä vaihetta. Toinen vaihe liittänee
Kalasataman Helsingin keskusta-alueeseen Sompasaaren Nihdin
kautta, jolloin se kulkee Hanasaareen johtavan meriväylän poikki.
Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneratkaisua tuleekin tarkastella
kokonaisuutena ja siinä on otettava erityisesti huomioon Hanasaaren
hiilivoimalaan kulkeva meriväylä ja sitä käyttävät hiililaivat, mikäli
Hanasaaren voimala jatkaa toimintaansa, sekä muu vesiliikenne.
Edellä esitettyyn viitaten Helsingin Satamalla ei ole huomautettavaa
asemakaavaluonnokseen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.
Lisätiedot
Satu Lehtonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: +358931033527
satu.lehtonen(a)hel.fi
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§ 959
V 21.10.2015, Kruunusiltojen liikennesuunnitelma välillä
Kruunuvuorenranta-Kalasatama (Nihti)
HEL 2014-011893 T 08 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Esteelliset: Jussi Pajunen
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Terhi
Peltokorven ehdotuksesta.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä asemakaavaehdotukseen nro
12305 liittyvän liikennesuunnitelman nro 6436-32 välillä
Kruunuvuorenranta-Nihti tulevan jatkosuunnittelun pohjaksi.
Tiivistelmä
Kruunusillat -hankkeessa toteutetaan raitiotieyhteys Laajasaloon sekä
pyöräilyväyliä ja kevyen liikenteen väyliä. Kruunusillat on osa
Laajasalon raitiotieyhteyttä ja se mahdollistaa nopean raitiotie-,
pyöräily- ja jalankulkuyhteyden Laajasalon ja kantakaupungin välillä.
Suunnitelluista merkittävistä silloista kaksi sijoittuu nyt käsiteltävänä
olevan liikennesuunnitelman alueelle: Finkensilta Nihdin ja
Korkeasaaren välillä sekä Kruunuvuorensilta Korkeasaaren ja
Kruunuvuorenrannan välillä.
Suunnitelma on valmisteltu samanaikaisesti Kruunuvuorenrannan
joukkoliikenneyhteyden asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (nro
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12305) kanssa. Suunnitelmassa on esitetty asemakaavaehdotuksen
mahdollistamat järjestelyt jalankululle, pyöräilylle, joukkoliikenteelle
sekä pelastus- ja huoltoajolle.
Asemakaava määrittää tilavarauksen ja liikennesuunnitelma tarkentaa
sitä. Viimeisenä vaiheena valmistellaan päätettäväksi katusuunnitelma.
Rakennusvirasto ja liikennelaitos -liikelaitos HKL ovat viimeistelemässä
koko Kruunusillat-hankkeelle hankesuunnitelmaa, joka valmistuu
vuoden 2015 kuluessa. Valtuusto tulee myöhemmin päättämään
hankkeen toteuttamisesta. Toteuttamispäätös koko hankkeen osalta
voidaan tehdä vasta, kun raitiotien liittyminen kantakaupungin
katuverkkoon on ratkaistu. Tämä taas riippuu olennaisesti Hanasaaren
voimalaa koskevista ratkaisuista, joista on tarkoitus päättää
kaupunginvaltuustossa vuoden 2015 aikana.
Liikennesuunnitelman sisältämän kokonaisuuden arvioitu
kustannusarvio on 170 milj. euroa, joka on kasvanut
suunnittelukilpailuun perustuneesta, vuoden 2015 talousarvion
investointiohjelman luvusta liikenteellisten ja turvallisuuteen liittyvien
näkökohtien tarkennuttua.
Esittelijän perustelut
Lähtökohdat
Kaupunginvaltuusto päätti 12.11.2008 hyväksyä Laajasalon
joukkoliikenteen raideratkaisun jatkovalmistelun pohjaksi raitiotie- ja
siltavaihtoehdon välillä
Laajasalo–Korkeasaari–Sompasaari–Kruununhaka. Kaupunginhallitus
kehotti täytäntöönpanopäätöksessään 17.11.2008
joukkoliikennelautakuntaa ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa laatimaan
hankesuunnitelmat ja tarpeelliset kaavat niin, että raitioyhteys voitaisiin
toteuttaa Kruunuvuorenrannan rakentamisen alkuvuosina.
Kaupunginhallitus antoi kaupungin 10 vuoden investointisuunnitelman
valmisteluun 16.9.2013 seuraavat jatkosuunnitteluohjeet: Tavoitteena
on, että aloitetaan Kruunuvuoren siltaratkaisun toteuttaminen vuonna
2018.
Suunnitelma
Tekeillä olevaan yleissuunnitelmaan perustuen Kruunuvuorensillan
linjausta on tarkennettu aiempaan alustavaan liikennesuunnitelmaan
verrattuna. Korkeasaaren sillan eteläpuolen liittymään on tehty pieniä
tarkastuksia.
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Finkensillalla raitiotie on sijoitettu sillan keskelle. Raitiotie erotellaan
muista liikennemuodoista erotuskaistalla, johon on tarkoitus sijoittaa
raitiovaunun sekä valaistuksen vaatimat pylväät. Finkensillalla
raitiovaunun mitoitusnopeus on 40 km/h ja Kruunuvuorensillalla 60
km/h.
Kruunuvuorensillan mitoituksessa on varauduttu keskustan ja
Laajasalon väliseen pikaraitiotiehen, jonka linjaus erkanee esitetystä
radasta Korkeasaaren pysäkin ja Palosaaren välisellä osuudella.
Linja-autoliikenteeseen ei varauduta Kruunusilloilla.
Finkensillalla pyöräily on eri tasossa jalankulun kanssa.
Raitiovaunupysäkin itäpuolella pyörätie ylittää raitiotien samassa
kohtaa muiden liikennemuotojen kanssa ja jatkuu kohti
Kruunuvuorenrantaa sillan keskiosassa. Yhteys liittyy molemmissa
päissä suunniteltuun baanaverkkoon.
Finkensillalla jalankulku on sijoitettu sekä sillan etelä- että
pohjoisreunalle. Pohjoispuolen yhteys on tarkoitettu ennemmin osaksi
Kalasataman ja lähialueiden virkistysreitistöä.
Korkeasaaren huoltoliikennejärjestely pysyy reitin kannalta ennallaan:
ajo tapahtuu Mustikkamaan kautta Korkeasaareen.
Suunnitelma-alueen silloilla moottoriajoneuvoliikenne ei ole sallittua.
Pelastuslaitos sekä kunnossapitokalusto saavat käyttää siltoja.
Liikenteelliset vaikutukset
Kaupungin strategisena tavoitteena on edistää kestävää liikkumista
lisäämällä jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä.
Kruunusillat luovat uuden, merellisen kestävän liikkumisen yhteyden
keskustan ja Itä-Helsingin välille. Tämä vähentää henkilöautoliikenteen
tarvetta ja vähentää siten liikenteestä aiheutuvia haittoja.
Kruunusiltoja käyttävän Laajasalon raitiotien on arvioitu keräävän lähes
kaikki Laajasalon suunnasta kantakaupunkiin suuntautuvat
joukkoliikennematkat, mikä tarkoittaa sillalla aamuhuipputunnin aikana
noin 3500 matkustajaa keskustan suuntaan vuonna 2035. Tämä
vähentää Kulosaaren sillalla metron kuormitusta keskustan suuntaan
2300 henkilöä (17 %) aamuhuipputunnissa, ja vähentää siten metron
ylikuormittumisen riskiä.
Ennusteiden mukaan raitiotiesilta vähentää Laajasalon ja Herttoniemen
välillä ruuhkasuuntaan kulkevien ajoneuvojen määrää noin 330 (13 %)
ajoneuvoa aamuhuipputunnissa. Kulosaaren sillalla vaikutus on noin
150 (3,5 %) ajoneuvoa/aht.
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Uusi joukkoliikenneyhteys parantaa etenkin kantakaupungin
saavutettavuutta Laajasalosta. Kruunuvuorenrannasta katsottuna
matka-ajat kantakaupungin alueelle lyhenevät noin 10–20 minuuttia
verrattuna Herttoniemen kautta kulkevaan liityntäbussi + metro yhteyteen. Myös Laajasalon saavutettavuus kantakaupungista paranee
vastaavasti.
Uuden raitiotieyhteyden arvioidaan lisäävän joukkoliikenteen
kulkumuoto-osuutta Kruunuvuorenrannassa ja Yliskylän länsiosissa
jopa 9 prosenttiyksikköä.
Korkeasaaren saavutettavuus paranee keskustan suunnalta niin
joukkoliikenteellä kuin kävellen ja pyöräillen ja se kytkeytyy paremmin
osaksi kantakaupungin palveluverkkoa.
Nihdin ja keskustan välisen yhteyden linjausta ei ole vielä päätetty:
kolmen vaihtoehdon vaikutuksia tutkitaan ja päätös ensisijaisesta
vaihtoehdosta on tarkoitus saada vuoden 2015 aikana. Mikäli
raitioliikennettä ei voida liikennöidä heti alusta lähtien kohti keskustaa,
sillan raitioliikenne on mahdollista liittää Nihdissä Kalasataman
katuverkkoon ja sitä kautta Kalasataman keskukseen.
Lisäksi asemakaavan mahdollistama siltayhteys luo uuden
pelastusajoneuvoreitin Laajasaloon sekä Santahaminaan ja samalla
saaren huoltovarmuus paranee huomattavasti entisestä.
Kruunuvuorensillan alittavan veneväylän kohdalla on vaadittu 20 metrin
alikulkukorkeus.
Kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotuksesta saatiin
rakennusviraston katu- ja puisto-osaston investointitoimiston,
liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL) ja Helsingin seudun liikenne kuntayhtymän (HSL) lausunnot. Kaikki lausunnot ovat suunnitelmaa
puoltavia. Liikennelaitos esittää useita täsmennyksiä, jotka voidaan
jakosuunnittelussa ottaa huomioon. Samoin HSL kiinnittää huomiota
etenkin reitin liikennöitävyyteen eri vuoden aikoina ja jatkosuunnittelun
haasteisiin niissä kohdin, joissa eri liikennemuodot risteävät
keskenään. Lausunnot eivät edellytä liikennesuunnitelman uudelleen
valmistelua vaan on mahdollista ottaa huomioon jatkossa.
Kustannukset ja jatkotoimenpiteet
Suunnitelman toteuttamisen kustannuksista laaditaan Kruunusillathankkeen hankesuunnitelman yhteydessä erillinen kustannuslaskenta,
joka tullaan esittämään kaupunginvaltuustolle hankepäätösehdotuksen
yhteydessä. Tässä yhteydessä esitetään myös vaikutukset kaupungin
toimintamenoihin. Kesällä 2015 tehdyn yleissuunnittelun pohjalta on
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alustavasti arvioitu, että liikennesuunnitelman ja muun kaava-alueen
(nro 12305) määrittämä osuus hankkeesta tulisi maksamaan noin 170
milj. euroa. Osuuden kustannukset ovat korkeammat kuin vuoden 2015
talousarvion investointiohjelmassa pohjana olleessa
kilpailuehdotuksessa. Kustannusten nousu on seurausta
varautumisesta onnettomuustilanteisiin sekä liikenneteknisen
mitoituksen tarkentumisesta.
Kaava-alueen määrittämän osan katusuunnittelua pohjustava
yleissuunnitelma on valmistunut ja katusuunnittelu välillä
Kruunuvuorenranta-Nihti on alkamassa asemakaavan tultua
hyväksytyksi.
Varsinainen Kruunusiltojen rakentamispäätös tehdään vasta tulevan,
koko hanketta koskevan hankesuunnitelman hyväksymisen
yhteydessä. Hankesuunnitelma on tarkoitus viedä kaupungin
valtuuston päätettäväksi vuoden 2016 aikana. Koko hankkeen
rakentamisen tavoiteaikataulu tähtää vuoteen 2018 mikäli lopullisten
suunnitelmien valmistuminen ja hankkeen muut toteuttamisedellytykset
sen mahdollistavat. Rakentaminen aloitetaan Finkensillasta.
Kruunusillat-hankkeen rakennuttamisesta vastaa rakennusvirasto.
Kruunusillat-hankkeeseen voi tutustua Internetsivuilla osoitteessa
www.uuttahelsinkia.fi/kruunusillat.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Sijaintikartta
Piirustus 6436-32
Rakennusviraston lausunto 16.9.2015
HSL:n lausunto 28.9.2015

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
Helsingin seudun liikenne
Rakennusvirasto
Liikennelaitos -liikelaitos
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Päätöshistoria
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 2.10.2015
HEL 2014-011893 T 08 00 00

Kaupunginkanslia on esittänyt Liikennelaitos -liikelaitokselle (HKL)
lausuntopyynnön Kruunusiltojen liikennesuunnitelmasta. Kruunusiltojen
liikennesuunnitelma on tarkoitus esitellä valtuustolle yhdessä
asemakaavan kanssa lokakuussa 2015. Asia viedään valtuustolle sen
kustannusvaikutusten (raja 10 Me) vuoksi. Lopullinen toteutus
päätetään kun siltojen yhdistäminen keskustaan on selvillä.
Kruunusillat on osa Laajasalon raitiotieyhteyttä ja se mahdollistaa
nopean raitiotie-, pyöräily- ja jalankulkuyhteyden Laajasalosta
kantakaupunkiin. Suunnitelmassa on esitetty raitiotien, pyöräilyn ja
jalankulun yhteydet Kalasatamasta Kruunuvuorenrantaan sekä
liikennejärjestelyt.
HKL on lausunut Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden
asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta (26.1.2015)
Kaupunkisuunnitteluvirastolle (Ksv) seuraavaa:
HKL:n kantana on, että raitiotiet omaavissa siltarakenteissa on
huomioitava radan rakenteiden vaatima tila, geometriavaatimukset,
radan kunnossapito- ja vaihtomahdollisuus. HKL muistuttaa, että
raitiovaunun liikkumisesta aiheutuu runkomelua ja tärinää sekä
ilmamelua. Raitiotien yksityiskohtaisessa suunnittelussa silta-alueella
turvallisuusnäkökohdat, kuten vaunun suistumisvaara ja eri
kulkumuotojen erottaminen, tulee myös huomioida. HKL tulee olemaan
päävastuussa siltayhteyden toteuttamisessa. HKL osallistuu kaavan
mahdollistaman sillan suunnitteluun aktiivisesti ja esitetty kaava ei
aseta liikaa rajoitteita toimivan raitiotiesillan toteuttamiselle.
HKL lausuu liikennesuunnitelmasta lisäksi seuraavaa:
HKL pitää Kruunusiltojen mahdollistamaa raitioliikenteen ulottamista
Laajasalon suuntaan merkittävänä joukkoliikenteen palvelutasoa
parantavana hankkeena.
Korkeasaaressa Palosaaren kohdalla erkanevan pikaraitiotien
varauksen jatkumisella Laajasaloon päin tulee varautua leveämmän
raitiovaunun mitoitukseen. Palosaaresta Laajasaloon päin tulee myös
mahdollistaa liikennemuotojen erotusaidan rakentaminen
kevyenliikenteen ja raitioradan väliin.
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Finkensillan Nihdin päässä on risteys, jossa kevyt-, ajoneuvo- ja
raitioliikenne risteävät. Tämä kohta vaatii vielä tarkasteluja:
liittymäratkaisuja tulee mahdollisesti parantaa. Myös Korkeasaaren
Mischan ja Maschan aukion ja raitiopysäkin liikennejärjestelyt vaativat
lisätarkasteluja.
Raitioteillä liikennöi mahdollisesti 45–60 metriset vaunut. Pysäkkien
mitoitus tulee suunnitella vähintään nykymääräyksiä vastaaviksi.
Raitiotien mitoitusarvot (suuret kaarresäteet, vaihteet
syväuramitoitukselle) tulee suunnittelussa ottaa huomioon niin, että
mahdollisimman nopea ja turvallinen raitioliikenne on mahdollista.
Kaavoituksen raitiotiesuunnittelussa tulee jatkossa käyttää
valmistumassa olevaa Ksv:n ja HKL:n yhteistä raitioteiden
suunnitteluohjetta. Pikaraitioitien mitoituksessa tulee noudattaa
pikaraitiotien suunnitteluperiaatteita.
HKL:n esittämät kannanotot liikennesuunnitelmaan voidaan huomioida
suunnittelun edetessä.
Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691
jaakko.laurila(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.05.2015 § 142
HEL 2014-011893 T 08 00 00

Hankenro 4505_2, karttaruutu H3/R2, S2, T2, J3/P3

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä
liikennesuunnitteluosaston piirustuksen nro 6436-32 mukaisen
Kruunusiltojen liikennesuunnitelman.
Käsittely
12.05.2015 Ehdotuksen mukaan
Lautakunta päätti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä siten, että se
käsitteli asian Lsp/2 asian Akp/6 jälkeen.
11.11.2014 Ehdotuksen mukaan
04.11.2014 Pöydälle
Esittelijä
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liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen
Lisätiedot
Sanna Ranki, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37146
sanna.ranki(a)hel.fi
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§ 960
Liputuksesta kaupungin virastoissa ja laitoksissa annetun ohjeen
muuttaminen; liputus viittomakielen päivänä
HEL 2014-014983 T 00 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti muuttaa 31.1.2005, 123 § antamiaan ohjeita
liputuksesta kaupungin virastoissa ja laitoksissa siten, että ohjeen 2
kohdan 1 ja 2 kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:
2. Liputuspäivät Kaupungintalolla
Edellä mainittujen yleisten liputuspäivien lisäksi Kaupungintalolla
järjestetään liputus seuraavina päivinä:
Helmikuun 6. Saamelaisten kansallispäivä
Helmikuun 12. Viittomakielen päivä
Huhtikuun 8. Romanien kansallispäivä
Huhtikuun 16. Tanskan kansallispäivä
Toukokuun 17. Norjan kansallispäivä
Kesäkuun 6. Ruotsin kansallispäivä
Kesäkuun 9. Ahvenmaan itsehallintopäivä
Kesäkuun 17. Islannin kansallispäivä
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018
antti.peltonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus on 31.1.2005, 123 § antanut ohjeet liputuksesta
kaupungin virastoissa ja laitoksissa (täydennys 12.1.2015, 41 §).
Virallisten ja vakiintuneiden liputuspäivien lisäksi kaupunki liputtaa
oman päätöksensä mukaisesti kahdeksana päivänä. Näistä Helsinkipäivänä liputetaan kaikissa virastoissa ja liikelaitoksissa.
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Pohjoismaiden, saamelaisten ja romanien kansallispäivinä sekä
Ahvenanmaan itsehallintopäivänä liputetaan kaupungintalolla.
Valtuutettu Leo Stranius ja 47 muuta valtuutettua esitti
valtuustoaloitteessaan 28.1.2015, että kaupungintalolla liputettaisiin
myös viittomakielen päivänä 12.2. Suomen viittomakielet on
tunnustettu perustuslaissa (17 § 3 momentti).
Kaupunginvaltuustolle esitellyssä aloitevastauksessa ei esitetty
liputtamista viittomakielen päivänä. Kaupunginvaltuusto palautti
23.9.2015, 224 § aloitteen uudelleen valmisteltavaksi siten, että
kaupungintalolla järjestetään liputus viittomakielen päivänä.
Voimassa olevat ohjeet ovat oheismateriaalissa.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018
antti.peltonen(a)hel.fi

Oheismateriaali
1

Ohjeet liputuksesta kaupungin virastoissa ja laitoksissa

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
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§ 961
Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi: Selvitetään
mahdollisuudet käyttää vajaatyökykyisten työllistämistä
kilpailuttamiskriteereissä
HEL 2014-012274 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen
kaupunginvaltuuston 8.10.2014 hyväksymän toivomusponnen johdosta
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle
(Mari Holopainen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1

Holopainen Mari, toivomusponsi, Kvsto 8.10.2014 asia 10

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Päättäessään 8.10.2014, § 322 Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja
hallintomallin järjestämisestä, kaupunginvaltuusto samalla hyväksyi
seuraavan toivomusponnen:
”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet käyttää
vajaatyökykyisten työllistämistä kilpailuttamiskriteereissä.” (Mari
Holopainen)
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Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan
kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen
selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään
vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava
erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.
Hankintalainsäädännössä on säännöksiä, joiden perusteella
yhteiskunnallisia ja sosiaalisia näkökohtia voidaan ottaa hankinnoissa
huomioon. Hankinta voidaan esimerkiksi kohdistaa työkeskuksille tai
hankintasopimukseen voidaan ottaa sosiaalisia näkökohtia koskevia
erityisehtoja. Vajaatyökykyisten työllistäminen julkisten hankintojen
yhteydessä liittyy käytännössä tällaisen ns. työllistämispykälän
käyttöön hankintoja tehtäessä.
Työllistämispykälän käyttö on otettu huomioon kaupungin
hankintakäsikirjassa, joka on osa kaupungin hankintapolitiikkaa.
Hankintakäsikirjassa ohjeistetaan sosiaalisten näkökohtien huomioon
ottamista hankinnoissa. Lisäksi käsikirjassa on linkitys Työ- ja
elinkeinoministeriön Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat -oppaaseen
sekä Espinno-hankkeen Työtä julkisilla hankinnoilla -ohjeistukseen.
Sosiaalisen vastuun toteutumista edistäviä ehtoja on jo käytetty
kaupungin osalta muun muassa hankintakeskuksen, rakennusviraston,
sosiaali- ja terveysviraston sekä Staran julkisissa hankinnoissa.
Saatavien kokemusten pohjalta voidaan myös määritellä ko. ehtojen
käytölle perustellut kaupunkitasoiset rajaukset, jotta ei esimerkiksi
hankaloiteta pienten yritysten osallistumista kaupungin hankintoihin
liittyviin tarjouskilpailuihin.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päätti 17.6.2015 myöntää
rahoituksen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Hankinnoista duunia
2014–2017 -hankkeelle, jossa koulutetaan ja tuetaan kuntien
hankintayksiköitä sosiaalisten näkökulmien hyödyntämisessä ja
soveltamisessa. Hankkeen kesto on 1.5.2015–31.10.2017.
Kaupunginkanslian elinkeinopalvelut -osasto (maahanmuutto ja
työllisyyspalvelut -yksikkö) ja hankintakeskus ovat lähteneet mukaan
mainittuun hankkeeseen. Helsingin osahanketta koordinoidaan
kaupunginkanslian elinkeino-osastolta käsin, jonne palkataan yksi
hanketyöntekijä.
Kaupungin osahanke on toteutetaan vuosina 2015–2016.
Hankkeeseen osallistuminen tukee työllistämisehdon prosessimaista
käyttöönottoa kaupungin hankintatoiminnassa. Lisäksi se mahdollistaa
yhteistyömuotojen kehittämisen kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja
hankintakeskuksen välillä. Hankinnoista duunia -hanke edistää myös
kaupungin strategiaohjelman 2013–2016 mukaisia tavoitteita, nuorten
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ja pitkäaikaistyöttömien helsinkiläisten työmarkkina-aseman
parantamista ja työllistymistä, syrjäytymisen ehkäisyä ja
yhdenvertaisuuden edistämistä.
Hankinnoista duunia -hankkeessa haetaan työllistämiseen yhtenäistä
toimintamallia työllisyyden hoidon näkökulmasta. Tämä voidaan
toteuttaa esimerkiksi hankkeessa laadittavalla liitteellä, jolla
työllistäminen kuvataan ja avataan osaksi tarjouspyyntöjä. Lisäksi
kehitetään työllistämisehdon hyödyntämiseen liittyvää ohjausta ja
neuvontaa virastoille ja yrityksille markkinavuoropuhelumetodiikkaa
hyödyntäen, yhteistyössä muiden hankekumppaneiden kanssa.
Hankinnoista duunia -hankkeen päättymisen jälkeen
työllistämispykälän käytölle voidaan määritellä määrälliset tavoitteet.
Määrällisyys voi tarkoittaa muun muassa hankintojen lukumäärää,
euromäärää tai työllistettävien (ml. vajaatyökykyiset henkilöt)
lukumäärää.
Kaupungin hankintatoimen kehittämisessä tullaan ottamaan huomioon
työllistämispykälän käyttöön liittyvän valmistelun ja kehitystyön
keskittäminen sekä työllisyyttä ja sosiaalisen vastuun toteutumista
edistävien ehtojen käytön systemaattisen seurannan ja raportoinnin
jatkokehittäminen.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1

Holopainen Mari, toivomusponsi, Kvsto 8.10.2014 asia 10

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano

Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
Postiosoite
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§ 962
Avustuksen myöntäminen kaupunginhallituksen käyttövaroista
Juho ja Maria Lallukan taiteilijakotisäätiön Lallukan taiteilijakodin
peruskorjaukseen
HEL 2013-005106 T 02 05 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2015 talousarvion
kohdasta 1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi (projektirakenneosa
1040200662)
1 020 000 euroa kaupunginkanslialle käytettäväksi Juho ja
Maria Lallukan taiteilijakotisäätiön Lallukan taiteilijakodin
peruskorjaukseen siten, että avustus kohdistetaan ateljee- ja
työtilojen sekä yhteistilojen peruskorjaukseen ja että avustus
myönnetään rakennustöiden edistymisen mukaan.
Päätöksen edellytyksenä on, että valtio tukee hanketta vastaavalla
määrällä.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Juho ja Maria Lallukan taiteilijakoti -säätiön avustushakemus

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Taiteilijakoti sijaitsee Apollonkatu 13:ssa (Eteläinen Hesperiankatu 14).
Juho ja Maria Lallukan Taiteilijakoti -säätiö on ylläpitänyt taiteilijakotia
vuodesta 1934 lähtien. Rakennuksen pinta-ala on 8 238 br-m2 ja siinä
on 56 asuinhuoneistoa.
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Lallukan taiteilijakodin rakennus on suojeltu rakennussuojelulain
perusteella vuonna 2012. Taiteilijakodin toiminnan jatkaminen
edellyttää rakennuksen peruskorjausta. Arkkitehtitoimisto Freese Oy:n
tekemän hankesuunnitelman mukaan peruskorjauksen alkuperäinen
kustannusarvio oli 10,8 milj. euroa. Tarkennetun, 24.10.2014 päivätyn
kustannusarvion mukaan peruskorjauksen kustannukset ovat 11,0 milj.
euroa, joka on noin 1 335 euroa/br-m2. Asukkailla ei ole mahdollisuutta
vuokrien avulla hoitaa peruskorjauksen aiheuttamia rahoituskuluja.
Kohtuuhintainen asuminen vastaa myös säätiön tarkoitusta.
Helsingin kaupungin osuus Lallukan taiteilijakodin peruskorjauksen
rahoitukseen on yksi kolmasosa (1/3), joka tarkoittaa tarkennetun
kustannusarvion mukaan yhteensä 3,7 milj. euroa jakautuen kolmelle
vuodelle 2014–2016. Valtio osallistuu peruskorjauksesta aiheutuviin
kustannuksiin kaupungin tavoin 1/3 osalla. Juho ja Maria Lallukan
taiteilijakotisäätiö sitoutuu itse huolehtimaan jäljelle jäävästä 1/3
osuuden rahoittamisesta.
Kaupungilta haettava avustus kohdistuu ateljee- ja työtilojen sekä
yhteistilojen peruskorjaukseen. Kaupunginhallitus myönsi
7.1.2014 § 12 kohteelle avustusta 1 000 000 euroa. Opetus- ja
kulttuuriministeriö on 27.11.2013 päätöksessään myöntänyt
taiteilijakodin peruskorjaukseen 1 000 000 euroa ja 28.11.2014
tarkennetun kustannusarvion mukaisessa päätöksessään 1 020 000
euroa.
Juho ja Maria Lallukan taiteilijakotisäätiö anoo Helsingin kaupungilta
1 020 000 euroa taiteilijakodin peruskorjaukseen.
Esittelijä toteaa, että vastaavanlaisissa taiteilijakotihankkeissa
kaupungin avustuksen myöntämisen edellytyksenä on ollut, että valtio
osallistuu hankkeeseen yhtä suurella summalla. Avustuksen tulee
kohdistua ateljee- ja työtilojen sekä yhteistilojen peruskorjaukseen.
Avustukseen tarvittava 1 020 000 euron määräraha tulisi myöntää
vuoden 2015 talousarvion kohdasta 1 04 02 Käyttövarat, Khn
käytettäväksi kaupunginkanslialle, joka maksaa avustukset säätiölle
rakennustöiden edistymisen mukaan.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi
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1

Juho ja Maria Lallukan taiteilijakoti -säätiön avustushakemus

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Juho ja Maria Lallukan taiteilijakoti -säätiö
Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 07.01.2014 § 12
HEL 2013-005106 T 02 05 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2014 talousarvion
kohdasta 1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi (projektirakenneosa
1040200662)
 1 000 000 euroa kaupunginkanslialle käytettäväksi Juho ja Maria
Lallukan taiteilijakotisäätiön Lallukan taiteilijakodin
peruskorjaukseen siten, että avustus kohdistetaan ateljee- ja
työtilojen sekä yhteistilojen peruskorjaukseen ja että avustus
myönnetään rakennustöiden edistymisen mukaan.
Päätöksen edellytyksenä on, että valtio tukee hanketta vastaavalla
määrällä.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi
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§ 963
Kaksikielisyystoimikunnan asettaminen
HEL 2013-013987 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle
puheenjohtajan ehdotuksesta.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Juha Summanen, hallintojohtaja, puhelin: 310 64032
juha.summanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää asettaa jäljellä olevaksi toimikaudekseen 9jäsenisen kaksikielisyystoimikunnan, jonka tehtävänä on
 seurata ja arvioida kaksikielisyyden toteutumista kaupungin
tarjoamien palvelujen osalta sekä kaupungin henkilöstön piirissä
 toimia yhteistyössä hallintokuntien kanssa käsittelemällä
kaksikielisyyden suunnitelmallista edistämistä niiden
toiminnassa kielilain ja kaupunginvaltuuston päättämien
tavoitteiden pohjalta
 tehdä esityksiä kaksikielisyyden edistämiseksi ja toteuttamiseksi
 raportoida kaksikielisyyden toteutumisesta ja kaupungin
palveluiden ja henkilöstön kielivarannon kehittämistyöstä
toimikunnan määrittelemillä kohdealueilla.
Samalla kaupunginhallitus päättää nimetä kaksikielisyystoimikunnan
puheenjohtajaksi ja jäseniksi sekä henkilökohtaisiksi varajäseniksi
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Mikael Holma
Anja Vallittu

Moa Thors
Victor Andersson

Edelleen kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunginkansliaa
huolehtimaan kaksikielisyystoimikunnan sihteerin tehtävistä sekä
muista hallintotehtävistä. Esittelijänä toimii hallintopäällikkö Antti
Peltonen.
Esittelijän perustelut
Kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä ja tiedottamisessa on
hallintosäännön 24 §:n mukaan otettava huomioon suomen ja
ruotsinkielisten kieliryhmien tarpeet. Kaupungin palvelut on
järjestettävä niin, että asukkaita voidaan palvella kaksikielisesti kaikilla
kaupungin tehtäväalueilla.
Kaupunginvaltuuston hyväksymän strategiaohjelman 2013−2016
mukaan Helsinki on vahvasti kaksikielinen. Kaupunginjohtaja asetti
vuoden 2014 alussa työryhmän, jonka tehtävänä on ollut vuoden 2014
aikana kartoittaa kaksikielisyyden edistämistarpeita strategiaohjelman
mukaisesti henkilöstön ruotsin kielen osaamisen ja ruotsinkielisten
palvelujen näkökulmasta ja tehdä kartoituksen pohjalta niitä koskevia
kehittämisehdotuksia.
Toimikunnan asettaminen päätösehdotuksessa ehdotetulla tavalla
perustuu kaupunginhallituksen päätökseen vuoden 2016
talousarvioehdotuksen raamista ja talousarvio- ja
taloussuunnitelmaehdotuksen 2016−2018 laatimisohjeista 16.3.2015
(269 §), jota käsitellessään kaupunginhallitus päätti, että kaupungin
kaksikielisyyden kehittämisen toimenpideohjelman toteuttamiseksi
asetetaan kaupunginkanslian alainen pysyvä toimikunta. Toimikunnan
asettaminen sisältyy myös Kaksikielinen Helsinki -työryhmän
loppuraportin ehdotuksiin.
Toimikunnan toimikausi vastaa kaupunginhallituksen jäljellä olevaa
toimikautta.
Toimikuntaan ehdotetaan nimettäväksi sekä luottamushenkilö- että
viranhaltijajäseniä.
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Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen
nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän
hoitamista varten. Toimikunnan toiminnassa noudatetaan
kaupunginhallituksen 10.5.2010 antamaa ohjetta tilapäisistä
toimielimistä.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Juha Summanen, hallintojohtaja, puhelin: 310 64032
juha.summanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Kaksikielinen Helsinki -työryhmän ehdotukset 8.1.2015

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Toimikunta
Tiedoksi
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 05.10.2015 § 941
HEL 2013-013987 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
21.09.2015 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Juha Summanen, hallintojohtaja, puhelin: 310 64032
juha.summanen(a)hel.fi

Kaupunginjohtaja/J 18.12.2013 § 113
HEL 2013-013987 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä asettaa kaksikielisyyden
edistämistä kaupungin hallinnossa ja palveluissa kartoittavan
työryhmän seuraavasti:
Työryhmän nimi on Kaksikielinen Helsinki -työryhmä.
Työryhmän tehtävä on kartoittaa kaksikielisyyden edistämistarpeita
kaupungin hallinnossa ja palveluissa kaupunginvaltuuston hyväksymän
strategiaohjelman 2013 - 2016 mukaisesti henkilöstön ruotsin kielen
osaamisen ja ruotsinkielisten palvelujen näkökulmasta ja tehdä
kartoituksen pohjalta niitä koskevia kehittämisehdotuksia.
Työryhmän jäsenet ovat:
rehtori Gunborg Gayer ruotsinkielisestä työväenopistosta,
puheenjohtaja
kaupunginsihteeri Anja Vallittu hallintokeskuksesta (1.1.2014 alkaen
kaupunginkanslia)
erityissuunnittelija Ida Björkbacka talous- ja suunnittelukeskuksesta
(1.1.2014 alkaen kaupunginkanslia)
työmarkkina-asiantuntija Juha Rosvall henkilöstökeskuksesta (1.1.2014
alkaen kaupunginkanslia)
erikoistutkija Stina Högnabba tietokeskuksesta
ylihoitaja Nina Ahlblad-Mäkinen sosiaali- ja terveysvirastosta
kotihoitopäällikkö Pia-Maria Grönqvist sosiaali- ja terveysvirastosta
hallintopäällikkö Kati Takanen varhaiskasvatusvirastosta
henkilöstölakimies Aira Saarni opetusvirastosta
erityissuunnittelija Nina Gran kulttuurikeskuksesta
informaatikko Cecilia Eriksson kaupunginkirjastosta
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nuorisosihteeri Sonja Witting nuorisoasiainkeskuksesta
viestintäpäällikkö Maria von Knorring rakennusvirastosta
controller Anna Tarkkala-Hellström Oiva Akatemiasta
Työryhmän sihteeriksi nimetään ruotsinkielisten palveluiden
koordinaattori Säde Pitkänen sosiaali- ja terveysvirastosta ja
julkaisupäällikkö Rita Ekelund hallintokeskuksesta (1.1.2014 alkaen
kaupunginkanslia).
Työryhmä voi kuulla tarpeellisiksi katsomiaan asiantuntijoita.
Työryhmän tulee saada työnsä valmiiksi 31.10.2014 mennessä.
Työryhmän toiminnassa on noudatettava kaupunginhallituksen
10.5.2010 antamaa ohjetta tilapäisistä toimielimistä.
Työryhmän kokoonpanossa ei ole voitu noudattaa naisten ja miesten
välisestä tasa-arvosta säädetyn lain mukaisia periaatteita, koska työ
painottuu ao. henkilöiden erityisasiantuntemukseen ja -tehtäviin
työryhmän toimialalla.
Työryhmän työskentelystä aiheutuvat mahdolliset kustannukset
voidaan maksaa talousarvion kohdalta 10401 Khs, yritystunnus 1000,
projektilta 1040100101.
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

35/2015

92 (128)

Kj/6
12.10.2015

§ 963
Tillsättande av en tvåspråkighetskommitté
HEL 2013-013987 T 00 00 02

Beslut
Stadsstyrelse beslutade bordlägga ärendet.
Behandling
Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet på förslag av
ordföranden.
Föredragande
stadsdirektör
Jussi Pajunen
Upplysningar
Juha Summanen, förvaltningsdirektör, telefon: 310 64032
juha.summanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Beslutsförslag
Stadsstyrelsen beslutar för sin återstående mandattid tillsätta en
tvåspråkighetskommitté med 9 ledamöter, som har till uppgift
 att följa och bedöma hur tvåspråkigheten genomförs i de tjänster
som staden erbjuder och bland stadens anställda
 att samarbeta med förvaltningarna genom att behandla ett
planmässigt främjande av tvåspråkigheten i deras verksamhet
utifrån språklagen och de av stadsfullmäktige bestämda målen
 att komma med framställningar om främjande och
genomförande av tvåspråkigheten
 att rapportera om hur tvåspråkigheten genomförts och om
arbetet på att utveckla stadens tjänster och personalens
språkresurser inom de målområden som kommittén bestämt.
Stadsstyrelsen beslutar samtidigt utse följande ordförande och
ledamöter med personliga ersättare i tvåspråkighetskommittén:
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Stadsstyrelsen beslutar dessutom uppmana stadskansliet att sköta
tvåspråkighetskommitténs sekreterargöromål och andra
förvaltningsuppgifter. Föredragande är förvaltningschef Antti Peltonen.
Föredragandens motiveringar
Enligt 24 § i förvaltningsstadgan ska förvaltningen, verksamheten och
informationen organiseras med beaktande av den finska och den
svenska språkgruppens behov. Stadens service ska ordnas så att
invånarna kan få service på vartdera språket inom stadens alla
arbetsfält.
Enligt det av stadsfullmäktige godkända strategiprogrammet
2013–2016 är Helsingfors starkt tvåspråkigt. Stadsdirektören tillsatte i
början av år 2014 en arbetsgrupp med uppgift att under år 2014
i enlighet med strategiprogrammet kartlägga behovet att främja
tvåspråkigheten med avseende på kunskaperna i svenska och
tjänsterna på svenska, och att på basis av kartläggningen framställa
utvecklingsförslag i dessa frågor.
Tillsättandet av en kommitté på det sätt som föreslås i beslutsförslaget
baserar sig på stadsstyrelsens beslut 16.3.2015 (269 §) om ramen för
förslaget till budget för år 2016 och om anvisningarna för arbetet på
förslaget till budget och till ekonomiplan 2016–2018. Stadsstyrelsen
beslutade under behandlingen av detta att det för genomförande av
åtgärdsprogrammet för utveckling av stadens tvåspråkighet tillsätts en
permanent kommitté som lyder under stadskansliet. Tillsättandet av en
kommitté ingår också i förslagen i slutrapporten från arbetsgruppen för
ett tvåspråkigt Helsingfors.
Kommitténs mandattid motsvarar stadsstyrelsens återstående
mandattid.
Det föreslås att såväl förtroendevalda som tjänsteinnehavare ska utses
till ledamöter i kommittén.
Enligt 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska i
kommunala organ, med undantag för kommunfullmäktige, kvinnor och
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män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte
särskilda skäl talar för något annat.
Enligt 30 § i kommunallagen kan kommunstyrelsen, och med stöd av
ett fullmäktigebeslut även andra organ, tillsätta en kommitté för att
sköta en viss uppgift. För kommitténs verksamhet gäller de av
stadsstyrelsen 10.5.2010 utfärdade anvisningarna om tillfälliga organ.
Föredragande
stadsdirektör
Jussi Pajunen
Upplysningar
Juha Summanen, förvaltningsdirektör, telefon: 310 64032
juha.summanen(a)hel.fi

Bilagor
1

Förslag från arbetsgruppen för ett tvåspråkigt Helsingfors 8.1.2015

Sökande av ändring
Omprövning
Utdrag
Utdrag
Toimikunta
För kännedom
Kaupunginkanslia

Beslutshistoria
Stadsstyrelse 05.10.2015 § 941
HEL 2013-013987 T 00 00 02

Beslut
Stadsstyrelse beslutade bordlägga ärendet.
21.09.2015 Bordlades
Föredragande
stadsdirektör
Jussi Pajunen
Upplysningar
Juha Summanen, förvaltningsdirektör, telefon: 310 64032
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juha.summanen(a)hel.fi

Kaupunginjohtaja/J 18.12.2013 § 113
HEL 2013-013987 T 00 00 02

Beslut
Stadsdirektören beslutade vid behandlingen i direktörskollegiet tillsätta
en arbetsgrupp för att kartlägga behovet att främja tvåspråkigheten
inom stadens förvaltning och tjänster enligt följande:
Arbetsgruppens namn är arbetsgruppen för ett tvåspråkigt Helsingfors.
Arbetsgruppen har till uppgift att i enlighet med strategiprogrammet
2013–2016 godkänt av stadsfullmäktige kartlägga behovet att främja
tvåspråkigheten inom stadens förvaltning och tjänster med avseende
på kunskaperna i svenska och tjänsterna på svenska, och att på basis
av kartläggningen framställa utvecklingsförslag i dessa frågor.
Arbetsgruppens medlemmar är:
 rektor Gunborg Gayer, svenska arbetarinstitutet, ordförande
 stadssekreterare Anja Vallittu, förvaltningscentralen (räknat från
1.1.2014 stadskansliet)
 specialplanerare Ida Björkbacka, ekonomi- och
planeringscentralen (räknat från 1.1.2014 stadskansliet)
 arbetsmarknadsexpert Juha Rosvall, personalcentralen (räknat
från 1.1.2014 stadskansliet)
 specialforskare Stina Högnabba, faktacentralen
 överskötare Nina Ahlblad-Mäkinen, social- och hälsovårdsverket
 hemvårdschef Pia-Maria Grönqvist, social- och hälsovårdsverket
 förvaltningschef Kati Takanen, barnomsorgsverket
 personaljurist Aira Saarni, utbildningsverket
 specialplanerare Nina Gran, kulturcentralen
 informatiker Cecilia Eriksson, stadsbiblioteket
 ungdomssekreterare Sonja Witting, ungdomscentralen
 informationschef Maria von Knorring, byggnadskontoret
 controller Anna Tarkkala-Hellström, Oiva Akatemia
Till arbetsgruppens sekreterare utses koordinatorn för svensk service
vid social- och hälsovårdsverket Säde Pitkänen och publikationschefen
vid förvaltningscentralen (räknat från 1.1.2014 stadskansliet) Rita
Ekelund.
Arbetsgruppen kan vid behov höra sakkunniga.
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Arbetsgruppen ska slutföra sitt arbete före 31.10.2014.
Arbetsgruppen ska i sin verksamhet följa stadsstyrelsens anvisningar
om tillfälliga organ, utfärdade 10.5.2010.
Det har inte varit möjligt att i sammansättningen av arbetsgruppen följa
principerna i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män eftersom
arbetet bygger på de ovannämnda personernas särskilda sakkunskap
och specialuppdrag inom arbetsgruppens verksamhetsområde.
De kostnader som arbetsgruppens arbete eventuellt medför kan
betalas ur budgetmomentet 1 04 01 Stn, företagsnummer 1000, projekt
1040100101.
Upplysningar
Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 964
Helsingin kaupungin viestinnän linjaukset
HEL 2015-009903 T 00 04 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin
viestinnän suuntaviivat ja kehottaa valmistelemaan ja tuomaan
kaupunginhallitukselle tiedoksi viestinnän tarkemmat linjat ja
suuntaviivojen jalkauttamisen.
Samalla kaupunginhallitus päätti seurata Helsingin kaupungin
viestinnän ja brändityön kehittymistä säännöllisesti.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupungin viestinnän
yksityiskohtaiset ohjeet hyväksyy jatkossa kaupunginjohtaja.
Käsittely
Vastaehdotus:
Hannu Oskala: Korvataan kappaleet 1 ja 2:
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin
viestinnän suuntaviivat ja kehottaa valmistelemaan ja tuomaan
kaupunginhallitukselle tiedoksi viestinnän tarkemmat linjat ja
suuntaviivojen jalkauttamisen.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää seurata Helsingin kaupungin
viestinnän ja brändityön kehittymistä säännöllisesti.
Samalla kaupunginhallitus päättää, että Helsingin kaupungin viestinnän
yksityiskohtaiset ohjeet hyväksyy jatkossa kaupunginjohtaja.
Kannattaja: Veronika Honkasalo
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Hannu Oskalan
vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Jaakko Salavuo, tietotekniikka- ja viestintäjohtaja, puhelin: 310 36073
jaakko.salavuo(a)hel.fi
Tapio Kari, viestintäpäällikkö, puhelin: 040 844 6015
tapio.kari(a)hel.fi
Maija-Liisa Kasurinen, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 37956
maija-liisa.kasurinen(a)hel.fi
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Liitteet
1
2

Helsingin kaupungin viestinnän linjaukset
Viestinnän linjaukset, tiivistelmä

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin
viestinnän linjaukset ja kehottaa hallintokuntia ottamaan viestinnän
linjaukset huomioon toiminnassaan.
Samalla kaupunginhallitus päättää, että Helsingin kaupungin viestinnän
ohjeet hyväksyy jatkossa kaupunginjohtaja.
Esittelijän perustelut
Viestinnän linjausten valmistelun taustalla on viime vuosina tapahtunut
suuri muutos viestintä- ja mediakentässä ja tiedonvälityksen kanavissa.
Muutos vaatii periaatteellista pohdintaa ja suunnantarkistusta myös
Helsingin kaupungin viestinnässä.
Viestinnän rinnalla kaupunki kehittää kaupunkimarkkinointia ja
brändiään. Tavoitteena on yhtenäinen ja vaikuttava tapa viestiä ja
markkinoida kaupunkia ja sen palveluja sekä kaupunkiyhteisön entistä
parempi palvelu.
Vastaavia viestinnän linjauksia kaupungilla ei ole aiemmin tehty.
Kaupungilla on kaupunginhallituksen 7.9.2009 hyväksymät ja 7.6.2013
korjatut viestinnän ohjeet, joissa pääpaino on erilaisten
viestintätoimenpiteiden käytännön ohjeistuksessa. Viestinnän linjaukset
on periaatteellinen ja pidemmän tähtäimen strateginen ohjelma ja
tahdonilmaus siitä, mihin suuntaan kaupungin viestintää halutaan
kehittää.
Linjausten valmistelua on johtanut kaupunginkanslian tietotekniikka- ja
viestintäosasto, jonka tehtäviin kuuluu kaupungin viestinnän
koordinointi. Työn pohjaksi toteutettiin syyskesällä 2014 auditointi,
jossa kartoitettiin kaupungin viestinnän nykytilannetta. Sitä varten
haastateltiin kaupungin luottamushenkilöitä, virkamiesjohtoa,
viestinnän ammattilaisia ja kaupungin lähellä olevia toimijoita.
Haastattelut toteutettiin yksilö- tai ryhmähaastatteluina, ja yhteensä
mukana oli 32 haastateltua. Auditointiin kuului myös kaupungin
viestintämateriaalien yleisluontoinen arviointi.
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Selvityksen perusteella kaupungin viestintä koetaan pitkälti
yhdensuuntaisena. Kaupungin palveluista on usein vaikea löytää tietoa,
ja tapaa viestiä pidetään hajanaisena ja sekavana. Kaupungin
viestinnältä puuttuvat myös yhtenäiset toimintamallit ja toiminnan
vaikuttavuuden mittarit.
Auditoinnin pohjalta aloitettiin linjausten valmistelu. Syksyllä perustettiin
linjausten ohjausryhmä, joka koostui kaupunginkanslian ja virastojen
viestintäammattilaisista. Ohjausryhmän lisäksi valmistelua tehtiin
seitsemässä teemaryhmässä, joihin osallistui kattavasti hallintokuntien
viestijöitä. Linjauksia valmisteltiin ja niistä keskusteltiin myös kaupungin
viestintäpäällikkö- ja tiedottajaverkoston kanssa niin tapaamisissa kuin
Helmi-intran työtilassa ja sisäisen sosiaalisen median Yammerryhmässä.
Työn tuloksena valmistuneiden viestinnän linjausten on tarkoitus ohjata
kaupungin viestinnän kehittämistä ja toteuttamista lähivuodet.
Linjauksia toteutetaan yhteistyössä ja linjassa kaupungin markkinoinnin
ja brändin kehittämisen kanssa.
Työ tiivistettiin seitsemään linjaukseen, joiden aiheet ovat yksi Helsinki,
selkeä rooli ja yhteiset toimintamallit, kaikkien Helsinki, vaikuttavat
kanavat, digitaalinen Helsinki, selkeä kieli ja hyvä tyyli sekä
viestintäosaaminen.
Yksi Helsinki tarkoittaa, että kaupungin strategisista teemoista
viestitään entistä yhdenmukaisemmin. Roolin selkeyttämisellä ja
toimintamallien yhtenäistämisellä kaupungin viestintäverkosto tiivistää
toimintaansa ja toimii aiempaa enemmän johdon ja asiantuntijoiden
strategisena tukena.
Kaikkien Helsinki tarkoittaa, että viestintä on vuorovaikutteista:
kaupunki viestii ja keskustelee kaupunkiyhteisön kanssa. Tavoitteena
on, että kaupunkilaiset tietävät hyvissä ajoin kaupungin suunnitelmista,
toiminnasta ja palveluista ja että heille tarjotaan mahdollisuus osallistua
kaupungin kehittämiseen.
Kaupungilla on runsaasti viestintäkanavia. Tarkoitus on keskittää
voimavaroja kanaviin, joiden avulla kaupunkilaiset ja eri kohderyhmät
parhaiten tavoitetaan. Digitaalinen Helsinki linkkiytyy tähän:
digipalveluissa otetaan harppaus eteenpäin ja niistä muodostetaan
hallittu kokonaisuus. Kärkitavoitteita on myös ymmärrettävä ja selkeä
kieli ja hyvä tyyli. Tavoitteena on muuttaa viestinnän tyyliä
inhimillisempään ja puhuttelevampaan suuntaan.

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

35/2015

100 (128)

Kj/7
12.10.2015

Viestinnän linjausten toteuttaminen edellyttää kaikilta hallintokunnilta
linjausten mukaisia toimia. Linjausten toteuttamista seurataan
vuosittain.
Helsingin kaupungin viestinnän ohjeet päivitetään siten, että ne
yhdessä linjausten kanssa muodostavat luontevan kokonaisuuden.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Jaakko Salavuo, tietotekniikka- ja viestintäjohtaja, puhelin: 310 36073
jaakko.salavuo(a)hel.fi
Tapio Kari, viestintäpäällikkö, puhelin: 040 844 6015
tapio.kari(a)hel.fi
Maija-Liisa Kasurinen, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 37956
maija-liisa.kasurinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Helsingin kaupungin viestinnän linjaukset
Viestinnän linjaukset, tiivistelmä

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Kaupungin virastot ja liikelaitokset

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 05.10.2015 § 951
HEL 2015-009903 T 00 04 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Jaakko Salavuo, tietotekniikka- ja viestintäjohtaja, puhelin: 310 36073
jaakko.salavuo(a)hel.fi
Tapio Kari, viestintäpäällikkö, puhelin: 040 844 6015
tapio.kari(a)hel.fi
Maija-Liisa Kasurinen, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 37956
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maija-liisa.kasurinen(a)hel.fi
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§ 965
Kaupunginvaltuuston 7.10.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 7.10.2015 tekemät
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista
valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:
Kaupunginjohtajan toimiala
1-4

Ei toimenpidettä.

5

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkansliaa
toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle
luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat
tiedot.
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä
mainituille.
Tiedoksi keskusvaalilautakunnalle,
kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

6

Kaupunginhallitus päätti kehottaa yleisten töiden
lautakuntaa toimittamaan Taloushallintopalveluliikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa
varten tarvittavat tiedot.
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä
mainituille.
Tiedoksi yleisten töiden lautakunnalle,
kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

7
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Kaupunginhallitus päätti kehottaa opetuslautakunnan
ruotsinkielistä jaostoa toimittamaan
Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle
luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat
tiedot.
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Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä
mainituille.
Tiedoksi opetuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle,
kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.
8

Kaupunginhallitus päätti kehottaa ruotsinkielisen
työväenopiston johtokuntaa toimittamaan
Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle
luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat
tiedot.
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä
mainituille.
Tiedoksi ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnalle,
kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

9

Kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennusvirastoa
allekirjoittamaan kaupungin puolesta
toteuttamissopimuksen valtiota edustavan
Liikenneviraston kanssa.
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote liikennevirastolle
ja rakennusvirastolle.

Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
10

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä
mainituille sekä Käräjäoikeudelle.

16

Aloite sivistystointa johtavan
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
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11

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle, opetuslautakunnalle
ja rakennusvirastolle.

12

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan
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elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen
Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun
liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun
ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, liikennevirastolle
sekä Amos Anderson Glaspalatset Ab.
Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle,
kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle,
pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja
ympäristölautakunnalle.
13

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen
Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun
ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Länsimetro
Oy:lle.
Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle,
kiinteistölautakunnalle, Liikennelaitos-liikelaitokselle,
pelastuslautakunnalle, sosiaali- ja terveysvirastolle
sekä ympäristölautakunnalle.

14

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen
Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Vantaan
kaupungille, Helsingin seudun ympäristöpalvelut
–kuntayhtymälle sekä sen Vesihuollolle.
Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle,
kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle,
pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja
ympäristölautakunnalle.

15

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen
Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut
–kuntayhtymälle, Sipoon kunnalle, Sipoon
saaristovaltuuskunnalle sekä hakijoille.
Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle,
kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle,
kaupunkisuunnitteluvirastolle, kaupunginmuseolle,
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liikuntavirastolle, pelastuslautakunnalle, yleisten
töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle ja
rakennusvirastolle.
17, 18

Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa
johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 966
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
41 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
Khn puheenjohtaja

5.10.2015

jaostot
- konserni
- johtamisen
- tietotekniikka

5.10.2015

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta

9.10.2015

johtokunnat
- Taloushallintopalvelu
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
apulaiskaupunginjohtajat
- rakennus- ja ympäristötointa johtava
- sosiaali- ja terveystointa johtava
- sivistystointa johtava
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava
kaupunginkanslia
- kansliapäällikkö
- elinkeinojohtaja
- hallintojohtaja
- henkilöstöjohtaja
- kaupunginlakimies
- rahoitusjohtaja
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja
- tietotekniikkapäällikkö
- viestintäpäällikkö
Taloushallintopalvelu -liikelaitos
- toimitusjohtaja
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henkilöstökassatoimikunta

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 967
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
41 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
kaupunginjohtaja
- johtajiston asiat
- muut asiat

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 968
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
41 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
pelastuslautakunta
yleisten töiden lautakunta

6.10.2015
6.10.2015

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 969
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla
41 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
eläintarhan johtokunta
kaupunginmuseon johtokunta
kaupunginorkesterin johtokunta
kulttuuri- ja kirjastolautakunta
liikuntalautakunta
nuorisolautakunta
opetuslautakunta
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta
suomenkielisen työväenopiston johtokunta
taidemuseon johtokunta
Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta
eläintarhan johtaja
museojohtaja
kaupunginorkesterin intendentti
ruotsinkielisen työväenopiston rehtori
suomenkielinen työväenopisto:
- rehtori
- apulaisrehtori
- osastopäällikkö (asiakaspalveluosasto)
- osastopäällikkö (hallinto-osasto)
taidemuseon johtaja
tietokeskus:
- johtaja
- tutkimuspäällikkö
- tietohuoltopäällikkö
- kehittämispäällikkö
työterveysjohtaja
Henkilöstön kehittämispalvelut
- toimitusjohtaja
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 970
Itäkeskuksen liiketontin ja asuntotontin myynti Kiinteistö Oy
Helsingin Itäkeskukselle (Vartiokylä, tontit 45176/7 ja 8)
HEL 2015-007300 T 10 01 01 01

Esitys
Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään
Kiinteistö Oy Helsingin Itäkeskukselle Helsingin kaupungin 45.
kaupunginosan (Vartiokylä) korttelin nro 45176 tontin nro 7 (pinta-ala 4
240 m², osoite Gotlanninkatu) 3 000 000 euron kauppahinnasta
liitteenä 1 olevasta kauppakirjasta ilmenevin ehdoin, ja tontin nro 8
(pinta-ala 1 877 m², osoite Gotlanninkatu) 6 110 000 euron
kauppahinnasta liitteenä 2 olevasta kauppakirjasta ilmenevin ehdoin,
sekä tekemään kauppakirjoihin mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja
lisäyksiä.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Kauppakirja 45176/7
Kauppakirja 45176/8
Hakemus
Varauspäätös
Asemakaavan muutos nro 12024

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Ostaja

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Esitysehdotus
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
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Kesko Oyj on tehnyt investointipäätöksen uuden modernin
kauppakeskuksen rakentamisesta Itäkeskukseen nykyisen KCitymarketin alueelle. Vaiheittain rakennettava keskus palveluineen
keskittyy erityisesti ruokaan, viihtymiseen ja kohtaamiseen. Alueen
asemakaava mahdollistaa myös asuntorakentamista.
Kaupunginhallitukselle esitetään, että Kiinteistö Oy Helsingin
Itäkeskukselle, joka on Kesko-konserniin kuuluvan Ruokakesko Oy:n
kokonaan omistama yhtiö, myytäisiin kauppakeskushankkeeseen
liittyen liikerakennusten tontti 45176/7 ja asuntontti 45176/8 yhteensä
9,11 miljoonan euron kauppahinnalla.
Tonteilla on liikekerrosalaa yhteensä 7 300 k-m² ja asuntokerrosalaa
8 400 k-m². Kauppahinnat vastaisivat yksikköhintaa 500 euroa/k-m²
liikekerrosalan osalta ja 650 euroa/k-m² asuntokerrosalan osalta.
Esittelijän perustelut
Hakemus
Kiinteistö Oy Helsingin Itäkeskus, joka on Kesko-konserniin kuuluvan
Ruokakesko Oy:n kokonaan omistama yhtiö, pyytää hakemuksessaan
9.6.2015, että yhtiölle myytäisiin Itäkeskuksesta asemakaavan
muutoksen nro 12024 (lainvoimainen 7.6.2013) mukainen
liikerakennusten korttelialueen (KM-1) tontti 45176/7 ja
asuinkerrostalojen korttelialueen (AK-2) tontti 45176/8 K-Citymarketin
uuteen kauppakeskushankkeeseen liittyen.
Kesko Oyj on tammikuussa 2015 tehnyt investointipäätöksen uuden ja
modernin kauppakeskuksen rakentamisesta Itäkeskukseen nykyisen KCitymarketin alueelle. Vaiheittain rakennettava keskus palveluineen
keskittyy erityisesti ruokaan, viihtymiseen ja kohtaamiseen. Alueen
asemakaava mahdollistaa myös asuntorakentamista.
Kesko Oyj hallitsee tällä hetkellä pitkäaikaisella
maanvuokrasopimuksella Helsingin kaupungin omistamaa
Itäkeskuksen liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (K) tonttia
45176/4, joka on pääosa uutta liikerakennustonttia 45176/7 ja
asuinkerrostalotonttia 45176/8. Tonteilla sijainnut ns. Omekin rakennus
on purettu vuokralaisen toimesta.
Hakemus on kokonaisuudessaan liitteenä 3.
Myytävillä tonteilla voimassa oleva pitkäaikainen maanvuokrasopimus
Kiinteistölautakunta päätti 19.10.1982 (2073 §) vuokrata Meijeriväen
Eläkekassalle Itäkeskuksen tontin 45176/4 liike- ja toimistorakennusta
varten ajaksi 1.7.1982 - 31.12.2040.
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Vuokralaisen nimi muuttui 31.12.1996 Osuusmeijerien Eläkekassaksi
(Omek), ja vuokraoikeuden siirto Kesko Oyj:lle kirjattiin Helsingin
käräjäoikeudessa 31.8.2000.
Myytäviä tontteja koskeva varauspäätös
Kiinteistölautakunta päätti viimeksi 11.12.2014 (618 §) jatkaa Kesko
Oyj:n Itäkeskuksen tonttien 45173/23 ja 45176/6-8 varausta hotelli-,
elokuva- ja liikekeskuksen, jalankulkuyhteyksien sekä
asuinkerrostalojen suunnittelua varten 30.11.2015 saakka.
Varausehtojen mukaan varauksensaajan on mm. suunniteltava entisen
asemakaavan nro 11980 mukainen katualue (Hansakuja), joka
uudessa asemakaavan muutoksessa nro 12024 on osa myytävää
liiketonttia 45176/7. Hankkeen liittymisestä Hansasillan alueeseen
sovitaan erikseen.
Entisen Hansakujan katualueella sijaitsee olemassa oleva
kiinteistöviraston tilakeskuksen omistama rakennus porrasaula- ja
liiketiloineen (enintään 100 k-m²), jonka kautta tapahtuu jalankulku ja
tasonvaihto Kiinteistö Oy Hansasillalle (kaupungin omistama yhtiö)
pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella vuokratulle liiketontille
45175/2 ja edelleen Itäväylän ja Itäkadun yli Itiksen
kauppakeskukseen.
Varauspäätös on liitteenä 4.
Asemakaavan muutos nro 12024
Kesko Oyj:n aloitteesta tehty asemakaavan muutos nro 12024 on tullut
voimaan 7.6.2013. Kaavamuutos mahdollistaa uuden Itäkeskuksen KCitymarketin laajentamisen myös entiselle Omekin tontille 45176/4.
Kaavamuutoksessa Omekin tontista 45176/4 ja entisestä Hansakujasta
on muodostettu liikerakennusten korttelialueen (KM-1) tontti 45176/7 ja
asuinkerrostalojen korttelialueen (AK-2) tontti 45176/8.
Liikerakennustontin 45176/7 rakennusoikeus on 6 000 k-m².
Asuinkerrostalotontin 45176/8 rakennusoikeus on merkitty lukusarjalla
1 300 + 8 400, josta ensimmäinen luku ilmoittaa liikekerrosalan ja
jälkimmäinen asuinkerrosalan enimmäismäärän.
Tontit on merkitty kiinteistörekisteriin 5.6.2015.
Kopio kaavakartasta on liitteenä 5.
Tonttien myynti ja ehdot
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Asemakaavan toteuttamiseksi on perusteltua myydä Kiinteistö Oy
Helsingin Itäkeskukselle hakemukseen ja kaavamuutokseen perustuen
liikerakennustontti 45176/7 ja asuntotontti 45176/8 uuden
liikekeskuksen rakentamista varten.
Liikerakennustontin 45176/7 (KM-1, 6 000 k-m²) kauppahinnaksi on
neuvoteltu 3 000 000 euroa, mikä vastaa yksikköhintaa 500 euroa/km². Asuntotontin (AK-2) 45176/8 kauppahinnaksi on sovittu
6 110 000 euroa, mikä vastaa liikekerrosalan (1 300 k-m²) osalta
yksikköhintaa 500 euroa/k-m² ja asuntokerrosalan (8 400 k-m²) osalta
yksikköhintaa 650 euroa/k-m². Kerrosalahinnat vastaavat Itäkeskuksen
alueen käypää liike- ja asuinrakennusoikeuden hintaa.
Myytävillä tonteilla voimassa oleva Kesko Oyj:n pitkäaikainen
maavuokrasopimus nro 12341 tullaan merkitsemään hakemuksen
mukaisesti päättyväksi kauppakirjojen allekirjoittamispäivänä.
Muutoin kaupoissa noudatettaisiin kauppakirjoista ilmeneviä
kaavamuutoksen toteuttamiseksi sovittuja ehtoja sekä
kiinteistölautakunnan tavanomaisia myyntiehtoja ja mahdollisesti
päättämiä lisäehtoja.
Esittelijä pitää tonttien käypään hintaan perustuvaa myyntiä
perusteltuna paitsi elinkeinopoliittisesti syistä myös kiinteistötoimelle
asetetun maanmyyntitavoitteen saavuttamiseksi.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Kauppakirja 45176/7
Kauppakirja 45176/8
Hakemus
Varauspäätös
Asemakaavan muutos nro 12024

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Ostaja
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kaupunginhallitus

Päätöshistoria
Kiinteistölautakunta 01.10.2015 § 427
HEL 2015-007300 T 10 01 01 01

Kiinteistökartta 93/677 504, Gotlanninkatu

Esitys
Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta
oikeutettaisiin myymään Kiinteistö Oy Helsingin Itäkeskukselle
Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan (Vartiokylä) korttelin nro 45176
tontti nro 7 (pinta-ala 4 240 m², osoite Gotlanninkatu) 3 000 000 euron
kauppahinnasta liitteenä nro 4 olevasta kauppakirjasta ilmenevin
ehdoin ja tontti nro 8 (pinta-ala 1 877 m², osoite Gotlanninkatu)
6 110 000 euron kauppahinnasta liitteenä nro 5 olevasta kauppakirjasta
ilmenevin ehdoin sekä tekemään kauppakirjoihin mahdollisia vähäisiä
tarkistuksia ja lisäyksiä.
(L1145-11)
Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen
Lisätiedot
Esko Patrikainen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 36471
esko.patrikainen(a)hel.fi
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§ 971
Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
Länsisalmen tilaa R:no 1:5 koskevasta
poikkeamispäätöshakemuksesta (Pikku Niinisaari)
HEL 2013-002510 T 10 04 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Kesämaan
poikkeamispäätöshakemuksesta seuraavan hakemusta puoltavan
lausunnon:
Kiinteistö Oy Kesämaa pyytää 19.2.2013 (hakemus päivätty 6.2.2013,
piirustukset päivätty 7.12.2012) poikkeamislupaa 54. kaupunginosan
(Vuosaari), Länsisalmen kylän 417 tilalle RN:o 1:5 (Pikku Niinisaari).
Hakijan tarkoituksena on uuden, talvilämpimän vapaa-ajan
rakennuksen (73,15 m²) rakentaminen ranta-alueelle, jolla ei ole
voimassa rakentamiseen oikeuttavaa kaavaa.
Hakija perustelee hakemustaan sillä, että poikkeamista rantakaavasta
tukee se, että alueelle on suunnitteilla asemakaava samalla kun
naapurikiinteistöille on rakennettu uusia loma-asuntoja.
Hakemus koskee ranta-aluetta, jolla ei ole asemakaavaa tai sellaista
oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty
yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen
perusteena. Haettu toimenpide on siten vastoin maankäyttö- ja
rakennuslain 72 §:n 1 (ja 2) momenttia.
Hakemus koskee aluetta, jolle asemakaavan muuttaminen tai
laatiminen on vireillä, ja jolla voimassa ollut maankäyttö- ja
rakennuslain 53 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto on päättynyt
22.1.2015.
Rannalle voidaan rakentaa poikkeamispäätöksin, jos maankäyttö- ja
rakennuslain 171 ja 172 §:n edellyttämät edellytykset täyttyvät
(poikkeaminen rannan suunnittelutarpeesta).
Selostus
Alue on ranta-aluetta, jolla ei toistaiseksi ole voimassa olevaa
asemakaavaa.
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Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003) alue
on virkistysaluetta, jolla on lisäksi merkintä "ra", loma-asuminen.
Saaren lounasosassa sijaitsee luonnonsuojelualue.
Uudenmaan maakuntakaavassa Pikku Niinisaari on merkitty
virkistysalueeksi. Saari sisältyy myös pääkaupunkiseudun rannikko- ja
saaristovyöhyke -rajaukseen.
Pikku Niinisaari sisältyy Itäisen saariston alueeseen, jonka
asemakaavan laatiminen on vireillä.
Kaupunkisuunnittelulautakunta on 7.10.2014 esittänyt
kaupunginhallitukselle 9.9.2014 päivätyn Itäisen saariston
asemakaavaehdotuksen nro 12300 (osat A-K ) hyväksymistä ja
pyytänyt ehdotuksesta tarvittavat lausunnot. Samalla lautakunta esitti,
että Itäistä saaristoa koskevien luonnon- ja metsänhoidollisten
toimenpiteiden tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
ja edistäminen. Toimenpiteet eivät saa vaarantaa saarten luonto- ja
virkistysarvoja.
Asemakaavaehdotus on pidetty yleisesti nähtävillä 5.12.2014 12.1.2015.
Asemakaavaehdotuksen mukaan tontti on RA/s-aluetta (lomaasuntojen korttelialue, joka on kulttuurihistoriallisesti,
rakennustaiteellisesti ja/tai maisemakulttuurin kannalta arvokas).
Tontinjako tulee tehdä tavalla, joka kunnioittaa em. arvoja. Tontin
tehokkuusluku (e) on 0,04.
Hakemuksen kohteena olevalla tilalla 1:5 on kolme aikaisemmin
rakennettua loma-asuinrakennusta. Nämä ovat kooltaan 150 k-m2 ja
108 k-m2, kolmannesta ei ole pinta-alatietoa. Näiden lisäksi tilalla on
saunarakennus ja talousrakennuksia, joista ei ole pinta-alatietoja.
Tilan rakennuksista kolme on kaavaehdotuksessa esitetty suojeltavaksi
merkinnöin, sr-2 (Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti
arvokas rakennus), sr-3 (Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus) ja sr
(suojeltava rakennus). Tilan alueella ei ole arvokkaiksi luokiteltuja tai
suojeltuja luontokohteita.
Uudisrakentamisen sijoittamista asemakaavaehdotuksessa ohjataan
mm. seuraavin määräyksin: Rakennukset pitää muotonsa ja
sijoituksensa puolesta sovittaa olemassa oleviin rakennuksiin,
maastoon ja kasvillisuuteen. Pikku Niinisaareen sijoittuvan
rakentamisen osalta on lisäksi annettu määräys Vuosaaren sataman ja
meriliikenteen huomioon ottamisesta rakennusten suunnittelussa ja
toteuttamisessa.
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Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen 26 § mukaan rakennukset ja
rakennelmat on sijoitettava vähintään 20 metrin päähän
keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.
Tilan pinta-ala on 17 760 m2. Asemakaavan muutosehdotuksen
mukainen rakennusoikeus tehokkuudella 0,04 on kokonaisuudessaan
710,4 k-m2, josta 258 k-m2 (tiedossa oleva) on jo käytetty.
Asemakaavan muutosehdotuksen mukaista rakennusoikeutta on
jäljellä korkeintaan 452,4 k-m2.
Hakijan tarkoituksena on rakentaa tilalle uusi vapaa-ajan rakennus,
jonka pinta-ala on 73,15 m2. Rakennuspaikka sijoittuu tilan
kaakkoisosaan.
Rakennussuunnitelmat noudattavat vireillä olevaa
asemakaavaehdotusta. Rakennukset on suunnitelmissa sijoitettu
vähintään 20 metrin päähän rantaviivasta.
Osallisten kuuleminen
Hakijat ovat kuulleet naapurit itse. Selvitys naapureiden kuulemisesta
sekä naapureiden suostumukset on liitetty hakemusasiakirjoihin.
Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole
vaikutuksia laajemmalle.
Lausunto
Haettu toimenpide voidaan toteuttaa, koska rakennussuunnitelmat
noudattavat käsittelyssä olevaa asemakaavaehdotusta.
Poikkeaminen voidaan myöntää seuraavilla ehdoilla:
 Rakennukset tulee rakentaa käsittelyssä olevan
asemakaavaehdotuksen (nro 12300) sekä Helsingin kaupungin
rakennusjärjestyksen mukaisesti.
Poikkeamisen erityinen syy on asemakaavan toteutumisen edistäminen
ja tontin tai rakennusalan tarkoituksenmukainen rakentaminen tai
käyttö.
Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan
toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä
vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista
koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään
johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta
merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Ympäristökartta
Asemapiirros
Hakemusasiakirjat
Asemakaavaehdotuksen nro 12300 kartta osa J, päivätty 9.9.2014
Asemakaavaehdotuksen nro 12300 kartta osa K (määräykset), päivätty
9.9.2014
Asemakaavaehdotuksen nro 12300 selostus, päivätty 9.9.2014,
päivitetty Kslk:n 7.10.2014 päätöksen mukaiseksi

6

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Hakija

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Esittelijä toteaa, että 1.1.2011 voimaan tuleen lain 1257/2010 (Laki
kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta) mukaan
poikkeuksen rakentamisesta tai muuta toimenpidettä koskevista
säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista, lukuun
ottamatta ranta-alueelle haettua poikkeamista, myöntää Helsingin
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kaupunki. Tämän vuoksi kaupunginhallitus antaa kyseisestä
hakemuksesta lausunnon Uudenmaan ELY -keskukselle, jolla on
toimivalta poikkeamisen ratkaisussa.
Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa lausunnossaan 11.9.2015
hakemusta.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Ympäristökartta
Asemapiirros
Hakemusasiakirjat
Asemakaavaehdotuksen nro 12300 kartta osa J, päivätty 9.9.2014
Asemakaavaehdotuksen nro 12300 kartta osa K (määräykset), päivätty
9.9.2014
Asemakaavaehdotuksen nro 12300 selostus, päivätty 9.9.2014,
päivitetty Kslk:n 7.10.2014 päätöksen mukaiseksi

6

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Hakija

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano

Tiedoksi
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistövirasto
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Rakennusvalvontavirasto

Päätöshistoria
Kaupunkisuunnitteluvirasto 11.9.2015
HEL 2013-002510 T 10 04 01

Rakvv 54-451-13-S, Ksv 1066

Hakija
Kiinteistö Oy Kesämaa (jättöpäivämäärä 19.2.2013)
Rakennuspaikka
417. kaupunginosan (Pikku Niinisaari) tila RN:o 1:5
Haettu toimenpide
Uuden, talvilämpimän vapaa-ajan rakennuksen (73,15 m²)
rakentaminen ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa rakentamiseen
oikeuttavaa kaavaa.
Hakija perustelee hakemustaan sillä, että poikkeamista rantakaavasta
tukee se, että alueelle on suunnitteilla asemakaava samalla kun
naapurikiinteistöille on rakennettu uusia loma-asuntoja.
Säännökset, joista poiketaan
Hakemus koskee aluetta, jolle asemakaavan muuttaminen tai
laatiminen on vireillä, ja jolla voimassa ollut maankäyttö- ja
rakennuslain 53 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto on päättynyt
22.1.2015.
Hakemus koskee ranta-aluetta, jolla ei ole asemakaavaa tai sellaista
oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty
yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen
perusteena. Haettu toimenpide on siten vastoin maankäyttö- ja
rakennuslain 72 §:n 1 (ja 2) momenttia.
Haetusta poikkeamisesta päättäminen on 1.1.2011 voimaan tulleen
kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain
perusteella siirretty Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta kaupunginhallitukselle päätettäväksi.
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Selostus
Alue on ranta-aluetta, jolla ei toistaiseksi ole voimassa olevaa
asemakaavaa.
Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003) alue
on virkistysaluetta, jolla on lisäksi merkintä "ra", loma-asuminen.
Saaren lounasosassa sijaitsee luonnonsuojelualue.
Uudenmaan maakuntakaavassa Pikku Niinisaari on merkitty
virkistysalueeksi. Saari sisältyy myös pääkaupunkiseudun rannikko- ja
saaristovyöhyke -rajaukseen.
Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt aluetta koskevan, vireillä
olevan asemakaavaehdotuksen (Itäinen saaristo, nro 12300)
7.10.2014, ja pyytänyt ehdotuksesta tarvittavat lausunnot.
Vireillä olevan asemakaavan mukaan tontti on RA/s-aluetta (lomaasuntojen korttelialue, joka on kulttuurihistoriallisesti,
rakennustaiteellisesti ja/tai maisemakulttuurin kannalta arvokas).
Tontinjako tulee tehdä tavalla, joka kunnioittaa em. arvoja. Tontin
tehokkuusluku (e) on 0,04.
Kaksi tilan loma-asuinrakennuksista on merkitty vireillä olevassa
kaavaehdotuksessa suojelumerkinnöin, sr-2 (Rakennustaiteellisesti ja
kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus) sekä sr-3
(Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus).
Samalla tilalla 1:5, johon uudisrakennus sijoittuu, on kolme
aikaisemmin rakennettua rakennusta, (150 k-m2 ja 108 k-m2) sekä
loma-asuinrakennus, jonka pinta-alatietoa ei ole) sekä saunarakennus
(ei pinta-alatietoa) ja niiden lisäksi talousrakennuksia (ei pintaalatietoja).
Hakijan tarkoituksena on rakentaa paikalle uusi vapaa-ajan rakennus,
jonka pinta-ala on 73,15 m2.
Tilan pinta-ala on 17 760 m2. Tilan rakennusoikeus tehokkuudella 0,04
on kokonaisuudessaan 710,4 k-m2, josta 258 k-m2 (tiedossa oleva) on
jo käytetty. Rakennusoikeutta on jäljellä korkeintaan 452,4 k-m2.
Rakennussuunnitelmat noudattavat vireillä olevaa
asemakaavaehdotusta. Rakennukset on suunnitelmissa sijoitettu
vähintään 20 metrin päähän rantaviivasta.
Osallisten kuuleminen
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Hakijat ovat kuulleet naapurit itse. Selvitys naapureiden kuulemisesta
sekä naapureiden suostumukset on liitetty hakemusasiakirjoihin.
Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole
vaikutuksia laajemmalle.
Lausunto
Haettu toimenpide voidaan toteuttaa, koska rakennussuunnitelmat
noudattavat käsittelyssä olevaa asemakaavaehdotusta.
Poikkeamisen erityinen syy on asemakaavan toteutumisen edistäminen
ja tontin tai rakennusalan tarkoituksenmukainen rakentaminen tai
käyttö.
Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan
toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä
vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista
koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään
johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta
merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta.
Lisätiedot
Terhi Kuusisto, arkkitehti, puhelin: 310 37347
terhi.kuusisto(a)hel.fi
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§ 972
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla
40 ja 41 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
asuntotuotantotoimikunta
kaupunkisuunnittelulautakunta
kiinteistölautakunta
asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

30.9.2015
29.9. ja 6.10.2015
1.10.2015
6.10.2015

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 961, 963, 965, 966,
967, 968, 969, 971 ja 972 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 960, 962, 964 ja 970 §: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
tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan
päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos
oikaisuvaatimusajan 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
kaupunginhallitus.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)
(09) 310 13703 (Sivistystoimi)
(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava






päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
oikaisuvaatimuksen tekijä
millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu
tekemään vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Kaupunginhallitus

Tatu Rauhamäki
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Arja Karhuvaara

Marcus Rantala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 20.10.2015.
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