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§

Asia

650

Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

651

Asia/2

V 7.11.2018, Sosiaali- ja terveystoimen välinehuoltotoiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymälle

652

Asia/3

V 7.11.2018, Tattariharjun eritasoliittymän asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12480)

653

Asia/4

V 7.11.2018, Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta

654

Asia/5

Toimivallan siirtäminen rahoitusjohtajalle soitinlainojen myöntämisessä

655

Asia/6
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656
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Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2019-2022

658

Asia/9

Helsingin ja Turun yhteinen Itämeri-toimenpideohjelma 2019–2023

659

Asia/10

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle jätteen lajittelulaitosta
koskevasta ympäristölupahakemuksesta

660

Asia/11

Historiatoimikunnan varajäsenen valinta

661

Asia/12

Kaupunginvaltuuston 10.10.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

662

Asia/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 650
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Nasima
Razmyarin ja Marcus Rantalan sekä varatarkastajiksi Paavo Arhinmäen ja Wille Rydmanin.
Esittelijä
varapuheenjohtaja
Otso Kivekäs

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
varapuheenjohtaja
Otso Kivekäs

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 651
V 7.11.2018, Sosiaali- ja terveystoimen välinehuoltotoiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle
HEL 2018-009039 T 00 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä 1 olevan sopimuksen sosiaali- ja
terveystoimen välinehuoltotoiminnan siirtämisestä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 7.1.2019 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Liikkeenluovutussopimus
Liikkeenluovutussopimusliite 2 a Välinehuollon laitteet
Liikkeenluovutussopimusliite 2 b Välinehuollon irtain
Liikkeenluovutussopimusliite 3 Sopimukset
Liikkeenluovutussopimusliite 5 Tilat ja vuokrat
Liikkeenluovutussopimusliite 4 Helsingin kaupungin ja HUSin yhteistoimintasopimus välinehuollosta
Yhteistoimintasopimusliite 1 Palvelukuvaus
Yhteistoimintasopimusliite 2 Hintaliite
Yhteistoimintasopimusliite 3 Helsingin kaupungin Tietoturvallisuusliite
Palvelukuvausliite 1 Asiakkaat ja yhteystiedot
Palvelukuvausliite 2 Välinehuollon kuljetustaulukko
Sopimus henkilöstön siirtymisestä_FINAL

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
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Esitysteksti
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Liite 1
Liite 2
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Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Liite 12
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 12

Siirtyvä henkilöstö

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää 11.9.2018 § 216, että Helsingin
kaupungin sosiaali- ja terveystoimen välinehuoltotoiminta siirretään
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 7.1.2019 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.
Välinehuoltotoimintaan kuuluvat hoitotoimenpiteissä käytettävien instrumenttien ja välineiden huolto-, puhdistus-, pakkaus- ja sterilointipalvelut
Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan kohteille sekä vähäisessä määrin
ulkopuolisille asiakkaille. Välinehuoltotoimintaan kuuluu lisäksi asiantuntijana toimiminen alan kehittämis-, neuvonta- ja ohjaustehtävissä.
Välinehuoltojen yhdistämisen katsotaan vahvistavan molempia toimijoita parantamalla toiminnan tehokkuutta sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Yhdistämisen hyötynä on suuremmassa välinehuoltoyksikössä olevat yhtenäiset toimintatavat ja raportointijärjestelmät, mikä auttaa
kehittämään ja ylläpitämään välinehuoltotoiminnan laatua. Yhdistämisen myötä toimintavarmuus paranee, koska esimerkiksi laiterikoilla tai
yksittäisten henkilöiden poissaoloilla ei ole suurta välitöntä vaikutusta
välinehuollon toimintaan.
Lisäksi taustalla ovat muutokset, joiden myötä Helsingin välinehuollon
asiakkaat ovat jo yhdistyneet tai ovat yhdistymässä HUSiin. Näitä yhdistymisiä ovat Ruskeasuon suun terveydenhuollon osittainen yhdistyminen vuonna 2017 sekä neurologian poliklinikan ja kuntoutustoiminnan yhdistyminen vuonna 2018 HUSiin. Kaupungin päivystystoiminnat
on tarkoitus integroida HUSiin 7.1.2019 alkaen. Myös Ruskeasuon
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suun terveydenhuollon toiminnan suunnitellaan siirtyvän pois nykyisistä
tiloista.
Liikkeenluovutuksessa on kysymys hallinnollisesta uudelleenjärjestelystä ja yhdistämisen tarkoituksena on järjestää välinehuollon palvelut
horisontaalisena yhteistyönä. Luovutuksen seurauksena HUS tuottaa
palvelun kaupungille HUSin perussopimuksen 3 §:n 4 momentin nojalla. Yhteistyötä ohjaavat vain yleiseen etuun liittyvät näkökohdat eikä
yhteistyön tarkoituksena ole osapuolten voiton tavoittelu. Yhdistämisen
arvioidaan tuovan Helsingin kaupungille vuonna 2019 noin 226 000 euron ja vuonna 2020 noin 66 000 euron säästöt verrattuna vuoden 2018
arvioituun toteumaan.
Välinehuoltojen yhdistymisen jälkeen välinehuoltopalvelut jatkuvat nykyisissä toimipisteissä. HUS vuokraa luovutettavaan toimintaan liittyvät
tilat Helsingin kaupungilta. Toimipisteitä keskitetään jatkossa kustannussäästöjen ja toiminnallisten hyötyjen aikaansaamiseksi.
Henkilöstön ja toiminnan siirtyminen
Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaattein niin sanottuina vanhoina työntekijöinä HUSin palvelukseen ja siirtymässä sovelletaan työsopimuslain 10 §:n säännöksiä. Liitteenä 12 on henkilöstön asemaa
koskeva liite.
Liikkeenluovutuksen kohteena olevassa välinehuoltotoiminnassa on 80
vakanssia nimikkeillä välinehuoltaja, osastonhoitaja ja suunnittelija.
Kaikkia vakansseja ei ole täytetty ja jollakin vakanssilla saattaa olla vakinainen työntekijä ja määräaikainen sijainen. Kaikki luovutushetkellä
liikkeenluovutuksen kohteena olevassa toiminnassa olevat henkilöt (lopullinen lukumäärä tarkentuu) siirtyvät HUSin palvelukseen.
Palvelussuhteesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle
työnantajalle. Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevien henkilöiden
palvelussuhde on voimassa, kunnes aiemmin sovittu määräaika päättyy. Henkilöstö siirtyy luovutushetkellä aikaisempia tehtäviään vastaaviin tai saman tasoisiin tehtäviin.
Palvelussuhdeasunnon vuokralaisten asuminen pyritään turvaamaan
kaupungin vuokra-asunnossa määräaikaisten vuokrasopimusten osalta
niiden päättymiseen asti ja toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten osalta joko uudella viiden vuoden määräaikaisella tai toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Asunnon vuokra määritellään
uudelleen.
Toimintojen siirtymistä on käsitelty henkilöstön kanssa yhteistoimintakokouksissa ja toimialan henkilöstötoimikunnassa. Henkilöstön asemaa
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koskeva liite on laadittu yhteistyössä pääsopijajärjestöjen edustajien
kanssa. Kaupungin henkilöstötoimikunta käsitteli asiaa 10.9.2018. Henkilöstötoimikunnan pöytäkirja liitteineen on oheismateriaalina.
Luovutettavaan toimintaan liittyvä korvausarvio on yhteensä noin
382 000 euroa, joka muodostuu käyttöomaisuuskorvauksesta (noin
200 000 euroa) ja investointikorvauksesta (noin 182 000 euroa). Korvaussumma vahvistuu Helsingin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen
valmistuttua.
Jos toiminnan luovutuksesta tulisi suoritettavaksi arvonlisä- ja/tai varainsiirtoveroa, HUS sitoutuu maksamaan veroseuraamukset liikkeenluovutussopimuksen mukaisesti.
Liikkeenluovutus on huomioitu kaupungin vuoden 2019 talousarvion
valmistelussa.
Helsingin kaupungin hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 14 kohdan mukaan
kaupunginvaltuusto päättää perusterveydenhuollon jonkin osa-alueen
ja erikoissairaanhoidossa jonkin erikoisalan sekä tietyn, suuruudeltaan
merkittävän väestönosan joidenkin terveyspalvelujen tuottamisen aloittamisesta ja lopettamisesta kaupungin omana toimintana.
Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä kehottaa sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajaa allekirjoittamaan liikkeenluovutussopimuksen ja tekemään sopimukseen allekirjoittamisen yhteydessä tarvittavat tekniset ja vähäiset muutokset sekä oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimialan huolehtimaan luovutettavia
palveluja koskevasta yhteistoiminnasta käytännön järjestelyineen.
Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian henkilöstöosaston,
talous- ja suunnitteluosaston sekä oikeuspalvelujen kanssa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
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7
8
9
10
11
12

mintasopimus välinehuollosta
Yhteistoimintasopimusliite 1 Palvelukuvaus
Yhteistoimintasopimusliite 2 Hintaliite
Yhteistoimintasopimusliite 3 Helsingin kaupungin Tietoturvallisuusliite
Palvelukuvausliite 1 Asiakkaat ja yhteystiedot
Palvelukuvausliite 2 Välinehuollon kuljetustaulukko
Sopimus henkilöstön siirtymisestä_FINAL

Oheismateriaali
1
2

Pöytäkirja 09 2018
Liite 1 JHL ja Tehyn lausunto htk_Välinehuollo liikkeenluovutukseen
10.9.2018

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Siirtyvä henkilöstö
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Liite 12
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Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 12

Tiedoksi
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Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.09.2018 § 216
HEL 2018-009039 T 00 00 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti
- hyväksyä omalta osaltaan Helsingin kaupungin välinehuoltotoiminnan
siirtämisen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Leikkaussalit, teho- ja kivunhoidon tulosyksikön välinehuoltoon (jatkossa HUS)
7.1.2019 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti sekä
- esittää siirron hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.
Käsittely
11.09.2018 Ehdotuksen mukaan
Välinehuoltopäällikkö Anneli Lintuluoto oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Anneli Lintuluoto, välinehuoltopäällikkö, puhelin: 310 47431
anneli.lintuluoto(a)hel.fi
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§ 652
V 7.11.2018, Tattariharjun eritasoliittymän asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12480)
HEL 2016-009691 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy 38. kaupunginosan (Malmi, Tattariharju)
liikenne- ja suojavirheraluetta, 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Jakomäki) liikenne- ja suojaviheraluetta, 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kivikko) liikenne-, erityis- ja suojaviheraluetta sekä kaupunginosan rajaa
koskevan asemakaavan ja 38. kaupunginosan (Malmi, Tattariharju)
korttelin 38171 tontteja 28, 29 ja 30 sekä liikenne-, katu-, puisto- ja virkistysaluetta, 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Jakomäki) liikennealuetta, 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kivikko) korttelin 47046 tonttia 37,
korttelin 47098 tonttia 5, korttelia 47099 sekä katu- ja liikennealuetta
koskevan asemakaavan muutoksen 21.11.2017 päivätyn ja 12.6.2018
muutetun piirustuksen numero 12480 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Käsittely
Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että siihen lisätään 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Jakomäki) liikennealue.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7
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Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12480 kartta,
päivätty 21.11.2017, muutettu 12.6.2018
Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12480 selostus, päivätty
21.11.2017, muutettu 12.6.2018
Liikennesuunnitelma (piir.nro 6772)
Tehdyt muutokset
Tilastotiedot
Vuorovaikutusraportti 21.11.2017, täydennetty 12.6.2018
Ote Valtatie 4 Lahdenväylän Tattarisillan eritasoliittymän aluevaraussuunnitelmasta suunnitelmakartta, osa 1 (12.6.2018)
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Ote Valtatie 4 Lahdenväylän Tattarisillan eritasoliittymän aluevaraussuunnitelmasta suunnitelmakartta, osa 2 (12.6.2018)
Ote Valtatie 4 Lahdenväylän Tattarisillan eritasoliittymän aluevaraussuunnitelmasta suunnitelmakartta, osa 3 (12.6.2018)
Osa päätöshistoriaa

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

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy 38. kaupunginosan (Malmi, Tattariharju)
liikenne- ja suojavirheraluetta, 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Jakomäki) liikenne- ja suojaviheraluetta, 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kivikko) liikenne-, erityis- ja suojaviheraluetta sekä kaupunginosan rajaa
koskevan asemakaavan ja 38. kaupunginosan (Malmi, Tattariharju)
korttelin 38171 tontteja 28, 29 ja 30 sekä liikenne-, katu-, puisto- ja virkistysaluetta, 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kivikko) korttelin 47046
tonttia 37, korttelin 47098 tonttia 5, korttelia 47099 sekä katu- ja liikennealuetta koskevan asemakaavan muutoksen 21.11.2017 päivätyn ja
12.6.2018 muutetun piirustuksen numero 12480 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
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Tiivistelmä
Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee alueita Lahdenväylällä ja
Porvoonväylällä Kehä 1:n liittymästä koilliseen sekä alueita Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueilla.
Asemakaava mahdollistaa uuden eritasoliittymän Lahdenväylälle sekä
Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueiden välisen kadun rakentamisen,
mikä parantaa alueen saavutettavuutta merkittävästi. Samanaikaisesti
kaavoituksen kanssa väylille on laadittu aluevaraussuunnitelma tieosuuden toimivuuden parantamiseksi. Tiealue on asemakaavassa rajattu aluevaraussuunnitelman mukaiseksi.
Jatkosuunnittelussa Tattarisillan nimeksi on muutettu Ilmasilta ja Tattarisillantien nimeksi Ilmasillantie. Kaavahankkeen nimi on säilytetty ennallaan.
Asemakaavan muutoksessa otetaan huomioon julkisen liikenteen, pyöräilyn ja autoilun yhteystarpeet Malmin lentokentän alueelle. Ilmasillan
poikki on suunnitteilla säteittäinen pikaraitiotieyhteys Helsingin keskustasta ja poikittainen runkolinja Jokeri 2 Vuosaaresta Myyrmäkeen. Alueelle suunnitellaan pyöräily-yhteydet osaksi baanaverkostoa. Puistosilta Kivikon ulkoilupuistosta muodostaa uuden jalankulku- ja pyöräilyreitin Malmin ja Kivikon välille ja tukee alueen ekologisia yhteyksiä. Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piirustus numero 6772), jossa esitetään toiminnot Ilmasillantielle ja Kivikonlaidalle.
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että liikenneyhteydet ja alueen saavutettavuus kaikilla liikennemuodoilla paranevat
merkittävästi. Lahdenväylän muodostama estevaikutus kaupunkirakenteessa pienenee.
Esittelijän perustelut
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu on voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan 2002 mukainen.
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Malmin lentokentän alueen
kaavarungon (Kslk 1.12.2015, muutettu 29.11.2016) jatkossa laadittavien asemakaavojen, asemakaavamuutosten ja poikkeamispäätösten
pohjaksi.
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Suunnittelualueen maisemaa hallitsevat suurimittakaavaiset moottoritiet Lahdenväylä ja Porvoonväylä. Niiden reuna-alueet ovat pääsääntöisesti metsäistä maantien suojavyöhykettä. Maantiealueen sivuilla sijaitPostiosoite
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sevat osin rakentamattomat Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueet. Ilmasillantien linjauksen kohdalla teollisuustonttien välissä on metsäinen
ja kallioinen puistoalue, jossa sijaitsee Tattariharjun maanalaiset hiekkasiilot. Väylien risteysalueella sijaitsee ensimmäisen maailmansodan
linnoituslaitteita. Suunnittelualueen pohjoisosa on Tattarisuon pohjavesialuetta
Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1964-2009. Asemakaavoissa alue on merkitty teollisuus ja varastorakennusten korttelialueeksi, liikennealueeksi sekä katu- ja puistoalueeksi. Osa alueesta
on asemakaavoittamatonta.
Tiealueet ovat pääosin valtion omistuksessa. Helsingin kaupunki omistaa loput kaava-alueesta. Kaavoitus on tullut vireille kaupungin aloitteesta.
Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja vuorovaikutussuunnitelman mukaisesti.
Muistutukset
Kaavaehdotuksesta tehtiin yksi muistutus.
Lausunnot
Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun
liikenne -kuntayhtymän (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), kaupunginmuseon ja pelastuslautakunnan lausunnot.
Helen Sähköverkko Oy esitti lausunnossaan, että asemakaavan muutosalueen pohjoisosassa on tiealueella noin 500 metrin matkalla Helen
Sähköverkon keskijännitekaapelia (20 kV). Tiealueella ja suojaviheralueella tulisi tehdä asemakaavaan johtoaluemerkintä.
HSL esitti lausunnossaan, että liikennesuunnitelmassa ei ole pysäkkivarauksia raitioliikennettä mahdollisesti täydentäville bussiliikenteelle.
Pysäkkivaraukset tulee osoittaa sekä Tattarisilta- että Kivikonlaita kaduille. Kaavassa tulisi myös varautua välivaiheen järjestelyihin tilanteessa, jossa raitiotietä ei vielä ole. Tällöin keskustan suunnasta Malmin lentokentän alueelle kulkeva bussiliikenne tarvitsee pysäkin Tattarisillantielle.
HSY toteaa lausunnossaan, että pohjavedenottamon yhteydessä on
myös paineenkorotusasema. Asemakaavamerkintää tulee täydentää
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muotoon pohjavedenottamo ja paineenkorotusasema. Vesihuoltoverkostoa varten on osin merkitty johtokujat mutta osin ne puuttuvat. Pohjavedenottamolle/paineenkorotusasemalle johtavaa ja sieltä lähtevää
vesijohtoa varten ei ole merkitty johtokujaa. Vesijohtoa varten tulee
merkitä vähintään kuusi metriä leveä johtokuja. Lisäksi pohjavedenottamon/paineenkorotusaseman huoltoajoyhteys tulee merkitä kaavaan.
ELY-keskus esitti lausunnossaan, että puistosiltaan liittyvien maatäyttöjen sijoittaminen tiealueelle on mahdollista kun varmistetaan, ettei niistä
ole haittaa tienpidolle tai hulevesijärjestelyille. Kaava-aineistoa tulee
tarkentaa koskeeko kaava-alueen pohjoisosassa, Lahdenväylän länsireunalle osoitettu melueste olemassa olevaa meluestettä, uuden rakentamista vai nykyisen meluesteen parantamista. Muinaismuistojen merkitsemistapa tiealueella on mahdollinen ja muinaismuistolain suojelemat kohteet otetaan huomioon tarkemmassa suunnittelussa. Mikäli
pohjavedenottamolle ei ole löydettävissä muuta sijoituspaikkaa, voi se
jäädä tiealueelle. Pohjavesialueen rajat on syytä esittää kaavassa. Latvusyhteys moottoritien yli tulee turvata. Asemakaava selostuksessa
mainittu säilytettävä ja kehitettävä liito-oravien latvusyhteys tulee merkitä velvoittavaksi kaavamerkinnäksi.
Kaavamääräyksiin on lisättävä määräykset meluntorjunnasta liike- ja
toimistohuoneissa korttelialueilla T- ja TT. Myymälätilojen osalta kaavamääräystä tulee tarkentaa niin, ettei Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa määritelty vähittäiskaupan myymälöiden seudullinen kokoraja
ylity. Kaavamääräyksiä on syytä tarkentaa niin, että myymälätilan rakentaminen sidotaan rakennettuun kerrosalaan ja palvelemaan pääkäyttötarkoitusta. Näin alueelle ei voi tulla pelkästään myymälätiloja.
Kaupunginmuseo esitti lausunnossaan, että myös Lahdenväylän eteläpuolella Kivikossa olevat yhdystien osuudet tulee merkitä asemakaavaan smd-merkinnällä.
Pelastuslautakunta esitti lausunnossaan, että raitiokiskojen ympäristö
tulee suunnitella siten, että sitä voidaan tarvittaessa käyttää hälytysajoon.
Kustannukset
Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa seuraavasti
Johtosiirrot (Kivikonlaita)
Hiekkasiilojen edellyttämät muutokset
Tattarisillan eritasoliittymä ja Tattarisillantie
Malmin puistosilta
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Kivikonlaita
Yhteensä

3,5 milj. euroa
45 – 50 milj. euroa

Asemakaava liittyy Lahdenväylän osalta käynnissä olevaan Lahdenväylän parannustoimenpiteiden suunnitteluun. Laaditussa aluevaraussuunnitelmassa on arvioitu edellä esitettyjen lisäksi kustannuksia Lahdenväylä, Porvoonväylän ja Kehä I osalta yhteensä noin 43 miljoonaa
euroa. Kustannusten jako tienpitäjän ja kaupungin kesken ratkaistaan
jatkosuunnittelussa.
Asemakaavaan ja asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset
Lausunnoissa ja muistutuksessa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty kaavaehdotuksen viimeisessä luvussa ja ne on koottu myös Tehdyt muutokset -liitteeseen.
Lopuksi
Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piirustus
nro 6772, liite 3), jossa esitetään toiminnot Ilmasillantielle ja Kivikonlaidalle.
Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan tarkistetun esityksen
mukainen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
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Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12480 kartta,
päivätty 21.11.2017, muutettu 12.6.2018
Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12480 selostus, päivätty
21.11.2017, muutettu 12.6.2018
Liikennesuunnitelma (piir.nro 6772)
Tehdyt muutokset
Tilastotiedot
Vuorovaikutusraportti 21.11.2017, täydennetty 12.6.2018
Ote Valtatie 4 Lahdenväylän Tattarisillan eritasoliittymän aluevaraussuunnitelmasta suunnitelmakartta, osa 1 (12.6.2018)
Ote Valtatie 4 Lahdenväylän Tattarisillan eritasoliittymän aluevaraussuunnitelmasta suunnitelmakartta, osa 2 (12.6.2018)
Ote Valtatie 4 Lahdenväylän Tattarisillan eritasoliittymän aluevaraussuunnitelmasta suunnitelmakartta, osa 3 (12.6.2018)
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Osa päätöshistoriaa

1
2

Sijaintikartta
Ilmakuva

Oheismateriaali

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

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunta
Pelastuslautakunta
Asemakaavoitus
Kaupunginmuseo

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 12.06.2018 § 324
HEL 2016-009691 T 10 03 03
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Hankenumero 4844_3 4844_11

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
 21.11.2017 päivätyn ja 12.6.2018 muutetun asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12480 hyväksymistä. Asemakaava koskee 38. kaupunginosan (Malmi, Tattariharju) liikenne- ja suojaviheraluetta, 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Jakomäki) liikenneja suojaviheraluetta, 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kivikko) liikenne-, erityis- ja suojaviheraluetta sekä kaupunginosan rajaa ja asemakaavan muutos koskee 38. kaupunginosan (Malmi, Tattariharju)
korttelin 38171 tontteja 28, 29 ja 30 sekä liikenne-, katu-, puisto- ja
virkistysaluetta, 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Jakomäki) liikennealuetta, 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kivikko) korttelin 47046
tonttia 37, korttelin 47098 tonttia 5, korttelia 47099 sekä katu- ja liikennealuetta.
Lisäksi lautakunta päätti
 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutukseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila
Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
Käsittely
12.06.2018 Ehdotuksen mukaan
Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro
18 kokouksen asiana nro 6.
28.11.2017 Ehdotuksen mukaan
21.11.2017 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Valtteri Heinonen, arkkitehti, puhelin: 310 64795
valtteri.heinonen(a)hel.fi
Topi Vuorio, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37193
topi.vuorio(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37252
mikko.juvonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 09.01.2018 § 11
HEL 2016-009691 T 10 03 03

Lausunto
Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon koskien Tattarisillan eritasoliittymän asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta nro
12480:
Raitiotiekiskojen ympäristö tulee suunnitella siten, että sitä voidaan tarvittaessa käyttää hälytysajoon.
Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236
katja.seppala(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo
Kulttuuriperintöyksikkö 3.1.2018
HEL 2016-009691 T 10 03 03

Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoitus on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Tattarisillan eritasoliittymän asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta Malmin (38. ko), Mellunkylän (47. ko) ja Suurmetsän kaupunginosissa (41. ko). Kaupunginmuseo lausuu asiasta
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.
Asemakaava-alueeseen kuuluu Lahdenväylän ja Porvoonväylän alue
Kehä 1:n liittymästä koilliseen sekä alueita Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueilla. Asemakaava mahdollistaa uuden eritasoliittymän rakentamisen Lahdenväylälle sekä Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueiden
välisen kadun rakentamisen. Uusi Tattarisillantie yhdistää Kivikonlaidan
ja Tattariharjuntien toisiinsa, mikä parantaa merkittävästi alueen saavutettavuutta.
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Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu Tattarisillan eritasoliittymän liikennesuunnitelma. Katualueille varataan tila raitioliikenteelle. Alueen
poikki on suunnitteilla säteittäinen pikaraitiotieyhteys Helsingin keskustasta ja kehämäinen Raide-Jokeri 2 Vuosaaresta Myyrmäkeen.
Lahdenväylälle ja Porvoonväylälle laadittiin samanaikaisesti kaavoituksen kanssa aluevaraussuunnitelma, jossa pyritään tieosuuden toimivuuden parantamiseen. Tiealue on asemakaavassa rajattu aluevaraussuunnitelman mukaan. Asemakaavan muutoksessa otetaan huomioon
julkisen liikenteen, pyöräilyn ja autoilun yhteystarpeet Malmin lentokentän alueelle.
Kaava turvaa tiealueella sijaitsevan kriisiajan vedenottamon käytön jatkumisen. Alueelle on sijoitettu uusi varaus teknisen huollon alueeksi
esimerkiksi lumen vastaanottokäyttöön rakentamattomien teollisuustonttien paikalle Lahdenväylän varrelle Kivikon teollisuusalueelle sekä
uusi puistosilta Kivikon ulkoilupuistosta Lahdenväylän yli.
Tiealueet ovat suurilta osalta valtion omistuksessa. Helsingin kaupunki
omistaa loput kaava-alueesta. Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1964-2009.
Porvoonväylän länsipäässä kaistojen välissä ja Porvoonväylän molemmilla puolilla Kivikossa ja Jakomäessä sijaitsee ensimmäisen maailmansodan aikaisia (1914-1918) linnoituslaitteita, jotka kuuluvat tukikohta IV:n asemiin 7-9. Kyseessä on kallioon louhittuja ja maahan kaivettuja yhdys- ja taisteluhautoja, joita on osin betonoitu. Kokonaisuuteen kuluu betonista valettuja avoimia ja katettuja tulipesäkkeitä ja suojahuoneita, joiden katot on räjäytetty. Heti Porvoonväylän eteläpuolella on
suuri piikkilankaesteen suojavalli (tukikohta IV:este). Kivikon linnoituslaitteet kuuluvat osana laajempaan valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY2009/Pääkaupunkiseudun I maailmansodan linnoitteet) kokonaisuuteen. Pieni osa Malmin lentoaseman
valtakunnallisesti merkittävästä rakennetusta kulttuuriympäristöstä
(RKY2009/Malmin lento-asema) kuuluu asemakaava alueeseen.
Suunnitellun Tattarisillantien kohdalla Lahdenväylän eteläpuolella ja kapealla metsävyöhykkeellä Lahdenväylän pohjoispuolella sijaitsee ensimmäisen maailmansodan aikaisen yhdystien jäänteitä. Suunniteltu tie
ja silta tuhoavat kyseiset tiejäännökset. Kaava-alueella ja aivan lähellä
Lahdenväylän ympäristössä on sijainnut vielä lisää linnoitteita, mutta ne
sijaitsevat kaava-alueen ulkopuolella (tukikohta IX:10, 11, 17 ja tykkipatteri 71) tai ne ovat tuhoutuneet jo aiemmin kaava-alueella (tukikohta
IX: 14-15) ja ulkopuolella (tukikohta IX:13, 16 ja 18).
Ensimmäisen maailmasodan aikaiset linnoitusrakenteet ja niihin liittyvät
tykkitiet ovat kiinteitä muinaisjäännöksiä ja muinaismuistolain
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
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

40/2018

18 (65)

Asia/3
22.10.2018

(295/1963) mukaan siten lain suojaamia. Ensisijaisena lähtökohtana on
aina niiden säilyttäminen.
Linnoitteisiin ja tykkiteihin kohdistuvista kajoavista suunnitelmista järjestettiin asemakaavoituksen, kaupunginmuseon ja Museoviraston
kanssa yhteinen maastokatselmus 8.5.2017, jossa sovittiin jatkotoimenpiteistä ja toimintatavoista. Asemakaavoitus on teettänyt sen jälkeen sovitusti arkeologisen esiselvitystyön, joka täydentää merkittävästi aikaisempia inventointeja. Esiselvitystyössä on osa tuhoutuneiksi luokitelluiksi kohteista osoittautunut aikaisempien maakäyttöhankkeiden
yhteydessä vain peitetyiksi ja täytetyiksi. Myöskään kaikkia yhdysteitä
tai piikkilankaesteitä ei ole huomioitu aiemmissa inventoineissa.
Arkeologisen esiselvitystyön tarkentavien rajausten perusteella säilytettävien kiinteiden muinaisjäännösten kohdille asemakaavassa on smmääräys: ”Alueen osa, jossa sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettuja
ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä on neuvoteltava Helsingin kaupunginmuseon kanssa. Alueelle tulee laatia kunnostus- ja hoitosuunnitelma”.
Riittävien arkeologisten tutkimusten jälkeen poistettavista muinaisjäännöksistä tai niiden osista sovittiin kevään 2017 neuvotteluissa. Pieni
osa tukikohta IV:7:n Lahdenväylän eteläpuolella sijaitsevasta osuudesta tulee suunnitelman mukaan jäämään Lahdenväylän uusien järjestelyiden alle. Poistuvaa osuutta on pienennetty suunnitteluratkaisuilla.
Ratkaisua tullaan tarkentamaan tiesuunnitelman tekemisen yhteydessä. Tukikohta IX:n yhdystien säilynyt Lahdentien pohjoispuolinen osuus
on jäämässä Tattarisillantien ja -sillan alle. Sen ja edellä mainitun tukikohta IV:7:n mahdollisesti tuhoutuvien osien kohdilla on smd-määräys:
”Rakentamisen alle jäävä osa muinaismuistolain suojelemasta linnoitusalueesta. Ennen rakennustöiden aloittamista tulee suorittaa linnoituslaitteiden arkeologinen tutkiminen ja lähiympäristön kartoittaminen”.
Tutkimuskustannukset kuuluvat hankkeeseen ryhtyvälle.
Lahdenväylän eteläpuolella Kivikossa uuden sillan kohdalla ja sen länsipuolella TT- ja ET –tonttien alueella on esiselvitystyön mukaan säilyneenä edellisen tien jatkona olleet tunnetun ja tuntemattoman yhdystien osuudet, joita ei ole merkitty asemakaavaan smd—määräyksellä
kuten tulee merkitä. Kaupunginmuseo esittää, että merkintä lisätään
kaavakartalle.
Kaava-alueen eteläpuolella Lahdenväylän tiealueen toimivuuden parantamiseksi tehdyssä aluevaraussuunnitelmassa tukikohdan IX:11 ra-
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kenteisiin voi uuden ajorampin (E2R4-rampin luiska) takia kohdistua
toimenpiteitä, jotka tulee huomioida aikanaan.
Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettava asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen.
Lisätiedot
Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552
markku.heikkinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 12.10.2017 § 41
HEL 2016-009691 T 10 03 03

Hankenumero 4844_3

Päätös
Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan12480 pohjakartan
kaupunginosissa 38 Malmi, 41 Suurmetsä ja 47 Mellunkylä. Pohjakartta
täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.
Päätöksen perustelut
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:
Asemakaavan numero: 12480
Kaupunginosa: 38 Malmi, 41 Suurmetsä, 47 Mellunkylä
Kartoituksen työnumero: 30/2017
Pohjakartta valmistunut: 7.9.2017
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
Asemakaava-alue on yli 2 km pituinen nauhamainen alue pääosin
moottoritien aluetta (Lahdenväylä, Porvoonväylä). Alueen koosta ja
maankäytöstä johtuen asemakaava on tarkoituksenmukaista esittää
poikkeuksellisesti mittakaavassa 1:2000, jolloin asemakaava on esitettävissä kokonaisuudessaan yhdellä tulostearkilla.
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n
asettamat vaatimukset.
Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten
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valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot
-yksikön päällikölle.
Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883
timo.tolkki(a)hel.fi
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911
merja.kyyro(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 23.08.2017 § 5
HEL 2016-009691 T 10 03 03

Arkkitehti Valtteri Heinonen esitteli Tattarisillan eritasoliittymän asemakaavan muutokseen liittyvää vihersillan nimeämisasiaa Tattariharjun ja
Kivikon osa-alueiden rajalla.
Nimistötoimikunta päätti esittää suunnitteilla olevalle sillalle nimeä
Kivikon puistosilta–Stensböle parkbro
(silta)
Perustelu: Liitynnäinen, Kivikon osa-alueen mukaan.
Helsingissä on aiemmin nimetty Latokartanon, Myllypuron ja Kivikon
osa-alueiden rajalle Viikin puistosilta–Viks parkbro (nimistötoimikunta
9.11.2005, vahvistunut 6.7.2007).
Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386
johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 14.11.2016
HEL 2016-009691 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 11.10.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa
Tattarisillan eritasoliittymän osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta,
asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta Malmin (38. ko), Mellunkylän (47. ko) ja Suurmetsän kaupunginosissa (41. ko). Kaupunginmuseo lausuu asiasta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.
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Suunnittelualueeseen kuuluu Lahdenväylän ja Porvoonväylän alue Kehä 1:n liittymästä koilliseen sekä alueita Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueilla. Asemakaava mahdollistaa uuden eritasoliittymän rakentamisen Lahdenväylälle sekä Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueiden
välisen kadun rakentamisen. Uusi Tattarisillantie yhdistää Kivikonlaidan
ja Tattariharjuntien toisiinsa ja Lahdenväylään, mikä parantaa merkittävästi alueen saavutettavuutta.
Katualueille varataan tila raitioliikenteelle. Alueen poikki on suunnitteilla
säteittäinen pikaraitiotieyhteys Helsingin keskustasta ja kehämäinen
Raide-Jokeri 2 Vuosaaresta Myyrmäkeen.
Lahdenväylälle ja Porvoonväylälle laaditaan samanaikaisesti kaavoituksen kanssa aluevaraussuunnitelma, jossa pyritään tieosuuden toimivuuden parantamiseen. Tiealueiden laajuustarvetta tutkitaan aluevaraussuunnitelmassa. Osa nykyisestä tiealueesta on asemakaavoittamatonta.
Alueelle suunnitellaan pyöräily-yhteydet osaksi baanaverkostoa. Alueelle tutkitaan lumen vastaanottopaikan sijoittamista rakentamattoman
teollisuustontin paikalle Lahdenväylän varrelle. Kivikon ulkoilupuistosta
suunnitellaan uuden puistosillan rakentamismahdollisuuksia Lahdenväylän yli. Silta muodostaisi uuden jalankulku- ja pyöräilyreitin Malmin
ja Kivikon välille ja tukisi ekologisia yhteyksiä.
Kivikon teollisuusalueella teollisuustonttien rajoja tarkistetaan. Rakennusviraston maanalainen hiekkasiilo Tattariharjuntien läheisyydessä
pyritään säilyttämään toiminnassa.
Tiealueet ovat suurilta osalta valtion omistuksessa. Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1964-2009.
Porvoonväylän länsipäässä kaistojen välissä ja Porvoonväylän molemmilla puolilla sijaitsee ensimmäisen maailmansodan linnoituslaitteita,
jotka kuuluvat tukikohta IV:n asemiin 7-8. Kyseessä on kallioon louhittuja ja maahan kaivettuja yhdys- ja taisteluhautoja, joita on osin betonoitu. Kokonaisuuteen kuluu betonista valettuja avoimia ja katettuja tulipesäkkeitä ja suojahuoneita, joiden katot on räjäytetty. Porvoonväylän
eteläpuolella on suuri piikkilankaesteen suojavalli. Linnoituslaitteet kuuluvat osana laajempaan valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY2009/Pääkaupunkiseudun I maailmansodan linnoitteet) kokonaisuuteen.
Suunnitellun Tattarisillantien kohdalla Lahdenväylän itäpuolella ja kapealla metsävyöhykkeellä Lahdenväylän länsipuolella sijaitsee ensimmäisen maailmansodan aikaisen tykkitien jäänteitä. Suunniteltu tie ja
silta tuhoavat kyseiset tiejäännökset.
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Ensimmäisen maailmasodan aikaiset linnoitusrakenteet ja niihin liittyvät
tykkitiet ovat kiinteitä muinaisjäännöksiä ja muinaismuistolain
(295/1963) mukaan siten lain suojaamia. Ensisijaisena lähtökohtana on
aina niiden säilyttäminen.
Linnoitteisiin ja tykkiteihin kohdistuvista kajoavista suunnitelmista täytyy
järjestää neuvottelu Museoviraston kanssa ennen seuraavaa kaavavaihetta. Säilytettävistä kohteista neuvotellaan Helsingin kaupunginmuseon kanssa.
Pieni osa Malmin lentoaseman valtakunnallisesti merkittävästä rakennetusta kulttuuriympäristöstä (RKY2009/Malmin lento-asema) kuuluu
suunnittelualueeseen.
Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettava osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja asemakaavan muutosluonnokseen.
Lisätiedot
Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552
markku.heikkinen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 11.11.2016
HEL 2016-009691 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1267-00/16 sekä kaavaluonnoksesta (Tattarisillan eritasoliittymä, asemakaava ja asemakaavan muutos
kaupunginosissa 38. Malmi, 41. Suurmetsä ja 47. Mellunkylä)
11.11.2016 mennessä.
Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee liikenne-, katu- ja suojaviheralueita Lahdenväylällä ja Porvoonväylällä Kehä I liittymästä koilliseen sekä katu-, puisto-, virkistys-, ja tonttialueita Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueilla. Asemakaava mahdollistaa uuden eritasoliittymän
rakentamisen Lahdenväylälle sekä Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueiden välisen kadun rakentamisen uuden siltayhteyden avulla. Lisäksi
kaavamuutoksessa tutkitaan uuden lumenvastaanottopaikan sijoittamista rakentamattoman teollisuustontin paikalle Lahdenväylän varrelle
ja uuden puistosillan rakentamismahdollisuutta Kivikon ulkoilupuistosta
Lahdenväylän yli.
Samanaikaisesti kaavoituksen kanssa Lahden ja Porvoon väylille laaditaan aluevaraussuunnitelmaa tieosuuden toimivuuden parantamiseksi.
Kaavamuutosalueen katualueilla varataan tila raitioliikenteelle: TattariPostiosoite
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sillan poikki on suunnitteilla pikaraitiotieyhteys Helsingin keskustasta
sekä runkolinja Raide-Jokeri 2 Vuosaaresta Myyrmäkeen. Tiealueet
ovat pääosin valtion omistuksessa. Helsingin kaupunki omistaa loput
kaava-alueesta.
Puistosilta
Puistosillan rakentamismahdollisuuden tutkiminen osana kaavamuutosta on hyvä lähtökohta. Puistosiltayhteys on tarpeellinen viheralueiden
kytkeytyneisyyden ja ekosysteemipalveluiden kehittämisen näkökulmasta. Vihersilta tarvitsee toimiakseen ekologisena yhteytenä riittävästi
tilaa kasvillisuudelle. Sillalle pitää olla mahdollista istuttaa myös puita.
Siltayhteyden mitoituksen lisäksi yhtä tärkeää on huomioida viherverkoston ketjun toimivuus sillan molemmissa päissä. Puistosilta sijoittuu
länsipäässä tärkeälle pohjavesialueelle. Siltarakenteiden sijoittuminen
ja vaikutukset alueella sijaitsevaan lähde- ja pohjavesialueeseen tulee
selvittää jo kaavoitusvaiheessa. Lisäksi kaavamuutoksen ja aluevaraussuunnitelman yhteydessä on hyvä tutkia alustavasti mahdollisuuksia kehittää Lahdenväylän maasiltaosuuden alittavaa yhteyttä ja sen
toimivuutta osana ekologista käytävää.
Kaavamuutostyön yhteydessä tulee määritellä, mitä toimintoja ja liikkumismuotoja puistosillalle suunnitellaan. Tällöin on mahdollista arvioida
sillan mitoitusta, alustavaa toteutusta ja kunnossapitomahdollisuuksia.
Esimerkiksi hiihtoyhteyden vaatima tilavaraus ja toimivuus muun ympärivuotisen kunnossapidon kanssa vaikuttavat sillan mitoitukseen ja jatkoyhteyksien kehittämistarpeisiin kaavamuutosalueen ulkopuolella.
Lumenvastaanottopaikka
Lumenvastaanottopaikaksi esitettävän alueen halutaan näkyvän asemakaavassa yksiselitteisenä. Malmin nykyisestä lumenvastaanottopaikasta on käytetty kaavamerkintää E-1, erityisalue lumenvastaanottopaikkaa varten. Rakennusvirasto esittää käytettäväksi sitä tai vastaavaa merkintää uudelle rakennettavalle lumenvastaanottopaikalle.
Lumenvastaanottoon liittyvä hulevesien käsittelyalue tulee osoittaa
kaavassa mahdollisimman laajaksi. Alueella sijaitseva kosteikko ottaa
tällä hetkellä vastaan Tattariharjun teollisuusalueen hulevesiä ja tasaa
mahdollisissa tulvatilanteissa jonkin verran Viikinojasta tulevaa vesimäärää. Lumenvastaanottopaikan sulamisvesien myötä hulevesien käsittelytarve kasvaa sekä määrällisesti että laadullisesti.
Rakennusvirasto esittää uuden lumenvastaanottopaikan ja hulevesien
käsittelyalueen rakentamisen vaikutusten selvitysten käynnistämistä jo
kaavamuutosvaiheessa. Uuden lumenvastaanottopaikan tulee olla käyPostiosoite
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tettävissä ennen nykyisen Malmin lumenvastaanottopaikan poistumista
käytöstä.
Tattarisilta ja sen ympäristö
Tattarisillantien ja Tattariharjuntien risteysalueen läheisyydessä sijaitsevan kapean viheralueen tulee osoittaa kaavassa EV-merkinnällä
suojaviheralueeksi. Teknisten järjestelmien sijainnin takia viheraluetta
on tarve edelleen kehittää järjestelmien käyttö ja toimivuus huomioiden.
Kaavaselostuksessa todetaan, että hiekan ja suolan varastointiin käytettävät kalliosiilot pyritään säilyttämään. Tattariharjun kalliosiilot ovat
koillisen Helsingin ainoat kalliossa sijaitsevat hiekka- ja suolasiilot. Rakennusvirasto katsoo, että kaavamuutoksen lähtökohtana on siilojen ja
niiden käytön sekä huoltoyhteyksien säilyminen. Jos siiloja ei pystytä
säilyttämään, tulee niille osoittaa vastaava korvaava sijainti kaavamuutoksen yhteydessä. Uusi paikka voi sijaita tämän kaavamuutosalueen
ulkopuolella. Tattarisillantien alustavassa liikennesuunnitelmassa osa
kalliosiiloista huoltoluukkuineen on jäämässä tulevan katuyhteyden alle.
Tattarisillan liikenneratkaisussa tulee tutkia Lahdenväylän ramppien sijoittumista siten, että sillan kannen liikuntasauma ei asetu risteysalueelle. Lahdenväylän ramppien pengertämisen tilanvaraukset tarkastellaan
asemakaavan laatimisen yhteydessä. Pengerretyt rampit ovat kunnossapidon kannalta helpommat hoitaa, koska vilkasliikenteinen moottoriväylä asettaa haasteita tukimuurien kunnossapidolle. Mikäli rampit esitetään rakennettavaksi tukimuureilla, on ne sijoitettava siten, että muurien korkeudet tulevat mahdollisimman mataliksi ja niiden ympäristöön
jää tilaa kunnossapitoa varten. Asemakaavassa tulee esittää ramppien
ja pengerten tilanvaraukset. Sillan ja ramppien tilanvarauksien tulee olla riittävät lumen auraukseen, jotta liikenne sujuu myös talven kunnossapidon yhteydessä.
Tattarisillantien sijoittuminen, vaikutukset ja muutostarpeet nykyiseen
katu- ja viherympäristöön myös kaavamuutosalueen ulkopuolella, tulee
selvittää kaavoitusvaiheessa, erityisesti Kivikon puolella. Esimerkiksi
asemakaava-alueen eteläpuolella, Kivikon liikuntapuistossa sijaitsee
Kivikon frisbeegolfrata, jonka radat tulevat lähelle kaava-aluetta. Frisbeegolfradan, samoin kuin muiden alueen viherpalveluiden, kehittäminen on ollut esillä rakennusvirastossa.
Lisätiedot
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335
anni.tirri(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977
heikki.takainen(a)hel.fi
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838
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
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

40/2018

25 (65)

Asia/3
22.10.2018

nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939
silja.hurskainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 28.10.2016
HEL 2016-009691 T 10 03 03

Maaperätiedot
Suunnittelualue sijoittuu korkeustasolle noin +17,5…+35,0. Maanpinnan korkeus on alimmillaan noin 1,5 km pitkällä Kehä I:n ja Porvoonväylän välisellä osuudella. Maanpinnan korkeus kasvaa voimakkaasti
suunnittelualueen pohjoisosissa sekä alueen itä- ja lounaispuolilla. Kehä I:n ja Porvoonväylän välinen osuus suunnittelualueesta sijoittuu
pääosin savikolle. Savikerroksen paksuus on suurimmillaan noin 13 m.
Paikoin saven päälle sijoittuu 0…2 m kerros turvetta ja paikoin kitkamaatäytteitä. Savikerroksen alla on silttiä sekä moreenia. Kairaussyvyydet vaihtelevat 0…34 metrin välillä. Mm. suunnittelualueen pohjoisja kaakkoisosissa pohjamaa on hiekkaa sekä moreenia. Nykyisten väylien ympärillä esiintyy myös avokallioita. Poraamalla tehtyjä kalliovarmistuksia on tehty vain muutamia. Suunnittelualueen pohjoisosa sijoittuu Alppikylän tärkeälle pohjavesialueelle, jossa sijaitsee lähteitä sekä
pohjavedenottamo. Pohjavesialueen rajaus esitetään liitekartassa.
Pohjatutkimuksia suunnittelualueella on tehty runsaasti eri vuosikymmenten aikana.
Alueen rakennettavuus
Suunnittelualueelle sijoittuva nykyinen Lahdentie on perustettu osittain
maan varaan ja osittain paalulaatalla. Myös tuleva eritasoliittymä voidaan savialueilla toteuttaa paalulaattarakenteena. Vaihtoehtoisesti syvästabilointia voidaan käyttää savialueiden pohjanvahvistusmenetelmänä, kun täyttökorkeus saven yläpintaan nähden on suuruusluokalleen
enintään noin 3 m. Turvekerrokset poistetaan täytettäviltä alueilta, mutta esim. viheralueilla niiden massastabilointi voi olla mahdollista. Kitkamaa- ja kallioalueilla rakenteet toteutetaan maan- tai kallionvaraisina.
Savialueiden alueellinen stabiliteetti on tarkastettava maa-ainestäyttöjä
suunniteltaessa. Myös alueelle mahdollisesti sijoitettavan lumenkaatopaikan osalta täytyy ottaa huomioon tarvittavat pohjanvahvistustarpeet
sekä alueellisen stabiliteetin aiheuttamat rajoitteet.
Tattarisillantien toteutuksessa on otettava huomioon kadun alle sijoittuPostiosoite
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vat nykyiset kalliotilat.
Alueen rakentamisessa on otettava huomioon pohjavesialueen suojeluun liittyvät toimenpiteet.
Lisätiedot
Markku Savolainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 71368
markku.savolainen(a)hel.fi
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§ 653
V 7.11.2018, Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta
HEL 2018-010197 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto
 myöntää Jukka Ihanukselle eron tarkastuslautakunnan varajäsenen
luottamustoimesta ja
 valitsee Timo Latikan varajäseneksi (Sanna Lehtisen henkilökohtainen varajäsen) tarkastuslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.
Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet
1

Eronpyyntö 30.9.2018

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto valitsi Jukka Ihanuksen (Kesk.) 7.6.2017 (§ 262)
varajäseneksi tarkastuslautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikau-
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deksi. Jukka Ihanus pyytää 30.9.2018 eroa tarkastuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.
Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön
valinnut toimielin.
Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n sekä tarkastuslautakuntaa koskevan 75 §:n mukaisesti.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö,
joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä
hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.
Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet
1

Eronpyyntö 30.9.2018

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
Tarkastuslautakunta
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 654
Toimivallan siirtäminen rahoitusjohtajalle soitinlainojen myöntämisessä
HEL 2018-009860 T 00 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti siirtää soitinlainojen myöntämistä koskevan
toimivallan kaupunginkanslian rahoitusjohtajalle 1.11.2018 lukien.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125
pipsa.kotamaki(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, puhelin: 31036321
tuomo.makinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupungin talousarvioon on viime vuosina varattu rahoitusosan alakohdalle 9 01 02 05, Lainoja kaupunginorkesterin soittajille soitinhankintoja
varten, vuosittain 50 000 euron lainamääräraha. Ammattisoittajien soittimet voivat olla arvoltaan aina kymmenestä tuhannesta sataan tuhanteen euroon. Orkesterin soittajat voivat kaupunginorkesterin puollosta
anoa em. talousarviomäärärahan puitteissa henkilökohtaista, vakuudellista, lainaa soitinten hankintaan.
Ennen kaupungin vuoden 2017 organisaatiomuutosta soitinlainojen
myöntäminen oli delegoitu kaupunginjohtajalle vuosittain varatun
50 000 euron määrärahan puitteissa. Kaupunginvaltuuston 13.6.2018
vahvistaman hallintosäännön mukaisesti lainojen myöntämisestä päättää kaupunginhallitus [8. luku, 1 §, 11 k. (talousasiat)].
Hallintosäännön 12. luvun 4 §:n 3 kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja
päättää toimivaltansa puitteissa kaupungin myöntämien lainojen ylivakuutena olevien vakuuksien palauttamisesta. Soittajien lainatarpeet voivat olla usein äkillisiä, ja vaativat siksi nopeaa päätöksentekoa, mikä
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puoltaa pääoma-arvoltaan pienehköjen soitinlainojen myöntämistä koskevan toimivallan siirtämistä rahoitusjohtajalle.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, puhelin: 31036125
pipsa.kotamaki(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, puhelin: 31036321
tuomo.makinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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§ 655
Toimivallan siirtäminen rahoitusjohtajalle lakkautetun asuntolainarahaston varoista myönnettyjen lainojen muutoksissa
HEL 2018-009871 T 00 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti siirtää asuntolainarahastosta aikanaan myönnettyjen lainojen muutoksia koskevan toimivallan kaupunginkanslian rahoitusjohtajalle, rahaston sääntöjen soveltamisohjeissa esitetyin rajauksin, 1.11.2018 lukien.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125
pipsa.kotamaki(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, puhelin: 31036321
tuomo.makinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Kymp, Asuntopalvelut

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Taustaa
Vuonna 2012 lakanneen kapupungin asuntolainarahaston tarkoituksena oli tukea helsinkiläisten tai Helsingistä pääasiallisen toimeentulonsa
saaneiden Helsingistä tapahtunutta asunnonhankintaa, -rakentamista
tai peruskorjausta myöntämällä henkilökohtaisia asuntolainoja.
Rahaston suosio hiipui 2000-luvulla pankkien kilpailutilanteen kiristyessä ja korkomarginaalien pysyessä alhaisina, minkä vuoksi lainojen saatavuus helpottui markkinoilla. Lainojen myöntäminen asuntolainarahaston varoista lopetettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä 12.12.2012, ja
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asuntolainarahaston pääomat siirrettiin asuntotuotantorahastoon. Ennen 1.6.2017 voimaanastunutta organisaatiomuutosta lainat oli myönnetty silloisen kiinteistöviraston asunto-osaston toimesta. Kaupunginhallitus on 8.9.2003 hyväksynyt rahaston lainoja koskevat soveltamisohjeet, ja ne ovat olleet voimassa 1.10.2003 alkaen.
Kaupungin henkilöasiakkaille myöntämiin lainoihin liittyvä asiakaspalvelu, laskutus, laina-asiakirjojen säilytys sekä muut tehtävät ovat kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston Henkilöstökassa ja henkilölainat- tiimin tehtävänä. Lainojen muutoksia koskevat päätökset on toistaiseksi tehty kaupunkiympäristön toimialalla asuntopalvelut -yksikön
päällikön toimesta, viranhaltijapäätöksinä. Voimassaolevien lainojen
hakemusasiakirjojen ja niiden liitteiden arkistointi on tarkoituksenmukaista säilyttää kaupunkiympäristön toimialan asuntopalvelut –yksikön
vastuulla lainojen voimassaolon loppuun saakka, kunnes arkistointivelvoite lakkaa.
Lainojen muutoksia on tehty kaupunginhallituksen vahvistamien rahaston lainojen soveltamisohjeiden puitteissa. Rahaston sääntöjen soveltamisohjeen mukaisia muutoksia ovat velkavastuun siirto toiselle velalliselle, lyhennysten lykkääminen laina-ajan loppuun sekä erittäin perustellusta syystä tehtävät muutokset laina-aikaan tai maksuohjelmaan.
Soveltamisohjeen mukaisesti lykkäystä myönnetään ainoastaan tilapäisten maksuvaikeuksien perusteella ja lykkäystä voi saada vain, jos
lainalla ei ole maksamattomia eriä, minkä vuoksi reaaliaikainen maksutilanne on selvitetty kaupunginkanslialta ennen päätöksentekoa. Lainan
velkavastuun siirto on mahdollista vain avio- tai avoerotilanteissa tai lainansaajan kuoleman vuoksi ehdolla, että lainansaaja jää asumaan
asuntoon. Muut muutokset lainaehtoihin kuten laina-aikaan tai lyhennyserän suuruuteen voidaan hyväksyä vain perustellusta syystä. Hakemuksen liitteinä tulee aina toimittaa viimeisin veroehdotus sekä muut
tarvittavat todistukset, mitkä antavat todellisen kuvan velallisen taloudellisesta tilanteesta nykypäivänä.
Vuonna 2012 lakkautetun asuntolainarahaston voimassaolevia lainoja
on 31.8.2018 tilanteessa jäljellä 153 kappaletta, pääoma-arvoltaan yhteensä noin 4,7 miljoonaa euroa, joista lähes puolet tulevat maksuohjelman mukaisesti loppuunmaksetuiksi seuraavien 5 vuoden aikana.
Rahaston varoista myönnettyjä lainoja oli ennen lainaustoiminnan päättymistä vuonna 2012 jäljellä yhteensä 11 miljoonaa euroa. Viimeisenä
vuonna ennen rahaston lakkauttamista myönnettiin yhteensä yhdeksän
lainaa, joista lopulta nostettiin vain seitsemän. Muutoksia lainoihin haetaan nykyisin vain harvoin; viime vuonna hakemuksia lyhennysten lykkäämiseksi on vastaanotettu kolme kappaletta.
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Lainamuutoksia koskeva päätöksenteko
Kaupunginvaltuuston 13.6.2018 vahvistaman hallintosäännön mukaisesti lainojen myöntämisestä päättää kaupunginhallitus [8. luku, 1§, 11
k. (talousasiat)]. Lainamuutoksista päättää sama taho kuin jolla on valtuus myöntää laina.
Hallintosäännön 12. luvun 4§:n 3 kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja
päättää kaupungin myöntämien lainojen ylivakuutena olevien vakuuksien palauttamisesta. Organisaatiomuutoksen myötä on perusteltua
keskittää jäljellä olevien henkilölainojen hallinnointi ja asiakaspalvelu
kokonaisuudessaan kaupunginkansliaan.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, puhelin: 31036125
pipsa.kotamaki(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, puhelin: 31036321
tuomo.makinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Kymp, Asuntopalvelut
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Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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§ 656
Helsingin kaupungin liittyminen World Cities Culture Forum -verkostoon
HEL 2018-008792 T 04 03 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki liittyy World Cities
Culture Forum -verkoston jäseneksi.
Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käytettäväksi verkoston ensimmäisen vuoden 2018 jäsenmaksua varten tarvittavan 17 500 euron määrärahan. Jäsenmaksu maksetaan talousarvion kohdalta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat,
projekti 104020106301.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle,
että kaupunki liittyy World Cities Culture Forum -verkoston jäseneksi.
Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin liittymisestä järjestöihin toimialan tai liikelaitoksen esityksestä.
World Cities Culture Forum on Lontoon aloitteesta perustettu maailman
johtavien kulttuurikaupunkien verkosto. Aloite verkostoon liittymisestä
on tullut Lontoon pormestarilta Sadiq Khanilta.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on esityksessään arvioinut, että verkostoon liittyminen tukee Helsingin brändiä kansainvälisenä kulttuurikaupunkina ja vahvistaa verkostoja kulttuurimyönteisiin suurkaupunkeihin. Verkoston kautta Helsinki voi markkinoida omaa taiteen ja kulttuuPostiosoite
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rin osaamistaan sekä löytää uusia ratkaisuja taiteen ja kulttuurin tukemiseen.
Verkoston kautta Helsinki saa ensi kertaa luotettavaa vertailutietoa taiteen ja kulttuurin tilasta suhteessa muihin maailman kaupunkeihin.
World Cities Culture Forum tuottaa vuosittain tutkimusraportin, joka
vertailee jäsenkaupunkeja 70 erilaisella kulttuurin indikaattorilla. Verkostoon kuuluvat tällä hetkellä Amsterdam, Austin, Bogota, Bryssel,
Buenos Aires, Kapkaupunki, Chengdu, Dakar, Dublin, Edinburgh,
Hongkong, Lagos, Lissabon, Lontoo, Los Angeles, Melbourne, Milano,
Mumbai, Montreal, Moskova, New York, Pariisi, Rooma, Soul, Shanghai, Shenzhen, Tukholma, Sydney, Taipei, Tokio, Toronto, Wien, Varsova ja Zürich. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan arvion mukaan verkostosta saatava vertailutieto paikkaa merkittävää aukkoa kaupungin
tietoaineistoissa.
Verkoston jäsenmaksu on ensimmäisenä vuonna 17 500 euroa ja sen
jälkeen 8 500 euroa vuodessa. Jäsenmaksu kattaa pääsyn verkoston
tietokantoihin, Helsingin oman sivun verkoston verkkosivuilla, osallistumisen kulttuurijohdon vaihto-ohjelmaan, kahden hengen osallistumiskulut vuosittaiseen seminaariin (pl. lennot), indikaattoritiedon sekä oikeuden kääntää verkoston raportit omalle kielelle.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle,
että ensimmäisen vuoden korotettu jäsenmaksu katetaan kaupunginhallituksen käyttövaroista, minkä jälkeen kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa jäsenmaksuista.
Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan mikäli hallintokunta ehdottaa liittymistä järjestöön, sen tulee samassa yhteydessä pyrkiä tarkastelemaan jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mahdollisuutta luopua jostakin
jäsenyydestä. Jos kaupunki päättää liittyä World Cities Culture Forum järjestöön, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja tulee tekemään päätöksen Biennale des jeunes créateurs de l’Europe et de la Méditerranée -verkostosta (Välimeren nuorten taiteilijoiden biennaali) eroamisesta. Verkoston jäsenyys juontuu kulttuurikaupunkivuosi 2000:n projekteista, eikä se kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan arvion mukaan
enää liity toimialan aktiiviseen kansainväliseen toimintaan.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kaupunginkanslian taloushallinto

Päätöshistoria
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11.09.2018 § 175
HEL 2018-008792 T 04 03 01

Esitys
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupunki liittyy World Cities Culture Forum -verkoston jäseneksi.
Mikäli kaupunginhallitus päättää, että Helsingin kaupunki liittyy World
Cities Culture Forum -verkoston jäseneksi, niin kulttuurin ja vapaa-ajan
toimialajohtaja tulee tekemään päätöksen Biennale des jeunes créateurs de l’Europe et de la Méditerranée -verkoston (BJCEM) jäsenyydestä eroamisesta ja samalla luopuu siihen liittyneestä 2 000 euron jäsenmaksusta.
Käsittely
11.09.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että täydennetään esitysehdotuksen
toisen kappaleen viimeistä virkettä seuraavasti: "ja samalla luopuu siihen liittyneestä 2 000 euron jäsenmaksusta."
Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.
28.08.2018 Palautettiin
Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot
Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045
tommi.laitio(a)hel.fi
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§ 657
Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2019-2022
HEL 2018-005622 T 08 00 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Otso Kivekkään ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus antaa Uudenmaan ELY-keskukselle tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2019-2022 seuraavan lausunnon:
Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen rahoitus on pienentynyt vuosi vuodelta. Korjausvelkaa on vähennetty valtion tilapäisellä
erillisrahoituksella, jonka jatkosta ei ole tietoa. ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen rahoitustasoa tulisi nostaa, sillä alueen liikkujat ja tavaramäärät sekä asukas- ja työpaikkamäärät kasvavat maankäytön ja
talouden kehityksen myötä. Helsingin alue on koko maan talouden veturi ja sen toimintaedellytykset tulisi turvata huolehtimalla maantieverkon tarpeellisista investoinneista.
Helsingin alueen kehittyminen ja toimintavarmuuden turvaaminen edellyttää valtion sitoutumista yhteishankkeisiin ja niiden rahoitukseen. Helsingin kaupunki on investointiohjelmassaan varautunut omalta osaltaan
valtion kanssa yhteishankkeina toteutettavien kohteiden kustannuksiin.
Välttämättömiä maanteiden parantamishankkeita rahoitetaan yhä
enemmän kaupunkien rahoituksella. Maanteiden tienpidon kustannusjaossa tulisi noudattaa maantielakiin sekä Suomen Kuntaliiton ja LiikenPostiosoite
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neviraston hyväksymään ohjeistukseen (nk. sininen kirja) perustuvia
yhteisesti sovittuja periaatteita.
Valtion osallistuminen oman tieverkkonsa kehittämiseen siten, että se
tukee MAL-sopimuksessa edellytettyä asuntotuotantoa, on erittäin perusteltua. Tästä näkökulmasta keskeisiä hankkeita ovat Hämeenlinnanväylän Kuninkaantammen eritasoliittymä, Malmin (Ilmasillan) eritasoliittymä Lahdenväylällä ja Länsiväylän Koivusaaren eritasoliittymä. Kehä
I:n kehittämistä tulisi jatkaa toteuttamalla Myllypuron eritasoliittymä. Itäkeskuksen eritasoliittymän toteuttaminen ja Itäväylän parantaminen välillä Itäkeskus-Kehä III ovat myös hankkeina tärkeitä, mutta suunnitelmat edellyttävät päivittämistä. Vuosaaren sataman toimintavarmuuden
ja saavutettavuuden takaamiseksi tulisi panostaa Kehä III:n toimivuuteen ja poistaa tavaraliikenteelle haitallisia pullonkauloja.
Tieverkon tulee olla turvallinen ja mahdollistaa tehokkaat kuljetusketjut
sekä kestävä yhdyskuntarakenne ja -liikkuminen. Tieverkon turvallisuuden ja toimivuuden takaamiseksi siltojen ja painumien korjauksille tulisi
olla oma, muista investoinneista erillinen rahoituksensa.
Toiminta ja tavoitteet
Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2019-2022 korostuu liikenteen
rooli kokonaisvaltaisena palveluna. Liikennestrategiaan 2025 kootut tavoitteet on konkretisoitu hyvin neljän toimintalinjauksen avulla, mutta
rahoituksen niukkuus asettaa haasteita tavoitteiden toteutumiselle. Helsinkiin esitettyjen investointien määrä on pieni suhteessa liikkujien ja
tavaraliikenteen määrään.
Suunnitelmassa korostuu myös turvallinen liikkuminen. Liikenneturvallisuuden takaamiseksi tulisi Helsinkiin suuntatuville säteittäisille maanteille lisätä automaattista kameravalvontaa. Myös vaihtuvaa nopeusrajoitusjärjestelmää tulisi laajentaa etenkin Helsingin sisääntuloväylille,
joilla liikenteen nopeustaso vaihtelee suuresti vuorokaudenajasta riippuen.
Maanteiden meluntorjuntaan liittyen suunnitelmassa ei oteta juurikaan
kantaa olemassa olevien asuinalueiden meluntorjuntaan. Yhdyskuntarakenteen tiivistyessä meluhaitoille altistuvien määrä kasvaa, joten meluntorjunnan monipuolisia menetelmiä tulisi ottaa käyttöön ripeästi. Nykyisten vanhojen meluesteiden toimivuuden takaamisen, parantamisen
ja ylläpidon pitäisi sisältyä suunnitelmaan.
Investointikohteet
Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2019-2022 on esitetty kiireellisimpien hanketarpeiden suunnitelmia Helsingin osalta erittäin niukasti.
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Seuraavat maanteille sijoittuvat hankkeet, joita ei sisälly suunnitelmaan, tulisi käynnistää suunnitelmakaudella 2019-2022:
- Kehä I:n ja Myllypurontien eritasoliittymä. Hanke on kokonaisvaikuttavuudeltaan Kehä I:n suunnitteluhankkeista Itäväylän liittymän jälkeen
paras. Eritasoliittymä parantaa valtakunnan vilkkaimman maantien liikenneturvallisuutta ja positiiviset vaikutukset liikenneturvallisuuteen
ovat merkittävät. Hankkeen tiesuunnitelma on valmistunut vuonna
2015. Kaupungilla on käynnissä vuoden 2018 loppuun mennessä valmistuva eritasoliittymää ja sen ympäristöä sekä mm. liikenteen väliaikaisjärjestelyjä koskeva rakennettavuusselvitys. Helsingin kaupunki on
talousarvioehdotuksessaan varautunut omalta osaltaan hankkeen toteuttamiseen vuosina 2020-2022.
- Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä. Helsingin
kaupunki on talousarvioehdotuksessaan varautunut omalta osaltaan
hankkeen toteuttamiseen vuosina 2021-2022.
- Koivusaaren eritasoliittymä Länsiväylällä. Helsingin kaupunki on talousarvioehdotuksessaan varautunut omalta osaltaan hankkeen toteuttamiseen vuosina 2022-2024.
- Hämeenlinnanväylä välillä Kannelmäki Kaivoksela, lisäkaistat, linjaautoliikenteen parantaminen ja meluesteet (sisältää Kuninkaantammen
eritasoliittymän). Ruuhkautuvalla väylällä bussiliikenteen sujuvuudesta
ja luotettavuudesta huolehtiminen on tärkeää. Helsingin kaupunki on
talousarvioehdotuksessaan varautunut omalta osaltaan hankkeiden toteuttamiseen vuosina 2023-2024.
- Malmin (Ilmasillan) eritasoliittymä Lahdenväylällä. Helsingin kaupunki
on talousarvioehdotuksessaan varautunut omalta osaltaan hankkeen
toteuttamiseen vuosina 2023-2025.
- Maanteiden meluntorjuntahankkeet. Valtion väylien meluntorjuntahankkeita tulee kiirehtiä meluhaittojen vähentämiseksi.
Esittelijän perustelut
Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta
vuosille 2019–2022 on mahdollista antaa lausunto 31.10.2018 mennessä. Lausunnot on tällöin mahdollista ottaa huomioon laadittaessa seuraavia suunnitelmia.
Lausuntopyyntö on liitteenä 1. Suunnitelman esite on liitteenä 2 ja
suunnitelma liitteenä 3. Kartat ovat liitteinä 4 ja 5. Suunnitelmat löytyvät
Internet-osoitteesta: www.tienpidonsuunnitelma.fi
Suunnitelman sisällöstä
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Tienpito rahoitetaan pääosin valtion talousarviosta. Uudenmaan ELYkeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueelle on osoitettu määrärahat perusväylänpitoon ja joukkoliikennepalveluihin. Uudenmaan
ELY-keskuksen vastuualue kattaa Uudenmaan sekä Kanta- ja PäijätHämeen alueet. Liikennevastuualueeseen kuuluu noin 9 100 km maanteitä ja kaksi miljoonaa asukasta.
Uudenmaan ELY-keskuksen käytössä oleva perustienpidon rahoitus
suunnitelmakaudella on keskimäärin noin 89 milj. euroa vuodessa. Perustienpidon rahoituksella hoidetaan valtion omistaman yleisen tieverkon tienpito lukuun ottamatta isoja kehittämisinvestointeja, joista vastaa
Liikennevirasto.
Rahoituksen kohdentamista ohjaavat ELY-keskuksen pitkän aikavälin
liikennestrategia ja linjaukset, joiden mukaisesti tavoitteena on tarjota
toimiva liikennejärjestelmä ja turvallinen tieverkko elinkeinoelämän ja
kansalaisten tarpeisiin.
Perusväylänpidon vuosittaisesta rahoituksesta tieverkon päivittäinen
kunnossapito ja ylläpito vievät yli 90 %. Päivittäisellä kunnossapidolla,
kuten talvihoidolla, varmistetaan tieverkon päivittäinen liikennöitävyys.
Ylläpidon toimin korjataan liikenneverkon ja sen rakenteiden kulumisesta ja ikääntymisestä aiheutuvia vaurioita. Valtakunnallisten linjausten
mukaan valta- ja kantateiden sekä vilkasliikenteisten seututeiden kunto
pyritään pitämään nykytasolla ja muun verkon kunto joustaa rahoitustilanteen mukaan. Myös siltojen peruskorjaukset priorisoidaan.
Suunnitelmassa on uusina asioina tarkasteltu siltoja ja painumia. Uudenmaan alueella on noin 3000 siltaa. Näistä suuri osa on tulossa peruskorjausikään, jolloin myös korjausten rahoitustarpeet ovat kasvussa.
Tiehallinnon viisiportaisen kuntoluokituksen mukaisesti tarkasteltuna
ELY-keskuksen kaikista silloista 24 kpl on uusimistarpeessa ja noin
800 siltaa vaatii peruskorjauksen lähiaikoina. Rahoituksen määrästä
riippuen siltoja korjataan vuosittain noin 20-30 kpl. Painumakohteita
Uudenmaan ELY-keskuksen alueella on seurannassa yli 200 kpl.
Parantamisinvestoinneilla rakennetaan uutta infrastruktuuria ja parannetaan mm. matkojen ja kuljetusten turvallisuutta ja sujuvuutta. Parantamisinvestointeihin riittää vain hyvin niukasti rahoitusta. Rahoitus ohjataan pitkälti pieniin, kustannustehokkaisiin toimenpiteisiin. Viime vuosina kunnat ja yritykset ovat rahoittaneet entistä enemmän maantieverkon investointeja.
Merkittävämmän lisän perustienpidon rahoitukseen ovat tuoneet valtakunnalliset lisärahoitusohjelmat: 600 milj. euron korjausvelkaohjelma
vuosille 2016-2018 ja 364 milj. euron perusväylänpidon lisärahoitusohjelma vuosille 2017-2019. Ensin mainitusta ohjelmasta Uudenmaan
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ELY-keskuksen ylläpitämälle tieverkolle kohdistui yhteensä noin 51
milj. euroa ja jälkimmäisestä noin 24 milj. euroa. Näillä ohjelmilla on
pystytty tilapäisesti pysäyttämään korjausvelan kasvu. Perusväylänpidon 24 milj. euron lisärahoitusohjelmasta vuoden 2019 osuus on 7,7
milj. euroa. Tästä eteenpäin ei ole osoitettu lisärahoitusta.
Uudenmaan ELY-keskuksessa huolta aiheuttavat em. lisärahoitusohjelmien päättyminen sekä investointirahan lähes olematon taso. Tienpidon nykyisellä perusrahoituksella ei voida varmistaa tiestön pysymistä
nykytarpeita vastaavassa kunnossa. ELY-keskuksen mukaan tienpidon
perusrahoituksen ostovoima on laskenut kymmenessä vuodessa neljänneksellä ja samaan aikaan liikennesuorite tieverkolla on kasvanut yli
12 %.
Uudenmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden painopiste on vilkkaimmilla maanteillä.
Käynnissä olevia hankkeita ovat Kt 45 (Tuusulanväylä) vaihtopysäkit
Yhdyskunnantien kohdalla (kehittämishanke), Vt 3:lla Kivihaan kuivausrakenteiden parantaminen, Mt 103 Vuosaaren tunnelin ylläpitotoimenpiteet (korjausvelkaohjelma), Mt 3 Sepänmäen melusuojaus (MAL-hanke) sekä Mt 101 Kehä I Klaukkalanpuiston siltojen peruskorjaus. Liikenneturvallisuutta edistävänä kohteena on Mt 101 Kehä I valaistuksen parantaminen välillä Itäkeskus-Vihdintie.
Suunnitelmakauden 2019-2022 hankkeisiin sisältyvät Helsingin alueella
seuraavat hankkeet:
- Kt 50/Suutarilantie rampin liikennevalot MAL-hankkeena
- Vt 1 vaihtuvat nopeusrajoitukset Kehä III-Munkkivuori perusväylänpidon lisärahoituskohteena 2017-2019
- Vt 3 Pirkkolantien risteyssilta ja Vt 7 Puroniityn risteyssilta siltojen peruskorjaushankkeina.
Joukkoliikenteen osalta ELY-keskus ostaa määrärahakiintiöllään yhdessä kuntien kanssa palvelutasomäärittelyn mukaista liikennettä, sekä
hankkii suunnittelupalveluja. Joukkoliikenteessä siirrytään 2.12.2019
päättyvän siirtymäkauden loppuun mennessä henkilöliikennelain mukaisista liikenteen järjestämistavoista ja linjaliikenneluvista liikennepalvelulain ja palvelusopimusasetuksen mukaisiin liikennelupiin ja liikennöintisopimuksiin. Siirtymäkauden sopimusten päättyessä tehokkaiden
liikennöintikokonaisuuksien hankinta helpottuu.
Esittelijän kannanotot
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Esittelijä toteaa, että valtion talousarvioehdotuksessa valtion koko liikenneverkolle esitetään noin 1,59 mrd. euroa. Perusväylänpitoon koko
maassa on ehdotettu noin 1 mrd. euroa.
Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan korjausvelan suuruus Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen maakuntien alueella on yli 200
milj. euroa.
Pääkaupunkiseudun suurten liikennemäärien johdosta tiestö kuluu keskimääräistä nopeammin. Riittävän rahoituksen saaminen perustienpitoon on välttämätöntä, jotta liikenneverkon toimivuus ja turvallisuus voidaan taata. Perustienpitoon osoitetun rahoituksen vuosittaista tasoa olisi pysyvästi saatava nostettua nykyistä suuremmaksi, jotta korjausvelan kasvu saadaan taittumaan.
Pääkaupunkiseudun merkitys koko maan kehityksen ja elinkeinoelämän kannalta on keskeinen, joten rahoitusta olisi osoitettava selvästi
nykyistä enemmän myös seudun investointihankkeisiin. Nykyisellään
valtion rahoitus Uudenmaan ELY-keskukselle on hyvin vähäistä ja painottuu pieniin yksittäisiin parannushankkeisiin. Seudun liikenneverkkoa
on pystyttävä kehittämään pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.
Kaupunki varautuu 10-vuotisen investointiohjelmansa mukaisesti toteuttamaan Liikenneviraston yhteishankkeista suunnitteluvalmiudeltaan
parhaimman, Myllypuron eritasoliittymän vuosina 2020-2022. Liittymän
toteuttaminen on ELY-keskuksen pitkän aikavälin liikennestrategian ja
linjausten mukainen investointi, jolla osaltaan varmistetaan elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin vastaavan toimivan liikennejärjestelmän ja turvallisen tieverkon toteutumista. Hankkeen toteutumiseksi
myös valtion rahoitus tulisi varmistaa. Helsingin alueella on lisäksi useita muitakin eritasoliittymien rakentamishankkeita, joiden toteutuksen
edistäminen on tärkeää.
Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston ja elinkeino-osaston kanssa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2019-2022
Vuoden 2018 hankkeet
Suunnitelmakauden 2019-2022 hankkeet

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

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano

Tiedoksi
Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 11.09.2018 § 425
HEL 2018-005622 T 08 00 01

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Talous ja toimintaympäristö
Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen rahoitus on hälyttävällä tasolla ja vähenee vuosi vuodelta. Korjausvelkaa on vähennetty tilapäisellä erillisrahoituksella, jonka jatkosta ei ole tietoa. Tilanne on
kestämättömällä pohjalla. Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen rahoitus tulisi valtion suunnasta nostaa riittävälle tasolle, sillä
niin alueen liikkujat ja tavaramäärät kuin asukas- ja työpaikkamäärät
kasvavat maankäytön ja talouden kehittymisen seurauksena. Helsingin
alue on koko maan talouden veturi ja sen toimintaedellytykset tulisi turvata huolehtimalla maantieverkon tarpeellisten investointien tekemisestä. Tieverkon tulee olla turvallinen ja mahdollistaa tehokkaat kuljetusketjut sekä kestävä yhdyskuntarakenne ja -liikkuminen. Tieverkon turvallisuuden ja toimivuuden takaamiseksi siltojen ja painumien korjauksille tulisi olla oma erillinen rahoitus, joka ei ole uusista investoinneista
pois, sillä alue kasvaa ja maantieverkkoon liittyvät uusinvestoinnit ovat
välttämättömiä.
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Helsingin alueen kehittyminen ja toimintavarmuuden turvaaminen edellyttää rahoituksen osalta myös valtion sitoutumista yhteishankkeisiin.
Helsingin kaupunki on investointiohjelmassaan varautunut valtion kanssa yhteishankkeina toteutettavien kohteiden kustannuksiin omalta osaltaan. Hankkeita siirtyy valtion sitoutumattomuuden vuoksi vuosi vuodelta eteenpäin tarkoittaen pahimmillaan maanteiden läheisyyteen suunniteltujen maankäyttöhankkeiden hidastumista, mikä ei ole valtion eikä
kaupunkien kannalta toivottavaa. Maankäytön kehittäminen tiiviisti ja
keskeisten yhteyksien varteen on kestävän yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta johtava periaate, johon valtiokin useissa strategioissaan on sitoutunut. Valtion osallistuminen oman tieverkkonsa kehittämiseen siten, että se tukee MAL-sopimuksessa edellytettyä asuntotuotantoa, on erittäin perusteltua. Tällaisia hankkeita ovat Hämeenlinnanväylän Kuninkaantammen eritasoliittymän lisäksi Malmin (Ilmasillan)
eritasoliittymä Lahdenväylällä ja Länsiväylän Koivusaaren eritasoliittymä. Vuosaaren sataman toimintavarmuuden ja saavutettavuuden takaamiseksi tulisi panostaa etenkin Kehä III:n toimivuuteen ja poistaa tavaraliikenteelle haitallisia pullonkauloja.
Itäkeskuksen eritasoliittymän toteuttaminen ja Itäväylän parantaminen
välillä Itäkeskus - Kehä III ovat hankkeina tärkeitä. Olemassa olevat
suunnitelmat edellyttävät kuitenkin päivittämistä.
Välttämättömiä maanteiden parantamishankkeita rahoitetaan yhä
enemmän kaupunkien verorahoista. Tämä kehitys on väärän suuntainen. Jatkossakin tulisi noudattaa maantielakiin sekä Suomen Kuntaliiton ja liikenneviraston hyväksymään ohjeistukseen (nk. sininen kirja)
perustuvia yhteisesti sovittuja periaatteita maanteiden tienpidon kustannusjaosta. Minkäänlaisten valtionhallinnossa tapahtuvien organisaatiomuutosten ei pidä heikentää maanteiden tienpidon rahoitusta Helsingissä.
Toiminta ja tavoitteet
Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2019–2022 korostuu liikenteen
rooli kokonaisvaltaisena palveluna. Liikenteen kehittäminen nähdään
olevan myös vahvasti sidoksissa maankäyttöön, asumiseen, työpaikkoihin ja alueiden palvelurakenteeseen. ELY-keskuksen liikennestrategian päätavoitteina onkin tarjota elinkeinoelämälle hyvät toimintaedellytykset ja tehokasta logistiikkaa sekä asukkaille sujuvaa arkea ja mahdollisuuksia kestäviin liikkumisvalintoihin. Tavoitteet on konkretisoitu
hyvin neljän toimintalinjauksen avulla: kustannustehokkaat kuljetusketjut, kestävä yhdyskuntarakenne ja liikkumisratkaisut, turvallisuutta kaikille tienkäyttäjille ja digitalisaatiolla uusia toimintamalleja. Valitettavasti
hyvät tavoitteet eivät kuitenkaan rahoituksen puitteissa toteudu. Helsin-
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gissä, missä liikkujien ja tavaraliikenteen määrä on suuri, on esitettyjen
investointien määrä siihen nähden pieni.
Suunnitelmassa korostuu myös turvallinen liikkuminen. Tavoitteet liikenneturvallisuudelle on asetettu valtioneuvoston periaatepäätöksellä.
Liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden painotus on vilkkaimmilla maanteillä. Liikenneturvallisuuden takaamiseksi Helsinkiin suuntatuville säteittäisille maanteille tulisi lisätä automaattista kameravalvontaa. Myös vaihtuvaa nopeusrajoitusjärjestelmää tulisi laajentaa etenkin
Helsingin sisääntuloväylille, jossa liikenteen nopeustaso vaihtelee suuresti vuorokaudenajasta riippuen. Turvalliseen liikkumiseen liittyy tieverkon kunnossapito sekä siltojen ja painumien korjaukset, joihin tulee
kiinnittää erityistä huomiota. Lisäksi Kehä I:n Myllypuron eritasoliittymä
parantaa valtakunnan vilkkaimman maantien liikenneturvallisuutta.
Maanteiden meluntorjuntaan liittyen suunnitelmassa ei oteta juurikaan
kantaa olemassa olevien asuinalueiden osalta. Yhdyskuntarakanteen
tiivistyessä meluhaitoille altistuvien määrä kasvaa, joten meluntorjunnan monipuolisia menetelmiä tulisi ottaa käyttöön ripeästi. Myös nykyisten vanhojen meluesteiden toimivuuden takaaminen, parantaminen ja
ylläpito, pitäisi sisältyä suunnitelmaan.
ELY-keskus vastaa toimivaltaisena viranomaisena Helsinkiin suuntautuvasta joukkoliikenteestä kaukoliikenteen osalta. Minkäänlaisen valtionhallinnossa tapahtuvan organisaatioiden uudistamisen ei pidä heikentää kaukoliikenteen järjestämisen edellytyksiä.
Investointikohteet
Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2019–2022 on esitetty kiireellisimpien hanketarpeiden suunnitelmia Helsingin osalta erittäin niukasti.
Lisärahoituskohteena on Vt1:n vaihtuvat nopeusrajoitukset Munkkivuoresta länteen. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy Suutarilantie-Kehä III:n
liittymän etelänpuoleisen rampin liikennevalot sekä Vt 7:n Puroniityn sillan ja Vt 3:n Pirkkolantien siltojen peruskorjaus. Vuoden 2018 aikana
toteutetaan Tuusulanväylän vaihtopysäkit Yhdyskunnantien kohdalla,
Sepänmäen meluesteet Kehä I:llä, Klaukkalanpuiston siltojen peruskorjaus Kehä I:llä sekä kahden kohteen kuivatukseen liittyvää parantamista.
Seuraavat maanteille sijoittuvat hankkeet, joita Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan ei sisälly, tulisi käynnistää
suunnitelmakaudella 2019–2022:
 Kehä I:n ja Myllypurontien eritasoliittymä. Hanke on kokonaisvaikuttavuudeltaan Kehä I:n suunnitteluhankkeista Itäväylän liittymän jälkeen paras. Hankkeen positiiviset vaikutukset liikenneturvallisuuPostiosoite
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teen ovat merkittävät. Helsingin kaupunki on talousarvioehdotuksessaan varautunut omalta osaltaan hankkeen toteuttamiseen vuosina 2020–2022.
Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä. Helsingin
kaupunki on talousarvioehdotuksessaan varautunut omalta osaltaan
hankkeen toteuttamiseen vuosina 2021–2022.
Koivusaaren eritasoliittymä Länsiväylällä. Helsingin kaupunki on talousarvioehdotuksessaan varautunut omalta osaltaan hankkeen toteuttamiseen vuosina 2022–2024.
Hämeenlinnanväylä välillä Kannelmäki Kaivoksela, lisäkaistat, linjaautoliikenteen parantaminen ja meluesteet (sisältää Kuninkaantammen eritasoliittymän). Ruuhkautuvalla väylällä bussiliikenteen sujuvuudesta ja luotettavuudesta huolehtiminen on tärkeää. Helsingin
kaupunki on talousarvioehdotuksessaan varautunut omalta osaltaan
hankkeiden toteuttamiseen vuosina 2023–2024.
Malmin (Ilmasillan) eritasoliittymä Lahdenväylällä. Helsingin kaupunki on talousarvioehdotuksessaan varautunut omalta osaltaan
hankkeen toteuttamiseen vuosina 2023–2025.
Maanteiden meluntorjuntahankkeet. Valtion väylien meluntorjuntahankkeita tulee kiirehtiä melulle altistuvien meluhaittojen vähentämiseksi.

Käsittely
11.09.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Lausuntoehdotukseen lisätään seuraava uusi
kappale: Itäkeskuksen eritasoliittymän toteuttaminen ja Itäväylän parantaminen välillä Itäkeskus - Kehä III ovat hankkeina tärkeitä. Olemassa olevat suunnitelmat edellyttävät kuitenkin päivittämistä.
Kannattaja: Risto Rautava
Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Eveliina
Heinäluoman vastaehdotuksen.
04.09.2018 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Anna Pätynen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37110
anna.patynen(a)hel.fi
Jarkko Karttunen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38360
jarkko.karttunen(a)hel.fi
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§ 658
Helsingin ja Turun yhteinen Itämeri-toimenpideohjelma 2019–2023
HEL 2018-010130 T 11 00 01

Päätös
Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin ja Turun kaupunkien kolmannen
yhteisen Itämeri-toimenpideohjelman Helsingin kaupungin osalta vuosiksi 2019–2023 ja jatkaa Itämerihaasteen kumppaniverkoston tukemista ja kehittämistä.
Kaupunginhallitus totesi, että kaupungin toimialat huomioivat toimenpideohjelman ja sen toimenpiteet talousarvion puitteissa.
Itämeri-toimenpideohjelma 2019–2023 tukee seuraavien päämäärien
saavuttamista: Kirkkaat rannikkovedet, hyvinvoiva meriluonto, puhdas
ja turvallinen vesiliikenne, suunnitelmallinen vesialueiden käyttö ja aktiivinen Itämeri-kansalaisuus
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1

Itämerihaaste Helsingin ja Turun kaupunkien yhteinen Itämeri-toimenpideohjelma 2019-2023

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Helsingin ja Turun kaupunkien yhteinen toimenpideohjelma 2019–2023
toteuttaa kaupunkistrategiaa 2017–2021, jonka mukaan ”Helsinki vaalii
arvokasta luontoaan ja toimii kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Helsingin vesistöjen, sekä pienvesien että rannikkovesien
tilaa parannetaan ja kiinnitetään huomiota vaelluskalakantojen elpymiseen.”
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Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöohjelma, hulevesiohjelma ja
Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma sisältävät Itämeri-toimenpideohjelmaa tukevia tavoitteita ja toimia. Vuoden 2018 aikana valmisteltavan merellisen strategian yksi lähtökohta on merellisyyden sekä
saariston, rantojen ja meren toimintojen ja palveluiden kehittäminen aina herkän saaristoluonnon, ainutlaatuisen Itämeren ja monikerroksisen
kulttuuriperinnön ehdoilla. Itämeri-toimenpideohjelma 2019–2023 toteuttaa monia kaupunkistrategian ja merellisen strategian meren tilaan
ja meriluontoon liittyviä vesiensuojelutavoitteita. Toimenpideohjelmassa
hyödynnetään myös synergioita ilmastonmuutoksen hillinnän ja kiertotalouden sitoumusten sekä vesiensuojelun tavoitteiden välillä.
Itämeri-toimenpideohjelma 2019–2023 toteuttaa omalta osaltaan myös
YK:n kestävän kehityksen tavoitteita 2030 sekä Itämeren suojelukomission toimintaohjelman, EU:n Itämeri-strategian ja Suomen Itämeren
alueen strategian tavoitteita.
Esittelijän perustelut
Taustaa
Helsinki ja Turku julkaisivat ensimmäisen yhteisen Itämeri-toimenpideohjelmansa ja käynnistivät Itämerihaaste-verkostoaloitteen vuonna
2007. Meri ja sen tila nähtiin tärkeäksi strategiseksi menestystekijäksi
kaupungeille. Kahden Itämeri-toimenpideohjelman ja vuosikymmenen
aikana on toteutettu kymmeniä konkreettisia toimia kaupunkien oman
vesistökuormituksen vähentämiseksi ja toimintatapojen kehittämiseksi.
Lisäksi Itämerihaasteen verkostokumppanit, joita on tällä hetkellä 270
organisaatiota Suomesta ja muista Itämeren maista, ovat tehneet satoja tekoja lähivesiensä ja koko Itämeren hyväksi. Useita kansainvälisiä
kehittämishankkeita on toteutettu, on perustettu Itämeren suojelun ekonomian lahjoitusprofessuurin Helsingin yliopistoon ja Turussa on käynnistetty Saaristomeren Suojelurahasto.
Järjestelmällisellä vesiensuojelutyöllä on saavutettu Itämerellä jo paljon; esimerkiksi ravinnekuormitus on pienentynyt merkittävästi ja tämä
on korostunut Suomenlahdella, jossa fosforikuormitus on vähentynyt
vuosituhannen vaihteestakin lähes 60 %. Silti Itämeren ja rannikkovesien tila edelleen huono. Itämeren suojelukomission HELCOMin tänä
keväänä julkaiseman laajan raportin mukaan rehevöityminen on edelleen vakava ongelma lähes koko Itämerellä, myös Suomenlahden ja
Saaristomeren rannikkoseuduilla ja Helsingin ja Turun edustalla. Lisäksi lukuisia haitallisia kemikaaleja sekä mikromuoveja löytyy vesiympäristöistä hälyttävän paljon. Uusimmat tiedot ilmastonmuutoksen vaikutuksista Itämereen ja sen rantavaltioihin ovat huolestuttavia. Näistä
syistä monet Itämeren ekosysteemit ja elinympäristöt ovat uhattuina.
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Kaupunkien rannikkoalueiden virkistysarvo Suomenlahdella, Saaristomerellä ja koko Itämerellä on kuitenkin hyvin suuri ja kasvaa, jos meren
tilaa saadaan parannettua
Viime vuosina on saatu uutta tietoa Itämeren ekosysteemipalveluiden
hyötyjen arvosta, joka on pelkästään avomerialueilla noin neljä miljardia euroa. Muutenkin ns. sinisessä taloudessa on edelleen miljardien
eurojen arvonlisäyksen potentiaali – mutta se perustuu meriympäristön
hyvään tilaan, elinvoimaiseen meriluontoon ja luonnon monimuotoisuuteen. Erityisesti kunnilla ja kaupungeilla on merkittävä potentiaali sekä
vesien tilan parantamisessa että puhtaan liiketoiminnan kehittämisessä
ja myös parantuneen meriympäristön taloudellisten hyötyjen korjaamisessa.
Helsingin ja Turun kaupunkien Itämeri-toimenpideohjelma 2019–2023
Itämerihaasteen visiona on puhdas, tuottava ja yhteinen Itämeri. Tärkeää on yhdistää ilmastonmuutoksen hillintään ja ravinnekuormituksen
vähentämiseen liittyviä toimia. Helsingin ja Turun kaupungit voivat
omassa toiminnassaan sekä Itämerihaasteen kumppaniverkoston ja
muun yhteistyön kautta laajasti Itämeren valuma-alueella edistää kestävän tulevaisuuden edellytyksiä. Itämeri-toimenpideohjelmassa 2019–
2023 huomioidaan aiempaa vahvemmin se, että ilmaston muuttuessa
meren ja rannikkovesien kuormitus lisääntyy.
Kaupunkien omien toimien lisäksi uusia toimijoita haastetaan edelleen
mukaan yhteistyöhön ja nykyisiä Itämerihaasteen verkostokumppaneita
kannustetaan uudistamaan omat toimenpideohjelmansa ja sitoutumaan
uusiin toimiin Itämeren hyväksi. Yhteisellä aloitteellaan ja kolmannen
toimenpideohjelman myötä Helsingin ja Turun kaupungit ovat edelleen
Itämeri-työn aktiivisia suunnannäyttäjiä ja merkittäviä toimijoita Itämeren alueella.
Toimenpideohjelman 2019–2023 päämäärät – viisi toiminnan aaltoa
Itämeren hyväksi:
1. Kirkkaat rannikkovedet
Rehevöityminen on keskeinen Itämeren ja sen valuma-alueella sijaitsevien sisävesien ongelma. Se haittaa monella tavalla koko meriekosysteemiä sekä oleellisesti heikentää meren tarjoamia hyötyjä liittyen esimerkiksi virkistyskäyttöön, matkailuun ja kalastukseen. Helsingin ja Turun kaupungeille meri on tärkeä kilpailukykytekijä ja kaupunkilaisten
viihtyvyyden lähde.
Teeman toimenpiteiden tavoitteena on vähentää kaupungeista ja niiden
valuma-alueilta eri lähteistä sisävesistöihin ja Itämereen tulevaa kiinPostiosoite
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toaineen ja rehevöittävien ravinteiden, fosforin ja typen, kuormitusta. Lisäksi tehostetaan ravinteiden hyötykäyttöä ja kierrätystä kaupunkien
prosesseissa sekä tavoitellaan ravinneneutraalisuutta. Ravinnekuormituksen vähentämistoimissa huomioidaan ilmalaskeuman sekä meren
sisäisen kuormituksen merkitys.
2. Hyvinvoiva meriluonto
Haitalliset aineet kuten pysyvät orgaaniset yhdisteet sekä meren roskaantuminen ja melu vaikuttavat haitallisesti meriympäristöön, ihmisen
terveyteen ja meriympäristön virkistyskäyttöön sekä aiheuttavat taloudellista haittaa rannikon elinkeinotoiminnalle.
Teeman toimenpiteiden tavoitteena on alentaa haitallisten aineiden pitoisuuksia, roskaantumista ja melua meriympäristössä niin, että meriluonto voi hyvin ja meren ekologisesti hyvä tila saavutetaan. Näin meren hyötykäyttö on kestävällä pohjalla. Kuormituksen vähentämistoimissa tarkastellaan meriluontoa kokonaisuutena (ml. kalasto, luodot ja
saaristo).
3. Puhdas ja turvallinen vesiliikenne
Meriliikenne Itämerellä ja erityisesti Suomenlahdella on jatkanut kasvuaan viime vuosina voimakkaasti ja kasvun ennustetaan edelleen jatkuvan. Erityisen merkittävästi ovat lisääntyneet öljy- ja kemikaalikuljetukset sekä matkustajaliikenne. Myös vapaa-ajan veneily, joka on tärkeä
rannikkovesien ja sisävesien virkistyskäyttömuoto, tuo vesille kymmeniä tuhansia aluksia. Vesiliikenteen lisääntyessä myös onnettomuusriski Itämerellä kasvaa.
Teeman toimenpiteiden tavoitteena on vähentää ja ehkäistä erikokoisten alusten ravinteiden ja haitallisten aineiden päästöjä ilmaan, maahan
ja veteen, sekä varmistaa riittävä öljy- ja kemikaalionnettomuuksien ennaltaehkäisy ja varautua torjuntatoimiin. Vesiliikenteeseen liittyvissä toimissa huomioidaan kestävän yksityisveneilyn tukeminen sekä kaupunkien oman vesireittiliikenteen kehittäminen saariston saavutettavuuden
parantamiseksi ja vesiliikenteen turvallisuuden lisäämiseksi.
4. Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö
Merialueisiin ja vesiin kohdistuvat moninaiset yhteiskunnan käyttömuodot, tarpeet ja toiminnot aiheuttavat paineita sekä ympäristölle että vesialueiden kestävälle käytölle. Samalla mm. ilmastonmuutoksen takia
kuormitusriskit ovat lisääntymässä ja haitalliset vieraslajit aiheuttavat
huolta.
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Teeman toimenpiteiden tavoitteena on täydentää tietoa vedenalaisesta
luonnosta (luontotyypit ja lajisto) kaupunkien merialueilla ja toteuttaa
monikäytön periaatetta. Näin suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito ottavat huomioon samoille alueille kohdistuvia erilaisia toimintoja sekä ympäristön ja ihmispaineiden muutoksia. Tällöin kyetään sovittamaan yhteen esimerkiksi matkailua, virkistyskäyttöä, ennallistamista ja luonnon
monimuotoisuuden suojelua kaupunkien merialueella ja saaristossa sekä varautumaan ristiriitoihin käyttömuotojen välillä. Suunnitelmallisessa
vesialueiden käytön kehittämisessä huomioidaan omistajuuden ja yhteisöllisyyden parantaminen vesialueiden hoidossa sekä merialuesuunnittelu.
5. Aktiivinen Itämeri-kansalaisuus
Tietoisuuden edistäminen on välttämätön ja tehokas väline kaupunkien
palveluissa sekä yhteistyökumppaneiden, kaupunkien palvelu- ja tavarantoimittajien ja asukkaiden keskuudessa, kun pyritään vaikuttamaan
merta koskeviin mielipiteisiin, asenteisiin ja päätöksiin. Pelkkä ympäristötietoisuus ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan aktiivista ympäristövastuullista toimijuutta.
Teeman toimenpiteiden tavoitteena on lisätä tietoisuutta Itämeren tilasta ja siihen vaikuttamisesta sekä vahvistaa asukkaiden ja erilaisten sidosryhmien kuten yritysten, yhdistysten ja oppilaitosten osallisuutta ja
Itämeri-kokemuksia. Tämä tarkoittaa kokemusta siitä, miten omalla toiminnalla omassa viiteryhmässään voi vaikuttaa ja kuinka vesien tilan
parantaminen luo myös taloudellisia mahdollisuuksia ja lisää kilpailukykyä. Aktiivisen Itämeri-kansalaisuuden toimet kattavat myös yhteistyön
Itämerihaasteen kumppaniverkoston organisaatioiden kanssa ja verkoston kehittämisen.
Itämerihaasteen Helsingin kaupungin sisäinen työryhmä
Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 8.9.2000 § 77 perustaa
Itämerihaasteen kaupungin sisäisen työryhmän, jonka tehtävänä on
kaupungin Itämerihaasteeseen liittyvien toimien seuraaminen ja kehittäminen. Työryhmän kokoonpano tarkistetaan toimenpideohjelman hyväksymisen jälkeen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
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1

Itämerihaaste Helsingin ja Turun kaupunkien yhteinen Itämeri-toimenpideohjelma 2019-2023

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Toimialat
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§ 659
Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle jätteen lajittelulaitosta
koskevasta ympäristölupahakemuksesta
HEL 2018-009326 T 11 01 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus antoi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Kuljetusrinki Oy:n ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:
Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut
on kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena antanut
Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Kuljetusrinki Oy:n ympäristölupahakemuksesta jätteen lajittelulaitokselle Helsingin Tattarisuolle.
Kaupunginhallitus viittaa ympäristöpalvelujen lausuntoon ja toteaa lisäksi, että hakemuksen mukainen toiminta on alueen voimassa olevien
kaavojen mukaista toimintaa ja toteuttaa maankäytön suunnittelun tavoitteita. Kytkintie 22-24 sijaitsee pehmeikköalueella, jolla savikerroksen paksuus ohuehkon täyttökerroksen alapuolella on noin 10–14 metriä. Kiinteistön lähialueen katualueet on perustettu saven varaan, osa
kiinteistöä ympäröivistä rakennuksista on savenvaraisia eikä piha-alueita ole pohjustettu. Kytkintie 22-24 alueelle tulee tehdä vakavuustarkastelu ennen maa-aineksen, purkubetonin ja tiilijätteen läjitystä. Tulee
varmistua, ettei lajittelukeskuksen toiminnasta aiheudu haittaa ympäröivälle toiminnoille. Vakavuuslaskennan perusteella tulee määrittää alueet, joille läjitettäviä maa-aineksia, purkubetonia ja tiilijätettä voidaan
turvallisesti sijoittaa, lisäksi tulee määrittää turvalliset kasakorkeudet.
Turvallisen sijoituspaikan ja kasakorkeuden perusteella määräytyy tonttialueelle sallittu enimmäismassamäärä, jota ei tule ylittää.
Kaupunginhallitus puoltaa luvan myöntämistä, mikäli varmistetaan, ettei
toiminnasta aiheudu edellä mainittua haittaa ympäröivälle toiminnalle ja
asiassa otetaan huomioon ympäristöpalveluiden lausunnossaan esittämät huomautukset.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
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Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö 5.9.2018, Tattarinsuon jätteen lajittelulaitoksen ympäristölupa
Ympäristölupahakemus 17.5.2018, lajittelulaitos, Tattarisuo
Ympäristölupahakemuksen täydennys 5.6.2018, Kuljetusrinki Oy

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Lausuntopyyntö
Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin ja kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Kuljetusrinki Oy:n ympäristölupahakemuksesta jätteenlajittelulaitokselle Tattarisuolle. Lausuntoa on pyydetty 11.10.2018 mennessä. Lausunnon
antamiselle varattua määräaikaa on pidennetty 4.11.2018 asti.
Lupahakemus
Kuljetusrinki Oy hakee lupaa Tattarisuolla osoitteessa Kytkintie 22-24
sijaitsevan jätteen lajittelulaitoksen toiminnalle. Laitoksella vastaanotetaan, esikäsitellään ja välivarastoidaan rakennus- ja purkutoiminnan jätteitä, kaupan ja teollisuuden jätteitä sekä erilliskerättyjä hyötymateriaaleja kuten paperia, pahvia, muovia, lasia ja metallia. Vastaanotetut ja
esikäsitellyt jätteet toimitetaan edelleen jatkojalostettaviksi. Vastaanotettavien jätteiden enimmäismäärä on noin 58 000 tonnia vuodessa.
Jätteet otetaan vastaan pääasiassa hallissa, jossa ne siirtokuormataan
kontteihin, paalataan tai esikäsitellään murskaamalla. Varastointi tapahtuu joko hallissa tai piha-alueella. Maa-aines, purkubetoni- ja -puu
sekä tiilijäte otetaan vastaan ja varastoidaan ulkona. Vastaanotetut ja
esikäsitellyt jätteet toimitetaan edelleen jatkojalostettavaksi.
Hakemuksen mukaan laitoksen toiminta-aika maanantaista perjantaihin
on klo 6–22 ja lauantaisin klo 7–18. Poikkeustapauksissa laitos toimii
myös sunnuntaisin, jolloin ei kuitenkaan tehdä puun murskausta. Murskausta tehdään maanantaista perjantaihin klo 7–21.
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Kaavatilanne ja vuokrasopimus
Yleiskaava 2002:ssa Tattarisuon alue on merkitty työpaikka-alueeksi
(teollisuus, toimisto, satama), jota kehitetään tuotannon, varastoinnin,
palvelu- ja toimisto- sekä satamatoimintojen käyttöön. Hakemuksen
mukainen toiminta on Yleiskaava 2002:n mukaista.
Uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) Tattarisuon
alue on merkitty toimitila-alueeksi, jota kehitetään ensisijaisesti toimitilojen, tuotannon, varastoinnin, satamatoimintojen, julkisten palveluiden
ja opetustoiminnan sekä virkistyksen käyttöön. Toiminta on uuden
yleiskaavan tavoitteiden mukaista.
Voimassa olevassa asemakaavassa (nro 9200) kohde sijoittuu teollisuus ja varastorakennusten korttelialueelle.
Helsingin kaupunki omistaa kiinteistön, jolle Kuljetusrinki Oy:n toiminta
sijoittuu. Voimassa oleva vuokrasopimus päättyy 31.12.2020. Vuokralaisen kanssa on sovittu vuokrasopimuksen jatkamisesta 30 vuodella,
kun vuokralainen on saanut rakennusluvan uudisrakentamiselle.
Saadut lausunnot
Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunkiympäristön
ympäristöpalvelujen lausunnot.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö 5.9.2018, Tattarinsuon jätteen lajittelulaitoksen ympäristölupa
Ympäristölupahakemus 17.5.2018, lajittelulaitos, Tattarisuo
Ympäristölupahakemuksen täydennys 5.6.2018, Kuljetusrinki Oy

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue
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§ 660
Historiatoimikunnan varajäsenen valinta
HEL 2018-010356 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus
 vapautti Eila Ratasvuoren historiatoimikunnan varajäsenen tehtävästä ja
 valitsi tutkija Panu Haaviston varajäseneksi (Jessica Parland-von
Essenin henkilökohtainen varajäsen) historiatoimikuntaan vuonna
2019 päättyväksi toimikaudeksi.
Samalla kaupunginhallitus määräsi historiatoimikunnan esittelijän sijaiseksi tutkija Panu Haaviston.
Lisäksi kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.
Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus valitsi johdon erityisasiantuntija Eila Ratasvuoren
11.9.2017 (§ 842) varajäseneksi historiatoimikuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Eila Ratasvuori on toiminut myös historiatoimikunnan esittelijän sijaisena.
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Eila Ratasvuoren jäädessä eläkkeelle historiatoimikunnan varajäseneksi sekä esittelijän sijaiseksi esitetään tutkija Panu Haavistoa kaupunginkanslian hallinto-osaston tiedonhallintayksiköstä.
Historiatoimikunnan jäsenet edustavat historian, kaupunkihistorian ja
kaupunkitutkimuksen asiantuntemusta Helsinki-kontekstissa. Kaupungin henkilöstöön kuuluvat asiantuntijat osallistuvat toimikunnan toimintaan tehtävän tai asemansa puolesta.
Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
Historiatoimikunta
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 661
Kaupunginvaltuuston 10.10.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 10.10.2018 tekemät
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:
1-4, 16-19, Ei toimenpidettä.
21-24
5

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä
mainituille.
Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

6

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä
mainituille.
Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

7

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä
mainituille.
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

8

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan teknisen johtajan allekirjoittamaan vuokarasopimuksen liitteineen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia.

9

Kaupunginhallitus oikeuttaa tonttipäällikön tai tämän
valtuuttaman allekirjoittamaan päätöksen mukaiset
sopimukset ja kauppakirjat.
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote kilpailijoille.
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Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja Kiinteistö
Oy Helsingin Toimitiloille.
10

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja Tontit-yksikölle.
Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

11

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin
seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helen Oy:lle, Helen
Sähköverkko Oy:lle sekä hakijoille.
Tiedoksi pelastuslautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristön toimialalle, maankäyttö ja kaupunkirakenne –palvelukokonaisuudelle.

12

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä hakijalle.
Tiedoksi, kaupunkiympäristölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kaupunginmuseolle, Asemakaavoitukselle.

13

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin
seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun
ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.
Tiedoksi, kaupunkiympäristölautakunnalle.

14

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin
seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun
ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.
Tiedoksi, kaupunkiympäristölautakunnalle ja kaupunginmuseolle.
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15

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin
seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Helen
Sähköverkko Oy:lle.
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunkiympäristön toimialalle
ja pelastuslaitokselle.

20

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

25-39

Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle
24.10.2018

40-46

Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 662
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 42
kaupunginhallituksen jaostot
- konsernijaosto
- elinkeinojaosto
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta
lautakunnat ja niiden jaostot
kasvatus- ja koulutuslautakunta
- suomenkielinen jaosto
- ruotsinkielinen jaosto
kaupunkiympäristölautakunta
- ympäristö- ja lupajaosto
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
pelastuslautakunta
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
- kulttuurijaosto
- liikuntajaosto
- nuorisojaosto
sosiaali- ja terveyslautakunta
- sosiaali- ja terveysjaosto

16.10.2018

18.10.2018
18.10.2018

johtokunnat
- palvelukeskusliikelaitos
- taloushallintopalveluliikelaitos
- työterveysliikelaitos
- rakentamispalveluliikelaitos
- liikenneliikelaitos

17.10.2018

keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
pormestari
apulaispormestarit
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- kaupunkiympäristön toimiala
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- sosiaali- ja terveystoimiala
kaupunginkanslian viranhaltijat
henkilöstökassatoimikunta
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

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
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

40/2018

63 (65)

22.10.2018

MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 650, 651, 652, 653, 657, 659, 661 ja 662 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 654, 655, 656, 658 ja 660 §: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.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin 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)
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

Otso Kivekäs
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Nasima Razmyar

Marcus Rantala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 26.10.2018.
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