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Kokousaika 18.01.2021 16:00 - 16:21

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan (etänä) pormestari
Sinnemäki, Anni (etänä) apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

Sevander, Tomi (etänä) kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Honkasalo, Veronika (etänä)
Koulumies, Terhi (etänä)
Pakarinen, Pia (etänä) apulaispormestari
Raatikainen, Mika (etänä)
Rantala, Marcus (etänä) esteellinen: 41 §
Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari
Rydman, Wille (etänä)
Sazonov, Daniel (etänä)
Vanhanen, Reetta (etänä)
Vesikansa, Sanna (etänä) apulaispormestari
Vuorjoki, Anna (etänä) esteellinen: 44 §
Yanar, Ozan (etänä)

Muut

Kivekäs, Otso (etänä) kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry (etänä) kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Arhinmäki, Paavo (etänä) kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Aho, Mikko (etänä) kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Jolkkonen, Juha (etänä) sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Laitio, Tommi (etänä) kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa (etänä) kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Gros, Nina (etänä) henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
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Kühn, Markus (etänä) strategiajohtaja
Rinkineva, Marja-Leena (etänä) elinkeinojohtaja
Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula (etänä) rahoitusjohtaja
Summanen, Juha (etänä) hallintojohtaja
Nelskylä, Maria (etänä) kaupunginsihteeri
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija
Ainola, Pilvi hallintoasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
37 - 49 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
37 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
38 - 49 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
37 - 49 §
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§ Asia

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

38 Asia/2 V 3.2.2021, Hallintosäännön muuttaminen, tartuntatautien torjunnasta 
vastaavan toimielimen toimivalta

39 Asia/3 V 3.2.2021 Meri-Rastilan länsiosan asemakaavan ja asemakaavan 
muutoksen hyväksyminen (nro 12570)

40 Asia/4 V 3.2.2021, Tilojen vuokraaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle (Iso Roobertinkatu 23)

41 Asia/5 V 3.2.2021 Kauppalantie 9-11 asemakaavan muuttaminen (nro 12638)

42 Asia/6 Selvitys eduskunnan oikeusasiamiehelle kaupungin koronaepidemi-
aan liittyvien tiedotustilaisuuksien tulkkaamisesta viittomakielelle

43 Asia/7 Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi väkivaltatyön koordinaattorin 
palkkaamisesta

44 Asia/8 Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan perustaminen

45 Asia/9 Lausunto Uudenmaan liitolle Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuun-
nitelmasta

46 Asia/10 Virkojen lakkauttaminen

47 Asia/11 Rautatieaseman pyöräpysäköinnin hankesuunnitelma

48 Asia/12 Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi Mannerheimin lastensuo-
jeluliiton toiminnan turvaamiseksi Pakilanpuiston allianssihankkeen 
yhteydessä

49 Asia/13 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 37
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Reetta 
Vanhasen ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Terhi Koulumie-
hen ja Veronika Honkasalon.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 38
V 3.2.2021, Hallintosäännön muuttaminen, tartuntatautien torjunnas-
ta vastaavan toimielimen toimivalta

HEL 2021-000212 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö 18.1.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Voimassa olevassa hallintosäännössä on eritelty ne tartuntatautilain 
mukaiset toimenpiteet, joihin kaupunginhallituksella on toimivalta kun-
nan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä. Tartuntatauti-
lain muuttamiseen varautumisen johdosta hallintosääntöä esitetään 
muutettavaksi yksinkertaisempaan muotoon, joka myös mahdollisten 
lain muutosten jälkeen kattaa kaikki ne toimenpiteet, joista kunnan tar-
tuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää.

Voimassa olevan hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 8b-kohdan 
mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupun-
ginhallitus päättää kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toi-
mielimenä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitos-
ten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta ja yleis-
ten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä sekä tekee tartunta-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2021 3 (92)
Kaupunginhallitus

Asia/2
18.01.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

tautilain 71 §:n perusteella päätökset karanteenista, tavaran karantee-
nista ja eristämisestä.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 8b-kohta muutettaisiin kuu-
lumaan seuraavasti: Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrät-
ty kaupunginhallitus toimii kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaa-
vana toimielimenä.

Sääntötyöryhmä on käsitellyt esitetyn muutoksen 19.10.2020.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö 18.1.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 39
V 3.2.2021 Meri-Rastilan länsiosan asemakaavan ja asemakaavan 
muutoksen hyväksyminen (nro 12570)

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 54. kaupunginosan (Vuosaari) osaa kort-
telista 54225 sekä lähivirkistys- ja katualuetta koskevan asemakaavan 
ja 54. kaupunginosan (Vuosaari) kortteleita 54036, 54213, 54217–
54229, 54231 ja 54232 ja tonttia 54233/1 sekä katu-, puisto- ja lähivir-
kistysalueita koskevan asemakaavan muutoksen (muodostuvat uudet 
korttelit 54247 ja 54248) 3.9.2019 päivätyn ja 20.10.2020 muutetun pii-
rustuksen nro 12570 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmene-
vin perustein. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12570 kartta, päivätty 
3.9.2019, muutettu 20.10.2020

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12570 selostus, päivätty 
3.9.2019, muutettu 20.10.2020, päivitetty Kylk:n 20.10.2020 päätöksen 
mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma_6987
4 Vuorovaikutusraportti 3.9.2019, täydennetty 6.10.2020 sekä liitteenä 

selvityksiä ja asukastilaisuuksien muistioita
5 Lausunnot, osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ym- Esitysteksti
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päristöpalvelut -
kuntayhtymä
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Rastilan 
metroaseman ympäristöä, Meri-Rastilan liikekeskusta ja 1990-luvun 
alussa rakennetun kerrostaloalueen länsiosaa sekä asuinalueen sisäi-
siä puisto- ja katualueita. Kaavahanke on osa Meri-Rastilan kaupun-
kiuudistusta, jossa uutta rakentamista, puistojen ja katualueiden sekä 
julkisten palvelujen ja palvelutilojen kehittämistä on suunniteltu laaja-
alaisesti ja asukkaita monipuolisesti osallistaen. Kaavahanke on käsit-
tänyt luonnosvaiheeseen saakka koko alueen ja on ehdotusvaiheen 
valmistelun aikana jaettu kahteen osaan. 

Kaavahankkeen tavoitteena on tiivistää olemassa olevaa kaupunkira-
kennetta hyvien joukkoliikenneyhteyksien yhteydessä, korostaa alueen 
vahvuuksia ja mahdollistaa arjen palvelujen kehittyminen.

Alueelle on suunniteltu uutta asuin-, liike- ja palvelurakentamista puis-
toalueiden reunoille sekä olemassa oleville tonteille. Kaupunki on pyr-
kinyt saamaan kaavamuutokseen mukaan tonttien haltijoita, jotta suun-
nittelua ja toteutusta voidaan tehdä alueella laajasti ja yhtäaikaisesti, 
mikä hyödyttää sekä kaupunkia että tonttien haltijoita. Asemakaavan 
muutokseen on sisällytetty useita purkavan uusrakentamisen hankkei-
ta, joiden toimijat ovat jättäneet kaavamuutoshakemuksia. 

Kaava-alueen kokonaiskerrosala on 230 350 k-m2, josta olemassa ole-
vaa asuntorakentamista on 76 800 k-m2ja uutta asuntorakentamista 
128 100 k-m2, olemassa olevia julkisia palveluita on 1 650 k-m2 ja uu-
sia julkisia palveluita 13 500 k-m2 . Jo rakennettua liiketilaa kaavassa 
on 2 900 k-m2 ja uutta liiketilaa 7 400 k-m2.
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Koska kaavaratkaisu perustuu osittain olemassa olevan rakennuskan-
nan purkamiseen, on todellinen asuntorakentamisen lisäys 102 500 k-
m2, julkisten palveluiden rakentamisen lisäys 7 000 k-m2 ja liiketilojen 
lisäys 3 700 k-m2.

Uusien ja uudistuvien asuin- ja pysäköintitonttien keskimääräinen te-
hokkuusluku on et=1,7. Kaava-alueen kaikkien tonttien keskimääräinen 
tehokkuusluku on et=1,13. Asukasmäärän lisäys on noin 2 400.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
6987), jonka mukaan Meri-Rastilan tie ja ympäröivät katutilat on päivi-
tetty vastaamaan eri kulkumuotojen tilantarvetta ja kaupungin nykyisiä 
liikennesuunnitteluperiaatteita. Meri-Rastilan tielle on suunniteltu yksi-
suuntaiset pyöräkaistat. Bussipysäkkiparien määrää on vähennetty Me-
ri-Rastilan tiellä runkolinjan tehostamiseksi ja sijoittelua on tarkistettu 
turvallisuuden parantamiseksi.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että tiivistyvä 
kaupunkirakenne metroaseman ja runkolinjan yhteydessä tukee käve-
lyn, pyöräilyn ja julkisen liikenteen käyttöä sekä edesauttaa palveluiden 
kehittymistä alueella ja asumisen hallintamuotojen monipuolistumista. 
Kaavamuutos vaikuttaa alueen kaupunkikuvaan merkittävästi. Uuden 
rakentamisen tehokkuus ja kerrosluvut ovat korkeampia kuin olemassa 
olevan kaupunkirakenteen. Liikekeskuksen uudistus ja siihen liittyvä 
Meri-Rastilan tien siirto muuttaa metroaseman ympäristöä erittäin pal-
jon. Kaavahankkeen ratkaisu tukeutuu pääosin olemassa olevaan inf-
raverkostoon ja sen yhdyskuntataloudelliset kustannukset ovat kohtuu-
hintaiset verrattuna uudisalueisiin. Viheralueet pienentyvät hieman ny-
kyisestä, mutta suunniteltu viheraluekokonaisuus mahdollistaa puisto-
jen toiminnallisuuden ja reitistön parantamisen ja turvaa merkittävien 
luontoarvojen säilymisen.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista mahdollistamalla asumisen ja palvelujen monipuolisuutta lisää-
vän kehittämishankkeen etenemisen ja lisärakentamista hyvien joukko-
liikenneyhteyksien varrelle.  Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on 
pääosin asuntovaltaista aluetta merkinnällä A2. Metroaseman ympäris-
tö on määritelty osittain lähikeskustaksi merkinnällä C3 ja asuntovaltai-
seksi alueeksi merkinnällä A1. Yleiskaavassa alueelle on lisäksi osoi-
tettu virkistys- ja viheralueita sekä ohjeellinen viheryhteys Ramsinnie-
meltä Kallahdenniemelle. Yleiskaavassa rantavyöhykettä seurailee 
seudulle jatkuva, koko kaupungin kattava rantaraitti ja lisäksi siinä on 
osoitettu alueelle pikaraitiotieyhteys ja pyöräilyn yhteyksiä Vuotielle ja 
Vuosaaren keskustaan. Kaava-alueen länsipuolella sekä osittain ase-
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makaava-alueella on voimassa Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaa-
va. Liikekeskuksen, huoltoaseman ja metroaseman korttelit on osay-
leiskaavassa merkitty keskustatoimintojen alueeksi. Helsingin maana-
laisen yleiskaavan nro 11830 mukaan alue on merkitty esikaupungin 
pintakallioalueeksi, ja kaavassa on tilavaraus viemäritunnelille. Nyt laa-
dittu kaavaratkaisu on em. yleiskaavojen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1988–2006. Kaa-
va-alueen länsireunalla on pieni osa aiemmin asemakaavoittamatonta 
aluetta. Kaava-alueella on nykyään noin 102 000 k-m2 asuinrakenta-
mista, joka on kerrostalorakentamista, noin 7 000 k-m2 liikerakentamis-
ta ja noin 8 000 k-m2 julkisia palveluita. Korttelitehokkuus vaihtelee e= 
0,3-0,8 välillä. Kaava-alueella asuu noin 3 700 asukasta. Kaupalliset 
palvelut ovat keskittyneet metroaseman läheisyyteen. Julkisia palvelui-
ta on lähinnä lapsille ja nuorille. Kaava-alueella on suhteellisesti Hel-
singin nykyisiä tavoitteita enemmän vuokratalovaltaista asuntokantaa.

Kaava-alueen omistaa pääosin Helsingin kaupunki ja tontin 54225/1 
yksityinen maanomistaja. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta. 
Kaavahankkeeseen on sisällytetty kaavamuutoshakemusten johdosta 
suunniteltuja osa-alueita, joiden sisältö on neuvoteltu hakijoiden kans-
sa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Asemakaavan muutoksen toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kus-
tannuksia (06/2019) ilman arvonlisäveroa seuraavasti:

Kadut ja aukiot 8 milj. euroa
Puistot ja viheralueet 2,5 milj. euroa
Julkiset rakennukset / palvelut 35 - 40 milj. euroa
Teknisen huollon verkosto 2,7 milj. euroa
Yhteensä n. 48 - 53 milj. euroa

Kadut ja aukiot pitää sisällään kaavamuutoksesta katuihin ja aukioihin 
kohdistuvien rakennustöiden kustannukset. 

Julkiset rakennukset ja palvelut sisältävät kaavoitettavalle alueelle 
suunnitellun palvelurakennuksen rakentamiskustannukset. Kustannus 
on laskettu oletuksena, että palvelurakennus toteutetaan uudisraken-
nuksena. Rakennuskustannukset täsmentyvät jatkosuunnittelun yhtey-
dessä ja on huomattava, että rakennus palvelee tätä kaava-aluetta laa-
jempaa kokonaisuutta.
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Puistot sekä virkistysalueet sisältävät kaava-alueelle toteutettavien 
puistojen sekä virkistysaluevyöhykkeiden kustannukset. Puistojen kus-
tannusarvio perustuu osin kaava-alueesta laadittuun Meri-Rastilan 
Kaupunkiuudistus - Puistojen yleissuunnitelmaan (Loci Maisema-
arkkitehdit, 2018).

Kustannusarviossa ei ole huomioitu purettavien rakennusten purkukus-
tannuksia eikä myöskään liikenteen väliaikaisratkaisuja.

Kaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille uudesta kaavoitetta-
vasta kerrosalasta kertyvä rakennusoikeuden arvo on laskettu käyttäen 
asumisen ja maankäytön toteuttamis- eli AM-ohjelman 2016 mukaista 
hallinta- ja rahoitusmuotojakaumaa. Kokonaisrakennusoikeuden arvo 
on arviolta 100–110 milj. euroa, josta kaavassa esitettävän uuden, osit-
tain purkavalla saneerauksella saatavan kerrosalan arvo on yhteensä 
noin 65–70 miljoonaa euroa ja olemassa olevan, pysyvän kerrosalan 
rakennusoikeuden arvo on yhteensä noin 35–40 milj. euroa. 

Koko aluetta koskeva laaja kaavamuutos on käynnistetty kaupungin 
toimesta ja on ollut kustannustehokasta ja kaupungin edun mukaista 
saada alueella sijaitsevat yksityisten hallinnoimat tontit mukaan kaa-
vamuutokseen. Koko aluetta koskeva kaupunkiuudistus on pyritty te-
kemään laaja-alaisesti ja yhtäaikaisesti. Tonttien haltijoilta ei peritä 
kaavoitusmaksua.

Kaavaratkaisun johdosta ei yksityisille maanomistajille koidu merkittä-
vää hyötyä, joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän pää-
töksen mukaiselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli  julkisesti nähtävillä  17.9.– 16.10.2019 ja siitä ilmoi-
tettiin maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 11 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt 
huomautukset kohdistuivat asukkaiden osallistamiseen, viestintään ja 
eri hankkeiden koordinointiin, rakennusten sijoitteluun ja viheralueiden 
muutoksiin, arkkitehtuuriin ja kaupunkikuvaan, asumisen hallintamuo-
toihin, liikenneratkaisuihin ja meluun sekä ekologisuuteen.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta: Helen Sähköverkko Oy, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus),  sosiaali- ja terveystoimiala 
sekä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseo. 
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Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat sähkömuuntamoiden 
uudelleensijoittamiseen, vesihuollon johtotarpeisiin, melun torjuntaan, 
kehitysvammaisten asumisryhmän sijoittamiseen alueelle sekä kau-
punkikuvan muutokseen ja rakennussuojeluun.

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy ja 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL).

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

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

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

Kaavaehdotuksen uusi julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus asetettiin uudelleen julkisesti nähtäville 29.6.– 4.8.2020 
ensimmäisen nähtävilläolon jälkeen valmistuneen luontoselvityksen 
(Vuosaaren alueen lahokaviosammalselvitys vuonna 2020, Faunatican 
raportteja 24/2020) johdosta. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin tämän nähtävillä olon aikana 10 muistutus-
ta. Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui lisäksi 3 kirjettä. Muistutuksis-
sa ja kirjeessä esitetyt huomautukset kohdistuivat eri hankkeiden koor-
dinointiin, asukkaiden osallistamiseen ja viestintään, rakennusten sijoit-
teluun, purkamiseen ja viheralueiden muutoksiin, asumisen hallinta-
muotoihin ja sosiaaliseen kestävyyteen, liikenneratkaisuihin sekä ra-
kentamiseen kaava-alueen ulkopuolella. 

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa tois-
tamiseen julkisesti nähtävillä seuraavilta tahoilta: kaupunginmuseo, so-
siaali- ja terveystoimiala, HSY ja ELY-keskus. Lausunnoissa esitetyt 
huomautukset kohdistuivat erityisryhmien asumiseen, vesihuollon joh-
totarpeisiin katualueilla ja tontilla sekä hulevesien käsittelyyn ja luon-
nonsuojeluun. Kaupunginmuseo ja ELY-keskus toteavat, että päätök-
senteossa tulee lisäksi ottaa huomioon edellisten vaiheiden lausunnot 
koskien rakennussuojelua ja meluntorjuntaa.

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa: kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimiala, Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy HSL.
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Toimenpiteet toisen julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

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

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12570 kartta, päivätty 
3.9.2019, muutettu 20.10.2020

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12570 selostus, päivätty 
3.9.2019, muutettu 20.10.2020, päivitetty Kylk:n 20.10.2020 päätöksen 
mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma_6987
4 Vuorovaikutusraportti 3.9.2019, täydennetty 6.10.2020 sekä liitteenä 

selvityksiä ja asukastilaisuuksien muistioita
5 Lausunnot, osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset_Yhdistetty_

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä

Esitysteksti
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Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Asemakaavoitus
Kaupunginmuseo
Sosiaali- ja terveystoimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 20.10.2020 § 603

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Hankenumero 4730_1, 6987

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 3.9.2019 päivätyn ja 20.10.2020 muutetun asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12570 hyväksymistä. Asemakaava 
koskee Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari) osaa 
korttelista 54225 sekä lähivirkistys- ja katualuetta. Asemakaavan 
muutos koskee Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari) 
kortteleita 54036, 54213, 54217–54229, 54231 ja 54232 ja tonttia 
54233/1 sekä katu-, puisto- ja lähivirkistysalueita  (muodostuvat uu-
det korttelit 54247 ja 54248). 

Lisäksi lautakunta päätti

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

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

06.10.2020 Pöydälle

10.09.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

03.09.2019 Pöydälle

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupun-
ginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 9.10.2019

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Linda Wiksten, arkkitehti, puhelin: 310 37029

linda.wiksten(a)hel.fi
Tuukka Linnas, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37308

tuukka.linnas(a)hel.fi
Janne Antila, liikenneinsinööri (liikenne- ja katusuunnittelu: ), puhelin: 310 20355

janne.antila(a)hel.fi
Johanna Iivonen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi
Elise Lohman, maisema-arkkitehti (kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu), puhelin: 310 
26349

elise.lohman(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti (rakennussuojelu), puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Pekka Leivo, yksikön päällikkö (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi
Pirjo-Liina Koivusaari, johtava tonttiasiamies (maaomaisuuden kehittäminen ja tontit), 
puhelin: 310 38800

pirjo-liina.koivusaari(a)hel.fi
Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija (vuorovaikutus), puhelin: 310 37436

tiina.antila-lehtonen(a)hel.fi
Mikko Uro, yksikön päällikkö (viestintäpalvelut), puhelin: 310 37394

mikko.uro(a)hel.fi

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 05.06.2019 § 42

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12570 pohjakartan 
kaupunginosassa 54 Vuosaari. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittaus-
palvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12570
Kaupunginosa: 54 Vuosaari
Kartoituksen työnumero: 48/2018
Pohjakartta valmistunut: 29.1.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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 
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi
Suvi Uotila, kiinteistöinsinööri, puhelin: 09 310 29076

suvi.uotila(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 22.08.2018 § 44

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Arkkitehti Linda Wiksten esitteli asiaa. Nimistötoimikunta on käsitellyt 
Meri-Rastilan täydennysrakentamiseen liittyvä nimistötarpeita viimeksi 
11.5.2016 (§ 47).
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Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Harbonpolku–Harbostigen 

(polku)

Perustelu: Liitynnäinen, Harbonkadun mukaan, joka on nimetty arkki-
tehti Fritz (Friedrich) Lüschin vuonna 1912 rakennuttaman Villa Harbon 
mukaan;

Hiekkalaiturinpolku–Sandkajsstigen 

(polku)

Perustelu: Liitynnäinen, Hiekkalaiturin ja sen mukaan nimetyn Hiekka-
laiturinraitin mukaan;

Jaluskuja–Skotgränden 

(polku)

Perustelu: Ryhmänimi (veneet); liitynnäinen, Jaluspolun mukaan. Jalus 
on köysi, jolla purjeita säädetään, jalusköysi, skuutti (Kielitoimiston sa-
nakirjasta);

ja

Jiippipolku–Gippstigen 

(polku)

Perustelu: Ryhmänimi (purjehdus); liitynnäinen, nimistötoimikunnan 
11.5.2016 esittämän Jiippikujan mukaan. Jiippi merkitsee myötäkään-
nöstä eli myötätuulen kautta tehtävää käännöstä (Kielitoimiston sana-
kirjasta).

Lisäksi nimistötoimikunta päätti esittää, että seuraavien nimien käyttö-
aluetta jatketaan uuden asemakaavan alueella liitteenä olevan kartan 
mukaisesti:

- Halkaisijanpolku–Klyvarstigen

- Kalkkihiekanpolku–Kalksandsstigen

- Prammikuja–Bramgränden

- Rikipolku–Riggstigen.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.04.2017 § 170

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 4730_1, karttaruudut 675506, 675507, 676506, 676507, 677506 ja 677507

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 hyväksyä 14.2.2017 päivätyn Meri-Rastilan asemakaava- ja ase-
makaavan muutosluonnoksen laadittavan asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen pohjaksi. Asemakaava koskee 54. kau-
punginosan (Vuosaari) osaa korttelista 54225 sekä lähivirkistysa-
luetta. Asemakaavan muutos koskee 54. kaupunginosan (Vuosaari) 
kortteleita 54036, 54112 ja 54210–54232 ja tonttia 54233/1 sekä 
katu-, virkistys- ja vesialueita (muodostuvat uudet korttelit 54164 - 
54166 ja 54245 - 54246).

 että lopullista kaavaa valmisteltaessa tulee harkita viheryhteyksien 
parempaa säilyttämistä kuitenkin niin, ettei asukaslukutavoite alene 
olennaisesti.

 että koska Meri-Rastilan asemakaava lisää asukasmäärää merkit-
tävästi alueella, jossa olisi voimakkaasti tarve kehittää yhteisöllisyyt-
tä, tulee jatkosuunnittelussa kaavoituksen mahdollistaa myös asu-
kastilaksi sopiva tontti kaupungin omistamana.

 että samalla on huolehdittava väestöennusteen ajantasaisuudesta 
sekä riittävistä varauksista palveluille, kuten päiväkodeille ja kouluil-
le hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelta.

 edellyttää, että kaavoitusvaiheessa tehdään ympäristövaikutusten, 
yritysvaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnit. 

 edellyttää, että jatkosuunnittelussa huomioidaan Kallahdenniemeltä 
pohjoiseen ja Pohjaveden puiston kautta kulkevan kehitettävän 
metsäverkostoyhteyden säilyminen.  Lisäksi tulee taata turvalliset ja 
selkeät reitit koululaisille Meri-Rastilan ja Kallahden koulun lähistöil-
lä toteutuksessa.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internetsivuilla: 
kohdassa Päätöksenteko.

www.hel.fi/ksv

Käsittely

http://www.hel.fi/www/ksv/fi
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11.04.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Palautusehdotus:
Eija Loukoila: Palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että poistetaan 
Ullaksenpuiston pohjoisosan suunnittelualue, Pohjavedenpuiston itä- ja 
eteläosa sekä ison Kallahden puiston pientaloalue.

Kannattaja: Elina Moisio

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti jäsen Loukoilan 
palautusehdotuksen äänin 6 – 3.

Vastaehdotus:
Elina Moisio: Meri-Rastilan asemakaavaa lisää asukkaita alueelle. Sa-
malla on huolehdittava väestöennusteen ajantasaisuudesta sekä riittä-
vistä varauksista palveluille, kuten päiväkodeille ja kouluille hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien varrelta.

Kannattaja: Jape Lovén

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä vastaehdotuksen yksi-
mielisesti.

Vastaehdotus:
Eija Loukoila: Lisätään päätöskohtaan: Lisäksi lautakunta edellyttää, et-
tä kaavoitusvaiheessa tehdään ympäristövaikutusten, yritysvaikutusten 
ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnit. 

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä vastaehdotuksen yksi-
mielisesti.

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Lisätään: Kaupunkisuunnittelulautakunta edellyttää, että 
jatkosuunnittelussa huomioidaan Kallahdenniemeltä pohjoiseen ja Poh-
javeden puiston kautta kulkevan kehitettävän metsäverkostoyhteyden 
säilyminen.  Lisäksi tulee taata turvalliset ja selkeät reitit koululaisille 
Meri-Rastilan ja Kallahden koulun lähistöillä toteutuksessa.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä vastaehdotuksen yksi-
mielisesti.

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Kun Meri-Rastilan asemakaava lisää asukasmäärää mer-
kittävästi alueella, jossa olisi voimakkaasti tarve kehittää yhteisöllisyyttä 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2021 17 (92)
Kaupunginhallitus

Asia/3
18.01.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

tulee jatkosuunnittelussa kaavoituksen mahdollistaa myös asukastilaksi 
sopiva tontti kaupungin omistamana.

Kannattaja: Osmo Soininvaara

Suoritetussa äänestyksessä jäsen Lovénin vastaehdotus voitti esitteli-
jän ehdotuksen äänin 5 – 4.

Vastaehdotus:
Osmo Soininvaara: Lopullista kaavaa valmisteltaessa tulee harkita vi-
heryhteyksien parempaa säilyttämistä kuitenkin niin. ettei asukasluku-
tavoite alene olennaisesti.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä vastaehdotuksen yksi-
mielisesti.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että poistetaan 
Ullaksenpuiston pohjoisosan suunnittelualue, Pohjavedenpuiston itä- ja 
eteläosa sekä ison Kallahden puiston pientaloalue.

Jaa-äänet: 6
Michael Berner, Matti Niiranen, Tom Packalén, Risto Rautava, Osmo 
Soininvaara, Heta Välimäki

Ei-äänet: 3
Eija Loukoila, Jape Lovén, Elina Moisio

Tyhjä: 0

Poissa: 0

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus:  Kun Meri-Rastilan asemakaava lisää asukasmäärää mer-
kittävästi alueella, jossa olisi voimakkaasti tarve kehittää yhteisöllisyyttä 
tulee jatkosuunnittelussa kaavoituksen mahdollistaa myös asukastilaksi 
sopiva tontti kaupungin omistamana.

Jaa-äänet: 4
Michael Berner, Matti Niiranen, Tom Packalén, Risto Rautava
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Ei-äänet: 5
Eija Loukoila, Jape Lovén, Elina Moisio, Osmo Soininvaara, Heta Väli-
mäki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

07.03.2017 Pöydälle

28.02.2017 Pöydälle

14.02.2017 Pöydälle

Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho

Lisätiedot
Linda Wiksten, arkkitehti, puhelin: 310 37029

linda.wiksten(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, liikenne, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi
Maija Lounamaa, maisema-arkkitehti, julkiset ulkotilat, maisema, puhelin: 310 37258

maija.lounamaa(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Opetusvirasto 20.1.2017

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Opetusvirasto toteaa kannanottonaan seuraavaa:

Nykyinen Meri-Rastilan ala-asteen koulu (vuosiluokat 1-6) korttelitalos-
sa Jaluspolulla sekä Kallahden peruskoulu (vuosiluokat 1-9) Kallahden-
raitilla yhdistyvät 1.8.2017 lähtien Merilahden peruskouluksi, yhdeksi 
hallinnolliseksi kokonaisuudeksi. Väestöennusteen mukaan alueella 
asuvien oppilaiden määrä lähtee kasvamaan vasta vuoden 2026 jäl-
keen. Asemakaavoituksen edetessä tutkitaan ensisijaisesti alueella jo 
olemassa olevien tilojen mahdollista käyttöä koulun tarpeisiin. Toissijai-
sena vaihtoehtona on Jaluspolun (nykyisen Meri-Rastilan ala-asteen) 
tilojen laajentaminen.
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Opetusvirasto Opetustoimen johtaja 7.5.2015

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 19.12.2016

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Meri-
Rastilan kaavaluonnoksesta 19.12.2016 mennessä.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavaa ja asema-
kaavan muutosta Meri-Rastilaan. Se koskee Rastilan metroaseman 
ympäristöä, Meri-Rastilan liikekeskusta, toria, 1990-luvun alussa ra-
kennettua kerrostaloaluetta, asuinalueen sisäisiä puistoalueita ja katua-
lueita.

Alueelle suunnitellaan uutta asuntorakentamista puistoalueiden reunoil-
le ja oleville tonteille yhteistyössä taloyhtiöiden kanssa. Kaavahank-
keeseen sisältyy Rastilan liikekeskuksen uudistus ja osoitteessa Harus-
tie 5 olevan tontin lisärakentaminen. Näiden toimijat ovat jättäneet kaa-
vamuutoshakemuksen. Alueelle laaditaan myös liikennesuunnitelmaa. 
Asemakaava ja asemakaavan muutos lisäävät alueelle asuntoraken-
tamista noin 210 000 k-m2 (noin 4 200 uutta asukasta), julkisia palve-
luita noin 4 000 k-m2 ja liiketiloja noin 5 000 k-m2.

Lausunto

Meri-Rastilan kaupunkiuudistus on hyvä ja kannatettava projekti. Meri-
Rastilan imagoa tullaan kohentamaan ja ympäristön laatua halutaan 
parantaa.

Kaavamuutosprosessi on ollut avointa ja vuorovaikutteista, ja yhteistyö 
eri tahojen välillä on ollut tiivistä. Uusia, sujuvampia kaavoitukseen liit-
tyviä toimintatapojakin on tutkittu ja kehitetty tässä yhteydessä. 

Asemakaavoituksen pohjaksi on valmistunut ideasuunnitelma, jossa on 
tunnistettu muun muassa Meri-Rastilan säilytettäviä ominaispiirteitä se-
kä haasteita. Siinä esitetään myös kehittämisen ja rakentamisen pai-
nopisteet. 

Yleissuunnitelma ja image book
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Yleisiin alueisiin, erityisesti viheralueisiin, kohdistuu suuria muutoksia, 
ja viheralueiden käyttöpaine lisääntyy. Rakennusvirasto pitää hyvänä 
päätöstä, että alueen orientoitavuutta, merellisyyttä, reittiverkostoa, tur-
vallisuutta, palveluita ja imagon nostoa lähdetään jatkokehittämään 
yleissuunnitelmatasolla. 

Jatkosuunnittelussa tulee selkeyttää alueen sisäisiä reittejä ja taata su-
juvat yhteydet viereisille, laajemmille virkistysalueille. 

Jatkotyössä on kiinnitettävä myös huomiota alueen yhtenäiseen laatu-
tason ja kaupunkikuvan määrittelyyn. Meri-Rastilan tien laatutasoa tu-
lee kuvata tarkemmin. Erikoisvalaistuksen tuominen Meri-Rastilaan pa-
rantaisi alueen turvallisuutta ja kohentaisi imagoa. Kaikki kaupunkiku-
valliset ja laatutasoa kuvaukset tulee koota esimerkiksi alueelliseen 
image bookiin. 

Viheralueen palvelut ja Haruspuisto

Suuri osa täydennysrakentamisesta on osoitettu viheralueille. Mahdolli-
set täydennysrakentamisen painopisteet on tästä huolimatta tunnistettu 
hyvin. Kun viheralueiden pinta-ala pienenee, olevien puistojen palvelui-
den säilyminen nykyisissä paikoisaan on taloudelliset järkevää. 

Haruspuisto muodostaa Meri-Rastilan toiminnallisen, suositun ja moni-
kulttuurisen kohtaamispaikan. Haruspuiston toimintojen pinta-aloja ei 
saa supistaa. Leikkipuistolle ja pelikentälle on varattava riittävästi tilaa. 
Melko uuden betonisen skeittipaikan siirtoa tulee välttää. Toki Harus-
puiston laatutaso kaipaa tarkastelua, ja 1990-luvulla toteutetun puiston 
peruskorjaus on ajankohtaista. 

Haruspuistoon on istutettu vuosien varrella paljon harvinaisia puu- ja 
pensaslajeja. Niiden tarkka sijainti on selvitettävä suunnittelun edetes-
sä. Samoin niiden mahdollisiin siirtotöihin on varauduttava.

Koira-aitaukset ovat kaavaluonnoksessa jäämässä asutuksen alle. Niil-
le tulee osoittaa asemakaavoituksen edetessä lähietäisyydeltä paikat.

Vuosaaren eteläosassa on kattava leikkipaikka- ja -puistoverkosto. 
Tämän vuoksi uuden leikkipaikan perustaminen Pohjavedenpuistoon ei 
ole tarpeellista, koska alueen päiväkotitontille on oletettavasti tulossa 
leikkipaikka. Näin ollen vk-merkintä tulee poistaa Pohjavedenpuistosta. 

Viheryhteydet

Jatkosuunnittelussa on otettava huomioon, etteivät uudet rakennus-
massat estä yleiskaavassa esitettyjä metsäverkostotavoitteiden toteu-
tumista ja maakuntakaavaan merkittyjä viheryhteyksiä. Rakennusmas-
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san sijoittelua Pohjavedenpuiston kaakkoiskulmaan tulee tästä syystä 
vielä tutkia uudelleen.

Viheralueiden käyttöpaineen ennakoiminen ja ohjaus

Meri-Rastilan tiivistyessä viheralueille kohdistuva käyttöpaine nousee. 
Luonnonmukaisen alueiden ja metsän elinvoimaisuus on taattava jat-
kossakin. Käyttöpaineen ennakoiminen on tärkeää esimerkiksi raken-
tamalla uusia reittejä ja polkuja, koska kuluneen metsäpohjan ennallis-
taminen on erittäin hankalaa. Luonnonmukaisilla viheralueilla on luon-
nonhoidolliset toimenpiteet taattava kaavamerkinnällä. Ole Kandelinin 
puiston, Rysäpuiston ja Pohjavedenpuiston hoito varmistetaan VL-1-
merkinnällä eli lähivirkistysalue, jossa saa tehdä luonnonhoidollisia toi-
menpiteitä. Ison Kallahden puiston kalliolakialue tulee merkitä VL-
alueeksi ja muun puiston merkinnän ollessa VP. Osoitettu VU-
merkinnän raja on hyvä. Vaikka puistojen luonne on luonnonmukainen, 
ei se estä uusien reittien tekoa ja kalusteiden sijoittamista puistoihin.  

Ison Kallahden puistossa sijaitsevan Sjökullan torpan ympäristöön tu-
lee varata riittävästi tilaa, jotta alueen kulttuurihistoriallisia arvoja voi-
daan kehittää edelleen. Sinne on toivottu kaupunkiviljelyä, syötävää 
puutarhaa ja niittyä. 

Harbonkadun viereinen Rakennusmassan sijoittelua vaatii vielä jatko-
tarkistelua.

Kadut, kunnallistekniikka, liikenne ja Meri-Rastilan tie

Kaavahankkeen myötä rakennetaan uutta katuverkkoa, ja nykyiseen 
katu- ja liikenneverkkoon tulee merkittäviä muutoksia. 

Meri-Rastilan tiehen kohdistuu liikenteellisiä muutoksia ja katu perus-
korjataan. Kadun peruskorjaus nostaa Meri-Rastilan imagoa. Meri-
Rastilan tien tilavarauksessa tulee ottaa huomioon kaikkien liikenne-
muotojen vaatima tila, kunnallistekniset tilavaraukset, kadun istutukset 
sekä lumitila. Tiivistyvässä kaupunkirakenteessa tulee ottaa huomioon, 
että lumen väliaikaiseen varastointiin tarvitaan tilaa etenkin, kun alueel-
la ei ole varsinaista lumenvastaanottopaikkaa. Esimerkiksi katuaukiot 
voivat toimia lumen väliaikaisina varastointipaikkoina.

Meri-Rastilan tien linjauksen muutokset aiheuttavat johtosiirtoja.

Rakennusvirasto pitää erittäin hyvänä asiana, että Meri-Rastilan tielle 
ollaan tilaamassa tarkennettu liikennesuunnitelma. Siinä tutkitaan tar-
kemmin muun muassa uusien katupuiden ja pysäköintipaikkojen sijoit-
tumista katutilaan. 
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Meri-Rastilan torin alle suunniteltu pysäköintilaitos ja sen päällä oleva 
yleinen alue on ongelmallinen (ma-merkintä). Lähtökohtaisesti maana-
laisen, yksityisen pysäköintitilan ja sen päällä olevan yleisen torialueen 
hallintarajat sekä ylläpidolliset seikat ovat aina haastavia. Jos yleisten 
alueiden alle tulee yksityisiä rakenteita, tulee noudattaa Yleisten aluei-
den alle tehtävien rakenteiden suunnitteluohjetta (rakennusvirasto 
2013). Meri-Rastilan torin kehittäminen kaipaa ideasuunnitelmaa.

Spinnukuja ja Vendakuja on merkitty päättyviksi kaduiksi. Ne yhtyvät 
Pohjavedenpuiston ja Haruspuiston reittiin. Katujen ja reitin risteyksiin 
tulee jatkosuunnittelussa kiinnittää huomioita. Pääulkoilureitin tulee ni-
metä asemakaavassa. 

Toteutus

Jatkosuunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueen rakentamisen 
vaiheistuksen suunnitteluun. Järkevien, toteutuskelpoisten kokonai-
suuksien muodostaminen on tärkeää, jotta Meri-Rastilan kaupunkiuu-
distus käynnistyy ja etenee suotuisasti. 

Yleisille alueille aiheutuu suuria muutoksia. Suurten hankkeiden, kuten 
Meri-Rastilan tien peruskorjauksen, rahoitustarve- ja kustannusarviot 
tarvitaan seuraavassa vaiheessa. Rakentamisen lisäksi kyseessä on 
myös koko Meri-Rastilan imagon nosto. Tämän vuoksi yleisten aluei-
den - myös puistorakentamisen - rahoitus tulee turvata, jotta tähän ta-
voitteeseen päästään. 

Rakennusvirasto 4.5.2015

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

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

silja.hurskainen(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimisto 16.12.2016

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Meri-Rastilan asemakaavan muutos mahdollistaa yhteensä yli 200 000 
k-m2 uutta asuntorakentamista, joka sijoittuu puistoalueiden reunoille 
sekä nykyisiä kortteleita täydentämään. Myös julkisia palveluita ja liike-
tilaa on tarkoitus lisätä. Tällä hetkellä ei ole tiedossa mahdollisia tulevia 
tontinvarauksia kaupungin omaan asuntotuotantoon ja lausunto on 
luonteeltaan yleinen. Lausunto on laadittu kohtuuhintaisen asumisen ja 
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luontevan täydennysrakentamisen näkökulmasta, eikä sitä ole erityi-
sesti kohdennettu kortteleittain.

Valtaosa uudisrakentamisesta tulee toteutumaan kallioiseen maastoon, 
jossa korkeuserot ovat suuria. Rakennusoikeuksien merkitseminen 
korttelikohtaisesti, ei rakennusaloittain, tuo tervetullutta joustoa haasta-
vaan lähtötilanteeseen. Rakennusalojen tulisi kuitenkin olla väljempiä ja 
korttelikokonaisuuksien olla toteutettavissa muutamilla, mieluiten sel-
keillä ja toistuvilla rakennustyypeillä.

Tiivistämisen myötä alueesta on rakentumassa nykyistä pienirakei-
sempi. Kerrostalokortteleihin tulisi tiivistämisestä huolimatta muodostua 
pihatiloja, joihin liikennealueiden, pelastusreittien ym. lisäksi mahtuu 
myös aurinkoisia leikki- ja oleskelualueita. Matalan asuntorakentamisen 
(3 kerrosta tai vähemmän) yhdistäminen tiiviiseen kerrostalokortteliin 
onnistuu luontevasti niissä tilanteissa, joissa jokaiselle rivitalotyyppisel-
le asunnolle muodostuu suojainen reviiri ja kunnollinen asuntopiha. Ma-
talan kerrosmäärän asuntorakentamisen kortteleissa kaavamerkintä A 
antaisi toteutusvaiheeseen enemmän huoneistojakaumavaihtoehtoja 
kuin merkintä AR.

Asunnot tulisi voida avata parhaisiin ilmansuuntiin ja näkymiin siinäkin 
tapauksessa, että kohteisiin halutaan pieni keskipinta-ala. Vaihtelevas-
sa maastossa pelastusreitit tulee tutkia jo kaavavaiheessa huolellisesti, 
ja tarvittaessa mahdollistaa sekä kadulle, pihalle että puistoon sijoittu-
vat pelastuspaikat, aina tilanteen mukaan. Yli 8 kerrosta korkeassa ra-
kennuksessa tarvitaan huomattavasti normaalia enemmän kerrosalaa 
kerrosta kohti, jotta hankkeen talous kestää toisen poistumisportaan 
rakentamisen. Kustannusten kannalta epätaloudellisimmat, yli 8 ker-
roksisen rakentamisen kerrosluvut, ovat 9 ja 10, kerroksia tulisi olla ai-
na vähintään 12, mieluummin enemmän aina 16 kerrokseen asti.

Uudisrakentamisen autopaikat on sijoitettu osittain pysäköintitaloihin, 
osittain kansipihojen alle. Pihakansien tulisi olla selkeän muotoisia ja si-
joittua ramppeineen piha-alueille, ei rakennusrunkojen alle. Mikäli He-
ka-kohteiden nykyisistä tonteista on tarkoitus lohkoa osia muille toimi-
joille, tulee jo lähtökohtaisesti huomioida pysäköintiratkaisussa kustan-
nusten kohdistuminen eri hankkeille.

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 14.12.2016

HEL 2015-002625 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 15.11.2016

Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Meri-Rastilan vahvuuksia ovat mm. merellisyys, vaihtelevat maaston-
muodot, yhtenäinen arkkitehtoninen luonne ja luonnon läheisyys. 1990-
luvun kaupunkirakenteen mittakaavaa ja kaavan alkuperäisiä aiheita on 
otettu suunnittelutyön lähtökohdaksi ja niitä on tulkittu uudelleen osana 
suunnittelutyötä. 

Rastilan metroaseman ympäristö, Meri-Rastilan liikekeskusta, tori ja 
1990-luvun alussa rakennettu kerrostaloalue sekä asuinalueen sisäiset 
puistoalueet tiivistyvät huomattavasti asemakaavanmuutoksen myötä. 

Kaava-alueen kokonaiskerrosala on 387 650 k-m2, josta olemassa ole-
vaa asuntorakentamista 132 000 k-m2, uutta asuntorakentamista 223 
300 k-m2, olemassa olevia julkisia palveluita 14 500 k-m2, uusia julki-
sia palveluita 9 150 k-m2, olemassa olevaa liiketilaa 2 000 k-m2 ja uut-
ta liiketilaa 6 700 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 4200. 

Asemakaavan muutos mahdollistaa tonttien lohkomisia siten, että tont-
tien osille voidaan rakentaa uusia asuinkerrostaloja. Myös nykyisille vi-
her-  ja katualueille esitetään asuinkerrostaloja. Rastilan torin alueella 
uusi rakentaminen edellyttää useiden olemassa olevien rakennusten 
purkamista. 

Kaavaratkaisu pienentää viheralueita noin 89 000 m2, mikä on noin 28 
% kaava-aluerajauksen sisäisistä viheralueista. Tämä on merkittävä 
muutos paitsi käyttäjien näkökulmasta myös maisemallisesti ja kau-
punkikuvallisesti.

Kaavamuutos vaikuttaa merkittävästi Meri-Rastilan ja koko Vuosaaren 
kaupunkikuvaan. Uusi liikekeskus, siihen liittyvät Meri-Rastilan tien 
pohjoisosan siirto ja kadun länsipuolelle syntyvä uusi asuinkortteli tiivis-
tävät metroaseman välitöntä ympäristöä huomattavasti. Liikekeskuksen 
pohjoisemman korttelin osana on 16-kerroksinen asuintorni, joka näkyy 
pitkälle Vuotien molempiin suuntiin. Torni muodostaa metroaseman 
pohjoispuolella olevan kymmenkerroksisen tornin kanssa uuden si-
sääntuloportin Vuosaareen. Asemakaavan muutoksella mahdolliste-
taan Meri-Rastilan tien varren tärkeisiin risteyksiin maamerkkimäistä 
rakentamista. Korkeaa rakentamista on sijoitettu myös maaston korkeil-
le kohdille korostamaan Meri-Rastilan vaihtelevia maastonmuotoja.  
Meri-Rastilalle tyypillinen kaupunkirakenteellinen idea on, että katujen 
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varret rajataan rakennuksin ja kortteleiden pihat avautuvat puistoihin. 
Tätä periaatetta on noudatettu täydennysrakentamisen sijoittelussa. 

Kaava-alueella olevat arvokkaat luontokohteet on merkitty säilytettäviltä 
osiltaan asemakaavakarttaan. Pohjavedenpuistossa sijaitsevista mui-
naisrantakivikosta ja vanhasta kivilouhoksesta puistoalueella olevat 
osat on merkitty alueen osaksi, jossa on säilytettävä geologisia arvoja 
(ge). Ison Kallahden puiston lähde on merkitty säilytettäväksi lähteeksi 
(lä).

Kaupunginmuseon kanta:

Kaavamuutos merkitsee erittäin suurta kaupunkikuvallista muutosta 
Meri-Rastilassa ja laajemmin Vuotien ympäristössä. Alueen puistot 
pienevät ja rakennettu ympäristö tiivistyy huomattavasti. Kaavaratkaisu 
perustuu useiden hyväkuntoisten asuinkerrostalojen purkamiseen. Alu-
een suhteellisen matala rakennuskanta täydentyy alkuperäisestä kaa-
varatkaisusta poikkeavilla korkeilla asuinrakennuksilla. 

Kaupunginmuseo pitää kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta 
valitettavana ja kestävän kehityksen näkökulmasta huonona kaavan 
edellyttämää rakennusten purkamista. Kaupunginmuseo edellyttää, et-
tä purettavat rakennukset dokumentoidaan ja esitetään vähintään kaa-
vaselostuksessa. Näin mittavan muutoksen ollessa kyseessä tulee alu-
een laajempi kaupunkikuvallinen dokumentointi tehdä ennen kuin pur-
kamiseen ja täydennysrakentamiseen ryhdytään.

Kaava-alueella Ison Kallahden puistossa on kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaita, asemakaavalla suojeltuja huvilarakennuksia. Niiden suojelu-
merkintä on säilytetty ja niiden asema puistoympäristössä on pääosin 
huomioitu. Kuitenkin kaupunginmuseon näkemyksen mukaan Harbon-
kadun varteen sijoitettu uusi kytkettyjen pientalojen kortteli uhkaa tä-
män kulttuuriympäristökokonaisuuden säilymistä. Se sulkisi näkymiä 
merelle, heikentäisi Iso-Kallahden puiston kulttuurihistoriallista ja mai-
semallista arvoa merkittävällä tavalla ja pienentäisi viheraluetta keskei-
siltä osiltaan. Uutta rakentamista esitetään puiston avoimelle osalle, 
jossa on niittymäistä kasvillisuutta. Kaupunginmuseo näkee alueen 
kulttuuriympäristökokonaisuutena, joka tulee säilyttää ennallaan avoi-
mena puistoalueena, jossa ympäristö ja suojellut rakennukset olennai-
sesti liittyvät toisiinsa. Kaupunginmuseo esittääkin, että em. korttelista 
luovutaan ja puiston VU-korttelimerkintä täydennetään /s merkinnällä, 
kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas puisto. 

Kaupunginmuseo esittää myös, että Iso-Kallahden puistossa sijaitse-
vien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten suojelumääräystä 
täydennetään seuraavasti: ”Kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistorialli-
sesti arvokas rakennus.” 
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Kaupunginmuseo korostaa, että täydentävän rakentamisen suunnitte-
lun lähtökohtana tulee olla Meri-Rastilan 1990-luvun kaavaratkaisu ja 
arkkitehtuuri. Kaavamuutos mahdollistaa alueelle erittäin suuren lä-
hiympäristön muutoksen. Tavoitteena tulee olla mahdollisimman hallittu 
ja olemassa olevaa rakennettua ympäristöä kunnioittava suunnittelu.

Kaupunginmuseo tarkastelee kaavahanketta kulttuuriympäristön vaali-
misen näkökulmasta ja edellyttää, että edellä mainitut kulttuuriympäris-
tön arvon säilymiseen liittyvät seikat otetaan asemakaavamuutoksessa 
huomioon.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 8.4.2015

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 08.12.2016 § 167

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lau-
sunnon:

Liikuntalautakunta pitää hyväksyttävänä, että asemakaavan muutok-
sessa nykyistä urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (UP) pienennetään. 
Aluetta ollaan muuttamassa puistoalueeksi (VP), asuinkerrostalojen 
korttelialueeksi (AK) ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennus-
ten korttelialueeksi (AR).

Asemakaavaratkaisu vähentää urheilu- ja virkistysaluetta noin 6,2 heh-
taaria, josta 5,1 hehtaaria muuttuu puistoalueeksi. Kaavaratkaisu säilyt-
tää mahdollisuuden kehittää alueen liikuntapalveluita 3,3 hehtaarin alu-
eella.

Liikuntaviraston palveluista nykyisellä urheilu ja virkistyspalvelualueella 
toimii Kallahdenkenttä, jolla voi harrastaa mm. nappulajalkapalloa, pi-
kajuoksua, tennistä, jääkiekkoa ja luistelua sekä Ison Kallahden uima-
ranta, jonka yhteydessä on myös Beach volley kenttä, leikkipaikka ja 
vuokrattava puulämmitteinen sauna.

Esittelijä
osastopäällikkö
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Matti Kuusela, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783
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matti.kuusela(a)hel.fi
Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 11.05.2016 § 47

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Arkkitehti Linda Wiksten esitteli Vuosaaren kaupunginosassa sijaitse-
van Meri-Rastilan täydennysrakentamiseen liittyvää suunnittelutilannet-
ta ja nimistötarpeita. Nimistötoimikunta totesi, että alueelle suunnitelta-
van täydentävän nimistön tulee limittyä alueella jo käytössä oleviin ve-
neiden ja purjehduksen merellisiin aihepiireihin sekä virolaisiin paikan-
nimiin.

Nimistötoimikunta päätti alueelle seuraavia uusia nimiä:

Jiippikuja–Gippgränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (purjehdus); jiippi = myötäkäännös;

Levankikuja–Levanggränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (veneet); levanki = isopurjeen jaluskisko;

Pranglinkuja–Vrangögränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (virolaiset paikannimet); Prangli on saari Viron 
pohjoisrannikolla Suomenlahdella Viimsin kunnassa. Saari on kooltaan 
6,44 km² ja asukkaita siellä on noin 100. Prangli on Viimsin kunnan ai-
noa pysyvästi asutettu saari;

Saalinkikuja–Salningsgränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (veneet); saalinki = nostopuomien köysien kiris-
tin tai vanttien levitin mastossa;

Spinnukuja–Spinnakergränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (veneet); liitynnäinen, Spinnutien mukaan;

Spinnupolku–Spinnakerstigen
(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (veneet); liitynnäinen, Spinnutien mukaan;
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Spinnutie–Spinnakervägen
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (veneet); spinnu = spinaakkeri, pallokas, pallo-
purje, useimmissa venetyypeissä purjealaltaan suurin purje;

ja

Vendakuja–Stagvändningsgränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (purjehdus); venda = vastakäännös, veneen 
kääntö uuteen suuntaan vastatuulen kautta.

Sanojen merkitykset on tarkistettu Kielitoimiston sanakirjasta, Wikipe-
diasta sekä teoksesta Merenkulkualan sanakir-
ja–Sjöfartslexikon–Maritime Dictionary (Holger E. Eklund,  Kustannu-
sosakeyhtiö Otava, 1978).

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kaupunginkirjasto 30.4.2015

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tiivistää olemassa olevaa 
kaupunkirakennetta. Muutoksella pyritään saamaan alueelle noin 
3300–4600 uutta asukasta. Samalla on tarkoitus parantaa alueen puis-
toja, aukioita, katualueita ja metroaseman ympäristöä. Meri-Rastilan 
julkisten kaupunkitilojen kehittämishanke on Helsingin kaupungin lä-
hiöprojektin hankkeita. Alueella on mm kouluja, päiväkoteja, nuorisotalo 
ja kappeli.

Kaupunginkirjastolla ei suunnitelmissa laajentaa kirjastoverkkoa ase-
makaava-alueelle. Alueen asukkaita palvelevat Itäkeskuksessa ja Vuo-
saaressa sijaitsevat isot kirjastot ja Meri-Rastilassa lastenkirjastoauto 
Skidi (Ramsinniementie 1).

Lisätiedot
Saara Ihamäki, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: 310 85503

saara.ihamaki(a)hel.fi

Nuorisoasiainkeskus 24.4.2015
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HEL 2015-002625 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää 4.5.2015 mennessä nuorisoasiain-
keskuksen mielipidettä Vuosaaren Meri-Rastilan täydennysrakentami-
sen asemakaavamuutokseen

Nuorisoasiainkeskuksen mielipide 

Nuorille ja nuorisoasiainkeskukselle Meri-Rastila on tärkeä ja merkityk-
sellinen asuinalue. Nuoria asuu alueella runsaasti, yli 1000 10 -17-
vuotiasta, ja monikulttuuristen nuorten osuus nuorista on korkea. Pai-
kallisten palvelujen merkitys alueella suuri ja metro on luonteva ja vai-
vaton joukkoliikenteen palvelu liikkua Itäkeskuksen kautta keskustaan. 
Perheet ovat kaupungin keskiarvoa vähävaraisempia ja monilapsisia, 
joten voimavarat esimerkiksi nuorten harrastamiseen oman alueen ul-
kopuolella ovat tavanomaista niukempia. Näin ollen Meri-Rastilan tar-
joamien mahdollisuuksien vahvistaminen on erityisesti nuorten ja 
yleensä lapsiperheiden kiinnostuksen kohteena. Esimerkiksi Meri-
Rastilan nuorisotalo toimii keskeisenä palvelukokonaisuutena nuorille 
keskellä aluetta. Nuorisotalossa kirjattiin 11000 nuorten käyntikertaa 
vuonna 2014. Lasten ja aikuisten käyntejä oli lisäksi lähes 13 000. Nuo-
risoasiainkeskuksen asiakastutkimuksessa keväällä 2014 nuorisotalon 
asiakkaista 55 % oli muita kuin suomenkielisiä. Osuus on toiseksi kor-
kein koko kaupungissa.

Asemakaavan muutoksessa suunnitellun kaupunkirakenteen tiivistämi-
sen varsinkin metroaseman läheisyydessä vaikutukset ovat myönteisiä. 
Uuden laadukkaan asuntorakentamisen myötä saadaan lisää asukkai-
ta, mikä samalla mahdollistaa palvelurakenteen monipuolistamisen ja 
laajentamisen. Nuoret suhtautuvat alueen täydennysrakentamiseen 
pääosin myönteisesti.

Toinen nuorten kannalta merkittävä kehityssuunta on Lähiöprojektiin 
liittyvä julkisten kaupunkitilojen kehittämishanke. Siinä on tarkoitus pa-
rantaa alueen lukuisia puistoja, pieniä metsäalueita, aukioita, katutilaa 
ja metroaseman ympäristöä. Tähän liittyvät asemakaavaan tehtävät va-
raukset riittäville virkistysalueille ja liikuntaan. Lisäksi asemakaavan 
muutoksen tavoitteena on parantaa reittejä alueen sisällä sekä yhteyk-
siä viereisten alueiden palveluihin, erityisesti kävellen ja pyörällä.

Kun helsinkiläisiltä nuorilta (N=1012) kysyttiin NuHa -hankkeessa 
vuonna 2014, mitä asioita he pitävät tärkeinä omassa asuinympäristös-
sään, nostivat he esille seuraavat teemat: oman alueen viihtyisyys, 
luonto, toimiva joukkoliikenne ja oman alueensa suunnitteluun vaikut-
taminen. 
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Nuorisoasiainkeskuksen näkemyksen ja myös paikallisten nuorisotyön 
toimijoiden näkökulmasta Meri-Rastilan kehittämisessä ja asemakaa-
van muuttamisessa on erittäin tärkeä ottaa nuoret monipuolisesti mu-
kaan. Tätä on jo menestyksellä tehty asemakaavan muutoksen esivai-
heessa. Nuorille suunnattuja vuorovaikutusmenetelmiä on haluttu pa-
rantaa, kuten tavoitteeksi on asetettukin. Nuorisotalon aulassa on ko-
keiltu ideaseinää, RuutiExpossa kaupungintalolla Meri-Rastilan kehit-
tämistä hahmoteltiin sekä perinteisellä muovailuvahamallilla ja Minec-
raft-pelin avulla. Näitä jo kokeiltuja ja uusiakin vuorovaikutuksen mene-
telmiä olisi hyödyllistä käyttää myös suunnittelun seuraavissa vaiheis-
sa. Meri-Rastilan erilaisissa maastoissa, puistoissa, metsissä ja ran-
noilla voitaisiin nuorten kanssa soveltaa muun muassa yhteissuunnitte-
lun välineitä.

Lisätiedot
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 2.4.2015

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta nro 1201–00/15. Suunnittelualue Meri-
Rastilassa rajautuu pohjoisessa Vuotiehen ja metrorataan, idässä Kal-
lahden osa-alueen asuinkortteleihin, etelässä rivitalopainotteisiin kortte-
leihin ja lännessä puistoalueeseen. Asemakaavan muutoksella pyritään 
tiivistämään kaupunkirakennetta kaupungin strategian mukaisesti eri-
tyisesti Rastilan metroaseman läheisyydessä. Asemakaavan muutok-
sella pyritään saamaan alueelle n. 4 600 lisäasukasta.

Meri-Rastilan alue tukeutuu liikenteellisesti Rastilan metroon, Vuotie-
hen ja alueen läpi kulkevaan bussiliikenteeseen. Vuoden 2015 syksyllä 
poikittainen runkolinja 560 aloittaa liikennöinnin Meri-Rastilan kautta. 

HKL pitää kannatettavana Meri-Rastilan täydennysrakentamista, jolloin 
mahdollistetaan liikkumisen painottuminen metroliikenteeseen. Liiken-
nelaitoksen kantana on myös, että HKL:n metroaseman kiinteistöihin ei 
ole toivottavaa tehdä muutoksia. Myös metroliikenteelle ei saa aiheutua 
toimintakatkoja mahdollisesta metroradan tai -aseman läheisyyteen ra-
kennettavista kohteista. Metroliikennöinnistä aiheutuu melu- ja tärinä-
haittoja mahdollisesti radan läheisyyteen rakennettaville kiinteistöille. 
Nämä haittatekijät tulee huomioida kaavoitusvaiheessa.

Lisätiedot
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Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691
jaakko.laurila(a)hel.fi
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§ 40
V 3.2.2021, Tilojen vuokraaminen kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle (Iso Roobertinkatu 
23)

HEL 2020-008871 T 10 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää vuokrata liitteenä 1 olevan 12.10.2020 
päivätyn hankesuunnitelman mukaiset noin 2 466 htm² laajuiset tilat ja 
leikkipihan 926 m² siten, että hankkeen enimmäishinta on arvonlisäve-
rottomana 10 488 000 euroa laskettuna 15 vuoden vuokra-ajalle.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 ISOROBA 23 Hasu_ARK_12102020
2 Päiväkotiluonnos 2020-03-17
3 Iso Roba Hankinta- ja vastuurajataulukko 20201008 hasu
4 Vuokrasopimusluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokranantaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tilatarve

Hanke korvaa Daghemmet Albertin nykyiset väliaikaiset tilat, sillä Ma-
rian sairaala-alueella sijaitsevan päiväkodin tiloista joudutaan luopu-
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maan alueen kehittämisen myötä. Hanke korvaa myös Päiväkoti Meri-
pirtin, Hiekkarannantie 6 paviljongissa toimivan toimipisteen tilat. Lisäk-
si hanke mahdollistaa kantakaupungin palveluiden järjestämistä jatkos-
sa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala selvittää, mistä pienistä, huo-
nokuntoisista vuokratiloista voidaan lisäksi luopua hankkeen toteutumi-
sen myötä.

Hanke sijoittuu Ullanlinnan peruspiirin alueelle. Viimeisimmän väestö-
ennusteen mukaan Ullanlinnan peruspiirissä 1–6-vuotiaiden lasten 
määrä kasvaa noin 200:lla vuoden 2033 loppuun mennessä, kun tar-
kastelussa on kaikki kieliryhmät. Vuoteen 2025 mennessä alueen var-
haiskasvatusikäisten määrä on kuitenkin ensin laskeva (noin 50 lasta). 
Väestönkasvu kohdistuu suomen- ja muun kielisiin lapsiin. Ruotsinkie-
listen lasten määrän ennustetaan pysyvän lähes nykyisellään.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

Tilojen laatutavoitteet

Hanke toteutetaan Helsingin päiväkotirakennusten normaalin laatuta-
son mukaiseksi. Hankkeessa tavoitellaan monikäyttöisiä tiloja, jotka 
mahdollistavat nykyisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toi-
minnan järjestämisen pienryhmissä. Suunnittelussa noudatetaan Hel-
singin kaupungin päiväkotien suunnitteluohjetta Päiväkodin käsikirja 
2019.

Kiinteistön omistaja hakee hankkeelle ympäristösertifikaattia Breeam-
sertifiointijärjestelmän (Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method) mukaisesti. Kiinteistölle haetaan Very Good luok-
kaa, joka on vaatimusluokaltaan arvioitu LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) Goldia vastaavaksi.

Tilojen korjaus- ja muutostyöt

Kiinteistön omistaja toteuttaa tiloissa käyttäjän tarpeeseen pohjautuvan 
tilaohjelman mukaiset muutostyöt. Suunnittelu tapahtuu kiinteistön 
omistajan tilaamana yhteistyössä kaupunkiympäristön sekä kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialojen edustajien kanssa. Tilat vastaanotetaan 
kiinteistön omistajalta valmiina, viitesuunnitelmien mukaisesti toteutet-
tuna. Hankkeen toteutuksen tai käytön aikana kiinteistössä mahdolli-
sesti ilmenevät rakennustekniset lisä- ja muutostyötarpeet eivät vaikuta 
vuokraan, vaan ne sisältyvät vuokratarjoukseen. Tilojen vuokraukseen 
ei hankintalain 9 §:n perusteella sovelleta hankintalakia.

Kiinteistön omistaja hakee muutostöille tarvittavan rakennusluvan ja 
käyttötarkoituksen muutoksen sekä poikkeamispäätöksen asemakaa-
van mukaisesta käyttötarkoituksesta.
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Väistötilat

Hankkeella ei ole väistötilatarvetta.

Tilojen käyttöönotto ja hankkeen aikataulu

Tavoitteena on, että muutostyöt ovat valmiit vuoden 2021 loppuun 
mennessä ja tilat luovutettu käyttäjälle siten, että päiväkotitoiminta ti-
loissa voi alkaa 1.1.2022.

Käyttöönoton tavoiteaikataulu on tiukka. Sen edellytyksenä on hank-
keen eteneminen sujuvasti sekä tarvittavien päätösten ja lupien saami-
nen ajallaan.

Vuokraus

Helsingin ydinkeskustan alueella ei ole tarjolla vapaita rakennuspaikko-
ja eikä päiväkotitiloja. Koska kaupungin omissa rakennuksissa ei ollut 
tarjolla vapaata päiväkotitiloiksi sopivaa tilaa eikä päiväkotitilaksi 
muunnettavaa tilaa, selvitettiin tarjolla olevia vuokrattavia vaihtoehtoa. 

Tarvittavat päiväkotitilat toteutetaan vuokrahankkeena Sponda Invest-
ment Properties A Oy omistamaan toimistorakennukseen (Kiinteistö Oy 
Iso Roobertinkatu 21 - 25) osoitteessa Iso Roobertinkatu 23. Raken-
nuksesta vuokrataan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomen- ja 
ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käyttöön noin 240 
lapselle, kerroksissa 1–6 sijaitsevat 2 466 htm² laajuiset päiväkotitilat ja 
sisäpihalla oleva 926 m² laajuinen leikkipiha. 

Kaupunkiympäristön toimiala tekee vuokrasopimuksen omistajayhtiö 
Sponda Investment Properties A Oy:n kanssa. Vuokrasopimus on mää-
räaikainen 15 vuodeksi, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa 
olevana. Vuokrasopimuksen mukaan ensimmäinen irtisanomisajankoh-
ta (irtisanomisaika 12 kk) on 14 vuoden kuluttua sopimuksen alkami-
sesta. Vuokrasopimusluonnos on liitteenä 4.

Vuokran määrä

Vuokrattavien tilojen huoneistoala on 2 466 htm². Pääomavuokra on 
22,61 euroa/htm² kuukaudessa ja ylläpitovuokra sopimuksen alkaessa 
5,65 euroa/htm² kuukaudessa, eli yhteensä 28,26 euroa/htm² kuukau-
dessa. Yhteenlaskettu kokonaisvuokra on noin 69 690 euroa kuukau-
dessa ja noin 836 280 euroa vuodessa. Arvonlisäveroton pääomavuok-
ra on noin 55 800 euroa kuukaudessa ja noin 669 600 euroa vuodessa, 
eli 15 vuoden vuokra-ajalle noin 10 044 000 euroa. Lisäksi varaudutaan 
käyttäjän erityistarpeista johtuviin lisä- ja muutostöihin 2 466 eurolla 
kuukaudessa, eli vuodessa 29 592 eurolla, mikä on 15 vuoden vuokra-
ajalle 443 880 euroa. 
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Vuokraan sisältyy leikkipiha kooltaan 926 m². 

Tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaisesti pääomitettu arvonlisävero-
ton pääomavuokra 15 vuoden vuokra-ajalle nykyarvoon laskettuna on 
7 252 165 euroa. Nykyarvo tarkoittaa myöhempänä ajankohtana mak-
settavien maksujen arvoa tarkasteluhetkellä (ts. nykyrahassa).

Ylläpitovuokra muodostuu kiinteistön kunnossapidosta ja korjaustöistä, 
kiinteistöveroista, kiinteistön vakuutuksista, jätehuollosta, lämmitys- ja 
jäähdytyskustannuksista sekä vesi- ja viemärimaksuista. 

Päävastuu kiinteistön ylläpidosta on kiinteistön omistajalla. Vuokralai-
nen vastaa tilojen ylläpidosta niiltä osin kuin hankinta- ja vastuunraja-
taulukossa on sovittu. Taulukko on liitteenä 3.

Iso Roobertinkatu 23:n vuokrataso on verrattuna kantakaupungin uu-
diskohteisiin ja peruskorjattuihin päiväkoteihin kilpailukykyinen.

Tilakustannukset kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Ulosmaksettava vuokra rahoitetaan kaupunkiympäristön toimialan käyt-
tötalousmäärärahoista.

Tilakustannus käyttäjälle on 30,26 euroa/m² kuukaudessa eli yhteensä 
noin 74 621 euroa kuukaudessa ja noin 895 454 euroa vuodessa. Tila-
kustannus muodostuu kaupunkiympäristön toimialan kiinteistön omista-
jalle maksamasta kokonaisvuokrasta sisältäen pääomavuokran 22,61 
euroa/m²/kk, ylläpitovuokran 5,65 euroa/m²/kk, kaupunkiympäristön 
toimialan perimän hallintokulun 0,50 euroa/m² sekä kaupunkiympäris-
tön toimialan ylläpitokulun 0,50 euroa/htm² kaupunkiympäristön toimia-
lan vastuulla olevista ylläpitovastuista. Lisäksi se sisältää 1,0 eu-
roa/m²/kk varauksesta käyttäjän erityistarpeisiin liittyviä lisä- ja muutos-
työvarauksista.

Käyttäjä vastaa itse käyttösähköstä ja käytön aikana mahdollisista vält-
tämättömistä laitteiden ja materiaalien uusinnoista.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 22.9.2020 § 236 hyväksynyt osoit-
teeseen Iso Roobertinkatu 23 vuokrahankkeena toteutettavan päiväko-
din lisätilojen tarveselvityksen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 
15.12.2020 § 301 antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. 
Lautakunta on lausunnossaan todennut, että hanke vastaa hyvin kas-
vatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Lausunto on kokonai-
suudessaan asian päätöshistoriassa.

Toimivalta ja päätöksen täytäntöönpano
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Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaan kaupun-
ginvaltuusto päättää ottaa vuokralle liikehuoneiston, kun sopimuksen 
ennakoitu kokonaisarvo ylittää 10 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yh-
teydessä oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan toimitilavuokrausyk-
sikön päällikkö allekirjoittamaan Sponda Investment Properties A Oy:n 
kanssa vuokrasopimus, joka koskee huoneistoalaltaan noin 2 466 htm² 
tiloja ja leikkipihaa kooltaan 926 m² 15 vuoden vuokra-ajaksi sekä te-
kemään vuokrasopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 ISOROBA 23 Hasu_ARK_12102020
2 Päiväkotiluonnos 2020-03-17
3 Iso Roba Hankinta- ja vastuurajataulukko 20201008 hasu
4 Vuokrasopimusluonnos

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokranantaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.12.2020 § 301

HEL 2020-008871 T 10 01 02

Lausunto
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon kaupun-
kiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle 
12.10.2020 päivätystä Punavuoreen osoitteeseen Iso Roobertinkatu 23 
toteutettavan päiväkodin hankesuunnitelmasta (liite 1). 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti 
päiväkodin toiminnallisissa tavoitteissa ja tilaohjelmassa esitettyjä pe-
dagogisia tavoitteita tukeva tilojen toiminnallisuus tulee varmistaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että vuokrahankkeen jatko-
suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee edelleen huomioida henkilöstön 
ja lasten näkemykset tilojen kehittämisessä. Myös tilojen ääneneristyk-
sen ja -vaimennuksen huolelliseen toteutukseen sekä valaistukseen tu-
lee kiinnittää huomiota. Toimivalla valaistuksella tuetaan monipuolisia 
työskentelyolosuhteita ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja pintaraken-
teet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa vuokrahankkeen kustannus-
seurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä 
on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä 
toimialan käyttökustannuksiin.

Käsittely

15.12.2020 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunta ei kannata sitä, että samalla luovutaan pienis-
tä, huonokuntoisista vuokratiloista vaan asia käsitellään aina tapaus-
kohtaisesti. 

Kannattaja: Vesa Korkkula

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta ei kannata sitä, että samalla luovutaan pienistä, 
huonokuntoisista vuokratiloista vaan asia käsitellään aina tapauskoh-
taisesti. 

Jaa-äänet: 10
Ted Apter, Fatim Diarra, Markku Hannula, Martina Harms-Aalto, Abdi-
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rahim Husu Hussein, Pia Kopra, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Matias 
Pajula, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 2
Vesa Korkkula, Petra Malin

Tyhjä: 1
Ville Jalovaara

Poissa: 0

Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Petra Malinin vastaehdotuksen 
äänin 10-2. Tyhjää äänesti 1.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Leena Tamminen, suunnittelija, puhelin: 310 80277

leena.tamminen2(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 29.10.2020 
§ 119

HEL 2020-008871 T 10 01 02

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle

- Kiinteistö Oy Iso Roobertinkatu 23 - 25 vuokrahankkeen 12.10.2020 
päivätyn hankesuunnitelman mukaisten, noin  2 466 htm² laajuisten tilo-
jen vuokraamista siten, että 15 vuoden vuokra-ajalta maksettavien ar-
vonlisäverottomien pääomavuokrien indeksikorjaamaton kokonais-
summa on yhteensä enintään 10 480 007 euroa, ehdolla että kasvatus- 
ja koulutuslautakunta antaa puoltavan lausunnon hankesuunnitelmas-
ta. 

- kaupunkiympäristön toimialan toimitilavuokrausyksikön päällikön oi-
keuttamista tekemään vuokrasopimukseen tarvittaessa vähäisiä muu-
toksia sekä allekirjoittamaan Sponda Investment Properties A Oy:n 
kanssa vuokrasopimuksen, joka koskee huoneistoalaltaan noin 2 466 
htm² tiloja ja leikkipihaa kooltaan 926 m² 15 vuoden vuokra-ajaksi. 

B
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden 
jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta vuokrauspäätöstä.

Käsittely

29.10.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Päivi Etelämäki. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Pirjo Pajarinen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 38606

pirjo.pajarinen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Markku Metsäranta, yksikön päällikkö, puhelin: 310 40369

markku.metsaranta(a)hel.fi
Marjut Rantapuro, projektipäällikkö, puhelin: 310 21025

marjut.rantapuro(a)hel.fi
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§ 41
V 3.2.2021 Kauppalantie 9-11 asemakaavan muuttaminen (nro 
12638)

HEL 2019-007372 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-
Haaga) korttelin 29018 tonttia 2 ja osaa puistoaluetta koskevan ase-
makaavan muutoksen 3.11.2020 päivätyn piirustuksen nro 12638 mu-
kaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein (muodostuu 
uusi kortteli 29266). 

Käsittely

Esteelliset: Marcus Rantala 
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta) 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12638 kartta, päivätty 3.11.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro12638 selostus, päivätty 3.11.2020, päivi-

tetty Kylk:n 3.11.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 1.6.2020, täydennetty 3.11.2020 ja kaavapäivys-

tyksen muistio 11.11.2019
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti
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Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee tontti- ja puistoaluetta, 
joka sijaitsee Etelä-Haagassa Kauppalantien ja Kauppalanpuiston vä-
lissä. Kaavaratkaisu mahdollistaa vanhusten palvelutalon uudisraken-
tamisen nykyistä laajempana. Uudisrakennukseen yhdistetään kahden 
Etelä-Haagan alueella toimivan vanhusten palvelukodin toiminnot. Ta-
voitteena on toteuttaa etelähaagalaiseen ympäristöön sopiva raken-
nuskokonaisuus ja säilyttää tontin vehreä ilme. Kauppalanpuiston länsi-
reunasta liitetään palvelutalon tonttiin n. 495 m2:n kokoinen alue ja pal-
velutalon tontin eteläinen osa (n. 175 m2) liitetään osaksi Kauppalan-
puistoa. Toimenpiteellä varaudutaan pitkällä aikajänteellä Kauppalan-
puiston reitistöä koskeviin mahdollisiin muutostarpeisiin. Toistaiseksi 
puistoon liitettävä alue on tarkoitus säilyttää ennallaan puustoisena.

Uutta asuntokerrosalaa on noin 3 000 k-m2. Tontin tehokkuusluku on 
e=2,26.  Asukasmäärän lisäys on noin 50 vanhusasukasta.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista mahdollistamalla palveluasuntorakentamista hyvien liikenneyh-
teyksien varrella ja tarjoamalla ikääntyneille asuntoja virikkeellisessä ja 
viihtyisässä ympäristössä Kauppalanpuiston välittömässä läheisyydes-
sä. 

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on osin kantakaupunkialuetta 
merkinnällä C2 ja osin asuntovaltaista aluetta merkinnällä A3. Alueen 
vierestä kulkee viheryhteys. Maanalaisessa yleiskaavassa nro 11830 
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alue on  esikaupungin pintakallioaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on 
em.  yleiskaavojen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa; palvelutalon tontilla kaava 
nro 5721 vuodelta 1965 ja Kauppalanpuistossa kaava nro 10505 vuo-
delta 1999. Palvelutalon tontti on kaavassa vanhusten asuntolan kortte-
lialuetta, jonka tonttitehokkuusluku on e=1,0. Kauppalanpuisto puoles-
taan on osoitettu puistoksi merkinnällä VP. Kaavamuutos koskee ase-
makaavan mukaista tonttia 29018/2 sekä pientä osaa tontin itäpuolella 
sijaitsevasta Kauppalanpuistosta. Vehreällä tontilla sijaitsee 1960–
1970-lukujen taitteessa rakennettu nelikerroksinen palvelutaloraken-
nus, jonka on suunnitellut arkkitehti Matti Lieto. Tontin maasto laskee 
voimakkaasti Kauppalankadulta Kauppalanpuistoon, korkeuseroa on 
enimmillään noin 5 metriä. Tontilla on paljon rehevää ja kookasta kas-
villisuutta, kuten Kauppalantien eteläpään ympäristössä muutenkin. 
Ympäristön rakennukset ovat pääosin 3–5 -kerroksisia. 

Kauppalanpuisto on yksi Haagan harvoja suurempia rakennettuja puis-
toja. Puiston perusominaisuksiin kuuluvat laajat, avoimet nurmikentät 
sekä runsaat istutusvyöhykkeet. Kaavamuutosalueen tontinrajan tun-
tumassa puiston puolella on kulkenut ennen puukujanne, josta on jäljel-
lä puiston puoleinen puurivi. Kauppalanpuistossa virtaavassa tulvaher-
kässä Haaganpurossa elää taimenpopulaatio.

Kauppalanpuiston itäpuolella kulkee hyvin vilkkaasti liikennöity Hä-
meenlinnanväylä.

Kaavaratkaisun kustannukset

Helsingin kaupunki omistaa tontin ja puistoalueen. Kaavaratkaisu on 
tehty hakemuksen johdosta (Samfundet Folkhälsan) ja kaavaratkaisun 
sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia, mi-
käli Kauppalantien ja Kauppalanpuiston väliin toteutetaan uusi porra-
syhteys. Porrasyhteyden rakentaminen ei ole ajankohtainen eikä tar-
kempia kustannuksia ole sen vuoksi tarpeen arvioida tässä vaiheessa. 
Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa ja kaupunki saa tuloja uuden vuok-
rattavan tai myytävän rakennuskerrosalan myötä.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa: Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut (HSY) vesihuolto, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupun-
ginmuseo sekä sosiaali- ja terveystoimiala.

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat kaupunkikuvaan ja vesihuollon tilava-
rauksiin. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitus-
työssä siten, että uudisrakennuksen massoittelua, arkkitehtuuria ja ton-
tin järjestelyitä ohjattiin mm. rakennuksen korkeutta, ulkoasua, raken-
nusalojen rajoja, istutusalueita ja säilytettävää puustoa koskevin kaa-
vamääräyksin. Kauppalanpuistoon merkittiin viemärille 6 metriä leveä 
johtokuja.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat uudisrakentamisen vaikutuksiin nykyisten naapu-
reiden olosuhteisiin, Kauppalanpuistoon, puustoon, luontoarvoihin, tai-
meniin ja kaupunkilintuihin, tontinrajojen muutoksiin, kulkureitteihin, uu-
disrakennuksen korkeuteen ja tyyliin. Vanhusten palveluasuminen näh-
tiin alueelle sopivana toimintona, mutta rakennuksen koettu massiivi-
suus häiritsi useita mielipiteen jättäjiä. Yhdessä mielipiteessä oltiin kui-
tenkin myös sitä mieltä, että hanke on esimerkki hyvästä ja järkevästä 
täydennysrakentamisesta. Myös ajatusta kahtena erillisenä rakennuk-
sena hahmottuvasta uudisrakennuksesta pidettiin hyvänä. 

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että kaavassa on 
useita rakennuksen ulkonäköön, kaupunkikuvallisesti merkittävään 
kasvillisuuteen sekä hulevesiin ja vihertehokkuuteen vaikuttavia kaa-
vamääräyksiä. Lisäksi on määrätty, ettei rakentaminen saa aiheuttaa 
haittaa säilytettävälle puuriville eikä Haaganpurolle taimenineen. Kirjal-
lisia mielipiteitä saapui 11 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 1.-30.6.2020, mistä ilmoitettiin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta. 

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat uudisrakennuksen 
korkeuteen, massoitteluun ja ulkonäköön sekä naapureiden asumisolo-
suhteiden oletettuun huonontumiseen ja kadulla kulkijoiden näkymiin. 
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Lisäksi todettiin, ettei OAS-vaiheen mielipiteitä oltu riittävästi huomioitu 
asemakaavaehdotuksessa ja huomautettiin, että OAS-vaiheen mielipi-
teistä vain yhdessä suhtauduttiin täysin positiivisesti hankkeeseen, ja 
että sen vuoksi vuorovaikutusraportista saattoi saada tästä asiasta vää-
rän kuvan.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausunnot seuraavilta tahoil-
ta: 
Helen Sähköverkko Oy, kaupunginmuseo ja sosiaali- ja terveystoimia-
la. Viranomaisilla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Kaupun-
ginmuseo totesi, että OAS-vaiheessa esiintuodut tavoitteet rakennetun 
kulttuuriympäristön osalta on asemakaavamääräyksissä otettu riittäväl-
lä tavalla huomioon.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

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

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

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12638 kartta, päivätty 3.11.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro12638 selostus, päivätty 3.11.2020, päivi-

tetty Kylk:n 3.11.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 1.6.2020, täydennetty 3.11.2020 ja kaavapäivys-

tyksen muistio 11.11.2019
4 Osa päätöshistoriaa
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Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset
4 Tehdyt muutokset
5 Kaavamuutoshakemus 20.6.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunginmuseo
Asemakaavoitus
Asemakaavoitus/Koski

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.01.2021 § 11

HEL 2019-007372 T 10 03 03

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

11.01.2021 Pöydälle

Esteelliset: Marcus Rantala
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta) 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle 
Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 03.11.2020 § 649

HEL 2019-007372 T 10 03 03

Hankenumero 0740_62

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 3.11.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12638 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 29. kaupunginosan 
(Haaga, Etelä-Haaga) korttelin 29018 tonttia 2 ja osaa puistoaluetta 
(muodostuu uusi kortteli 29266). 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

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

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

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

o Samfundet Folkhälsan: 6 000 euroa

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Leena Paavilainen, arkkitehti, puhelin: 310 64424

leena.paavilainen(a)hel.fi
Tiina Falck, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 20764

tiina.uusitalo(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 31.03.2020 § 18

HEL 2019-007372 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12638 pohjakartan 
kaupunginosassa 29 Haaga. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittaus-
palvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12638
Kaupunginosa: 29 Haaga
Kartoituksen työnumero: 53/2019
Pohjakartta valmistunut: 3.12.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.
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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 
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 42
Selvitys eduskunnan oikeusasiamiehelle kaupungin koronaepide-
miaan liittyvien tiedotustilaisuuksien tulkkaamisesta viittomakielelle

HEL 2020-012822 T 03 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus antoi eduskunnan oikeusasiamiehelle seuraavan 
selvityksen. Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Asian tausta

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa on 15.10.2020 tullut vireille 
kantelu koskien viittomakielen tulkkauksen järjestämistä Helsingin kau-
pungin koronapandemiaan liittyvissä tiedotustilaisuuksissa. Eduskun-
nan oikeusasiamies pyytää Helsingin kaupungilta selvitystä asiassa.

Kantelija on eduskunnan oikeusasiamiehelle tekemässään kantelussa 
arvostellut Helsingin kaupungin menettelyä koskien viittomakielen tulk-
kauksen järjestämistä koronapandemiaan liittyvissä tiedotustilaisuuk-
sissa, jotka näytettiin Helsingin kaupungin Facebook-sivulla sekä Hel-
sinki-kanavalla. Kantelun mukaan viittomakieliset ja kuurot kansalaiset 
ovat jääneet ilman tietoa siitä, mitä tiedotustilaisuuksissa on kerrottu.

Kantelun mukaan Helsingin kaupunki ei turvaa viittomakielisten kielelli-
siä oikeuksia eikä huolehdi viranomaisen aktiivisen tiedottamisvelvolli-
suuden toteuttamisesta yhdenvertaisesti.

Kaupungin toiminnan lainmukaisuus

Kielelliset oikeudet

Kantelun mukaan Helsingin kaupunki ei toiminnallaan turvaa viittoma-
kielisten kielellisiä oikeuksia, kun koronapandemiaa koskevissa tiedo-
tustilaisuuksissa ei ole ollut tulkkausta viittomakielelle. Kantelijan mu-
kaan koronapandemiaa koskevista tiedotustilaisuuksista tehtyjen video-
tallenteiden tekstitys ei takaa viittomakielisten oikeutta saada tietoa 
omalla äidinkielellään. 

Perustuslain 17 §:n 3 momentin mukaan viittomakieltä käyttävien sekä 
vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeu-
det turvataan lailla. Viittomakieltä käyttävien ja vammaisuuden vuoksi 
tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeudesta tulkitsemis- ja 
käännösapuun säädetään eri hallinnonalojen erityislainsäädännössä, 
jota kunkin hallinnonalan viranomaiset noudattavat toiminnassaan. 
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Oikeudesta käyttää viittomakieltä tai viranomaisen järjestämästä tulkit-
semisesta ja kääntämisestä säädetään hallinnonalojen erityislainsää-
dännön lisäksi myös hallintolain 26 §:ssä. Lainkohdan mukaan viran-
omaisen on järjestettävä tulkitseminen ja kääntäminen asiassa, joka voi 
tulla vireille viranomaisen aloitteesta, jos muun ohella viittomakieltä 
käyttävä asianosainen ei osaa viranomaisessa käytettävää suomen tai 
ruotsin kieltä. Lain esitöiden (HE 72/2002 vp., s. 83) mukaan oikeus vi-
ranomaisen järjestämään tulkitsemiseen ja kääntämiseen edellyttää, 
että sillä, joka tarvitsee tulkitsemis- tai kääntämisapua, on kyseisessä 
asiassa asianosaisasema.  Tiedotustilaisuus ei ole luonteeltaan sellai-
nen hallintolaissa tarkoitettu asia, joka on tullut vireille viranomaisen 
aloitteesta ja jossa hallintolaissa tarkoitettu asianosaisasema voisi syn-
tyä. 

Viittomakielilaki on suppea yleislaki, joka täydentää viittomakielisten 
hallinnonalakohtaisesti säädettyjä kielellisiä oikeuksia ja subjektiivisia 
oikeuksia tulkitsemis- ja käännösapuun. Viittomakielilain 3 §:n 1 mo-
mentin mukaan viranomaisen on toiminnassaan edistettävä viittoma-
kieltä käyttävän mahdollisuuksia käyttää omaa kieltään ja saada tietoa 
omalla kielellään. 

Koronapandemiaa koskevissa tiedotustilaisuuksissa ei ole ollut kyse 
sellaisesta tilanteesta, jossa viittomakieltä käyttävällä henkilöllä olisi 
jonkin hallinnonalan erityislainsäädännön tai hallintolain 26 §:n nojalla 
subjektiivinen oikeus tulkitsemis- ja käännösapuun. Tämän vuoksi viit-
tomakielilaki yleislakina tulee sovellettavaksi viittomakielen osalta ky-
seisten tilaisuuksien kohdalla. Viittomakielilaissa tai sen esitöissä ei 
tarkenneta, miten viranomaisen on toiminnassaan edistettävä viittoma-
kieltä käyttävien mahdollisuuksia saada tietoa omalla kielellään. Hel-
singin kaupunki on huomioinut viittomakielilain 3 §:n 1 momentin mu-
kaisen edistämisvelvollisuutensa toteuttamalla seuraavissa kappaleissa 
kuvatut toimenpiteet koskien viittomakielisen tiedon tuottamista. 

Helsingin kaupunki on koko koronaepidemian ajan tuottanut sisältöä 
tavoittaakseen viittomakieliset helsinkiläiset. Koronavirustilannetta kos-
kevaa suomalaista viittomakielistä tietoa on saatavilla tallenteina useis-
ta kaupungin verkkopalveluista. 

Kaupunki huolehtii suomalaista viittomakieltä käyttävien helsinkiläisten 
tiedonsaannista myös tuottamalla videoita keskeisistä koronaohjeista, 
kuten kasvomaskisuosituksesta ja toimintaohjeesta koronatartunnan 
varalle. Korona-aiheita käsitellään myös kerran kuussa julkaistavissa 
viittomakielisissä ajankohtaiskatsauksissa. 

Helsingin kaupunki tiedostaa myös, että kirjoitettu teksti ei korvaa viit-
tomakieltä. Tämän vuoksi tilanteissa, joissa epidemian aiheuttamat ra-
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joitukset muuttuvat olennaisesti, kaupunki pyrkii tuottamaan viittoma-
kielistä viestintää ilman aiheetonta viivytystä. Esimerkiksi 27.11.2020 
tiedotustilaisuuden lehdistötiedote oli viitottuna tallenteena katsottavis-
sa kaupungin verkkosivuilla vielä saman vuorokauden aikana. Tiedot-
teessa käsitellyt rajoitukset tulivat voimaan 30.11.2020. Tuottamalla 
oman tallenteen kaupunki varmisti, että viittomakielelle tulkattu tieto on 
saatavissa kaupungin sivuilla myös jälkikäteen. Lisäksi Yleisradio tarjo-
si tilaisuuden viittomakielisen tulkkauksen omissa kanavissaan. 

Viittomakieliset tallenteet jaetaan kaupungin www.hel.fi-sivustolla, viit-
tomakielisellä sivustolla www.helsinginseutu.fi/viittomakieli ja Helsinki-
kanavalla. Korona-aineisto on katsottavissa koronasivuston 
www.hel.fi/koronavirus kohdassa: Neuvonta ja asiakaspalvelu > Ajan-
kohtaista viittomakielellä koronaviruksesta. Uusien tallenteiden julkai-
semisesta saa tietoa seuraamalla kaupungin verkkosivuja ja sosiaali-
sen median kanavia.

Digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annettu laki

Kantelija on kertomansa mukaan toistuvasti niin eri järjestöjen ja yhdis-
tysten kautta kuin yksityishenkilönäkin ollut yhteydessä Helsingin kau-
punkiin sähköpostilla ja sosiaalisessa mediassa ja vaatinut Helsingin 
kaupunkia toteuttamaan viittomakielen tulkkauksen suoraan lähetyk-
seensä tiedotustilaisuuksissa. Kantelun mukaan kaupunki on vastannut 
vaatimuksiin toistuvasti seuraavansisältöisellä viestillä: ”Helsinki nou-
dattaa saavutettavuusvaatimusten osalta AA-tason saavutettavuutta, 
joka ei edellytä viittomakielistä tulkkausta suoriin lähetyksiin, vaan suo-
rien lähetysten tekstittämistä 14 vuorokauden kuluessa.” Kantelija kat-
soo, että koska kyse on terveyttä uhkaavasta ja akuutista tilanteesta, 
1–14 vrk tekstittämisaika on aivan liian pitkä. 

Viittomakielilain 3 §:n 1 momentin mukainen viranomaisen velvollisuus 
edistää viittomakieltä käyttävän mahdollisuuksia käyttää omaa kieltään 
ja saada tietoa omalla kielellään on eri asia kuin digitaalisille palveluille 
lainsäädännössä asetetut saavutettavuusvaatimukset. 

Digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 2 §:n 1 momentin 
mukaan saavutettavuudella tarkoitetaan periaatteita ja tekniikoita, joita 
on noudatettava digitaalisten palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä, 
ylläpidossa ja päivittämisessä, jotta ne olisivat paremmin käyttäjien, eri-
tyisesti vammaisten henkilöiden, saavutettavissa. 

Digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 §:n 1 momentin 
mukaan palveluntarjoajan on varmistettava digitaalisten palvelujensa 
sisältöjen havaittavuus ja ymmärrettävyys sekä käyttöliittymien ja navi-
goinnin hallittavuus ja toimintavarmuus saavutettavuusvaatimusten 
mukaisesti. Saavutettavuusvaatimuksien lähteitä täsmennetään digi-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2021 52 (92)
Kaupunginhallitus

Asia/6
18.01.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

taalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain esitöissä (HE 60/2018 
vp., s. 72–73). Kyseinen lainkohta velvoittaa tällä hetkellä Helsingin 
kaupunkia viranomaisena noudattamaan viranomaisen verkkosivujen 
saavutettavuuden osalta WCAG 2.1 -ohjeistuksen (suomeksi ”Verkko-
sisällön saavutettavuusohjeet”) AA-tason kriteerejä. 

WCAG- ohje muodostuu kolmitasoisista saavutettavuusvaatimuksista: 
A-taso (matalin), AA-taso ja AAA-taso (korkein). Jos verkkosivusto lä-
päisee kaikki AA-tason kriteerit mutta ei kaikkia AAA-tason kriteerejä, 
sivuston saavutettavuusluokitus on AA. Lain esitöiden (HE 60/2018 vp., 
s. 73) mukaan palveluntarjoaja voi arvioida osana yhdenvertaisuuslais-
sa säädettyjä kohtuullisia mukautuksia, missä määrin AAA-tason vaa-
timuksia digitaalisissa palveluissa pitäisi toteuttaa.  Esimerkiksi nykyi-
seen AAA-tasoon sisältyy vaatimus siitä, että kaikelle synkronoidussa 
mediassa olevalle tallennetulle audiosisällölle on tarjolla viittomakieli-
nen tulkkaus. 

Digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 §:n 3 momentin 
mukaan digitaalisten palvelujen tietosisältöjen on täytettävä saavutetta-
vuusvaatimukset, kun tietosisältö on palvelun käyttäjien saatavilla. Kui-
tenkin silloin kun on kyse aikasidonnaisesta mediasta, eli äänestä, vi-
deokuvasta tai näiden yhdistelmästä, johon voi sisältyä vuorovaikutus-
ta, on palveluntarjoajan tehtävä mediatallenne saavutettavuusvaati-
musten mukaiseksi 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun se on julkaistu 
ensimmäisen kerran tai se on julkaistu uudelleen. Käytännössä poik-
keuksena WCAG 2.1 -ohjeistuksen AA-tason vaatimuksiin ovat siis 
suorat verkkolähetykset (video- tai äänilähetykset), joiden osalta saavu-
tettavuusvaatimuksia on noudatettava 14 vuorokauden kuluessa, mikäli 
verkkolähetyksestä jää tallenne verkkosivuille.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 julkisen 
sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuu-
desta (jäljempänä direktiivi) johdanto-osan 27 kohdan mukaan, jos tal-
lennetun media-aineiston sisältö käsittelee yleisön terveyteen, hyvin-
vointiin ja turvallisuuteen liittyviä olennaisia tietoja, nämä aineistot tulee 
asettaa etusijalle sisällön saavutettavuuden toteuttamiseksi. 

Helsingin kaupungin digitaalinen johtoryhmä on 24.10.2019 kokouk-
sessaan linjannut, että digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa 
Helsingin tavoitteena on vähintään WCAG-ohjeiston mukainen AA- tai 
sitä parempi taso, mikäli se on kohtuudella mahdollista. Helsingin kau-
pungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. 
Kaupungin tavoitteena on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten 
mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki sisältö ja palvelut 
olisivat kaikkien saavutettavissa. Kaupunki edistää digitaalisten palve-
luiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestä-
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mällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen. Si-
vustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpi-
dettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat 
muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Direktiivin vaatimuksen mukaisesti Helsingin kaupungin koronapande-
miaa koskevat tallenteet on asetettu etusijalle sisällön lainmukaisen 
saavutettavuuden toteuttamiseksi ja tallenteet ovat katsottavissa teksti-
tettyinä kaupungin verkkosivuilla keskimäärin kahden arkipäivän sisällä 
tilaisuuden suorasta lähetyksestä. Kaupunki on näin ollen pystynyt tar-
joamaan tekstitetyn tallenteen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 
annetun lain saavutettavuusvaatimusten edellyttämää 14 vuorokauden 
määräaikaa huomattavasti nopeammin. Mikäli tilaisuudessa on uutisoi-
tavaa asiaa, uutiset ovat kaupungin verkkosivuilla kirjallisena joko tilai-
suuden aikana tai välittömästi sen jälkeen.

Yhdenvertaisuuslaki

Kantelun mukaan Helsingin kaupunki ei huolehdi viranomaisen aktiivi-
sen tiedottamisvelvollisuuden toteuttamisesta yhdenvertaisesti.

Yhdenvertaisuuslain 5 §:n mukaan viranomaisen on arvioitava yhden-
vertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toi-
menpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämis-
toimenpiteiden on oltava viranomaisen toimintaympäristö, voimavarat 
ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia 
ja oikeasuhtaisia.

Haastavassa koronavirustilanteessa uutisointia tehdään ja tiedotustilai-
suuksia järjestetään nopealla aikataululla ja koronaviestintää tehdään 
monilla eri kielillä samanaikaisesti. Edellä kappaleessa ”Kielelliset oi-
keudet” on kuvattu niitä toimia, joihin Helsingin kaupunki on ryhtynyt 
edistääkseen viittomakieltä käyttävien mahdollisuuksia saada tietoa 
omalla kielellään. Kyseiset toimet ovat osaltaan täyttäneet yhdenvertai-
suuslaissa säädettyjä kohtuullisia mukautuksia viittomakieltä käyttävien 
kuntalaisten kohdalla. Helsingin kaupunki katsoo, että suorien lähetys-
ten reaaliaikainen tulkkaaminen ei ole ainoa keino tavoittaa viittomakie-
len käyttäjiä. Lehdistötiedotteiden viitotut tallenteet sekä tiedotustilai-
suuksien tekstitetyt tallenteet varmistavat tietojen välittymisen laaduk-
kaalla tavalla ja tuovat tiedot myös niiden ulottuville, jotka eivät suoraa 
tilaisuutta pääse seuraamaan. Tallenteet tukevat muuta koronaviestin-
tää niin, että kokonaisuudesta muodostuu kattava. 

Helsingin kaupunki edistää toiminnassaan yhdenvertaisuuden toteutu-
mista sekä viittomakielilain 3 §:n 1 momentin mukaisesti viittomakieltä 
käyttävän mahdollisuuksia käyttää omaa kieltään ja saada tietoa omal-
la kielellään sekä noudattaa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta an-
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netun lain vaatimuksia saavutettavuudesta. Viittomakielistä sisältöä py-
ritään tuottamaan ilman aiheetonta viivytystä tilanteissa, joissa epide-
mian aiheuttamat rajoitukset muuttuvat olennaisesti. Kaupunki pitää ko-
ronaepidemiaa koskevan viestinnän saavutettavuutta ja yhdenvertai-
suutta erittäin tärkeänä ja kiinnittää siihen jatkuvasti huomiota.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jani Merimaa, viestintäpäällikkö, puhelin: (09) 310 15255

jani.merimaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Selvityspyyntö 19.11.2020
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
3 Kansliapäällikön päätös 21.12.2020, 305 §

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Eduskunnan oikeusasia-
miehen kanslia

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Eduskunnan oikeusasiamies on 19.11.2020 päivätyllä selvityspyynnöllä 
asiassa EOAK/6853/2020 pyytänyt kaupungin selvitystä kaupungin ko-
ronaepidemiaan liittyvien tiedotustilaisuuksien tulkkaamisesta viittoma-
kielelle. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on 30.11.2020 saapuneella selvityspyyn-
nöllä pyytänyt kaupungilta pääasiallisesti samaa aihetta koskevaa sel-
vitystä. Selvitys on annettu yhdenvertaisuusvaltuutetulle kansliapäälli-
kön päätöksellä 21.12.2020, 305 §.

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jani Merimaa, viestintäpäällikkö, puhelin: (09) 310 15255

jani.merimaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Selvityspyyntö 19.11.2020
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
3 Kansliapäällikön päätös 21.12.2020, 305 §

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Eduskunnan oikeusasia-
miehen kanslia

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 43
Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi väkivaltatyön koordinaattorin 
palkkaamisesta

HEL 2020-013099 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
25.11.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 25.11.2020 (§ 329) aloitetta sosiaalisen jälleenrakenta-
misen ohjelman laatimiseksi koronan jälkeiseen aikaan kaupunginval-
tuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään esityksen kaupunginvaltuusto pyytää selvittämään
voitaisiinko naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä tehostaa
palkkaamalla tehtävään erityinen väkivaltatyön koordinaattori.
Koordinaattorin vastuulla voisi olla kaikille lähisuhdeväkivaltaa
kokeneille tarkoitetun palveluketjun vahvistaminen ja aiemmin päätetyn
naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen toimenpideohjelman
laatiminen."
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Kunnat ovat Suomessa vastuussa ehkäisevän väkivaltatyön suunnitte-
lusta ja palvelujen järjestämisestä. Helsingissä on ollut toiminnassa 
vuodesta 2011 alkaen monialainen lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryh-
mä. 

Kansliapäällikkö asetti 18.12.2020 (§ 298) uuden lähisuhdeväkivallan 
ehkäisytyöryhmän toimikaudeksi 1.1.2021―31.12.2025. Työryhmän 
tehtävänä on edistää valtakunnallisten suositusten ja toimenpide-
ehdotusten paikallista toimeenpanoa Helsingissä. Työryhmän tehtävä-
nä on myös edistää yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden kaupun-
kien kanssa sekä seurata lähisuhdeväkivaltarikoslukumäärän kehitystä. 

Työryhmä tekee esityksiä lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevistä toimenpi-
teistä, tiedotuksesta ja koulutuksesta. Sen tehtävänä on lisäksi vastata 
asukkaille tarkoitettujen ohjeiden tuottamisesta ja tiedotuskampanjois-
ta.  

Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä tulee toimimaan läheisessä yh-
teistyössä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän kanssa 
ja osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostoa. 

Lähisuhdeväkivaltatyö on kytketty myös osaksi Helsingin turvallisuus-
suunnittelutoimintoa. 

Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä on kokoonpanoltaan ja tehtävil-
tään toimialarajat ylittävä ja sen toimintaan osallistuvat myös keskeiset 
viranomais- ja kansalaisjärjestötahot. Puheenjohtajuus kiertää toimialo-
jen kesken. Vuonna 2021 puheenjohtajuus on sosiaali- ja terveystoi-
mialalla. Työryhmän käytössä on 180 000 euron vuosimääräraha. Työ-
ryhmän tukena toimii nimettävä valmistelusihteeristö. 

Toimintamallilla saavutetaan Helsingissä lähisuhdeväkivallan ehkäi-
syyn tähtäävään työhön suurempi kattavuus ja tiiviimpi kytkeytyminen 
muuhun hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävään työhön 
kuin palkkaamalla valtion yleisessä toimintamallissa ehdottama väkival-
lan ehkäisyn koordinaattori.  

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-
väksymisestä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055
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olli.lahtinen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmän asettaminen (Kp:n päätös 
18.12.2020, 298 §)

2 Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön suositus (THL)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
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§ 44
Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan perustaminen

HEL 2020-012448 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti:

 perustaa Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala, ruotsiksi Fas-
tighetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i Dal, -nimisen yhtiön

 hyväksyä liitteenä 1 ja 2 olevat Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteis-
sairaalan perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen

 hyväksyä hallituksen jäsenten palkkioperusteeksi palkkioryhmän B
 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita yhtiön perustamisvai-

heessa merkitsemään Helsingin kaupungin lukuun 500 (viisisataa) 
kappaletta Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan -osaketta 
yhteensä 3 000 000 euron merkintähintaan (6 000 euroa/osake)

 osoittaa 3 000 000 euroa talousarvion kohdasta 8 06 02 Arvopape-
rit, Khn käytettäväksi, muut kohteet kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston käytettäväksi Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yh-
teissairaalan osakkeiden merkitsemistä varten

 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita hoitamaan yhtiön pe-
rustamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet sekä oikeuttaa oikeus-
palvelut tekemään tarvittaessa perustamissopimukseen ja yhtiöjär-
jestykseen vähäisiä muutoksia 

 siirtää perustettavalle Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalal-
le sosiaali- ja terveysministeriön Helsingin kaupungille myöntämän 
kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoit-
tamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain mukaisen 
poikkeusluvan. 

Päätös pannaan täytäntöön sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveysminis-
teriön on myöntänyt Helsingin kaupungille kuntien ja kuntayhtymien 
eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja tervey-
denhuollossa annetun lain mukaisen poikkeusluvan. 

Käsittely

Esteelliset: Anna Vuorjoki 
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta) 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321
tuomo.makinen(a)hel.fi

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi

Laura Kallinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 22520
laura.kallinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustamissopimus
2 Yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
HUS Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asian taustaa

Helsingin kaupunki ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 
ovat tunnistaneet tarpeen rakentaa pääkaupunkiseudulle Helsingin 
kaupungin ja HUSin yhteishankkeena toteutettava psykiatrinen ja so-
maattinen sairaala (jäljempänä hanke). Kaupunginhallitus on 28.5.2018 
§ 385 hyväksynyt osapuolten keskinäisen sopimuksen Laakson yhteis-
sairaalan hankesuunnittelun toteuttamisesta ja siihen liittyvästä hankin-
tayhteistyöstä. Sopimus on allekirjoitettu 5.6.2018. Hankesuunnitelma 
on hyväksytty hankkeen ohjausryhmässä 4.2.2020. Kaupunginvaltuus-
to on 10.6.2020 § 157 osaltaan hyväksynyt 12.2.2020 päivätyn hanke-
suunnitelman ja HUSin hallitus on hyväksynyt sen osaltaan 6.4.2020 § 
44.

Osapuolet ovat jatkaneet hankkeen valmistelua ja tehneet uuden sopi-
muksen hankesuunnitteluvaiheen jälkeen suoritettavien tehtävien hoi-
tamisesta, jonka perusteella hanketta edistetään kiinteistöosakeyhtiön 
perustamiseen saakka. Sopimus on hyväksytty kaupunginhallituksessa 
14.9.2020 § 541 ja HUSin hallituksessa 8.6.2020 § 87. 
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Hanke on tarkoitus toteuttaa vaiheittain vuosina 2021–2030. Hank-
keessa toteutetaan tilat HUSin ja Helsingin psykiatriselle sairaalahoi-
dolle sekä noin puolelle Helsingin sairaalan tarvitsemista sairaansijois-
ta. Lisäksi hankkeessa toteutetaan tilat HUSin vaativalle neurologiselle 
kuntoutukselle sekä näitä tukeville poliklinikkatoiminnoille, tukipalveluil-
le, opetukselle, tutkimukselle ja hallinnolle. Hankkeen laajuus on noin 
190 000 brm² ja rakentamiskustannusten arvonlisäveroton enimmäis-
hinta on 838 000 000 euroa kustannustasossa marraskuu 2019. 

Laakson yhteissairaala korvaa Laakson ja Auroran sairaaloiden sairaa-
latoiminnat ja puolet Suursuon sairaalan toiminnasta sekä HUSin osal-
ta Kellokosken (Ohkola) sairaalan, Psykiatriakeskuksen ja lastenpsy-
kiatrian Kivelän alueella väliaikaisessa rakennuksessa olevan sairaala-
hoidon sekä Ulfåsassa toimiva sairaalahoidon. Hankkeen toteutumisen 
myötä vapautuvat osittain tai kokonaan Auroran, Suursuon, Kivelän ja 
Kellokosken/Ohkolan sairaalakiinteistöt kehitettäväksi uusiin käyttötar-
koituksiin. 

Yhteissairaala käsittää kolme uutta sairaalarakennusta, uuden huolto-
rakennuksen sekä kolmen sairaalarakennuksen peruskorjaus- ja muu-
tostyöt. Osa nykyisistä Laakson sairaalan huonokuntoisista sairaalara-
kennuksista sekä alueella olevat päiväkoti ja neljä asuinrakennusta pu-
retaan.

Hanke on Helsingin kaupungille ja HUSille vuokrahanke. Hankkeen ja 
tilojen vuokrauksen toteuttamiseksi osapuolten tarkoituksena on perus-
taa osakeyhtiö, joka rakennuttaa ja hallinnoi hankkeessa rakennettavia 
ja siihen kuuluvia Laakson yhteissairaala -nimellä kutsuttavan sairaalan 
tiloja. Yhtiölle kuuluu Laakson yhteissairaalan yhteyteen rakennettavan 
pysäköintilaitoksen ja sen sisäänajoyhteyden sekä Meilahti-Laakso -
logistiikkatunnelin rakentaminen ja hallinnointi.  

Poikkeuslupa

Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta ra-
joittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa rajoittaa kuntien ja kun-
tayhtymien oikeutta tehdä eräitä oikeustoimia sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestämiseksi. Lain 4 §:n 1 momentin mukaan kunta tai kun-
tayhtymä tai niiden yksin tai yhdessä omistama yhtiö ei saa tehdä sosi-
aali- ja terveydenhuollon rakennuksiin kohdistuvia investointeja koske-
via sitoumuksia, joiden arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset ylit-
tävät viisi miljoonaa euroa.

Kunta tai kuntayhtymä voi hakea poikkeuslupaa investointia koskevan 
sitoumuksen tekemiseksi sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM). Lakia 
on muutettu (voimaan 1.11.2020) siten, että poikkeuslupamenettely on 
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laajennettu koskemaan kuntien ja kuntayhtymien lisäksi myös niiden 
omistamien yhtiöiden vastaavia investointeja. 

Kaupunki on 10.3.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut poikkeuslupaa 
koko hankkeelle. Hakemusta on täydennetty 24.6.2020 siten, että ha-
kemuksessa pyydetään lupaa siirtää poikkeuslupa Helsingin kaupungin 
ja HUSin perustamalle yhtiölle, joka tulee omistamaan ja hallinnoimaan 
Laakson yhteissairaalaa. 

STM:n raha-asianvaliokunta on 7.1.2021 puoltanut kaupungin poik-
keuslupahakemuksen hyväksymistä. Päätösluonnoksen mukaan sosi-
aali- ja terveysministeriö myöntää Helsingin kaupungille poikkeusluvan 
koko Laakson yhteissairaalahankkeelle hakemuksen mukaisesti 
4.11.2020 mennessä toimitettujen asiakirjojen perusteella. Lisäksi Hel-
singin kaupungille annetaan lupa siirtää sille myönnetty poikkeuslupa 
kaupungin yhdessä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa 
kokonaan omistamalle kiinteistöosakeyhtiölle. 

Hanke on kiireellinen eikä Laakson yhteissairaalaan siirtyvien toiminto-
jen välttämättömien tilaratkaisujen toteutumista ole mahdollista siirtää. 
Hankkeen toteutukseen liittyviä kilpailutuksia valmistellaan ja hankkeen 
eteneminen suunnitellussa aikataulussa on myös hankekustannusar-
viossa pysymisen vuoksi tärkeää. 

Hankkeen toteuttamisen edistämiseksi on tarpeen päättää osapuolten 
yhdessä tasaosuuksin omistaman kiinteistöosakeyhtiön perustamises-
ta. Päätöksen täytäntöönpanoon ryhdytään, kun STM:n myöntämä 
poikkeuslupa hankkeelle on saatu. 

Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan perustaminen

Helsingin kaupunki ja HUS perustavat yhtäläisin omistusosuuksin 
(50%) Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan.

Yhtiön perustamisvaiheessa määritellyt osakkaiden omistusosuudet 
perustuvat osakkaiden yhteiseen arvioon vuonna 2020 siitä, mikä on 
kummankin osakkaan järjestämisvastuulle kuuluvan toiminnan laajuus 
yhtiön hallitsemissa rakennuksissa ja tiloissa. Perustamissopimuksen 
kohdassa 10 on sovittu menettelystä omistusosuuksien tarkistamiseksi, 
jos osakkaan osuus yhtiön vuokraamista tiloista on olennaisesti suu-
rempi tai pienempi kuin ko. osakkaan omistusosuus yhtiöstä. 

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin Laakson kaupungino-
san korttelissa 626 tontteja nro 2 ja 3 sekä omistaa ja hallita niillä olevia 
ja niille rakennettavia kiinteistön käyttötarkoitusta palvelevia rakennuk-
sia sekä muita rakennuksia ja tiloja lukuun ottamatta tontilla nro 2 sijait-
sevia rakennuksia 8 (Kappeli), 12 (Tuberkuloositoimisto) ja 13 (Kuntou-
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tuskeskus). Yhtiön toimialana on lisäksi vuokrata hallinnassaan olevia 
tiloja julkisen terveydenhuollon käyttöön sekä sitä palvelevaan tarkoi-
tukseen. Lisäksi yhtiön toimialana on sen omistamilla kiinteistöillä sijait-
sevan pysäköintilaitoksen ja sen sisäänajoyhteyden rakennuttaminen, 
ylläpito ja hallinnoiminen sekä Meilahti-Laakso -logistiikkatunnelin ra-
kennuttaminen ja hallinnoiminen. 

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja 
osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa. 

Yhtiö on sen omistavien hankintayksiköiden sidosyksikkö ja se voi toi-
mia omistajiensa yhteishankintayksikkönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole 
tuottaa voittoa eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mah-
dollinen voitto on käytettävä yhtiön toiminnan tukemiseen ja kehittämi-
seen omistajien yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen. 

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen pe-
riaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ym-
päristöä säästävään energiankäyttöön.  

Helsingin kaupunki ja HUS ovat yhteistyössä neuvotelleet uuden yhtiön 
perustamiseen liittyvän osakassopimuksen, jossa on muun muassa so-
vittu hankkeen hallinnosta ja hallituksen kokoonpanosta sekä osakkai-
den rahoituksen, päätöksenteon, tilavuokrauksen ja osakeomistuksen 
ehdoista. Lisäksi sopimuksessa on sovittu yhtiön sidosyksikköasemaa 
tukevista linjauksista.

Osakassopimuksen hyväksyminen sekä hallitusnimitykset käsitellään 
Helsingin kaupungin osalta kaupunginhallituksen konsernijaostossa.

Hankkeen rahoitus

Tarkoituksena on, että perustettava yhtiö vastaa kaikista hankkeen 
valmisteluun, suunnitteluun, toteuttamiseen ja rakentamiseen liittyvistä 
kustannuksista. Hankkeen kustannusarvio sisältää hankesuunnitelman 
rakennusten investointikustannukset (kaupunginvaltuusto 10.6.2020 § 
157). Hankesuunnitelman mukainen arvio hankkeen rakentamiskus-
tannuksista on arvonlisäverottomana 838 000 000 euroa marraskuun 
2019 kustannustasossa. Yllä esitettyyn rakentamiskustannusten kus-
tannusarvioon ei sisälly muun muassa tontin rakentamiskelpoiseksi 
saattamisen eikä yleisellä katualueella tehtävien muutostöiden kustan-
nuksia eikä suojeltavien sairaalarakennusten lunastuksesta yhtiön 
maksettavaksi tulevaa kompensaatiota. Sellaisiin investointikustannuk-
siin, jotka eivät nimikkeinä esiinny hankesuunnitelman hankintarajatau-
lukossa, sovitaan yhteisesti noudattaen hankintarajataulukon periaattei-
ta. Muut kustannukset ovat käyttäjäyksiköiden omia hankintakustan-
nuksia.
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Hankesuunnitelman arvio hankekustannuksista on lähtökohta osakkai-
den osuuksille. Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan rahoitusosuuksis-
taan, mikäli esimerkiksi mikäli esimerkiksi hankkeen toteuttamisedelly-
tyksissä tapahtuu muutoksia  tai näyttää todennäköiseltä, että hanke-
suunnitelman mukainen kustannusarvio ylittyy.

Osakkaat sitoutuvat hankesuunnitelman mukaisesti hankkeen toteut-
tamista varten omistusosuuksiensa suhteessa huolehtimaan yhtiön ra-
hoittamisesta yhtiön ja toisen osakkaan kannalta kustannusneutraalilla 
tavalla. Yhtiön rahoitus hoidetaan pääasiallisesti osakkaiden takaamilla 
tai antamilla lainoilla, minkä lisäksi yhtiön perustamisen yhteydessä 
tehtävien osakemerkintöjen lisäksi osakkaat sitoutuvat jatkossa vuosit-
tain tekemään oman pääoman ehtoisen vastikkeettoman sijoituksen 
yhtiön svop-rahastoon. Osana rakentamisen aikaista rahoitusta voi-
daan käyttää osakkaiden takaamaa kuntayritystodistusohjelmaa.

Osakkaiden tavoitteena on, että hankkeen lopussa osakkaiden vuotuis-
ten oman pääoman ehtoisten sijoituksen yhteenlaskettu kokonaismää-
rä vastaa 10 % investointiin liittyvästä kokonaisrahoitustarpeesta, ja et-
tä kumpikin osakas vastaa tästä svop-sijoituksen kokonaismäärästä 
omistusosuutensa mukaisesti. 

Yhtiön rahoittamista koskevat kaupungin päätökset on tarkoitus tuoda 
päätöksentekoon mahdollisimman pian yhtiön tultua perustetuksi ja läh-
tökohtaisesti kevätkaudella 2021. 

Valtiontukiarviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 (1) ar-
tiklan mukaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion 
myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tu-
ki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä 
tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikut-
taa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Helsingin kaupunki ja HUS ovat perustamassa kiinteistöosakeyhtiötä, 
jonka perustamisen yhteydessä Helsingin kaupunki ja HUS maksavat 
yhtiön osakkeiden merkintähinnan, yhteensä 6 000 000 euroa, joka 
maksetaan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastoon. Ennen osakemerkinnän tekemästä on arvioitava, si-
sältyykö suunniteltuun toimenpiteeseen SEUT 107 (1) artiklan mukaista 
valtiontukea.

Euroopan komission tiedonannon mukaan valtiontukisääntöjä sovelle-
taan ainoastaan silloin, kun tuensaajana on yritys, jolla tarkoitetaan oi-
keudellisesta muodosta tai rahoitustavasta riippumatta taloudellista 
toimintaa harjoittavaa yksikköä. Taloudellista toimintaa on kaikki toimin-
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ta, jossa tavaroita tai palveluita tarjotaan markkinoilla (komission tiedo-
nanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01, kohdat 6–12). 

Valtiontukiarvioinnissa on selvitettävä, harjoittaako yhtiö valtiontuki-
säännösten mukaista taloudellista toimintaa. 

Komission tiedonannossa on todettu, että joissakin jäsenvaltioissa jul-
kiset sairaalat ovat olennainen osa kansallista terveydenhuoltoa ja pe-
rustuvat lähes kokonaan solidaarisuuden periaatteeseen. Tällaiset sai-
raalat rahoitetaan suoraan sosiaaliturvamaksuilla ja muilla valtion va-
roilla, ja ne tarjoavat yleisesti kattavia palveluja ilmaiseksi. Unionin 
tuomioistuimet ovat vahvistaneet, että organisaatiot, joilla on tällainen 
rakenne, eivät toimi yrityksinä. Komission tiedonannon mukaan kysei-
sessä rakenteessa nekään toiminnot, jotka sinällään voisivat olla luon-
teeltaan taloudellisia mutta jotka suoritetaan pelkästään toisen, muun 
kuin taloudellisen palvelun tuottamiseksi, eivät ole luonteeltaan talou-
dellisia. Yksikkö, joka ostaa tavaroita – jopa suuressa mittakaavassa – 
muun kuin taloudellisen palvelun tarjoamiseksi, ei toimi yrityksenä pel-
kästään siitä syystä, että se on ostaja tietyillä markkinoilla. (komission 
tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01, kohdat 24–25)

Perustettavan yhtiön ainoa tarkoitus on mahdollistaa julkisen tervey-
denhuollon toteuttaminen. Yhtiön toimialana on vuokrata hallinnoimiaan 
tiloja sen omistajille, eli Helsingin kaupungille ja HUSille, jotka käyttävät 
yhtiöltä vuokraamiaan tiloja ainoastaan julkisen terveydenhuollon toi-
mintaan. Yhtiön vuokralaisten Helsingin kaupungin ja HUSin tiloissa 
harjoittama toiminta ei ole taloudellista toimintaa, vaan komission tie-
donannossa tarkoitettua julkista terveydenhuoltoa. Yhtiön harjoittama 
vuokraustoiminta ei siten ole taloudellista toimintaa, koska se tapahtuu 
julkisen terveydenhuollon toteuttamiseksi eli muun kuin taloudellisen 
palvelun tuottamiseksi.

Perustettavan yhtiön varsinaisten julkisen terveydenhuollon käyttöön 
tarkoitettujen tilojen vuokraamisen lisäksi yhtiön toimialaan kuuluu yh-
tiön toimintaa palvelevien pysäköintilaitoksen ja logistiikkatunnelin ra-
kennuttaminen ja hallinnoiminen. Kyseiset infrastruktuurit rakennetaan 
julkisen terveydenhuollon järjestämisen mahdollistamiseksi eli muuta 
kuin taloudellista toimintaa varten. 

Yhtiön hallinnoimissa rakennuksissa on hyvin vähäisessä määrin muita 
kuin terveydenhuollon tiloja, joita se voi vuokrata julkisen terveyden-
huollon tavanomaiseen oheistoimintaan (esim. kukkakauppa tai kioski). 
Mikäli yhtiö vuokraa tiloja kolmansille osapuolille (muille kuin Helsingin 
kaupungille ja HUSille), tulee varmistua siitä, että yhtiön Helsingin kau-
pungilta tai HUSilta saama taloudellinen etu ei siirry kilpailluilla markki-
noilla toimivien yritysten hyväksi. Tällaisissa tilanteissa kolmansille os-
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apuolille tapahtuva vuokraus tulee tehdä markkinaehtoisesti. Kun 
oheistoimintaan vuokratuista tiloista peritään markkinaehtoista vuokraa, 
vuokraustoiminnassa ei muodostu valtiontueksi katsottavaa etua. Yh-
tiön hyvin pienimuotoinen muihin kuin sen omistajiin kohdistuva vuok-
raustoiminta ei siten vaikuta yhtiön saaman rahoituksen sallittavuuteen. 
Komission tiedonannossa on todettu myös, että: ”Lähes yksinomaan 
muuhun kuin taloudelliseen toimintaan käytettäviin infrastruktuureihin 
liittyvien tavanomaisten palvelujen, kuten ravintoloiden, myymälöiden ja 
maksullisen pysäköinnin, julkisella rahoituksella ei yleensä ole vaiku-
tusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska nämä palvelut eivät to-
dennäköisesti houkuttele asiakkaita muista jäsenvaltioista ja niiden ra-
hoituksella on todennäköisesti enintään marginaalinen vaikutus rajat 
ylittäviin investointeihin tai sijoittautumiseen.” (komission tiedonanto 
valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01, kohta 207).

Yhtiö perustetaan omistamaan ja hallinnoimaan julkisen terveydenhuol-
lon käyttöön rakennettuja ja rakennettavia tiloja, joita se vuokraa pää-
asiassa omistajilleen Helsingin kaupungille ja HUSille, joten yhtiön ei 
katsota harjoittavan taloudellista toimintaa. Edellä kuvattujen perustelu-
jen mukaisesti yhtiön perustamisvaiheen rahoitukseen ei sisälly SEUT 
107 (1) artiklan mukaista valtiontukea.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginhallitus 
päättää yhteisöjen ja säätiöiden perustamisesta.

Lopuksi

Yhtiön perustaminen ja siihen liittyvät asiakirjat on valmistelu yhteis-
työssä HUSin kanssa. HUSin hallituksen on tarkoitus käsitellä asiaa 
kokouksessa 18.1.2021. Kaupungilta yhteisvalmisteluun on osallistunut 
kaupunkiympäristön toimiala sekä kaupunginkanslian oikeuspalvelut ja 
talous- ja suunnitteluosasto.  

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut huolehtii yhtiön perustamisen edel-
lyttämistä toimenpiteistä. Kaupunginhallituksen konsernijaostolle on 
valmisteltu ehdotus yhtiön hallituksen jäsenistä sekä osakassopimuk-
sesta päättämisestä. Tarkastuslautakunta 15.12.2020 § 95 päättänyt 
nimetä ehdolle perustettavan Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissai-
raalan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n (päävas-
tuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Mikko Luoma).

Hankkeen tärkeys, kiireellisyys sekä laajuus huomioon ottaen on kau-
pungin kannalta tarkoituksenmukaista edetä yhtiön perustamispäätök-
sen osalta jo tässä vaiheessa, jotta osapuolilla on valmius perustaa yh-
tiö heti, kun sosiaali- ja terveysministeriö on hyväksynyt kaupungin 
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hanketta koskevan poikkeusluvan. Näin yhtiö voi edetä hankkeen to-
teutuksen vaatiman organisaation muodostamisessa ja kaupungille 
myönnetty poikkeuslupa voidaan siirtää perustetulle yhtiölle poikkeus-
lupapäätöksen mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi
Laura Kallinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 22520

laura.kallinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustamissopimus
2 Yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
HUS Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Konserniohjaus
Oikeuspalvelut
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 15.12.2020 § 95

HEL 2020-012448 T 00 00 00

Päätös
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Tarkastuslautakunta päätti nimetä ehdolle perustettavan Kiinteistöosa-
keyhtiö Laakson yhteissairaalan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö 
KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Mikko Luo-
ma). Tilintarkastajaehdokas nimetään vuonna 2021 perustettavalle yh-
tiölle toimikauden jatkuessa tilikauden 2021 loppuun. Tilintarkastaja on 
antanut suostumuksensa tehtävään.

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi
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§ 45
Lausunto Uudenmaan liitolle Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmä-
suunnitelmasta

HEL 2020-012631 T 00 01 06

109/07.00.04.03/2020

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 17.11.2020
2 Lausuntopyyntö 17.11.2020, liite, Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmä-

suunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa Uudenmaan liitolle Itä-Uudenmaan liikennejär-
jestelmäsuunnitelmasta seuraavan lausunnon:

Liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet edistää kestävää liikkumis-
ta, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, parantaa alueiden saavutetta-
vuutta ja elinvoimaisuutta, tukea elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, 
lisätä liikkumisen ja liikenteen turvallisuutta ja terveellisyyttä ja parantaa 
liikkumisympäristön laatua sekä kehittää liikennejärjestelmää tehok-
kaasti ja taloudellisesti ovat yhdenmukaisia Helsingin kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden, kuten Hiilineutraali Helsinki 2035 -tavoiteohjelman 
tavoitteiden kanssa. Tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää, että Hel-
sinkiin suuntautuvien matkojen kasvua ohjataan yhä enemmän joukko-
liikenteeseen. 
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Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on määritetty kehittämistoimet 
joukkoliikenteen, jalankulun, pyöräliikenteen ja tieverkon kehittämisek-
si. On hyvä, että kaikkien kulkumuotojen kehittäminen on huomioitu. 
Toimenpiteitä on esitetty infran ja palvelujen parantamiseksi ja myös 
kestävän liikkumisen ja kuljetusten edistämiseksi. Helsinkiin konkreetti-
simmin vaikuttava toimenpide on joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien ke-
hittäminen Helsingin seudulla. Keskeisiksi vaihtopaikoiksi on tunnistettu 
Viikki, Malmi ja Kehä III:n ja Länsimäentien liittymäalue. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitetään kaksi joukkoliikennejär-
jestelmää, joista toinen perustuu vahvasti bussiliikenteeseen ja toinen 
Itärataan ja Itämetroon. Molemmissa on Kerava–Nikkilä -rata henkilölii-
kenteelle. Sekä Itämetro että Itärata on aikataulutettu vuoden 2035 jäl-
keen toteutettaviksi. Lentorata on edellytys Itäradan toteutukselle. Hel-
singin yleiskaavassa ja maanalaisessa yleiskaavassa on varauduttu 
Lentoradan toteutumiseen. Esitetty bussiyhteyksien parantaminen li-
säämällä Pasilan kautta kulkevia yhteyksiä ja ohjaamalla osa linjoista 
Kalasataman ja Hakaniemen kautta on perusteltua. 

Idän suunnan joukkoliikennettä kehitettäessä Itämetroon tukeutuminen 
sisältää hankkeen toteuttamiseen liittyviä riskejä, jotka on tunnistettava. 
Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut Östersundomin yleiskaavan hy-
väksymispäätöksen. Hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Östersundomin maakuntakaavaa 
ei ole kumottu, mutta myös siitä on valitettu KHO:on. Jos yleiskaava 
hylätään, alueen ja myös metron rakentaminen siirtyy pitkälle tulevai-
suuteen. Jos Östersundomin maankäyttö toteutuu esim. Natura -
rajoitteiden johdosta merkittävästi suunniteltua kevyempänä, ei metron 
toteuttaminen alueelle ole kannattavaa.

Junaliikenteen kehittämisessä Kerava–Nikkilä -radan henkilöliikenteen 
aloittaminen kannattaa toteuttaa ketteränä kokeiluna, koska se ei vaadi 
suuria investointeja. Olemassa olevan sähköistetyn radan hyödyntämi-
nen myös henkilöliikenteessä olisi kustannustehokasta. Kokeilu osoit-
taisi onko matkustajakysyntä sellaisella tasolla, että alueen joukkolii-
kennepalvelu kannattaa tuottaa junaan tukeutuen. 

Joukkoliikennettä ehdotetaan kehitettäväksi linjastorakenteella, joka 
pohjautuu runkoyhteyksiin sekä niitä tukevaan muuhun linjastoon. 
Runkoyhteydet voidaan toteuttaa aluksi bussiin ja myöhemmin juniin 
perustuvina. Tällaisen linjastorakenteen tuottamiseen antaisi parhaat 
edellytykset joukkoliikenteen järjestäminen ostopalveluna. Myös yhte-
näisen lippujärjestelmän muodostaminen olisi ostoliikenteessä helpom-
paa kuin markkinaehtoisessa joukkoliikennejärjestelmässä. Ostoliiken-
teen tilaajasta tulisi vahva toimija, joka vastaisi joukkoliikenteen koko-
naisuuden kehittämisestä.
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Joukkoliikenteen houkuttelevuuden kannalta lippujärjestelmän yhtenäi-
syydellä ja matkan hinnalla on suuri merkitys. Mahdollisuus käyttää 
samalla lipulla matkaketjun osana myös HSL:n liikennevälineitä paran-
taisi merkittävästi joukkoliikenteen kilpailuasemaa henkilöautoon verrat-
tuna. Matkustajan kannalta katsottuna tämä lisäpalvelu tulisi saada hy-
vin pienellä lisämaksulla. 

Ostopalveluna hankittavan joukkoliikenteen palvelutasoa ja sitä kautta 
subventioastetta ei ole välttämätöntä virittää yhtä korkealle tasolle kuin 
mihin pääkaupunkiseudulla on totuttu. Painopisteenä voisivat olla työ-
matka- sekä koulu- ja asiointimatkojen mahdollistaminen joukkoliiken-
teellä. 

Itämetron osalta esitetty aikataulu metron jatkamisesta Östersundomiin 
ja siitä mahdollisesti eteenpäin on yhtenevä Helsingin kaupungin tämän 
hetkisten alustavien suunnitelmien kanssa. Metron jatkaminen Söder-
kullaan edellyttää rakentamisen, hallinnon ja rahoituksen osalta huolel-
lista ja tiivistä yhteistyötä kuntien (ainakin Helsinki ja Sipoo) välillä, jotta 
varmistetaan metron toiminnallinen ja yhteiskuntataloudellinen kannat-
tavuus. Raideliikenneratkaisut edellyttävät pääsääntöisesti tuekseen 
riittävää varikkotilaa kalustolle. Itämetron osalta varikkoa ei kuitenkaan 
tarvita Roihupeltoa idemmäs . Metron suunnittelussa on kuitenkin syytä 
tehdä riittävät tilavaraukset mm. junien käännölle, liikennöintiaikojen 
väliselle paikottamiselle ja mahdollisille kevyemmille ylläpitotoimenpi-
teille itämetron päätepisteessä.

Liityntäpysäköinnin osalta ei ole kannatettavaa rajata liityntäpysäköinti-
paikkojen määrän lisäämistä kysynnän kehittymisen myötä vain henki-
löautojen pysäköintipaikkoihin. Myös pyöräpysäköintiä on syytä kehit-
tää kysyntäperusteisesti, mm. ennakoivasti käyttöastetta seuraamalla. 
Pyöräpysäköinnin osalta on huomattu, että korkealaatuiset ratkaisut 
luovat kysyntää.

Henkilöautojen liityntäpysäköinnin järjestämisessä ja mahdollisissa 
oheispalveluissa sähköautojen latausmahdollisuudet on syytä ottaa uu-
sia liityntäpysäköintialueita luotaessa ja olemassa olevia kehitettäessä 
aina huomioon. Tämän lisäksi autojen pysäköinnin kohdalla huomioita-
via asioita ovat mm. alueen asianmukainen valaistus, ylläpito, opastus 
ja muu informaatio kohteesta sekä mahdolliset aikarajoitukset pysä-
köinnille kohteessa. Tavoitteena tulee olla liityntäpysäköinnin helppous 
ja mahdollisimman korkea käyttöaste. 

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö
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Uudenmaan liitto pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa Itä-
Uudenmaan liikennejärjestelmä luonnoksesta. Lausuntoa on pyydetty 
18.1.2021 mennessä. Lausunnon antamiselle varattua määräaikaa on 
pidennetty 26.1.2021 asti.

Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma

Uudenmaan liiton raporttiluonnos sisältää ehdotuksen Itä-Uudenmaan 
liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi. Liikennejärjestelmäsuunnitelma on 
kokonaisvaltainen, strateginen ja pitkän tähtäimen liikenteen suunni-
telma, jossa käsitellään eri liikennemuotoja, liikenteen osa-alueita ja lii-
kenteeseen vaikuttavia tekijöitä. Liikennejärjestelmäsuunnitelmaa voi-
daan käyttää osana kuntien liikenteen ja maankäytön suunnittelua, 
hankkeiden taustatietoina sekä lähtökohtana Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY) eri ohjelmia laadittaessa sekä 
hankkeita priorisoitaessa esimerkiksi ELY:n hankekorien sisällä.

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035 valmistui 
vuonna 2014 ja Itä-Uudenmaan liikennestrategia vuodelle 2030 valmis-
tui vuonna 2009. HSL:n vastuulla oleva Helsingin seudun liikennejär-
jestelmäsuunnitelma, joka käsittää Helsingin-seudun 14 kuntaa, valmis-
tui keväällä 2019 osana MAL2019-kokonaisuutta.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman ylätason tavoitteiksi on asetettu:

1. Edistetään kestävää liikkumista ja vähennetään liikenteen kasvi-
huonekaasupäästöjä 

2. Parannetaan alueiden saavutettavuutta ja elinvoimaisuutta sekä 
tuetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä 

3. Lisätään liikkumisen ja liikenteen turvallisuutta ja terveellisyyttä 
sekä parannetaan liikkumisympäristön laatua 

4. Kehitetään ja hoidetaan liikennejärjestelmää tehokkaasti ja ta-
loudellisesti kestävällä tavalla

Saadut lausunnot

Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan ja HKL:n lausunnot. 
Esitys on saatujen lausuntojen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
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1 Lausuntopyyntö 17.11.2020
2 Lausuntopyyntö 17.11.2020, liite, Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmä-

suunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Uudenmaan liitto
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§ 46
Virkojen lakkauttaminen

HEL 2020-013909 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus lakkautti liitteiden 1-4 mukaiset virat 11.1.2021 al-
kaen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Liitteet

1 Sote Lakkautettavat virat tammikuu 2021
2 Kymp Lakkautettavat virat tammikuu 2021
3 Kanslia Lakkautettavat virat tammikuu 2021
4 Kasko Lakkautettavat virat tammikuu 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lakkautettaviksi on esitetty yhteensä 63 virkaa: sosiaali- ja terveystoi-
mialalta 46 virkaa, kaupunkiympäristön toimialalta 12 virkaa, kaupun-
ginkansliasta 4 virkaa ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta 1 virka.

Lakkautettaviksi esitettävät avoimet virat ovat tulleet tarpeettomiksi 
toiminnan uudelleen järjestelyjen tai organisaatiomuutoksien seurauk-
sena ja kun tehtävissä ei enää käytetä julkista valtaa. Kun virka, jossa 
ei käytetä julkista valtaa, tulee avoimeksi, se lakkautetaan kuntalain 88 
§:n 2 momentin mukaisesti. 

Virka tulee lakkauttaa myös, jos virkasuhde on muutettu työsuhteeksi. 
Mikäli virkatehtäviin ei enää kuulu julkisen vallan käyttöä, työnantaja ja 
viranhaltija voivat ensisijaisesti sopia virkasuhteen muuttamisesta työ-
suhteeksi, tai virkasuhde muutetaan työsuhteeksi työnantajan yksipuo-
lisella päätöksellä kuntalain 89 §:ssä mainituin edellytyksin.
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Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta 
hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Liitteet

1 Sote Lakkautettavat virat tammikuu 2021
2 Kymp Lakkautettavat virat tammikuu 2021
3 Kanslia Lakkautettavat virat tammikuu 2021
4 Kasko Lakkautettavat virat tammikuu 2021

Oheismateriaali

1 Taustatietoa virkojen lakkauttamisesta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.01.2021 § 20

HEL 2020-013909 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

11.01.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle 
Anna Vuorjoen ehdotuksesta. 
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi
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§ 47
Rautatieaseman pyöräpysäköinnin hankesuunnitelma

HEL 2019-011564 T 08 00 04

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi rautatieaseman pyöräpysäköintilaitoksen 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen kokonaishinta on yhteensä 
enintään 5 600 000 euroa (alv 0 %) marraskuun 2020 kustannustasos-
sa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelman korotusraportti_päärautatieaseman pyöräpysäköin-
ti

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin päärautatieasemalle Kansalaistorilta Kaisaniemeen rakennet-
tavan kevyen liikenteen alikulkuyhteyden yhteyteen toteutettavalla pyö-
räpysäköintilaitoksella vastataan kasvaneeseen rautatieaseman ympä-
rivuotiseen pyöräpysäköintitarpeeseen sekä parannetaan merkittävästi 
ydinkeskustan pyöräilyyn liittyviä palveluita.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta hyväksyi 21.11.2019, 195 §, rautatie-
aseman pyöräpysäköintilaitoksen hankesuunnitelman siten, että hank-
keen kokonaishinta on enintään 4,4 milj. euroa (alv 0 %).

Hankkeen toteutussuunnittelun yhteydessä on ilmennyt, että pyöräpy-
säköintilaitos voidaan toteuttaa suurempikapasiteettisena kuin hanke-
suunnitteluvaiheessa. Kapasiteetin lisäys on mahdollista pienin muu-
toksin. Hankesuunnitelman kokonaishinnan korottaminen laajemman 
pyöräpysäköintilaitoksen toteuttamiseksi on tarkoituksenmukaista, kos-
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ka vastaava laajentaminen pysäköintilaitoksen valmistuttua olisi merkit-
tävästi kalliimpaa ja vaikeampaa.

Päärautatieaseman pyöräpysäköinnistä teetettiin laaja tarveselvitys 
vuonna 2019. Nykyisellään päärautatieasemalla ja sen lähiympäristös-
sä on 567 pyöräpaikkaa ja 2019 tehdyssä laskennassa niissä oli pysä-
köitynä 728 polkupyörää. Selvityksen mukaan lyhyen aikavälin kysyntä 
tulee olemaan huipputunteina 1450 pysäköityä pyörää. Laadukkaan 
pyöräpysäköinnin täyttöastesuositus on 80%, jolloin todellisen kapasi-
teetin tulisi olla 1800 pyöräpaikkaa. Tätä ei voida toteuttaa maanpäälli-
senä pyöräpysäköintinä niin, etteivät alueen muut toiminnot kärsi pyö-
räpysäköinnistä. Pidemmän aikavälin kysynnän oletetaan kasvavan en-
tisestään, jolloin ennustettu kapasiteetti tarve tulee olemaan jopa 3300 
uutta pyöräpysäköintipaikkaa. Laajennuksella vastataan lähitulevaisuu-
den pyöräpysäköintitarpeeseen, sillä maanpäälliset pyöräpysäköintirat-
kaisujen mahdollisuudet alueella ovat rajalliset. Helsinki tavoittelee kor-
keampaa kulkumuoto-osuutta pyöräliikenteelle ja yksi merkittävimmistä 
tekijöistä pyöräliikenteen lisäämiseksi on turvallinen ja laadukas pyörä-
pysäköinti. Turvaton ja huono pyöräpysäköinti on noussut vuosina 
2016, 2018 ja 2020 pyöräilybarometrin suurimmaksi yksittäiseksi syyk-
si, etteivät helsinkiläiset pyöräile.

Pyöräliikenteen kehittämisohjelmaan on kirjattu, että HKL:n tulee ra-
kentaa joukkoliikenneasemille 2200 uutta pyöräpysäköintipaikkaa ja 
uusia 2500 nykyistä turvatonta telinettä. Nämä luvut eivät sisällä suuria 
hankkeita, kuten päärautatieaseman pyöräpysäköintikeskus. Nykyiset 
päärautatieaseman telineet ovat siirtyneet HKL:n vastuulle kesällä 
2020. Osa näistä telineistä tullaan uusimaan tulevaisuudessa. Alueella  
on kysyntää myös maanpäälliselle pyöräpysäköinnille. Tarvitaan paik-
koja maanpäällä raiteiden läheltä sekä turvallisempia sisäpaikkoja. Ny-
kyinen pyöräpysäköinti ei ole kokonaisuudessaan edes runkolukittavaa, 
mikä ei houkuttele jättämään pyörää säilöön kadulle esimerkiksi työpäi-
vän ajaksi. Romupyörien poistoon etsitään ratkaisua pysäköinninval-
vonnan kanssa. 

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategian mukaan liikennejärjestelmän toimivuudes-
ta huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja kestävien liikennemuotojen 
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Päätösehdotus on kaupunkistrate-
gian mukainen ja se tukee strategian tavoitteita kestävän kasvun tur-
vaamisesta.

Hankkeen toteuttaminen tukee myös Helsingin kaupungin pyöräilyn 
edistämisohjelman, hiilineutraali Helsinki -ohjelman sekä HKL:n tavoi-
teohjelman mukaisia tavoitteita.
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Hankkeen lähtökohdat

Helsingin päärautatieasema on ydinkeskustan vilkkain joukkoliikenteen 
solmukohtia, jossa kohtaavat metro, raitiolinjat, rautatie ja lukuisat linja-
autolinjat. Päärautatieasema on myös yksi kaukoliikenteen tärkeimmis-
tä asemista. Lisäksi rautatieaseman läheisyydessä on merkittävä mää-
rä palveluja sekä työpaikkoja. Päärautatieaseman ympäristössä on täl-
lä hetkellä laadukkaita pyöräpysäköintipaikkoja huomattavan vähän.

Kansalaistorilta Kaisaniemeen kulkevan kävelyn ja pyöräilyn alikulkuyh-
teys tulee parantamaan alueen kävely- ja pyöräilyolosuhteita huomat-
tavasti. Rakennettava alikulku on Helsingin polkupyöräliikenteen 2025 
tavoiteverkon sekä Helsingin pyöräilyn edistämisohjelman mukainen 
toimi. HKL yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan  kanssa selvitti 
polkupyöräpysäköinnin tarvetta ja kysyntäennustetta sekä pyöräpysä-
köintilaitoksen mahdollisia toteuttamismahdollisuuksia.

Päärautatieaseman pyöräpysäköintiselvityksen mukaan rautatiease-
malla olisi kysyntää lähes 4000 pyöräpysäköintipaikalle. Tällä hetkellä 
rautatieaseman ympäristössä on noin 600 pyöräpysäköintipaikkaa, jois-
ta harvat ovat laatukriteereiltään nykyaikaisia. Tämä kapasiteetti ei riitä 
täyttämään tarvetta.

Alikulun yhteyteen rakennettava pyöräpysäköintilaitos tekee liityntäpyö-
räliikenteestä houkuttelevamman vaihtoehdon. Pyöräpysäköintiä on 
syytä edistää samassa tahdissa kuin muuta pyöräilyä. Lisäksi pyöräpy-
säköintilaitos palvelee keskustaan suuntautuvia asiointi- ja työmatkoja. 

Uuden pyöräpysäköintikeskuksen turvallisuus on yksi pääasiallisista 
suunnitteluperiaatteista. Tilaan on tulossa laadukas valaistus ja video-
valvonta. Palvelupisteen toiminta tuo osaltaan tilaan sosiaalista kontrol-
lia sen aukioloaikoina. Pyöräpysäköintikeskuksen tunnelin vastainen 
seinä tulee olemaan lasia, jolloin tilaan näkee aina sisään ja sieltä nä-
kee ulos. Tila lisätään myös päärautatieaseman vartiointipiiriin eli var-
tiointi tulee olemana aktiivista. Turvallisuus otetaan erittäin vahvasti 
huomioon koko Kaisantunneli-hankkeessa. 

Hanke parantaa kaupunkitilan laatua, kun polkupyörät voidaan pysä-
köidä keskitetysti sisätiloihin, jolloin esimerkiksi epämääräisesti pysä-
köityjen polkupyörien määrä vähenee. Rautatieaseman ympäristöön ei 
ole mahdollista toteuttaa maanpäällisin ratkaisuin yhtä laajakapasiteet-
tista ja laadukasta pyöräpysäköintiratkaisua.

Hankkeen toteuttaminen

Pyöräpysäköintilaitoksen toteuttaminen ratapihan alikulun rakentami-
sen yhteydessä on tarkoituksenmukaista, sillä muutoin laitoshankkeen 
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aloittaminen siirtyisi väistämättä vuoden 2023 jälkeiseen aikaan ja olisi 
merkittävästi haastavampi toteuttaa sekä teknisesti että taloudellisesti. 

Alikulun ja pyöräpysäköintilaitoksen urakat on yhdistetty niin, että kau-
punkiympäristön toimiala toimii hankekokonaisuuden tilaajana ja HKL 
vastaa pyöräpysäköintilaitoksen toteutuksen kustannuksista.

Alkuperäisen hankesuunnitelman pyöräpysäköintilaitokseen olisi tullut 
noin 900 pyöräpaikkaa sekä pyöräkeskuspalvelu. Pyöräpysäköintilaitos 
sijoittuisi uuden alikulun ja vanhan kävelytunnelin väliin, ja sinne olisi 
pääsy hissillä, pyörällä sekä kävellen.

Hankkeen toteutussuunnittelussa on todettu, että pyöräpysäköintilai-
tokselle suunnitellussa kohdassa maan alla olisi mahdollista louhia si-
jainnin länsipäähän isompi tila kuin hankesuunnitteluvaiheessa oli ar-
vioitu. Tällöin pyöräpysäköintitilaan voisi keskittää yhteensä 430–570 
paikkaa arvioitua enemmän telinetyypistä riippuen. Yhteensä sisätiloi-
hin olisi mahdollista siis sijoittaa jopa 1370 pyöräpaikkaa. Laajennuk-
sen myötä pyöräpysäköintikeskuksen palvelutila sijoittuisi alkuperäises-
tä suunnitelmasta poiketen tilan länsipäähän.

Suuremman tilan louhiminen nostaa hankkeen kustannuksia n. 0,94 
milj. eurolla.

Rakennuskustannusten lisäksi pysäköintilaitoksen varustamisen ja tek-
niikan kustannukset nousevat suuremman paikkamäärän takia, jolloin 
laajennuksen kustannukset ovat yhteensä 1,2 milj. euroa. Paikkakoh-
tainen kustannus toisaalta laskee samalla 4000–5000 eurosta/paikka 
enintään 4000 euroon.

Hanke toteutetaan STK-urakkamallilla, jolloin se on sisältänyt myös ke-
hitysvaiheen. Tämä kehitysvaihe on päättymässä kuluvan vuoden lo-
pussa. Tämän jälkeen alkaa suunnittelu- ja toteutusvaihe. Päärautatie-
asemalla on tehty jo alustavia rakennustöitä, esimerkiksi raiteiden pus-
kimia on siirretty ja laiturialueita lyhennetty.  Tämän hetkinen aikataulun 
mukaan hanke valmistuu keväällä 2023. Aikataulu voi kuitenkin elää 
hieman, sillä rakennuskohde on äärimmäisen haastava ja täynnä rajoit-
teita. 

Uuden pyöräpysäköintikeskuksen palvelupisteen on tarkoitus olla ai-
empaa enemmän markkinaehtoinen ja sen yhteyteen on tarkoitus tuo-
da omatoimihuoltomahdollisuus. Tämä mahdollistaa toimijan työpanok-
sen ohjautumisen enemmän liiketoimintaan ja sitä tukeviin toimintoihin. 
Pyöräpysäköintikeskuksen hankesuunnitteluvaiheessa HKL haastatteli 
kahta suurta pyöräalan toimijaa liittyen palvelupisteen houkuttelevuu-
teen. Näiden keskustelujen ja pyöräpysäköintikeskuksen sijainnin pe-
rusteella on arvioitu, että tila on tarpeeksi houkutteleva toimijan saami-
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seksi. Vastaava pyörähuoltopiste löytyy esimerkiksi Triplasta, jossa 
pyöräpysäköintimäärät ja ihmisvirrat ovat pienempiä. On mahdollista, 
että HKL velvoittaa toimijan pitämään palveluaan auki tiettyinä aikoina, 
jota voidaan kompensoida vuokrassa tai muissa vuokraehdoissa. Sa-
manlainen menettely on käytössä Triplan pyöräkeskuksessa. 

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen

HKL on varautunut toteuttamaan hankkeen kaupunginvaltuuston hy-
väksymän HKL:n talousarvion ja taloussuunnitelman 2021-2023 rahoi-
tussuunnitelman puitteissa. Hankkeeseen on varattu 5,6 M€ vuosille 
2021-2023.

Hankkeen käyttömenot korvataan HKL:n infratuen kautta. HKL:n infra-
tukeen Rautatientorin pyöräpysäköinti alkaa vaikuttamaan siinä vai-
heessa kun hanke valmistuu ja pyöräpysäköinnin poisto- ja hoitomenoa 
alkaa kertymään vuonna 2023.

Hanke aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,28 milj. euron 
vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Pysäköintilaitoksen valmistuttua laitoksen käyttökustannusselvitys laa-
ditaan kun lopulliset urakka-asiakirjat laaditaan. Tässä vaiheessa voi-
daan arvioida, että käyttökustannukset asettuvat Kaisatunnelin käyttö-
kustannusten tasolle eli noin 15 000 euroa vuodessa (valaistus, lämmi-
tys, siivous, valvonta). Pyöräkeskustoiminnasta on mahdollista saada 
vuokratuloja.

Hankkeelle haetaan 2021 liikenne- ja viestintäviraston kävelyn ja pyö-
räilyn edistämisen investointiohjelmasta rahoitusta. Mahdollinen avus-
tus pienentää hankkeen käyttötalousvaikutuksia.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoo-
naa euroa. Kaupunginhallitus on 12.6.2017 § 665 päättänyt, että liiken-
neliikelaitoksen johtokunta päättää tilahankkeista, joiden hankesuunni-
telman mukainen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään viisi mil-
joonaa euroa. Kun hankkeen kustannusarvio ylittää 5 miljoonaa euroa 
on päätösvalta kaupunginhallituksella

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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Liitteet

1 Hankesuunnitelman korotusraportti_päärautatieaseman pyöräpysäköin-
ti

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikenneliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.01.2021 § 22

HEL 2019-011564 T 08 00 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

11.01.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle 
Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 19.11.2020 § 176

HEL 2019-011564 T 08 00 04

Esitys

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallitukselle rautatiea-
seman pyöräpysäköintilaitoksen hankesuunnitelman korottamista ja 
hyväksymistä niin, että hankkeen korotettu arvonlisäveroton kokonais-
hinta on yhteensä enintään 5,6 milj. euroa.

21.11.2019 Ehdotuksen mukaan
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Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Eeropekka Lehtinen, palveluasiantuntija, puhelin: 310 22977

eeropekka.lehtinen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2021 84 (92)
Kaupunginhallitus

Asia/12
18.01.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

§ 48
Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi Mannerheimin lasten-
suojeluliiton toiminnan turvaamiseksi Pakilanpuiston allianssihank-
keen yhteydessä

HEL 2020-000529 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
15.1.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelman kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi seuraavan valtuutettu Sami Muttilaisen ehdotta-
man toivomusponnen: 

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään miten Mannerheimin 
lastensuojeluliiton toiminta pystyttäisiin turvaamaan alueella myös jat-
kossa."

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon 
viitaten, että Mannerheimin lastensuojeluliiton toiminnalle on mahdollis-
ta löytää alueelta tilat jatkossakin.
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Mannerheimin lastensuojeluliiton Pakilan yhdistys toimii osoitteessa 
Lepolantie 19 samoissa vuokratiloissa kaupungin kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan nuorisopalvelujen kanssa. Pakilanpuiston allianssi han-
keen myötä nuorisopalvelut luopuu nykyisistä vuokratiloista ja nuoriso-
talotoiminta siirtyy Pakilan ala- ja yläasteen kanssa yhteisiin tiloihin 
vuoden 2022 aikana. Koulun tilojen asukas-, yhdistys- ja muu ulkopuo-
linen käyttö on mahdollista pääsääntöisesti arkisin kello 17 jälkeen se-
kä viikonloppuisin ja koulujen loma-aikoina. Mannerheimin lastensuoje-
luliiton Pakilan yhdistyksellä on lisäksi toimintaa Helsingin NMKY:n 
kerhotalossa Palosuontiellä. Helsingin NMKY rakennuttaa vapautuvalle 
yläasteen tontille vanhan kerhotalon korvaavan toimintakeskuksen 
Namika Areenan. Liikuntatilojen lisäksi toimintakeskukseen on suunni-
teltu monikäyttöisiä toimistotiloja, joissa on mahdollista järjestää myös 
kerhotoimintaa.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-
väksymisestä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.01.2021 § 31

HEL 2020-000529 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

11.01.2021 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle 
Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 29.10.2020 
§ 124

HEL 2020-000529 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistys toimii nykyisin osoit-
teessa Lepolantie 19 samoissa vuokratiloissa kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan nuorisopalvelujen kanssa. Pakilanpuiston allianssihankkeen 
myötä nuorisopalvelut luopuu vuokratiloista ja nuorisotalotoiminta siir-
tyy Pakilan ala- ja yläasteen kanssa yhteisiin tiloihin vuonna 2022. Kou-
lurakennuksen tilat on mitoitettu näille toiminnoille, ja tilojen asukas-, 
yhdistys- ja muu ulkopuolinen käyttö on mahdollista pääsääntöisesti klo 
17 jälkeen sekä viikonloppuisin ja koulujen loma-aikoina.

Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistyksellä on nykyisin toi-
mintaa myös Helsingin NMKYn kerhotalossa Palosuontiellä. Helsingin 
NMKY rakennuttaa vapautuvalle yläasteen tontille osoitteeseen Pilke-
kuja 10 vanhan kerhotalon korvaavan uuden toimintakeskuksen, Paki-
la-areenan. Koulut käyttävät liikuntatiloja  päiväaikaan. Liikuntatilojen li-
säksi rakennukseen on suunniteltu monikäyttöisiä toimistotiloja, joissa 
on mahdollista järjestää myös kerhotoimintaa.

Käsittely

29.10.2020 Ehdotuksen mukaan
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Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Reetta Amper. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Reetta Amper, projektinjohtaja: 310 38283

reetta.amper(a)hel.fi
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§ 49
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 2

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 12.1.2021
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 14.1.2021
pelastuslautakunta 12.1.2021
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto 14.1.2021
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 14.1.2021
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta 12.1.2021
  
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
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 48 ja 49 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 44, 46 ja 47 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin-
hallitus.

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 täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mika Raatikainen Terhi Koulumies

Veronika Honkasalo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 26.01.2021.


