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Kokousaika

17.06.2015 16:00 - 20:22

Kokouspaikka

Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä
Jäsenet
Puoskari, Mari
Bogomoloff, Harry
Paavolainen, Sara
Alanko-Kahiluoto, Outi
Andersson, Hennariikka
Anttila, Maija
Arajärvi, Pentti
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Chydenius, Jussi
Ebeling, Mika
Enroth, Matti
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin
Heinäluoma, Eero
Hetemaj, Fatbardhe
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ikävalko, Suzan
Ingervo, Sirkku
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kanerva, Seppo
Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja
Kivekäs, Otso
Kolbe, Laura
Koskinen, Kauko
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kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
158-160 §, 171-177 §
kaupunginvaltuuston 1.
varapuheenjohtaja
161-170 §
kaupunginvaltuuston 2.
varapuheenjohtaja
saapui 16:27, poissa: 158§ - 160§
saapui 16:20, poissa: 158§ - 160§
saapui 16:58, poissa: 158§ - 160§

saapui 16:25, poissa: 158§ - 160§
poistui 16:32, poissa: 162§ - 178§
saapui 17:41, poissa: 158§ - 160§
poistui 18:50, poissa: 167§ - 178§
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Koulumies, Terhi
Kousa, Tuuli
Laaninen, Timo
Lindell, Harri
Loukoila, Eija
Lovén, Jape
Majuri, Pekka
Modig, Silvia
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Mäkimattila, Sari
Männistö, Lasse
Niiranen, Matti
Oker-Blom, Jan D
Oskala, Hannu
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia
Peltokorpi, Terhi
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa
Raatikainen, Mika
Raittinen, Timo
Rantala, Marcus
Rantanen, Tuomas
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Razmyar, Nasima
Relander, Jukka
Rissanen, Laura
Rydman, Wille
Saarnio, Pekka
Soininvaara, Osmo
Storgård, Päivi
Stranius, Leo
Sumuvuori, Johanna
Urho, Ulla-Marja
Vapaavuori, Jan
Vuorjoki, Anna
Abib, Mukhtar
Hyttinen, Nuutti
Juva, Katriina
Kantola, Tarja
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
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saapui 16:58, poissa: 158§ - 160§
poistui 18:32, poissa: 163§ - 178§

poistui 17:07, poissa: 162§ - 178§

saapui 16:36, poissa: 158§ - 160§

saapui 16:13, poissa: 158§ - 160§

saapui 16:11, poissa: 158§ - 160§
varajäsen
varajäsen
varajäsen
saapui 18:50, poissa: 158§ - 166§
varajäsen
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Karhu, Jessica
Korkkula, Vesa
Malinen, Jouko
Moisio, Elina
Nyholm, Henrik
Ohisalo, Maria
Saukkonen, Lea
Sevander, Tomi
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Kaarin
Vesikansa, Sanna
Villo, Pertti
Välimäki, Heta

varajäsen
varajäsen
varajäsen
saapui 18:30, poissa: 158§ - 160§
varajäsen
varajäsen
poistui 16:58, poissa: 162§ - 178§
varajäsen
saapui 18:32, poissa: 158§ - 161§
varajäsen
saapui 18:32, poissa: 158§ - 162§
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
saapui 16:12, poissa: 158§ - 160§
varajäsen
poistui 18:30, poissa: 162§ - 178§

Muut
Pajunen, Jussi
Sauri, Pekka
Räty, Laura
Viljanen, Ritva
Sinnemäki, Anni
Korhonen, Tapio
Sarvilinna, Sami
Saxholm, Tuula
Summanen, Juha
Andersson, Victor
Erroll, Katri
Härmälä, Timo
Matikainen, Kristiina
Rautanen, Marja-Liisa
Sippola-Alho, Tanja
Vallittu, Anja
Mickwitz, Leena
Nyfors, Maria
Linden, Timo
Kari, Tapio
Katajamäki, Paula
Djupsjö, Stefan
Peltonen, Antti
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kaupunginjohtaja
poissa 167 §
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apulaiskaupunginjohtaja
apulaiskaupunginjohtaja
apulaiskaupunginjohtaja
kansliapäällikkö
kaupunginlakimies
rahoitusjohtaja
hallintojohtaja
kaupunginsihteeri
hallintoasiantuntija
kaupunginsihteeri
kaupunginsihteeri
kaupunginsihteeri
kaupunginsihteeri
kaupunginsihteeri
kaupunginsihteeri
kaupunginsihteeri
vs. apulaiskaupunginsihteeri
viestintäpäällikkö
tiedottaja
ylikielenkääntäjä
hallintopäällikkö
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Teppo, Tiina

johtava asiantuntija

Forsberg, Leif-Erik

vastuunalainen tilintarkastaja KHT,
JHTT
tilintarkasta KHT, JHTT
tarkastusjohtaja
ympäristönsuojelupäällikkö
toimitusjohtaja verkställande direktör
ympäristötaloussuunnittelija
nuorisotoimenjohtaja
konsernilakimies
erityssuunnittelija
arviointipäällikkö

Asiantuntijat

Nurkkala, Jorma
Hakanpää, Pirjo
Kippo-Edlund, Päivi
Kuivalainen, Tuija
Af Hällström, Johanna
Laitio, Tommi
Malmström, Atte
Rajantie, Mari
Terävä, Timo
Puheenjohtaja
Mari Puoskari
Harry Bogomoloff

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
158-160 §, 171-177 §
kaupunginvaltuuston 1.
varapuheenjohtaja
161-170 §

Pöytäkirjanpitäjä
Tiina Teppo
Maria Nyfors
Antti Peltonen
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johtava asiantuntija
158-160 §, 169-178 §
kaupunginsihteeri
osa 161 §, 162-168 §
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osa 161 §
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Tid

17.06.2015 16:00 - 20:22

Plats

Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande
Ledamöter
Puoskari, Mari
Bogomoloff, Harry
Paavolainen, Sara
Alanko-Kahiluoto, Outi
Andersson, Hennariikka
Anttila, Maija
Arajärvi, Pentti
Arhinmäki, Paavo
Asko-Seljavaara, Sirpa
Brettschneider, Gunvor
Chydenius, Jussi
Ebeling, Mika
Enroth, Matti
Hakanen, Yrjö
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin
Heinäluoma, Eero
Hetemaj, Fatbardhe
Holopainen, Mari

stadsfullmäktiges ordförande
158-160 §, 171-177 §
stadsfullmäktiges I vice ordförande
161-170 §
stadsfullmäktiges II vice ordförande
anlände 16:27, frånvarande: 158§ 160§
anlände 16:20, frånvarande: 158§ 160§
anlände 16:58, frånvarande: 158§ 160§

anlände 16:25, frånvarande: 158§ 160§
avlägsnade sig 16:32, frånvarande:
162§ - 178§
anlände 17:41, frånvarande: 158§ 160§
avlägsnade sig 18:50, frånvarande:
167§ - 178§

Honkasalo, Veronika
Hursti, Rene
Huru, Nina
Ikävalko, Suzan
Ingervo, Sirkku
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kanerva, Seppo
Postadress
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Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
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Kantola, Helena
Karhuvaara, Arja
Kivekäs, Otso
Kolbe, Laura
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Kousa, Tuuli
Laaninen, Timo
Lindell, Harri
Loukoila, Eija
Lovén, Jape
Majuri, Pekka
Modig, Silvia
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Mäki, Terhi
Mäkimattila, Sari
Männistö, Lasse
Niiranen, Matti
Oker-Blom, Jan D
Oskala, Hannu
Pajamäki, Osku
Pakarinen, Pia
Peltokorpi, Terhi
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa
Raatikainen, Mika
Raittinen, Timo
Rantala, Marcus
Rantanen, Tuomas
Rauhamäki, Tatu
Rautava, Risto
Razmyar, Nasima
Relander, Jukka
Rissanen, Laura

anlände 16:58, frånvarande: 158§ 160§
avlägsnade sig 18:32, frånvarande:
163§ - 178§

avlägsnade sig 17:07, frånvarande:
162§ - 178§

anlände 16:36, frånvarande: 158§ 160§

anlände 16:13, frånvarande: 158§ 160§

Rydman, Wille
Saarnio, Pekka
Soininvaara, Osmo
Storgård, Päivi
Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Norra esplanaden 11-13
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Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
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Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige
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11/2015

17.06.2015

Stranius, Leo
Sumuvuori, Johanna
Urho, Ulla-Marja
Vapaavuori, Jan
Vuorjoki, Anna
Abib, Mukhtar
Hyttinen, Nuutti
Juva, Katriina
Kantola, Tarja
Karhu, Jessica
Korkkula, Vesa
Malinen, Jouko
Moisio, Elina
Nyholm, Henrik
Ohisalo, Maria
Saukkonen, Lea
Sevander, Tomi
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Kaarin
Vesikansa, Sanna
Villo, Pertti
Välimäki, Heta

anlände 16:11, frånvarande: 158§ 160§
ersättare
ersättare
ersättare
anlände 18:50, frånvarande: 158§ 166§
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
anlände 18:30, frånvarande: 158§ 160§
ersättare
ersättare
avlägsnade sig 16:58, frånvarande:
162§ - 178§
ersättare
anlände 18:32, frånvarande: 158§ 161§
ersättare
anlände 18:32, frånvarande: 158§ 162§
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
anlände 16:12, frånvarande: 158§ 160§
ersättare
avlägsnade sig 18:30, frånvarande:
162§ - 178§

Övriga
Pajunen, Jussi
Sauri, Pekka
Räty, Laura
Viljanen, Ritva
Sinnemäki, Anni
Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
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stadsdirektör
frånvarande: 167§
biträdande stadsdirektör
biträdande stadsdirektör
biträdande stadsdirektör
biträdande stadsdirektör
Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

11/2015

17.06.2015

Korhonen, Tapio
Sarvilinna, Sami
Saxholm, Tuula
Summanen, Juha
Andersson, Victor
Erroll, Katri
Härmälä, Timo
Matikainen, Kristiina
Rautanen, Marja-Liisa
Sippola-Alho, Tanja
Vallittu, Anja
Mickwitz, Leena
Nyfors, Maria
Linden, Timo
Kari, Tapio
Katajamäki, Paula
Djupsjö, Stefan
Peltonen, Antti
Teppo, Tiina

kanslichef
stadsjurist
finansdirektör
förvaltningsdirektör
stadssekreterare
förvaltningsexpert
stadssekreterare
stadssekreterare
stadssekreterare
stadssekreterare
stadssekreterare
stadssekreterare
stadssekreterare
stf. biträdande stadssekreterare
kommunikationschef
informatör
övertranslator
förvaltningschef
ledande sakkunnig

Forsberg, Leif-Erik
Nurkkala, Jorma
Hakanpää, Pirjo
Kippo-Edlund, Päivi
Kuivalainen, Tuija
af Hällström, Johanna
Laitio, Tommi
Malmström, Atte
Rajantie, Mari
Terävä, Timo

ansvarig revisor OFR, CGR
revisor OFR, CGR
revisionsdirektör
miljövårdschef
verkställande direktör
miljöekonomiplanerare
ungdomsdirektör
koncernjurist
specialplanerare
utvärderingschef

Mari Puoskari

stadsfullmäktiges ordförande
158-160 §, 171-177 §
stadsfullmäktiges I vice ordförande
161-170 §

Sakkunniga

Ordförande

Harry Bogomoloff
Protokollförare
Tiina Teppo
Maria Nyfors
Antti Peltonen
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delvis 161 §
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Asia

158

Pj/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus
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159
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160
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161
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167
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Lån till Planmeca Golf Areena Helsinki Oy

168
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Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänsts bruk vid Sörnäs
strandväg 27 A

169
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170

Sj/13

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta
Val av nämndeman vid tingsrätten

171

Sj/14

Nuorisotoimen johtosäännön uudistaminen
Ny instruktion för ungdomsväsendet

172

Kaj/15

Vuokrausperusteet Jätkäsaaren asuinkerrostalotonteille (Länsisatama,
Jätkäsaari, tontit 20071/1-2)
Arrendegrunder för tomter för flervåningshus på Busholmen (Västra
hamnen, Busholmen, tomterna 20071/1 och 2)

173
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Vuokrausperusteet ja osto-oikeuden sisällyttäminen asuntotontin
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Arrendegrunder för bostadstomten 33366/1 och villkor om en
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176

Kaj/19

Tapaninkylän, Tapaninvainion, Tapanilan (39.ko) kortteleiden 39118,
39120, 39129, 30131, 30132 ja 30148 eräiden tonttien sekä katu- ja
puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12314, Vanhan
Tapanilantien eteläpuolen alue)
Detaljplaneändring för tomter i kvarteren 39118, 39120, 39129, 30131,
30132 och 30148 och för gatu- och parkområden i 39 stadsdelen
(Staffansby, Staffansslätten, Mosabacka) (nr 12314, området söder
om Gamla Staffansbyvägen)

177

Kaj/20

Mellunkylän, Mellunmäen (47.ko) kortteleiden 47360-47361 ja 4736347366 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen nro 12321,
Tankovainion alue
Detaljplaneändring för kvarteren 47360-47361 och 47363-47366 m.m.
i 47 stadsdelen (Mellungsby, Mellungsbacka, Stångfallet med
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Pj/1
17.06.2015

§ 158
Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Nimenhuuto ja estyneet
Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen tämän kokouksen osalta
ovat jättäneet läsnäololistassa mainitut valtuutetut ja heidän tilalleen on
kutsuttu listasta ilmenevät varavaltuutetut.
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu
koolle kuntalain ja kaupunginvaltuuston työjärjestyksen edellyttämässä
järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi
kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella
puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen.
Liitteet
1

Läsnäololista

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää todeta esteen ilmoittaneet valtuutetut ja
heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä
todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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2 (418)

Pj/2
17.06.2015

§ 159
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta valittiin pöytäkirjantarkastajiksi
valtuutetut Marcus Rantala ja Mika Raatikainen sekä varalle valtuutetut
Otso Kivekäs ja Veronika Honkasalo.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi
valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 160
Vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
käsittely sekä vastuuvapaus vuodelta 2014
HEL 2015-003750 T 00 03 00

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti tarkastuslautakunnan ehdotuksen
mukaisesti
1.

merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen
vuodelta 2014 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä
asianomaisten lauta- ja johtokuntien lausunnot

2.

kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2015 loppuun
mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin
toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet
arviointikertomuksen johdosta

3.

merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014

4.

myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen
hyväksyttävyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden
tilikaudelta 2014 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille
toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.

Käsittely
Merkittiin, että puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto
hyväksyi menettelyn, että esityslistan asioiden 3 ja 4 kohdalla
keskustelu käydään yhdessä. Keskustelun kuluessa on tehtävä
kumpaistakin asiaa koskevat ehdotukset.
Esittelijä
Tarkastuslautakunta
Lisätiedot
Pirjo Hakanpää, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 36480
pirjo.hakanpaa(a)hel.fi
Marjo Niska-aro, tarkastuspäällikkö, puhelin: 310 36468
marjo.niska-aro(a)hel.fi
Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126
timo.terava(a)hel.fi
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1
2
3
4
5

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2014
Kaupunginhallituksen lausunto 11.5.2015 ilman päätöshistoriaa
Asuntotuotantotoimikunnan lausunto 29.4.2015
Eläintarhan johtokunnan lausunto 21.5.2015
Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan lausunto
21.5.2015
Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto 21.5.2015
Kaupunginorkesterin johtokunnan lausunto 12.5.2015
Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 12.5.2015
Kiinteistölautakunnan lausunto 12.5.2015
Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 12.5.2015
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 5.5.2015
Liikuntalautakunnan lausunto 7.5.2015
Nuorisolautakunnan lausunto 12.5.2015
Opetuslautakunnan lausunto 6.5.2015
Palmia-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 19.5.2015
Pelastuslautakunnan lausunto 5.5.2015
Rakennuslautakunnan lausunto 5.5.2015
Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 20.5.2015
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 12.5.2015
Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 19.5.2015
Taidemuseon johtokunnan lausunto 12.5.2015
Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 12.5.2015
Teknisen palvelun lautakunnan lausunto 7.5.2015
Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto 19.5.2015
Yleisten töiden lautakunnan lausunto 12.5.2015
Ympäristölautakunnan lausunto 6.5.2015
Tilintarkastuskertomus 2014
Tilintarkastajan yhteenvetoraportti tilikauden 2014 tarkastuksesta

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Muutoksenhaku
Kohdat 1 - 3
Kohta 4

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Kunnallisvalitus, valtuusto

Ote
KPMG Julkishallinnon Palvelut
Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Vuoden 1995 kuntalain (365/1995) 71 §:n mukaan
tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon
ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko
valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa
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ja kuntakonsernissa toteutuneet. Vuoden 2015 kuntalain (410/2015)
121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan arviointitehtävä laajennettiin
koskemaan myös sitä, onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja
tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tilintarkastuskertomus
Helsingin kaupungin tilintarkastaja, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy,
on antanut tarkastuslautakunnalle kaupunginvaltuustolle osoitetun,
vastuullisen tilintarkastajan, JHTT, KHT Leif-Erik Forsbergin 27.4.2015
allekirjoittaman tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2014.
Tilintarkastuskertomus on esityslistan liitteenä.
Tilintarkastaja on selostanut kertomusta tarkastuslautakunnalle
kokouksessa 6.5.2015 ja esittää kertomuksessaan tilinpäätöksen
hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille
tarkastamaltaan tilikaudelta 2014.
Tilintarkastaja on antanut kertomuksensa lisäksi 29.4.2015 päivätyn
yhteenvetoraportin vuoden 2014 tilintarkastuksesta, joka on lähetetty
tarkastusvirastosta tilintarkastajan pyynnöstä muun muassa kaupungin
johdolle, virastojen ja liikelaitosten johtajille sekä hallinto- ja
talouspäälliköille. Tilintarkastaja on selostanut yhteenvetoraporttiaan
tarkastuslautakunnalle kokouksessa 6.5.2015. Yhteenvetoraportti on
esityslistan liitteenä.
Arviointikertomus
Tarkastuslautakunta hyväksyi 15.4.2015 arviointikertomuksen vuodelta
2014 annettavaksi kaupunginvaltuustolle. Arviointikertomus on
esityslistan liitteenä.
Lausunnot
Tarkastuslautakunta on aiempaa käytäntöä noudattaen Helsingin
kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 8 §:n mukaisesti
pyytänyt arviointikertomuksesta 13.5.2015 mennessä lausunnot
kaupunginhallitukselta ja asianomaisilta lauta- ja johtokunnilta.
Lausunnot ovat esityslistan liitteenä.
Lisäksi tarkastuslautakunta on esittänyt, että kaupunginvaltuusto
kehottaa kaupunginhallitusta antamaan valtuustolle joulukuun loppuun
mennessä selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat
henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta.
Menettely vastaa vuoden 2014 arviointikertomuksen osalta vuoden
2015 kuntalain (410/2015) säädöstä, jonka mukaan
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kaupunginhallituksen tulee antaa valtuustolle lausunto toimenpiteistä,
joihin arviointikertomus on antanut aihetta.
Esittelijä
Tarkastuslautakunta
Lisätiedot
Pirjo Hakanpää, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 36480
pirjo.hakanpaa(a)hel.fi
Marjo Niska-aro, tarkastuspäällikkö, puhelin: 310 36468
marjo.niska-aro(a)hel.fi
Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126
timo.terava(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2014
Kaupunginhallituksen lausunto 11.5.2015 ilman päätöshistoriaa
Asuntotuotantotoimikunnan lausunto 29.4.2015
Eläintarhan johtokunnan lausunto 21.5.2015
Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan lausunto
21.5.2015
Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto 21.5.2015
Kaupunginorkesterin johtokunnan lausunto 12.5.2015
Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 12.5.2015
Kiinteistölautakunnan lausunto 12.5.2015
Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 12.5.2015
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 5.5.2015
Liikuntalautakunnan lausunto 7.5.2015
Nuorisolautakunnan lausunto 12.5.2015
Opetuslautakunnan lausunto 6.5.2015
Palmia-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 19.5.2015
Pelastuslautakunnan lausunto 5.5.2015
Rakennuslautakunnan lausunto 5.5.2015
Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 20.5.2015
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 12.5.2015
Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 19.5.2015
Taidemuseon johtokunnan lausunto 12.5.2015
Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 12.5.2015
Teknisen palvelun lautakunnan lausunto 7.5.2015
Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto 19.5.2015
Yleisten töiden lautakunnan lausunto 12.5.2015
Ympäristölautakunnan lausunto 6.5.2015
Tilintarkastuskertomus 2014
Tilintarkastajan yhteenvetoraportti tilikauden 2014 tarkastuksesta
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Muutoksenhaku
Kohdat 1 - 3
Kohta 4

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet
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Ote
KPMG Julkishallinnon Palvelut
Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria
Tarkastuslautakunta 20.05.2015 § 62
HEL 2015-003750 T 00 03 00

Päätös
Tarkastuslautakunta päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tämä
päättäisi
1.

2.

3.
4.

merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen
vuodelta 2014 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä
asianomaisten lauta- ja johtokuntien lausunnot
kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2015 loppuun
mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin
toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet
arviointikertomuksen johdosta
merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014
myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen
hyväksyttävyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden
tilikaudelta 2014 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille
toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille

15.04.2015 Ehdotuksen mukaan
08.04.2015 Ehdotuksen mukaan
01.04.2015 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpää
Lisätiedot
Pirjo Hakanpää, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 36480
pirjo.hakanpaa(a)hel.fi
Marjo Niska-aro, tarkastuspäällikkö, puhelin: 310 36468
marjo.niska-aro(a)hel.fi
Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126
timo.terava(a)hel.fi

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

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

11/2015

8 (418)

Talk/3
17.06.2015

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 05.05.2015 § 77
HEL 2015-003750 T 00 03 00

Lausunto
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) antoi
tarkastuslautakunnalle seuraavan lausunnon:
HKL toteaa lausuntonaan, että HKL on tilintarkastajien suositusten
mukaisesti lisännyt johtokunnan pöytäkirjan liitteenä oleviin oikaisu-,
valitus- ja muutoksenhakuohjeisiin myös kokouskohtaisesti maininnan,
mitä pykälää kukin edellä mainituista ohjeista koskee. Myös
mahdolliset muutoksenhakukiellot on nimenomaisesti mainittu
pöytäkirjassa.
HKL toteaa lausuntonaan, että HKL on pyrkinyt toteuttamaan
aikaisempien vuosien arviointikertomuksissa annetut suositukset.
Vuoden 2014 arviointikertomuksessa on arvioitu vuoden 2012
arviointikertomuksessa annettujen suositusten vaikuttavuutta. HKL:n
johtokunta käsitteli vuoden 2012 arviointikertomuksen havaintoja ja
HKL:n toimenpiteitä havaintojen johdosta johtokunnan kokouksessa
23.5.2013. Kuten tarkastuslautakunta vuoden 2014
arviointikertomuksessa arvioi, niin HKL on tehnyt toimenpiteitä
esimerkiksi metron automaattiohjausjärjestelmän hankintaan liittyen.
Toimenpiteistä huolimatta automaattiohjausjärjestelmän toimittamiseen
liittyvät sopimukset Siemensin kanssa jouduttiin purkamaan
alkuvuonna 2015. Sopimusten purkamisen syynä oli se, ettei Siemens
pystynyt täyttämään sopimuksen mukaisia velvoitteitaan aikataulun ja
toimituksen sisällön osalta.
HKL toteaa lausuntonaan, että HKL on tehnyt toimenpiteitä
tilintarkastajan suosituksien mukaisesti niin, että hankinnoissa ja
päätöksenteossa noudatetaan hankintalain ja hallintolain edellyttämiä
muotosäännöksiä. Pöytäkirjan liitteenä oleviin oikaisu-, valitus- ja
muutoksenhakuohjeisiin on kokouskohtaisesti lisätty maininta, mitä
pykälää kukin ohje koskee. Myös mahdollinen muutoksenhakukielto on
mainittu.
HKL toteaa lausuntonaan, että HKL:n sitovat tavoitteet koskevat
talouden tasapainoa, liikennetuotannon luotettavuutta ja liikenne- ja
infrapalvelun asiakastyytyväisyyttä. HKL:n arvion mukaan HKL:n
sitovat tavoitteet ohjaavat toimintaa kaupungin strategiaohjelman
osoittamaan suuntaan. HKL tulee päivittämään omaa
tavoiteohjelmaansa loppuvuonna 2015, ja samassa yhteydessä HKL
arvioi uudelleen myös HKL:n strategisia tavoitteita ja niiden kytkentää
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kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Samalla tarvittaessa päivitetään
HKL:n sitovia tavoitteita.
HKL toteaa lausuntonaan, että HKL on tallentanut tilinpäätöstilaan
dokumentointikuvauksen, jossa on kuvattu HKL:n sitovat tavoitteet ja
niiden toteutumien laskentaperusteet ja vastuuhenkilöt. Pyydettäessä
HKL on toimittanut kaupunki- ja tilintarkastajille tarkempia raportteja ja
laskelmia sitovien tavoitteiden toteutumista. HKL toteaa, että jatkossa
HKL tallentaa työtilaan myös yksityiskohtaiset raportit ja selvitykset,
joihin sitovien tavoitteiden toteumat perustuvat.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi
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§ 161
Helsingin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen
HEL 2015-003253 T 02 06 01 00

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen
mukaisesti:
- hyväksyä vuoden 2014 tilinpäätöksen siten, että tilikauden tulos
ennen varaus- ja rahastokirjauksia on 1 244 564 473,60 euroa, sekä
- hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen tilikauden
tuloksenkäsittelystä liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten
rahastojen osalta seuraavasti:
Helsingin Energia -liikelaitoksen ylijäämä, 142 510 860,71 euroa
siirretään Helsingin kaupungin taseen omaan pääomaan
Helsingin Satama -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 28 838 958,89
euroa siirretään Helsingin kaupungin taseen omaan pääomaan
HKL -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 2 355 499,11 euroa siirretään
HKL -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti HKL liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.
Palmia -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 8 421 538,97 euroa siirretään
Palmia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Palmia liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.
Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (Talpa)
ylijäämä, 3 558,82 euroa siirretään Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen
johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin
taloushallintopalvelu -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.
Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen (Oiva
Akatemia) ylijäämä, 205 538,18 euroa siirretään Henkilöstön
kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti
Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen
taseen omaan pääomaan.
Rahastojen yli-/alijäämät ennen rahastosiirtoja siirretään rahastojen
sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin. Asuntotuotantorahaston
alijäämä on -26 130 436,44 euroa, urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston
ylijäämä on 198 710,16 euroa, vakuutusrahaston alijäämä on -1 080
049,15 euroa ja innovaatiorahaston alijäämä on -3 899 092,49 euroa.
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- hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen muun toiminnan tilikauden
tuloksen käsittelystä seuraavasti:
Kamppi-Töölönlahti-alueen investointirahastosta tuloutetaan alueen
investointeihin käytetty määrä 4 570 059,85 euroa.
Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan
esityksen mukaisesti asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta,
585 000 euroa.
Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä,
4 031 984,33 euroa.
Kallion virastotalon peruskorjausta varten tehdystä
investointivarauksesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 840 939,63
euroa.
Muun toiminnan tilikauden ylijäämä varaus- ja rahastokirjausten
jälkeen, 1 450 802 720,69 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin
taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- /alijäämiin.
- hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen, että urheilu- ja
ulkoilulaitosrahastoon siirretään Helsingin kaupungin taseeseen
kertyneistä voittovaroista 50 miljoonaa euroa kohdennettuna Helsingin
Olympiastadionin perusparannushankkeen kaupungin osuuden
osarahoittamiseksi kaupunginvaltuuston 28.11.2012 ja 11.2.2015
tekemien päätöksien mukaisesti.
Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että hankintatointa
kehitetään aktiivisesti kiinnittäen erityistä huomiota
hankintalain ja hankintavaltuuksien noudattamiseen sekä
tehtävien eriyttämiseen hankintatoiminnassa. (Kauko
Koskinen)
Käsittely
Merkittiin, että puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto
hyväksyi menettelyn, että esityslistan asioiden 3 ja 4 kohdalla
keskustelu käydään yhdessä. Keskustelun kuluessa on tehtävä
kumpaistakin asiaa koskevat ehdotukset.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti
selontekona, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi
seuraavat toivomusponnet:
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Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu Sami Muttilaisen kannattamana
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavat kaksi toivomuspontta:
1.

Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää
mahdollisuudet tuoda valtuuston päätettäväksi lisäbudjetti, jolla
osa vuoden 2014 ylijäämistä ohjataan opetus-, sosiaali-,
terveys- ja muiden peruspalvelujen resurssien lisäämiseen.

2.

Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää seuraavan
talousarvion valmistelussa mahdollisuudet arvioida uudelleen
strategiaohjelman tuottavuustavoite niin että tavoitteessa
otetaan huomioon palvelujen vaikuttavuus, määrälliset ja
laadulliset tavoitteet sekä pitkän aikavälin vaikutukset.

Valtuutettu Kauko Koskinen oli valtuutettu Seija Muurisen
kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että hankintatointa
kehitetään aktiivisesti kiinnittäen erityistä huomiota
hankintalain ja hankintavaltuuksien noudattamiseen sekä
tehtävien eriyttämiseen hankintatoiminnassa.
Selonteko myönnettiin oikeaksi.
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin
yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen:
Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään erikseen.
1 äänestys
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää
mahdollisuudet tuoda valtuuston päätettäväksi lisäbudjetti, jolla osa
vuoden 2014 ylijäämistä ohjataan opetus-, sosiaali-, terveys- ja muiden
peruspalvelujen resurssien lisäämiseen
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 15
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Veronika
Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Helena Kantola,
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Vesa Korkkula, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sirpa
Puhakka, Pekka Saarnio, Anna Vuorjoki
Ei-äänet: 24
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff,
Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Jessica Karhu, Kauko Koskinen,
Timo Laaninen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Lasse Männistö, Jan D
Oker-Blom, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo
Soininvaara, Päivi Storgård, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Pertti
Villo
Tyhjä: 41
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi,
Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Mari Holopainen, Nuutti
Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo
Kanerva, Tarja Kantola, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe,
Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Jape Lovén, Elina Moisio, Seija
Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Matti Niiranen,
Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi,
Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar,
Jukka Relander, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori,
Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Sanna Vesikansa
Poissa: 5
Zahra Abdulla, Eero Heinäluoma, Päivi Lipponen, Hannu Oskala, Heta
Välimäki
Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen
ehdottamaa toivomuspontta.
2 äänestys
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää
seuraavan talousarvion valmistelussa mahdollisuudet arvioida
uudelleen strategiaohjelman tuottavuustavoite niin että tavoitteessa
otetaan huomioon palvelujen vaikuttavuus, määrälliset ja laadulliset
tavoitteet sekä pitkän aikavälin vaikutukset
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 18
Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen,
Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku
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Ingervo, Helena Kantola, Vesa Korkkula, Eija Loukoila, Silvia Modig,
Sami Muttilainen, Sari Mäkimattila, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio,
Anna Vuorjoki
Ei-äänet: 20
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff,
Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen,
Harri Lindell, Pekka Majuri, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Timo
Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille
Rydman, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Pertti
Villo
Tyhjä: 42
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi,
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Nuutti Hyttinen,
Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica
Karhu, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Timo
Laaninen, Jape Lovén, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson,
Terhi Mäki, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku
Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari,
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander,
Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius,
Johanna Sumuvuori, Kaarin Taipale, Sanna Vesikansa
Poissa: 5
Zahra Abdulla, Eero Heinäluoma, Päivi Lipponen, Hannu Oskala, Heta
Välimäki
Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen
ehdottamaa toivomuspontta.
3 äänestys
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Kauko Koskisen ehdottaman
toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että hankintatointa
kehitetään aktiivisesti kiinnittäen erityistä huomiota hankintalain ja
hankintavaltuuksien noudattamiseen sekä tehtävien eriyttämiseen
hankintatoiminnassa.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 46
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry
Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö
Hakanen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina
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Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva,
Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi
Koulumies, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson,
Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom,
Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen,
Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava,
Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander,
Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori,
Pertti Villo
Ei-äänet: 2
Rene Hursti, Helena Kantola
Tyhjä: 31
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki,
Jussi Chydenius, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara,
Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Timo
Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Elina Moisio, Terhi
Mäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari,
Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Osmo
Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Kaarin Taipale, Sanna
Vesikansa, Anna Vuorjoki
Poissa: 6
Zahra Abdulla, Eero Heinäluoma, Päivi Lipponen, Sami Muttilainen,
Hannu Oskala, Heta Välimäki
Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Kauko Koskisen
ehdottaman toivomusponnen.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250
tuula.saxholm(a)hel.fi
Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100
tuija.kuivalainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Tilinpäätös 2014
Kaupungin tilinpäätöksen 2014 tulos ja rahoituslaskelma ilman
yhtiöittämisten vaikutuksia

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
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Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Khs toteaa että kuntalain 113§:n mukaan kunnanhallituksen on
laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien
tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston
käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.
Khs on 23.3.2015 käsitellyt ja allekirjoittanut Helsingin kaupungin
tilinpäätöksen.
Kaupungin kirjanpidollisen tuloksen muodostumiseen vaikutti erittäin
merkittävästi Helsingin Energia -liikelaitoksen ja Helsingin Satama liikelaitoksen yhtiöittämisistä seurannut kirjanpidollinen myyntivoitto
(käypien arvojen ja tasearvojen välinen erotus). Myyntivoitto kirjautuu
tuloslaskelmassa satunnaisiin tuottoihin ja lisää kirjanpidollista tulosta
myyntivoiton määrällä.
Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja
turvapalvelutoimintojen yhtiöittämisessä tasearvojen katsottiin
vastaavan käypiä arvoja, joten kirjanpidollista myyntivoittoa ei syntynyt.
Yhtiöittämisten toteutustavasta johtuen yhtiöittämisistä ei aiheutunut
merkittävää rahavirtaa kaupungin ja yhtiöiden välillä eikä niillä näin
ollen ollut vaikutusta kaupungin rahoitukselliseen asemaan vuonna
2014.
Tilinpäätöksen tulos muodostui vertailukelpoisilla luvuilla ilman
yhtiöittämisten vaikutuksia tarkasteltuna (ks. liite 2) edellistä vuotta
paremmaksi ollen 188,5 milj. euroa (vuonna 2013 vastaava luku oli
147,1 milj. euroa). Ilman liikelaitoksia tarkasteltuna yhtiöittämisten
vaikutukset eliminoiden vuoden 2014 tulos oli 45,4 milj. euroa.
Vastaava luku vuonna 2013 oli -36,8 milj. euroa.
Verotulojen ja valtionosuuksien kasvu jäi vaatimattomaksi, 0,6
prosenttiin eli 20 milj. euroon. Kunnallisverojen osalta jäätiin edellisen
vuoden kertymästä 7 milj. euroa eli -0,3 prosenttia. Koko maassa
kunnallisverotulojen kasvu oli 1,3 prosenttia ja kasvu perustui pääosin
monien kuntien tekemiin veroprosenttien nostoihin vuodelle 2014.
Yhteisöveron kertymä kasvoi edellisestä vuodesta 41 milj. euroa eli
15,4 prosenttia. Kiinteistöverotulojen kasvu edellisvuodesta oli 11 milj.
euroa. Valtionosuudet vähenivät edellisvuodesta 25 milj. euroa
valtionosuusleikkausten seurauksena.
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Tilikauden tulos muodostui seuraavasti:

Tilikauden tulokseen sisältyy Helsingin Energia -liikelaitoksen ja
Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittämisistä aiheutuva 1 056 milj.
euron suuruinen kirjanpidollinen myyntivoitto, joka kirjautuu
tuloslaskelmassa satunnaisiin tuottoihin ja lisää vuoden 2014 tilikauden
tulosta myyntivoiton määrällä. Yhtiöittämisten kirjanpidolliset
vaikutukset sisältäen vuoden 2014 tilikauden tulos oli 1 244,6 milj.
euroa ja ylijäämä 1 633,2 milj. euroa.
Tilikauden ylijäämää lisäsivät edellä todetun kirjanpidollisen
myyntivoiton lisäksi yhtiöittämisistä aiheutuneet poistoeron vähennys
190,5 miljoonaa euroa sekä varausten (97,4 milj. euroa) ja rahastojen
(52,7 milj. euroa) vähennys.
Kaupungin toimintakulut liikelaitokset ja rahastot huomioiden pienenivät
hieman vuonna 2014 (muutos -0,2 %). Myös toimintatuotot pienenivät
hieman muutoksen ollessa -0,8 % prosenttia (valmistus omaan
käyttöön huomioiden). Tuottojen ja kulujen pienentymiseen vaikutti se,
että Helsingin Energia liikelaitoksen liikevaihto pieneni edellisvuodesta
52 milj. euroa ja toimintakulut 44 milj. euroa.
Ilman liikelaitoksia, rahastoja ja nettobudjetoituja yksiköitä tarkasteltuna
peruskaupungin vertailukelpoiset toimintamenot kasvoivat 0,9
prosenttia. Toimintamenojen kasvu nettobudjetoidut yksiköt huomioon
ottaen oli 0,6 prosenttia.
Maksurahoituksen osuus toimintakuluista (Toimintatuotot /
Toimintakulut) on pienentynyt vuosittain vuoden 2007 suhdeluvusta,
43,0 prosenttia, vuoden 2013 suhdelukuun 39,0 prosenttia. Vuonna
2014 toimintatuottojen osuus toimintakuluista kasvoi 40,4 prosenttiin.
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Vuosikate oli 480,7 miljoonaa euroa. Vuosikate osoittaa
tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja
lainan lyhennyksiin. Perusoletuksena pidetään, että kunnan vuosikate
on riittävä, jos vuosikate kattaa poistot. Vuoden 2014 vuosikate kattaa
poistot.
Vuosikate ilman liikelaitoksia ja rahastoja oli 212,3 miljoonaa euroa ja
kattoi poistoista 75 prosenttia.
Rahavarat vuoden lopussa olivat 86,6 miljoonaa euroa suuremmat kuin
vuoden alussa. Kassa-ylijäämä muodostui seuraavasti:

Helsingin Energia -liikelaitoksen ja Helsingin Satama -liikelaitoksen
yhtiöittämiset toteutettiin siten, että liikelaitosten omaisuus siirrettiin
perustettuihin yhtiöihin osin apporttiluovutuksella yhtiöiden osakkeita
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vastaan ja osin liiketoimintakaupalla siten, että kauppasumma jäi
yhtiöiden pitkäaikaiseksi lainaksi kaupungille. Yhtiöittämisjärjestelyssä
omaisuuserät siirrettiin yhtiöille käyvistä arvoista.
Apporttiluovutuksissa omaisuuserät siirrettiin yhtiöille niiden osakkeita
vastaan. Osakkeiden merkintähinnat tulee käsitellä kirjanpidollisesti
talousarviomäärärahan käyttönä ja ne kirjautuvat tilinpäätöksessä
investointimenoiksi.
Perustettuun Helen Oy:iin siirretyn apporttiomaisuuden arvo on 1 855
milj. euroa ja perustettuun Helsingin Satama Oy:iin siirretyn
apporttiomaisuuden arvo on 304 milj. euroa. Nämä erät kirjautuvat
apporttiomaisuuden arvoa vastaavana osakkeiden merkintähintana
kaupungin investointimenoihin.
Vuoden 2014 lopussa yhtiöitettiin myös Palmia-liikelaitoksen
henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelut. Liikelaitoksen
ko. toimintoihin liittyvät omaisuuserät siirrettiin perustetulle Helsingin
kaupungin Palvelut Oy:lle apporttiluovutuksena. Lisäksi yhtiölle
siirrettiin aiempina vuosina Palmia-liikelaitoksen taseen kertynyttä
ylijäämää noin 18,5 milj. euroa. Apporttiomaisuuden nettoarvolla ja
yhtiöön siirretyllä rahasummalla maksettiin kaupungin merkitsemien
Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n osakkeiden merkintähinta 12,9 milj.
euroa, joka kirjautuu apporttiomaisuuden arvoa vastaavana osakkeiden
merkintähintana kaupungin investointimenoihin.
Helsingin kaupungin investointien tulorahoitusprosentti vuonna 2014 on
18 % (investointimenot 2 720,9 milj. euroa osakkeiden yhteenlasketut
2 172,3 milj. euron merkintähinnat sisältäen). Yhtiöittämisen
kirjanpidolliset vaikutukset eliminoiden on vertailukelpoinen
investointien tulorahoitusprosentti 87 (investointimenot 548,5 milj.
euroa).
Helsingin kaupungin toiminnan ja investointien rahavirta vuonna 2014
on 402,0 milj. euroa. Yhtiöittämisen kirjanpidolliset vaikutukset
eliminoiden vertailukelpoinen toiminnan ja investointien rahavirta on
22,6 milj. euroa (vuonna 2013 vastaava luku oli -75,1 milj. euroa).
Muuhun kuntasektoriin vertailukelpoinen toiminnan ja investointien
rahavirta ilman liikelaitoksia ja rahastoja tarkasteltuna sekä
yhtiöittämisten kirjanpidolliset vaikutukset eliminoiden on -89,9 milj.
euroa (vuonna 2013 vastaava luku oli -274,9 milj. euroa).
Yhtiöittämisten vaikutus Helsingin vuoden 2014 tilinpäätökseen on niin
merkittävä, että se vaikuttaa koko kuntasektorin vuoden 2014
tulokseen, investointitasoon ja investointien tulorahoitusprosenttiin.
Yhtiöittämisten kirjanpidollinen vaikutus on koko kuntasektorin
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yhteenlaskettua vuoden 2014 tulosta ja investointitasoa nostava ja
toisaalta vuoden 2014 investointien tulorahoitusprosenttia pienentävä.
Kaupunki omistaa 100 prosentin osuudet perustetuista Helen Oy:stä,
Helsingin Satama Oy:stä ja Helsingin kaupungin palvelut Oy:stä.
Yhtiöittämisjärjestelyjen seurauksena kaupungille syntyi 466,2 milj.
euron lainasaatavat Helen Oy:ltä ja 254,8 milj. euron lainasaatavat
Helsingin Satama Oy:ltä. Tämä on seurausta siitä, että
apporttiluovutusten ulkopuolelle jääneet Helsingin Energia liikelaitoksen ja Helsingin Satama -liikelaitoksen omaisuuserät
kaupunki luovutti Helen Oy:lle ja Helsingin Satama Oy:lle
liiketoimintakaupoilla. Kaupat toteutettiin niin, että yhtiöt jäivät
kauppahinnat velkaa kaupungille. Kauppahintavelat jakautuvat
molempien yhtiöiden osalta kahteen osaan, markkinaehtoiseen lainaan
ja pääomalainaan.
Helen Oy:n osalta liiketoimintakaupan nettokauppahinta (kaupalla
siirtyneiden varojen ja velkojen erotus) jakautuu siten, että
markkinaehtoisen lainan määrä on 309,2 milj. euroa ja pääomalainan
määrä on 157,0 milj. euroa.
Helsingin Satama Oy:n osalta liiketoimintakaupan nettokauppahinta
jakautuu siten, että pääomalainan määrä on 98 milj. euroa ja
markkinaehtoisen lainan määrä 156,8 milj. euroa.
Edellä mainitut lainat tulee käsitellä kirjanpidollisesti
talousarviomäärärahan käyttönä ja ne kirjautuivat tilinpäätöksessä
antolainasaamisten lisäyksiksi. Ilman näitä antolainaeriä tarkasteltuna
kaupungin antolainakanta kasvoi 16,5 milj. eurolla.
Helsingin Energia liikelaitoksen yhtiöittämisen seurauksena Helsingin
kaupungin 2014 tilinpäätökseen kirjautui antolainasaamisten vähennys
148,9 milj. euroa, joka pääosiltaan koostui Helsingin Energia
liikelaitoksen Helen Sähköverkko Oy:lle antaman vuoden 2014 lopussa
suuruudeltaan 146,0 milj. euron antolainan poistumisesta kaupungin
antolainakannasta.
Ottolainoja lyhennettiin 220,9 miljoonaa euroa ja uutta lainaa nostettiin
355,0 miljoonaa euroa. Rahavarat kasvoivat vuoden alun tilanteesta
86,6 milj. euroa. Lainakannan muutoksessa on lisäksi
yhtiöittämisjärjestelyissä Helen Oy:lle siirtynyt 54 milj. euron laina.
Suhteellinen velkaantuneisuus, joka kertoo kuinka paljon kunnan
käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun, oli 45,6
prosenttia. Lainakanta oli vuoden lopussa 1 568,6 miljoonaa euroa eli
2 521 euroa/asukas liikelaitosten lainat huomioiden.
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Kassan riittävyys vuoden lopussa oli 44 päivää eli kaupungin
rahavaroilla voitiin kattaa 44 päivän kassamenot.
Lainanhoitokate, joka ilmaisee tulorahoituksen riittävyyden vieraan
pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun, oli 1,7. Helen Oy:lle
siirtynyt 54 milj. euron laina eliminoiden lainanhoitokate oli 2,1.
Lainanhoitokate laski edellisvuodesta, jolloin lainanhoitokate oli 4,3.
Taseen 31.12.2014 loppusumma oli 13 556,2 miljoonaa euroa. Kasvua
edellisestä vuodesta on 1 300,0 miljoonaa euroa. Suurimmat lisäykset
omaisuudessa oli yhtiöittämisjärjestelyiden vuoksi pysyvien vastaavien
sijoituksissa osakkeisiin ja vastattavaa puolen omassa pääomassa.
Omaa pääomaa kerrytti tilikauden ylijäämiin kirjautunut yhtiöittämisistä
saatu myyntivoitto.
Tilinpäätöksen mukainen kaupungin omavaraisuusaste on 78,0
prosenttia. Se kuvaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja
kunnan kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä.
Omavaraisuuden yleisenä tavoitetasona pidetään kuntatalouden
keskimääräistä 70 prosentin omavaraisuutta. Kaupungin
omavaraisuusaste on pysynyt viime vuodet 75:n yläpuolella.
Kaupungin talouden tasapaino on perustunut Helsingin Energian
hyvään tulokseen. Vuonna 2014 toteutettiin 150 milj. euron siirto
Helsingin Energian edellisten tilikausien ylijäämistä kaupungin
peruspalvelutuotannon rahoittamiseen. Kaupungin taloustilanne tulee
muuttumaan vuodesta 2015 eteenpäin oleellisesti yhtiöitetyn Helen
Oy:n liiketuloksen tulovirran kohdentuessa energiatuotannon
investointeihin
Helsingin kaupunkikonsernin tilikauden tulos muodostui seuraavasti:
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Kaupungin vuoden 2014 tulokseen sisältyvä Helsingin Energia liikelaitoksen ja Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittämisistä
aiheutuva 1 056 milj. euron suuruinen kirjanpidollinen myyntivoitto
eliminoituu kaupunkikonsernin tuloslaskelmassa konsernin sisäisenä
katteena. Myös kaupungin tilinpäätöksessä ylijäämää lisäävä
yhtiöittämisistä aiheutuva 190,5 milj. euron poistoeron vähennys
eliminoituu konsernin tuloslaskelmassa.
Kaupunkikonsernin lainakanta vuonna 2014 nousi 4 941 milj. euroon (7
949 euroa/asukas) ja kasvua edellisvuodesta oli 154 milj. euroa.
Kaupunkikonserninlainasaamiset vuonna 2014 oli 472 milj. euroa.

Khs toteaa, että kuntalain mukaan kunnanhallitus tekee
toimintakertomuksessa ehdotuksen tilikauden tuloksen käsittelystä.
Liikelaitosten ja itsenäisinä taseyksikköinä toimivien rahastojen tulokset
käsitellään kirjanpitosäännösten mukaisesti niiden omissa
tilinpäätöksissä.
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Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastoon tulisi siirtää Helsingin kaupungin
taseeseen kertyneistä voittovaroista 50 miljoonaa euroa kohdennettuna
Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen kaupungin
osuuden osarahoittamiseksi kaupunginvaltuuston 28.11.2012 ja
11.2.2015 tekemien päätöksien mukaisesti.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250
tuula.saxholm(a)hel.fi
Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100
tuija.kuivalainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Tilinpäätös 2014
Kaupungin tilinpäätöksen 2014 tulos ja rahoituslaskelma ilman
yhtiöittämisten vaikutuksia

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 01.06.2015 § 578
HEL 2015-003253 T 02 06 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää:
- hyväksyä vuoden 2014 tilinpäätöksen siten, että tilikauden tulos
ennen varaus- ja rahastokirjauksia on 1 244 564 473,60 euroa, sekä
- hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen tilikauden
tuloksenkäsittelystä liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten
rahastojen osalta seuraavasti:
Helsingin Energia -liikelaitoksen ylijäämä, 142 510 860,71 euroa
siirretään Helsingin kaupungin taseen omaan pääomaan
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Helsingin Satama -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 28 838 958,89
euroa siirretään Helsingin kaupungin taseen omaan pääomaan
HKL -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 2 355 499,11 euroa siirretään
HKL -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti HKL liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.
Palmia -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 8 421 538,97 euroa siirretään
Palmia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Palmia liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.
Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (Talpa)
ylijäämä, 3 558,82 euroa siirretään Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen
johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin
taloushallintopalvelu -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.
Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen (Oiva
Akatemia) ylijäämä, 205 538,18 euroa siirretään Henkilöstön
kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti
Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen
taseen omaan pääomaan.
Rahastojen yli-/alijäämät ennen rahastosiirtoja siirretään rahastojen
sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin. Asuntotuotantorahaston
alijäämä on -26 130 436,44 euroa, urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston
ylijäämä on 198 710,16 euroa, vakuutusrahaston alijäämä on -1 080
049,15 euroa ja innovaatiorahaston alijäämä on -3 899 092,49 euroa.
- hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen muun toiminnan tilikauden
tuloksen käsittelystä seuraavasti:
Kamppi-Töölönlahti-alueen investointirahastosta tuloutetaan alueen
investointeihin käytetty määrä 4 570 059,85 euroa.
Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan
esityksen mukaisesti asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta,
585 000 euroa.
Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä,
4 031 984,33 euroa.
Kallion virastotalon peruskorjausta varten tehdystä
investointivarauksesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 840 939,63
euroa.
Muun toiminnan tilikauden ylijäämä varaus- ja rahastokirjausten
jälkeen, 1 450 802 720,69 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin
taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- /alijäämiin.
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- hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen, että urheilu- ja
ulkoilulaitosrahastoon siirretään Helsingin kaupungin taseeseen
kertyneistä voittovaroista 50 miljoonaa euroa kohdennettuna Helsingin
Olympiastadionin perusparannushankkeen kaupungin osuuden
osarahoittamiseksi kaupunginvaltuuston 28.11.2012 ja 11.2.2015
tekemien päätöksien mukaisesti.
23.03.2015 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250
tuula.saxholm(a)hel.fi
Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100
tuija.kuivalainen(a)hel.fi

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

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

11/2015

26 (418)

Kj/5
17.06.2015

§ 162
Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa
HEL 2014-014638 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
1.
2.

3.

myöntää Päivi Lipposelle vapautuksen kaupunginvaltuutetun
luottamustoimesta
todeta, että kuntalain (365/1995) 11 §:n 2 momentin mukaisesti
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet, uudeksi
kaupunginvaltuutetuksi tulee Tomi Sevander toukokuun
2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi
todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Suomen
Sosiaalidemokraattisen Puolueen valtuustoryhmälle 15.
varavaltuutetun toukokuun 2017 lopussa päättyväksi
toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289
tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Päivi Lipposen eronpyyntö
Päivi Lipposen lisäselvitys eronpyyntöön

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus toteaa, että Päivi Lipponen (SDP) on 5.5.2015
pyytänyt vapautusta kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet, uudeksi
valtuutetuksi tulee sijaantulojärjestyksen mukaisesti Suomen
Sosiaalidemokraattisen Puolueen valtuustoryhmän ensimmäinen
varavaltuutettu Tomi Sevander.
Vaalilain 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston
puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos
varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on 11.5.2015 pyytänyt
keskusvaalilautakuntaa nimeämään Suomen Sosiaalidemokraattisen
Puolueen valtuustoryhmälle 15. varavaltuutetun. Keskusvaalilautakunta
nimeää varavaltuutetun 26.5.2015 pidettävässä kokouksessaan.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289
tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Päivi Lipposen eronpyyntö
Päivi Lipposen lisäselvitys eronpyyntöön

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
Keskusvaalilautakunta
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 01.06.2015 § 579
HEL 2014-014638 T 00 00 02
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Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää
1.
2.

3.

myöntää Päivi Lipposelle vapautuksen kaupunginvaltuutetun
luottamustoimesta
todeta, että kuntalain (365/1995) 11 §:n 2 momentin mukaisesti
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet, uudeksi
kaupunginvaltuutetuksi tulee Tomi Sevander toukokuun
2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi
todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Suomen
Sosiaalidemokraattisen Puolueen valtuustoryhmälle 15.
varavaltuutetun toukokuun 2017 lopussa päättyväksi
toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.
25.05.2015 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289
tiina.teppo(a)hel.fi
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§ 163
Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston jäsenen ja
varajäsenen valinta
HEL 2014-015211 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
1.

2.

myöntää Ilkka Levälle vapautuksen sosiaali- ja
terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston
jäsenen luottamustoimesta ja
valita Kai Koskimiehen uudeksi jäseneksi sosiaali- ja
terveyslautakunnan ensimmäiseen jaostoon vuoden 2016
lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti
1.

2.

myöntää Orvokki Jokiselle vapautuksen sosiaali- ja
terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston varajäsenen
luottamustoimesta ja
valita Elina Vainikaisen nyt valittavan varsinaisen jäsenen
henkilökohtaiseksi varajäseneksi sosiaali- ja terveyslautakunnan
ensimmäiseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi
toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian
osalta heti.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Ilkka Levän eronpyyntö
Orvokki Jokisen eronpyyntö

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
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Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto valitsi 27.3.2013 (99 §) Ilkka Levän jäseneksi ja
16.1.2013 (15 §) Orvokki Jokisen varajäseneksi sosiaali- ja
terveyslautakunnan ensimmäiseen jaostoon vuoden 2016 lopussa
päättyväksi toimikaudeksi.
Ilkka Levä (Vas.) pyytää 20.4.2015 vapautusta sosiaali- ja
terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston jäsenen luottamustoimesta.
Ilkka Levä on täydentänyt 6.5.2015 eronpyyntöään siten, että eroa
luottamustoimesta pyydetään terveydellisistä syistä.
Kuntalain (38 §) mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana
luottamushenkilö on. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen
luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi
luottamushenkilö.
Orvokki Jokinen (Vas.) pyytää 6.5.2015 eroa sosiaali- ja
terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston varajäsenen
luottamustoimesta.
Asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö ei ole vaalikelpoinen lautakuntaan. Luottamushenkilön
menettäessä vaalikelpoisuutensa on luottamushenkilön valinneen
toimielimen todettava luottamustoimi päättyneeksi.
Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan
henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 36 §:ssä
määrätyn mukaisesti.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet
1
2
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Ilkka Levän eronpyyntö
Orvokki Jokisen eronpyyntö
Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

11/2015

31 (418)

Kj/6
17.06.2015

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 25.05.2015 § 553
HEL 2014-015211 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää
1.

2.

myöntää Ilkka Levälle vapautuksen sosiaali- ja
terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston
jäsenen luottamustoimesta ja
valita Kai Koskimiehen uudeksi jäseneksi sosiaali- ja
terveyslautakunnan ensimmäiseen jaostoon vuoden 2016
lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää
1.

2.

myöntää Orvokki Jokiselle vapautuksen sosiaali- ja
terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston varajäsenen
luottamustoimesta ja
valita Elina Vainikaisen nyt valittavan varsinaisen jäsenen
henkilökohtaiseksi varajäseneksi sosiaali- ja terveyslautakunnan
ensimmäiseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi
toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian
osalta heti.
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

11/2015

32 (418)

Kj/6
17.06.2015

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

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

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

11/2015

33 (418)

Kj/7
17.06.2015

§ 164
Varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen valinta
HEL 2013-007466 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
1.
2.

myöntää Abdallah Mountassirille vapautuksen
varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
valita Jaakko Tiikasalon Petra Malinin uudeksi henkilökohtaiseksi
varajäseneksi varhaiskasvatuslautakuntaan vuoden 2016
lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian
osalta heti.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet
1

Mountassir Abdallahin eronpyyntö

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013 (5 §) Abdallah Mountassirin
varajäseneksi varhaiskasvatuslautakuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016.
Abdallah Mountassir (Vas.) pyytää 29.4.2015 vapautusta
varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.

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

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

11/2015
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Kuntalain (38 §) mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana
luottamushenkilö on. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen
luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi
luottamushenkilö.
Varhaiskasvatustoimen johtosäännön (6.6.2012, 2 §) mukaan
varhaiskasvatuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet valitaan
suomenkielisestä kieliryhmästä. Valittavan henkilön tulee olla
vaalikelpoinen lautakuntaan.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet
1

Mountassir Abdallahin eronpyyntö

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
Varhaiskasvatuslautakunta
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 18.05.2015 § 529
HEL 2013-007466 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää

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

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

11/2015

35 (418)
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17.06.2015

1.
2.

myöntää Abdallah Mountassirille vapautuksen
varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
valita Jaakko Tiikasalon Petra Malinin uudeksi henkilökohtaiseksi
varajäseneksi varhaiskasvatuslautakuntaan vuoden 2016
lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian
osalta heti.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

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

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

11/2015

36 (418)

Kj/8
17.06.2015

§ 165
Opetuslautakunnan jäsenen sekä sen ruotsinkielisen jaoston
jäsenten ja puheenjohtajan valinta
HEL 2014-000587 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti
1.
2.

myöntää Klaus Salliselle vapautuksen opetuslautakunnan
ruotsinkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta ja
valita Karl-Mikael Grimmin uudeksi jäseneksi opetuslautakunnan
ruotsinkieliseen jaostoon 2017 toukokuun lopussa päättyväksi
toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti todeta, että uuden jäsenen
henkilökohtainen varajäsen opetuslautakunnan ruotsinkielisessä
jaostossa on Ulla-Britta Talvitie.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti
1.

2.
3.
4.

myöntää Johan Ekmanille vapautuksen opetuslautakunnan
jäsenen sekä sen ruotsinkielisen jaoston jäsenen ja
puheenjohtajan luottamustoimista
valita Veronica Hertzbergin uudeksi jäseneksi opetuslautakuntaan
ja puheenjohtajaksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon
valita nykyisen varajäsenenThomas Holménin uudeksi jäseneksi
opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon sekä
valita Runa Ismarkin Thomas Holménin varajäseneksi
opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon 2017 toukokuun
lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Vielä kaupunginvaltuusto päätti todeta, että Veronica Hertzbergin
henkilökohtainen varajäsen opetuslautakunnassa ja sen
ruotsinkielisessä jaostossa on Tove Örsted.
Edelleen kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian
osalta heti.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

11/2015

37 (418)

Kj/8
17.06.2015

Liitteet
1
2

Klaus Sallisen eronpyyntö
Johan Ekmanin eronpyyntö

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto valitsi 30.1.2013, 15 § Klaus Sallisen jäseneksi
opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon toimikaudeksi 2013 2016. Klaus Sallinen (Kesk.) pyytää 8.5.2015 vapautusta
opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta.
Kuntalain (38 §) mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana
luottamushenkilö on.
Kaupunginvaltuusto valitsi Johan Ekmanin 16.1.2013 (§ 5) jäseneksi
opetuslautakuntaan sekä 30.1.2013 (15 §) jäseneksi ja
puheenjohtajaksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon vuoden
2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Johan Ekman (RKP) pyytää
21.5.2015 vapautusta opetuslautakunnan jäsenen sekä sen
ruotsinkielisen jaoston jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista.
Kunnan luottamustoimeen on vaalikelpoinen henkilö, jonka kotikunta
kyseinen kunta on. Luottamushenkilön menettäessä
vaalikelpoisuutensa on luottamushenkilön valinneen toimielimen
todettava luottamustoimi päättyneeksi.
Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.
Opetustoimen johtosäännön (27.8.2014, 2 §) mukaan
opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon kuuluvat lautakunnan
ruotsinkieliset jäsenet, joiden lisäksi jaostoon valitaan seitsemän
lisäjäsentä ja jokaiselle lisäjäsenelle henkilökohtainen varajäsen.
Lisäjäsenet ovat ruotsinkielisestä kieliryhmästä. Valittavan henkilön
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

11/2015

38 (418)

Kj/8
17.06.2015

tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 36 §:ssä (365/1995)
määrätyn mukaisesti.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Klaus Sallisen eronpyyntö
Johan Ekmanin eronpyyntö

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Opetuslautakunta
Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 08.06.2015 § 603
HEL 2014-000587 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää
1.

2.

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

myöntää Johan Ekmanille vapautuksen opetuslautakunnan
jäsenen sekä sen ruotsinkielisen jaoston jäsenen ja
puheenjohtajan luottamustoimista
valita _____________ uudeksi jäseneksi opetuslautakunnan sekä
uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi opetuslautakunnan
ruotsinkieliseen jaostoon 2017 toukokuun lopussa päättyväksi
toimikaudeksi.

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

11/2015
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Kj/8
17.06.2015

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen
henkilökohtainen varajäsen opetuslautakunnassa ja sen
ruotsinkielisessä jaostossa on Tove Örsted.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian
osalta heti.
18.05.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

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

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

11/2015

40 (418)

Kj/9
17.06.2015

§ 166
Eräiden määrärahojen siirto sosiaali- ja terveysviraston ja HUS:in
välillä
HEL 2014-015345 T 02 02 00

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
siirtää vuoden 2015 talousarvioon merkittyjä menomäärärahoja 2
miljoonaa euroa talousarviokohdalta 3 10 01, Sosiaali- ja
terveyspalvelut, talousarviokohdalle 3 10 06, Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256
katja.rimpila(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
HUS

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti (16.12.2014) fysiatrian
poliklinikkatoiminnan siirtämistä liikkeenluovutuksena Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 1.3.2015 lukien.
Kaupunginvaltuusto päätti 28.1.2015 § 31 hyväksyä sopimuksen
fysiatrian poliklinikkatoiminnan siirtämisestä liikkeenluovutuksena
1.3.2015 lukien sosiaali- ja terveysvirastosta Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Päätöksessä todettiin, että
toiminnallista muutosta vastaavat määrärahamuutokset tuodaan
valtuuston päätettäväksi myöhemmin tilikauden aikana.
Erityistason saattohoidon osalta on yhdessä muiden PKS-kuntien
kanssa sovittu, että ohjaus Terhokotiin keskitetään 1.3.2015 alkaen
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

11/2015
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HUSiin, jotta potilasohjaus toteutuisi yhdenmukaisesti. Aiemmin kukin
kunta on ohjannut asiakkaat ja myöntänyt maksusitoumukset itse.
Asiaa on käsitelty 9.5.2014 ja 21.8.2014 Pääkaupunkiseudun kuntien
sosiaali- ja terveystoimen johdon kokouksissa.
Fysiatrian poliklinikkatoiminnan vuosikustannukset ovat noin 1,2 milj.
euroa, joten 10 kuukauden osalta tulisi määrärahoja siirtää 1 milj. euroa
ja saattohoidon keskittämisen määrärahavaikutus n. 1 milj. euroa.
Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti 13.1.2015 kaupunginhallitukselle,
että menomäärärahoja siirretään 2 miljoonaa euroa talousarviokohdalta
3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut talousarviokohdalle 3 10 06
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.
HUS:n valtuusto on päättänyt omalta osaltaan em. toiminnallisten
muutoksien määrärahavaikutukset talousarvioon kokouksessaan
29.4.2015
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256
katja.rimpila(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
HUS

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
Sosiaali- ja terveysvirasto

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 01.06.2015 § 575
HEL 2014-015345 T 02 02 00

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

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

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

11/2015
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Kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2015 talousarvioon
merkittyjä menomäärärahoja 2 miljoonaa euroa talousarviokohdalta 3
10 01, Sosiaali- ja terveyspalvelut, talousarviokohdalle 3 10 06,
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256
katja.rimpila(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 § 10
HEL 2014-015345 T 02 02 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että
menomäärärahoja siirretään 2 miljoonaa euroa talousarviokohdalta 3
10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut talousarviokohdalle 3 10 06 Helsingin
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.
Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen
Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi
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§ 167
Lainan myöntäminen Planmeca Golf Areena Helsinki Oy:lle
HEL 2015-004823 T 02 05 03 00

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen
mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen myöntämään Planmeca Golf
Areena Helsinki Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 400 000 euron
lainan golfhallin rakentamiseen seuraavin ehdoin:
Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 vuoden
kuluessa lainan nostosta siten, että laina on kokonaan maksettu
31.5.2025.
Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron
suuruinen
Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava tontin
vuokraoikeuteen ja kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta
kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta
Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä
velka-, panttaus- ja takausehtoja.
Käsittely
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti
selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian
kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että Planmeca
Golf Areena Helsinki Oy:n kanssa solmitaan tontista vuokrasopimus
ilman kaupungin antamaa lainarahoitusta.
Puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Yrjö Hakasen palautusehdotusta
ollut kannatettu, joten se raukesi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656
keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Lainahakemus
Lainahakemuksen liite 15.4.2015
Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
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Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Hakija

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Golfin suosio on kasvanut Suomessa nopeasti 1980-luvun lopulta
alkaen nykyiselle yli 144 000 rekisteröityneen pelaajan ja yli 150
golfkentän tasolle. Helsingissä on ainoastaan yksi Malmilla sijaitseva
golfharjoitteluun tarkoitettu ylipainehalli.
Liikuntalautakunta on päättänyt vuokrata Planmeca Golf Areena
Helsinki Oy:lle 5 000 m²:n suuruisen maa-alueen Vuosaaren
liikuntapuistosta kymmeneksi vuodeksi. Maa-alueen vuokraus on
ehdollinen, sillä alue on vielä kiinteistöviraston hallinnassa. Alueen
siirrosta on kuitenkin jo alustavasti sovittu. Liikuntapuisto rajautuu
Vuosaaren golfkenttään, joten hallin sijainti tukee hyvin
kokonaisvaltaisen golftoiminnan kehittämistä.
Planmeca Golf Areena Helsinki Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan
1 100 000,00 euron hankkeelle 400 000 euron lainaa Helsingin
kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu
rahoitettavan pääomasijoituksella 120 000,00 euroa sekä
omarahoituksella (pankkilaina) 580 000,00 euroa.
Liikuntalautakunnan esittämä lainan myöntäminen Planmeca Golf
Areena Helsinki Oy:lle on urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen
mukainen.
Lainaan sisältyvä korkotuki (peruskoron ja ns. markkinakoron välisen
erotuksen diskontattu nykyarvo) on EU:n komission antaman
asetuksen nro 651/2014 (ns. ryhmäpoikkeusasetus) 55 artiklan
mukainen. Hankkeen saaman tuen kokonaismäärä alittaa kyseisen
asetuksen 4 artiklan mukaisen ilmoituskynnysarvon. Tuki on vapautettu
valtiontukea koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta.
Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0,25 % ja se
muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja
ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 55,4 miljoonaa euroa,
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josta 50 miljoonaa euroa on varattu Olympiastadionin
peruskorjaukseen.
Mikäli kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen
myöntämään lainan, kaupunginhallitus tulee
toimeenpanopäätöksessään kehottamaan kaupunginkanslian talous- ja
suunnitteluosaston varainhallintayksikköä laatimaan tarvittavat lainaasiakirjat.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656
keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Lainahakemus
Lainahakemuksen liite 15.4.2015

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Hakija

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
Liikuntavirasto
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 01.06.2015 § 576
HEL 2015-004823 T 02 05 03 00

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen
myöntämään Planmeca Golf Areena Helsinki Oy:lle urheilu- ja
ulkoilulaitosrahastosta 400 000 euron lainan golfhallin rakentamiseen
seuraavin ehdoin:
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Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 vuoden
kuluessa lainan nostosta siten, että laina on kokonaan maksettu
31.5.2025.
Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron
suuruinen
Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava tontin
vuokraoikeuteen ja kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta
kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta
Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä
velka-, panttaus- ja takausehtoja.
Käsittely
01.06.2015 Ehdotuksen mukaan
Esteelliset: Jussi Pajunen
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656
keijo.harkonen(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 07.05.2015 § 93
HEL 2015-004823 T 02 05 03 00

Lausunto
Liikuntalautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle Planmeca
Golf Areena Helsinki Oy:n (perustettava yhtiö) lainahakemuksesta
koskien Vuosaaren liikuntapuiston alueelle rakennettavaa
ympärivuotiseen toimintaan tarkoitettua golfhallia.
Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana
ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja
ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. Suomessa
golfin suosio on kasvanut nopeasti 1980-luvun lopulta alkaen, ja
nykyään Suomessa on jo yli 144 000 rekisteröitynyttä pelaajaa ja yli
150 golfkenttää. Helsingissä on ainoastaan yksi golfharjoitteluun
tarkoitettu ylipainehalli. Kyseinen halli sijaitsee Malmilla ja
liikuntavirasto on vuokrannut maa-alueen halliyrityksen käyttöön.
Rahoitettava halli tulisi sijaitsemaan Vuosaaren liikuntapuistossa.
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Liikuntapuisto rajautuu Vuosaaren golfkenttään, joten hallin sijainti
tukee hyvin kokonaisvaltaisen golftoiminnan kehittämistä.
Planmeca Golf Areena Helsinki Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan
1 100 000,00 euron hankkeelle 400 000 euron lainaa Helsingin
kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu
rahoitettavan pääomasijoituksella 120 000,00 euroa sekä
omarahoituksella (pankkilaina) 580 000,00 euroa.
Liikuntavirasto on aikaisemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan
hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta
kokonaiskustannuksista.
Lautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla
kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 400 000,00
euron lainan myöntämistä Planmeca Golf Areena Helsinki Oy:lle
urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena
golfhallihankkeen toteuttamiseksi yhtiölle ehdollisesti vuokrattavalle
Vuosaaren liikuntapuiston alueelle.
Esittelijä
osastopäällikkö
Stefan Fröberg
Lisätiedot
Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901
stefan.froberg(a)hel.fi
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902
arja.eloranta(a)hel.fi
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§ 168
Osoitteessa Sörnäisten rantatie 27 A sijaitsevan
Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen käytössä olevan toimitilan
vuokrasopimuksen uusiminen
HEL 2015-005576 T 10 01 04

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
oikeuttaa Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen tekemään uuden liitteenä
1 olevan vuokrasopimuksen, joka koskee Sörnäisten rantatie 27 A:ssa
sijaitsevia yhteensä 8 222 m2 suuruisia GNBFIN Vilhonvuori Oy:ltä
Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle vuokrattuja toimitiloja ja että
toimitusjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan uusi sopimus.
Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassaoleva 1.7.2015 lukien
(lukuunottamatta 6. kerroksen tilaa, yhteensä noin 1364 m2, jonka
vuokrasopimus päättyy 31.12.2015) kahdentoista (12) kuukauden
irtisanomisajalla, kuitenkin niin, että ensimmäinen molemminpuolinen
irtisanomispäivä on (9) vuoden kuluttua vuokrasopimuksen
alkamisesta. Vuokrasopimus voi aikaisintaan päättyä kymmenen (10)
vuoden kuluttua vuokrasopimuksen alkamisesta.
Tilavuokrat (alv 0%) ovat 1.7.2015 alkaen:
 pääomavuokra 1.-5. ja 7. kerrokset: 13,43 euroa/m2/kk, 6.
kerros 13,97 euroa/m2/kk, auditorio 18,03 euroa/m2/kk,
yhteensä 112 740 euroa/kk ja 1.1.2016 alkaen (ilman 6.
kerroksen tiloja) yhteensä 93 685 euroa/kk eli yhteensä
1 124 224 euroa/vuosi sekä
 ylläpitovuokra 3,35 euroa/m2/kk, yhteensä 27 544 euroa/kk ja
1.1.2016 alkaen (ilman 6. kerroksen tiloja) yhteensä 22 974
euroa/kk eli yhteensä 275 692 euroa/vuosi
Koko vuokrasopimuksen ajalta vuokravastuu on 14 140 904 euroa.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet
1
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Vuokrasopimus Sörnäisten rantatie 27 A
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Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Vuokranantaja

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Taloushallintopalvelu-liikelaitos on vuokrannut GNBFIN Vilhonvuori
Oy:ltä osoitteessa Sörnäisten rantatie 27 A:ssa sijaitsevat toimitilat
kaupunginvaltuuston 10.12.2008, § 293 päätöksen ja auditorion
kaupunginjohtajan 22.6.2011 § 61 päätöksen mukaisesti. Toistaiseksi
voimassa olevien toimitilojen ja auditorion vuokrasopimusten aikaisin
mahdollinen päättymisajankohta 31.10.2017.
Taloushallintopalvelun nykyiset toimitilat kattavat kerrokset 1-7, joiden
yhteenlaskettu pääomavuokra on 116 398 euroa/kk ja ylläpitovuokra 27
487 euroa/kk eli yhteensä 143 885 euroa/kk. Vuosivuokra on 1 726 618
euroa.
Kohteen tilat jakautuvat seuraavasti:
 1. kerroksen valvomo-, asiakaspalvelu-, postitus-,
toimistotarvikevarasto- ja aulatilat, yhteensä noin 500 m2
 1. kerroksen auditorion ja aulatilat, yhteensä noin 300 m2
 2. kerroksen sisältää arkisto-, ATK-luokka, kuntoilu-, toimisto- ja
aulatilat, yhteensä noin 1021 m2
 2. kerroksen auditoriotilat, yhteensä noin 44 m2
 3.-5. kerroksen toimistotilat, noin 1364 m2 per kerros, yhteensä
noin 4092 m2
 6. kerroksen toimistotilat, noin 1364 m2, 31.12.2015 asti
 7. kerroksen toimisto- ja oheistiloja, yhteensä noin 901 m2
Edellä mainittujen toimitilojen yhteispinta-ala on noin 8 222 m2.
Uusi vuokrasopimus on toistaiseksi voimassaoleva 1.7.2015 lukien
(lukuunottamatta 6. kerroksen tilaa, yhteensä noin 1 364 m2, jonka
vuokrasopimus päättyy 31.12.2015) kahdentoista (12) kuukauden
irtisanomisajalla, kuitenkin niin, että ensimmäinen molemminpuolinen
irtisanomispäivä on (9) vuoden kuluttua vuokrasopimuksen
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

11/2015

50 (418)

Kj/11
17.06.2015

alkamisesta. Vuokrasopimus voi aikaisintaan päättyä kymmenen (10)
vuoden kuluttua vuokrasopimuksen alkamisesta.
Tilavuokrat ajalla 1.7.- 31.12.2015:
 pääomavuokra 1.-5. ja 7. kerrokset: 13,43 euroa/m2/kk, 6.
kerros 13,97 euroa/m2/kk, auditorio 18,03 euroa/m2/kk,
yhteensä 112 740,42 euroa/kk, yhteensä 676 442,52 euroa/ 6 kk
(alv 0%)
 ylläpitovuokra 3,35 euroa/m2/kk, yhteensä 27 543,70 euroa/kk,
yhteensä 165 262,20 euroa/6 kk (alv 0%)
Tilavuokrat 1.1.2016 lukien:
 pääomavuokra 1.-5. ja 7. kerrokset: 13,43 euroa/m2/kk,
auditorio 18,03 euroa/m2/kk, yhteensä 93 685,34 euroa/kk,
yhteensä 1 124 224,08 euroa/vuosi (alv 0%)
 ylläpitovuokra 3,35 euroa/m2/kk, yhteensä 22 974,30 euroa/kk,
yhteensä 275 691,60 euroa/vuosi (alv 0%)
Koko vuokrasopimuksen ajalta vuokravastuu on 14 140 904 euroa.
Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta esittää, että
Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle vuokrataan toimitilat GNBFIN
Vilhonvuori Oy:ltä liitteenä 1 olevan sopimuksen mukaisesti ja että
toimitusjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan sopimus.
Luopuminen kuudennen kerroksen toimitiloista 1.1.2016 lukien tuo
säästöä voimassaolevan sopimuksen mukaisesti 23 600 euroa/kk ja
vuosivuokraan 283 500 euroa.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Vuokrasopimus Sörnäisten rantatie 27 A

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Vuokranantaja
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Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto
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Tiedoksi
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 08.06.2015 § 604
HEL 2015-005576 T 10 01 04

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa Taloushallintopalvelu liikelaitoksen tekemään uuden liitteenä 1 olevan vuokrasopimuksen,
joka koskee Sörnäisten rantatie 27 A:ssa sijaitsevia yhteensä 8 222 m2
suuruisia GNBFIN Vilhonvuori Oy:ltä Taloushallintopalveluliikelaitokselle vuokrattuja toimitiloja ja että toimitusjohtaja oikeutetaan
allekirjoittamaan uusi sopimus.
Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassaoleva 1.7.2015 lukien
(lukuunottamatta 6. kerroksen tilaa, yhteensä noin 1364 m2, jonka
vuokrasopimus päättyy 31.12.2015) kahdentoista (12) kuukauden
irtisanomisajalla, kuitenkin niin, että ensimmäinen molemminpuolinen
irtisanomispäivä on (9) vuoden kuluttua vuokrasopimuksen
alkamisesta. Vuokrasopimus voi aikaisintaan päättyä kymmenen (10)
vuoden kuluttua vuokrasopimuksen alkamisesta.
Tilavuokrat (alv 0%) ovat 1.7.2015 alkaen:
 pääomavuokra 1.-5. ja 7. kerrokset: 13,43 euroa/m2/kk, 6.
kerros 13,97 euroa/m2/kk, auditorio 18,03 euroa/m2/kk,
yhteensä 112 740 euroa/kk ja 1.1.2016 alkaen (ilman 6.
kerroksen tiloja) yhteensä 93 685 euroa/kk eli yhteensä
1 124 224 euroa/vuosi sekä
 ylläpitovuokra 3,35 euroa/m2/kk, yhteensä 27 544 euroa/kk ja
1.1.2016 alkaen (ilman 6. kerroksen tiloja) yhteensä 22 974
euroa/kk eli yhteensä 275 692 euroa/vuosi
Koko vuokrasopimuksen ajalta vuokravastuu on 14 140 904 euroa.
01.06.2015 Pöydälle
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri
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Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk 12.05.2015 § 15
HEL 2015-005576 T 10 01 04

Päätös
Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta esitti
kaupunginhallitukselle, että Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle
vuokrataan toimitilat GNBFIN Vilhonvuori Oy:ltä liitteenä 1 olevan
sopimuksen mukaisesti ja että toimitusjohtaja oikeutetaan
allekirjoittamaan sopimus.
Vuokrakohde sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 27 A olevan
rakennuksen 1. - 5. ja 7. kerroksessa seuraavasti:
- 1. kerroksen valvomo-, asiakaspalvelu-, postitus-,
toimistotarvikevarasto- ja aulatilat, yhteensä noin 500 m2.
- 1. kerroksen auditorion ja aulatilat, yhteensä noin 300 m2.
- 2. kerroksen sisältää arkisto-, ATK-luokka, kuntoilu-, toimisto- ja
aulatilat, yhteensä noin 1021 m2.
- 2. kerroksen auditoriotilat, yhteensä noin 44 m2.
- 3.-5. kerroksen toimistotilat, noin 1364 m2 per kerros, yhteensä noin
4092 m2.
- 6. kerroksen toimistotilat, noin 1364 m2, 31.12.2015 asti
- 7. kerroksen toimisto- ja oheistiloja, yhteensä noin 901 m2.
Edellä mainittujen toimitilojen yhteispinta-ala on noin 8 222 m2.
Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassaoleva 1.7.2015 lukien
(lukuunottamatta 6. kerroksen tilaa, yhteensä n. 1364 m2, jonka
vuokrasopimus päättyy 31.12.2015) kahdentoista (12) kuukauden
irtisanomisajalla, kuitenkin niin, että ensimmäinen molemminpuolinen
irtisanomispäivä on (9) vuoden kuluttua vuokrasopimuksen
alkamisesta. Vuokrasopimus voi aikaisintaan päättyä kymmenen (10)
vuoden kuluttua vuokrasopimuksen alkamisesta.
Tilavuokrat ajalla 1.7.- 31.12.2015:
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- pääomavuokra 1.-5. ja 7. kerrokset: 13,43 €/m2/kk, 6. kerros 13,97
€/m2/kk, auditorio 18,03 €/m2/kk, yhteensä 112.740,42 €/kk, yhteensä
676,442,52 €/ 6 kk (alv 0%)
- ylläpitovuokra 3,35 €/m2/kk, yhteensä 27.543,70 €/kk, yhteensä
165.262,20 €/6 kk (alv 0%)
Tilavuokrat 1.1.2016 lukien:
- pääomavuokra 1.-5. ja 7. kerrokset: 13,43 €/m2/kk, auditorio 18,03
€/m2/kk, yhteensä 93.685,34 €/kk, yhteensä 1.124.224,08 €/vuosi (alv
0%)
- ylläpitovuokra 3,35 €/m2/kk, yhteensä 22.974,30 €/kk, yhteensä
275.691,60 €/vuosi (alv 0%)
Koko vuokrasopimuksen ajalta vuokravastuu on 14.140.903.68 €.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen
Lisätiedot
Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 0931025100
tuija.kuivalainen(a)hel.fi
Päivi I Turpeinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 25220
paivi.i.turpeinen(a)hel.fi
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§ 169
Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2014
HEL 2014-014576 T 11 00 01

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin ympäristöraportin vuodelta 2014.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
Johanna Af Hällström, ympäristösuunnittelija, puhelin: 310 32044
johanna.afhallstrom(a)hel.fi

Liitteet
1

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2014

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Helsingin kaupungin ympäristöraportti on kaupunkikonsernin yhteinen
raportti, jossa kuvataan kaupungin ympäristötavoitteiden toteutumista
ja toiminnan vaikutuksia ympäristöön sekä kaupungin
ympäristöpolitiikan toteutumista. Ympäristöraportin taustaraportti ja
hallintokuntien tuottamat aineistot täydentävät ympäristöraporttia.
Kaikki aineisto löytyy osoitteesta www.hel.fi/ymparistoraportti
Kaupungin ympäristöpolitiikassa ja kaupungin strategiaohjelmassa
asetetaan tavoitteita ympäristönsuojelun eri osa-alueille. Kaupungin
ympäristöpolitiikka löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta
www.hel.fi/ymparistopolitiikka.
Ympäristöraportointia koordinoi kaupunginjohtajan asettama työryhmä,
jossa ovat edustettuina ympäristövaikutusten hallinnan kannalta
merkittävimmät virastot ja liikelaitokset.
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Ympäristökeskuksen kokoamaan ja toimittamaan raporttiin ovat
tuottaneet tietoja kaikki kaupungin 29 virastoa ja kuusi liikelaitosta.
Kaupunkikonserniin kuuluu myös 11 säätiötä ja 87 tytäryhteisöä, joista
yhteensä 64 toimitti tietoja ympäristöraporttiin.
Ympäristöjohtaminen ja kumppanuudet
Ympäristöasiat ovat keskeinen osa kaupungin strategiaa. Ekologisuus
on yksi kaupungin kuudesta arvosta. Strategiaohjelmassa on
toimintalinjauksia vihreään talouteen, ilmastonmuutokseen
sopeutumiseen ja hillintään, energiansäästöön, energia- ja
resurssitehokkuuteen, joukkoliikenteen edistämiseen, hankintojen
ympäristönäkökulmiin sekä vesien- ja luonnonsuojeluun liittyen.
Ympäristöpolitiikka täydentää strategiaa ja asettaa konkreettisia ja
määrällisiä tavoitteita ympäristönsuojelun eri osa-alueille keskipitkällä
aikavälillä (2020) ja pitkällä aikavälillä (2050). Ympäristöraportti arvioi
ympäristöpolitiikan toteutumista vuodelta 2014.
ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä on käytössä Helsingin Satamalla,
Palmialla, Helen Oy:n (ent. Helsingin Energia) voimalaitoksilla,
lämpökeskuksilla ja kaukolämpötoiminnalla ja rakenteilla HKL:llä.
Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä on käytössä ympäristökeskuksella,
kaupunginkirjaston neljällä kirjastolla, rakennusvirastolla, Staralla sekä
nuorisoasiankeskuksen RuutiExpo- ja Reaktori-tapahtumilla.
Kaupunginkirjasto, sosiaali- ja terveysviraston Kinaporin palvelukeskus,
osa liikuntavirastoa, Korkeasaaren eläintarha, hankintakeskus sekä
Palmia rakentavat Ekokompassi-järjestelmää. Helen Oy:llä ja
opetusviraston hallinnolla on käytössä WWF:n Green Office järjestelmä ja muutamilla kouluilla ja päiväkodeilla Vihreä lippu järjestelmä tai Okka-säätiön myöntämä ympäristösertifikaatti.
Ympäristöasioita on kytketty 14/33 hallintokunnan henkilöstön
palkitsemisjärjestelmiin.
Tytäryhteisöistä ISO 14001 -järjestelmä on käytössä neljässä
tytäryhteisössä ja Ekokompassi-järjestelmä on käytössä tai sitä
rakennetaan 11/98 tytäryhteisössä.
Ekotukitoiminta luo ympäristövastuullista toimintakulttuuria ja juurruttaa
kaupungin ympäristöstrategiaa ja -tavoitteita käytännön toimenpiteiksi.
Vuoden 2014 lopussa kaupungin hallintokuntiin ja tytäryhteisöihin oli
koulutettu 1 173 ekotukihenkilöä. Ekotukitoiminnan ja Ekokompassin
yhteistyötä pyritään tiivistämään yhdistämällä Ekokompassijärjestelmään kuuluviin toimipistekohtaisiin sisäisiin auditointeihin
ekotukitoiminnan ympäristökartoitusta. Samalla ekotukihenkilöiden
tietoisuus virastojen ympäristöjärjestelmien tavoitteista lisääntyy. Tällä
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hetkellä ekotukitoimintaa toteutetaan Helsingin mallin mukaan 24
kunnassa sekä Uudenmaan ELY-keskuksessa.
Ympäristöasioiden huomioon ottamista ohjaavat kaupunginvaltuuston
hyväksymät strategiaohjelma, ympäristöpolitiikka sekä
kaupunginhallituksen hyväksymät talousarvio-ohjeet. Kaupungilla on
lisäksi useita ympäristönsuojelun osa-alueiden ohjelmia, jotka toimivat
osaltaan kaupungin ympäristöjohtamisen toteuttajina. Hallintokuntien
ympäristöohjelmat tukevat kaupungin tason ympäristöjohtamista.
Kaupungin tekemä sidosryhmäyhteistyö on aktiivista ja uusia
kumppanuuksia etsitään jatkuvasti. Hyvä esimerkki uusista
kumppanuuksista on kaupungin ja elinkeinoelämän yhteinen
Ilmastokumppanit-verkosto, jossa luodaan yhteistyötä ilmastopäästöjen
vähentämiseksi ja yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi.
Ilmastokumppaneiden tavoitteena on luoda uusia toimintatapoja ja
liiketoimintamahdollisuuksia, lisätä uudenlaista ja innostavaa
yhteistyötä kaupunkialueen päästöjen vähentämiseksi, toimia näkyvästi
ja viestiä tuloksista aktiivisesti sekä jakaa osaamista parhaista
käytännöistä.
Kaupunki kokeilee myös erilaisia osallistumisen keinoja, joista hyvä
esimerkki on kaupunkiviljely. Helen Oy tarjosi vuonna 2014
asiakkailleen kaupunkiviljelytilaa Hanasaaren voimalaitoksella.
Asiakkaiden käyttöön rakennettiin voimalaitoksen piha-alueelle 50
kaupunkiviljelylavaa, joissa oli mullat valmiina mullat ja kastelua varten
löytyi vesipiste. Kaupunkiviljely kiinnosti ja lavat varattiin saman tien.
Ilmastonsuojelu
Helsingin ilmastotiekartta 2050 valmistui keväällä 2015. Se kertoo,
kuinka Helsingistä tulee hiilineutraali ja ilmastonmuutokseen
sopeutunut kaupunki. Tiekartassa kuvataan Helsingin ilmastotyötä ja
rohkaistaan kaupunkilaisia ja yrityksiä toimimaan ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Tiekartan tarkoituksena on
toimia ilmastoasioiden ohjaajana asukas- ja yritysyhteistyössä sekä
kaupungin suunnittelun apuvälineenä.
Helsingin tavoitteena on alentaa koko kaupunkialueen päästöjä
vuodesta 1990 vuoteen 2020 mennessä 30 prosenttia ja olla
hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Vuodelle 2020 on asetettu lisäksi
tavoitteita kuten energiantuotannon päästöjen alentaminen 20
prosentilla ja asukaskohtaisen energiankulutuksen alentaminen 20
prosentilla. Ilmastonmuutokseen varaudutaan integroimalla
sopeutumistoimet suunnittelujärjestelmiin.
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Helsingin ilmastotyötä ohjataan valtuustotasolla strategiaohjelmalla
2013–2016 ja ympäristöpolitiikalla sekä strategiaa toteuttavan Helen
Oy:n kehitysohjelman kautta. Strategiaohjelmassa esitetään
valtuustokauden tavoitteet ja ympäristöpolitiikassa ympäristö- ja
ilmastotavoitteet pidemmälle ajanjaksolle. Lisäksi on tehty valtiovallan
ja kaupungin välille energiatehokkuussopimus (KETS) ja EU:n
aloitteesta Covenant of Mayors eli kaupunginjohtajien yleiskokous sitoumus. Kuuden Suomen suurimman kaupungin kaupunginjohtajilla
on oma ilmastoverkosto, jossa on sovittu 10 konkreettisesta
ilmastoaloitteesta. Helsinki osallistuu aktiivisesti pääkaupunkiseudun
kuntien ilmastoyhteistyöhön muun muassa seudullisien
ilmastostrategioiden kautta ja rahoittamalla Ilmastoinfon toimintaa.
Lisää tietoa Helsingin ilmastotyöstä löytyy www.stadinilmasto.fi
Vuoden 2014 lopulla kaupunginhallitukselle esiteltiin Helsingin 30
prosentin päästövähennysselvitys. Siinä on esitetty
kasvihuonekaasupäästöjen kehitys vuoteen 2020 ja 2050 asti sekä
työryhmän ja sidosryhmätilaisuudessa valitut 18 kustannustehokkainta
lisätoimenpidettä. Päästökehityksessä otettiin huomioon Helen Oy:n
kehitysohjelma ja tavoite hiilineutraalista energiantuotannosta vuoteen
2050 mennessä. Johtopäätöksenä on, että vuoteen 2020 mennessä
päästöt alenevat 24 prosenttia EU:n ja valtion ohjauskeinojen avulla ja
toteuttamalla nykyiset kaupungin ilmastotoimet. Toteuttamalla Helen
Oy:n kehitysohjelmaa voi päästöjen alenema olla vuonna 2020 noin 40
prosenttia vuoteen 1990 verrattuna. Vuoden 2050 hiilineutraalisuus
toteutuu parhaiten toteuttamalla lisätoimet ja kehitysohjelma, jolloin
päästöjen alenema on yli 90 prosenttia ja kompensoitavaksi osuudeksi
jäisi alle 10 prosenttia.
Vuonna 2014 Helsingin asukkaiden, palveluiden ja teollisuuden
aiheuttamat kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat 23 prosenttia
alemmat kuin vuonna 1990. Asukaskohtaisesti laskettuna päästöt olivat
39 prosenttia vuotta 1990 alempana. Päästöjä on vähentänyt viime
vuosina etenkin taloudellinen taantuma ja siitä johtunut sähkön
valtakunnallisten päästöjen supistuminen, Helen Oy:n
energiantuotannon ominaispäästöjen aleneminen sekä kaupunkialueen
energiatehokkuuden paraneminen.
Kaupunkialueen energian kokonaiskulutus kasvoi 0,6 prosenttia, mutta
asukaskohtaisesti laskettuna kulutus supistui prosentin. Helsingin
kaukolämmön sääkorjattu kulutus kasvoi prosentilla rakennuskannan
kasvusta johtuen, mutta sähkönkulutus jatkoi alenemista 0,3 prosentin
energiatehokkuuden paranemisen myötä.
Helsingin kaupungin koordinoima Ilmastonkestävä kaupunki – työkaluja
suunnitteluun (ILKKA) -hanke päättyi vuoden 2014 lopussa.
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Hankkeessa valmistui Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas.
Se sisältää laajan aineiston parhaita käytäntöjä Suomesta ja
ulkomailta, ohjeistuksia, menetelmäkuvauksia ja laskentatyökaluja
sopeutumisen suunnittelusta, hulevesien hallinnasta ja vihreän
infrastruktuurin lisäämisestä sekä tietoa lämpösaarekeilmiön
voimakkuudesta kaupungissa.
Helsingin kaupunki toteuttaa uudisrakennuskohteet
matalaenergiaperiaatteilla ja soveltaa matalaenergiaohjeistusta myös
peruskorjauksissa rakennusten erityispiirteet huomioiden. Vuonna 2014
laadittiin ensimmäinen versio lähes nollaenergiarakentamisen
suunnittelualakohtaisista ohjeista uudis- ja peruskorjauskohteisiin.
Vuoden aikana valmistui kahdeksan matalaenergiatason
palvelurakennuskohdetta, joista neljä oli peruskorjauskohteita ja neljä
uudisrakennuksia.
Seitsemän helsinkiläiskoulua osallistuu eurooppalaiseen 50–50energiansäästöhankkeeseen, jossa koulut saavat itse puolet säästöistä
ja puolet jää kaupungille. Viisi koulua saavutti aktiivisella
energiansäästöllä tuhansien eurojen säästöt parissa vuodessa.
Keskimäärin energiankulutus laski 10 prosenttia ja rahaa säästyi 3 300
euroa per koulu. Saman verran säästöä syntyi kaupungin kassaan.
Energiaa säästettiin muun muassa viestimällä, tarpeenmukaisella
valaistuksen käytöllä ja sammuttamalla sähkölaitteet silloin kuin niitä ei
käytetä. Koulun omien toimien lisäksi myös kiinteistön huoltohenkilöt
ovat tehneet toimenpiteitä, kuten puhdistaneet ilmanvaihtokanavia ja
säätäneet lämmitysverkoston lämpötiloja. Tukea, tietoa ja ideoita on
saatu kaupungin energia-asiantuntijoilta. Hanke jatkuu vuoden 2015
loppuun, jolloin lopulliset tulokset selviävät. Hankkeen kokemusten
myötä kaupunki pohtii, voidaanko käytäntöä laajentaa muihin kouluihin
ja virastoihin.
ASIAA-hanke järjesti syksyllä Kontulan alueen taloyhtiöiden hallituksille
energiakoulutusta taloyhtiön energian- ja kunnossapidon hallinnasta,
hallitusten jäsenten eri rooleista ja asukasviestinnästä. Koulutusten
jälkeen taloyhtiöt käärivät hihat ja ryhtyvät tositoimiin energiansäästön
ja kustannusten hallinnan eteen, motivaattorina lämmityskauden
kestävä leikkimielinen energiansäästökilpailu. Keväällä selviää, missä
taloyhtiössä on energiansäästön lisäksi säästetty rahaa. Koulutus auttoi
myös ymmärtämään taloyhtiön toimintaa kokonaisuutena.
Suomen suurin aurinkovoimala valmistui Helsingin Suvilahteen
maaliskuussa 2015. Kaikkiaan voimalan lähes 1 200 paneelia tuottavat
sähköä 260 MWh vuodessa, mikä vastaa 130 kaksion vuosikulutusta.
Helen Oy:n asiakkaat voivat hankkia sähköä nimikoidusta paneelista.
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285 watin yksikidepaneeli tuottaa parhaimmillaan sähköä yli 25
energiasäästölampun verran.
Östersundomissa sijaitsevassa Sakarinmäen koulukeskuksessa
testataan uudenlaisia energiaratkaisuja: koulu lämpenee yli 80prosenttisesti uusiutuvilla energianlähteillä, maalämmöllä ja
aurinkolämmöllä. Lämmön riittävyys taataan lämpökeskuksella, jonka
polttoaineena on uusiutuva bioöljy. Lämmöntuotanto on myös osa
koulun opetusta – oppilaat voivat seurata koulun energiantuotantoa
reaaliaikaisesti näyttötauluista.
Helsingin kaupunkialue kuvattiin pienkoneen lämpökameralla
maaliskuussa 2015. Kuvauksen tavoitteena on saada kartalle kaikkien
kaupungin rakennusten kattojen lämpöhukat. Tiedot julkistetaan
vuoden 2015 aikana kartalla sekä avoimena datana. Hanke on osa
Decumanus EU-hanketta, jossa tuotetaan ympäristön kannalta
kestävää päätöksentekoa tukevia palveluita.
Ilmansuojelu
Typpidioksidipitoisuudet ylittävät kantakaupungin vilkasliikenteisissä
katukuiluissa edelleen ilmanlaadun vuosiraja-arvon (40 µg/m3), minkä
vuoksi EU on myöntänyt jatkoaikaa 1.1.2015 saakka. Raja-arvon
ylittyminen johtuu autoliikenteen päästöistä ja siitä, että dieselautojen
suorat typpidioksidipäästöt ovat kasvaneet hiukkaspäästöjen
vähentämiseksi tehtyjen tekniikkaratkaisujen myötä. Hiukkaspäästöjen
vähentäminen on kuitenkin ollut terveyden kannalta hyödyllistä, koska
liikenteen päästöistä pienhiukkaset ovat terveydelle haitallisempia kuin
typpidioksidi. Ongelma ei koske pelkästään Helsinkiä vaan myös muita
Euroopan kaupunkeja.
Mannerheimintien mittausasemalla typpidioksidin vuosiraja-arvo ei ole
ylittynyt vuoden 2010 jälkeen, mutta kaupungissa on kuitenkin useita
katukuiluja, joissa ilmanlaatu on heikompi ja joissa HSY:n tekemät
passiivikeräinmittaukset osoittavat raja-arvon ylittyvän edelleen. Rajaarvo uhkaa ylittyä edelleen myös vuonna 2015 HSY:n mallinnusten
perusteella.
HSL tiukensi syksyllä 2014 päästövaatimuksen ympäristövyöhykkeellä
Euro 5-tasolle. Kaikki seka- ja biojäteautot ovat jo Euro 5 -luokkaa ja
vuonna 2014 HSL:n bussiliikenteen suoritteesta jo 74 prosenttia ajettiin
vähintään Euro 5-tasoisella kalustolla. Noin 60 prosenttia suoritteesta
ajettiin EEV (Environmentally Enhanced Vehicle) -tasoisella kalustolla.
Euro 6-bussien osuus oli 8 prosenttia, hybridien 1 prosentti ja
sähköbussien 0,2 prosenttia.
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HSL järjesti vuonna 2014 sopimusliikennöitsijöilleen kaksi
tarjouskilpailua (ns. ympäristöbonusmalli) bussien päästöjä
vähentävistä toimenpiteistä. Koska typpidioksidin raja-arvo ylittyy
Helsingin kantakaupungissa, typenoksidien haitta-arvo korotettiin
ympäristöbonusmallissa maksimitasoon eli kolminkertaiseksi
perustasoon verrattuna. Kalusto tulee käyttöön vuonna 2015.
Hengitettävien hiukkasten raja-arvot eivät ole ylittyneet Helsingissä
vuoden 2006 jälkeen. Kehä I:n pientareella vuonna 2012 sijainneella
siirrettävällä mittausasemalla raja-arvo ylittyi niukasti, mutta tuloksia ei
raportoida EU:lle, koska aseman lähistöllä ei ole asutusta eikä
merkittävää altistumista. Tulosten perusteella kehitettiin uusi käytäntö
pääkaupunkiseudun pääväylien kasteluun. Kun raja-arvotaso uhkaa
ylittyä pääväylillä, HSY lähettää viestin Tieliikennekeskukseen, joka
välittää toimenpidepyynnön urakoitsijoille. Urakoitsijat kuittaavat tehdyt
toimet LIITO-järjestelmään. Menettelytapa otettiin käyttöön talvella
2013, jonka jälkeen raja-arvo ei ole ylittynyt pääväylienkään varrella
tehdyissä mittauksissa.
Katupölypitoisuudet ovat yleisesti alentuneet Helsingissä, mikä osoittaa
kaupungin pitkäaikaisen katupölyn torjunnan kehittämisen ja
toimenpiteiden olleen tehokkaita. Vuonna 2014 päättyneen REDUSTkatupölyhankkeen perusteella tehokkaiksi menetelmiksi todettuja
liukkaudentorjunnan, puhtaanapidon ja pölynsidonnan käytäntöjä on
otettu aktiivisesti käyttöön. Hengitettävien hiukkasten raja-arvot voivat
kuitenkin ylittyä kantakaupungin katukuiluissa sekä vilkkaasti
liikennöityjen väylien varrella, mikäli pölyntorjuntaan ei kiinnitetä
jatkuvasti huomiota.
Helsingin kaupungin sähköisen liikenteen työryhmä sai valmiiksi
loppuraporttinsa vuoden 2014 lopussa. Helsingin yleisillä alueilla oli
tuolloin 16 sähköautojen julkista latausasemaa, joilla oli 35
latauspistettä. Kaupungilla oli yhteensä 10 sähköautoa ja ladattavaa
hybridiä. Helsinki osallistui myös Pääkaupunkiseudun Sähköinen
Liikenne -hankkeeseen, jossa koottiin koko maan kattava
latauspistetietokanta (www.sahkoinenliikenne.fi/suomen-julkisetlatauspisteet).
Uuden ilmansuojelusuunnitelman valmistelu käynnistyi syksyllä 2014 ja
sen teemoja ovat liikenne, katupöly, rakennustyömaat ja pienpoltto.
Liikenne
Liikenne ja erityisesti autoliikenteen päästöt heikentävät Helsingissä
ilmanlaatua eniten, koska ne purkautuvat lähelle hengityskorkeutta.
Henkilöautoliikennettä oli kaupungin pääkatuverkossa kaikki
laskentalinjat yhteenlaskettuina suurin piirtein saman verran kuin
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edellisvuonna. Tulevaisuudessa liikennemäärien ennustetaan
kasvavan uusien asuin- ja työpaikka-alueiden rakentuessa.
Matkustajamäärät niemen rajalla syysarkipäivänä vähenivät sekä
joukkoliikennevälineissä että henkilöautoissa. Myös keskustaan
suuntautuvat aamun matkat vähenivät edellisvuodesta 3,5 prosenttia.
Kantakaupungin rajalla puolestaan joukkoliikenteen matkustajamäärä
kasvoi 1,3 prosenttia, mutta henkilöautoilla matkustavia oli 5,3
prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010, jolloin kantakaupungin raja
edellisen kerran laskettiin.
Pyöräily kasvoi vuonna 2014 edellisestä vuodesta 2,5–11,5 prosenttia
eri pisteissä. Baanalla pyöräilijämäärät olivat vuonna 2014 suurempia
kuin edellistalvena johtuen todennäköisesti myös lumen vähyydestä.
Helsingin seutu valittiin viidettä kertaa peräkkäin parhaaksi
joukkoliikennekaupungiksi kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa.
Helsingin uuden yleiskaavaluonnoksen mukaan Helsinki on
tulevaisuudessa nopeasti kasvava urbaani raideliikenteen
verkostokaupunki, jolla on laajentuva pääkeskus ja muita kehittyviä
keskustoja.
Helsingillä on käynnissä monia raideliikennettä edistäviä hankkeita.
Vuonna 2014 käynnistyi poikkihallinnollinen ratikkaprojekti, jossa
parannetaan raitioliikenteen sujuvuutta ja kilpailukykyä erityisesti
raitiolinjoilla 2, 3 ja 7 ja valmistaudutaan raitiotieverkon laajenemiseen.
Poikittaista joukkoliikennettä parannetaan runkolinjoilla 500 (Jokeri 0) ja
560 (Jokeri 2). Myös Raide-Jokerin hankesuunnittelu on käynnistynyt.
Länsimetron liikennöinnin on määrä alkaa syksyllä 2016.
Kaupungin vähäpäästöisten henkilöautojen kriteerit päivitettiin, jotta ne
ovat yhteneväiset autojen energiamerkinnän kanssa. Kaupunki jatkoi
myös kriteerit täyttävien henkilöautojen pysäköintietuutta (50 %
alennus). Etuuksien määrä on kaksinkertaistunut vuoden 2014 aikana.
Helsingin tavoitteena on nostaa pyörämatkojen osuus
kulkutapajakaumasta 15 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Vuonna
2014 julkaistiin Pyöräilyn hyödyt ja kustannukset Helsingissä- selvitys
ja kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2015 alussa liikkumisen
kehittämisohjelman (LIIKE), jossa priorisoidaan kävelyä ja pyöräilyä
erityisesti keskusta-alueilla ja asetetaan pyöräilyn pääverkon
toteuttaminen keskeiseksi tavoitteeksi.

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

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

11/2015

62 (418)

Ryj/12
17.06.2015

Kaupunginhallitus hyväksyi maaliskuussa 2015 Citylogistiikan
toimenpideohjelman, johon sisältyy muun muassa jakeluliikenteen
pysäköintitunnuksen kehittäminen ja jätekuljetusten kehittämisprojekti.
Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ2015)
hyväksyttiin maaliskuussa 2015. Keskeistä on lisätä seudun
tehokkuutta ja kilpailukykyä panostamalla joukkoliikenteen
runkoverkkoon ja sen palvelutasoon sekä korostaa kävelyn ja pyöräilyn
roolia liikennejärjestelmässä.
Kutsuplus- palvelu laajeni 15 autoa kattavaksi (tavoite 100) ja palvelun
käyttöaikaa pidennettiin, mikä on kasvattanut käyttäjien määrää
selvästi. CXPA Finland palkitsi HSL:n Kutsuplus-palvelun Suomen
parhaana asiakastekona.
Meluntorjunta
Ympäristömelu on yksi Euroopan suurimpia ympäristöongelmia ja
myös Helsingissä merkittävä elinympäristön laatua ja terveellisyyttä
heikentävä tekijä. Suurin meluhaittojen aiheuttaja Helsingissä on
tieliikenne. Lähes 40 prosenttia helsinkiläisistä asuu alueilla, joilla
tieliikenteen aiheuttama melutaso ylittää päiväaikaan ohjearvotason 55
dB. Paikallisesti myös esimerkiksi erilaiset rakennus- ja korjaustyöt ja
yleisötapahtumat sekä ravintolat ja tavarankuljetukset voivat aiheuttaa
häiritsevää melua. Vuonna 2014 ympäristökeskuksessa käsiteltiin
muun muassa Jätkäsaaren, Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan
aluerakentamiskohteiden rakennustyömaiden meluilmoitukset. Lisäksi
Pasilassa alkoivat keskustakorttelin eli Triplan rakennustyöt.
Meluntorjuntaa ohjaa Helsingin kaupungin meluntorjunnan
toimintasuunnitelman tarkistus 2013, jossa esitetään yhteensä 26
toimenpidettä. Meluntorjunnalle asetetut tavoitteet ovat kuitenkin
haastavia, eikä niitä tulla saavuttamaan ilman meluntorjunnan
merkittävää tehostamista.
Maankäytön ja liikenteen suunnittelussa otetaan huomioon uusien
asuinalueiden melusuojaustarve. Liikkumistarvetta on pyritty
määrätietoisesti vähentämään kaupunkirakennetta tiivistämällä.
Liikennettä on pyritty ohjaamaan kestäville kulkutavoille parantamalla
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn toimintaedellytyksiä.
Kaavoituksen yhteydessä on tehty meluselvityksiä ja huomioitu
meluntorjuntatarve muun muassa kaavamerkinnöissä ja määräyksissä. Myös runkoääni- ja tärinäselvityksiä on tehty
tarvittaessa ja huomioitu niiden tulokset asemakaavojen valmistelussa.
Melupäästöt ovat mukana myös kilpailutuksissa, esimerkiksi HSL on
asettanut linja-autoliikenteen kilpailutuskriteerin melutasolle 75 dB.
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Vuonna 2014 valmistui Melua vaimentavien päällysteiden vaikutukset
taajamassa -selvitys, jonka mukaan melua vaimentavien päällysteiden
käytöllä voidaan vähentää asukkaiden melualtistumista erityisesti
kohteissa, joissa päällystettävä katuosuus on vallitseva melulähde.
Suurimmat hyödyt asuin viihtyisyyteen saavutetaan alueilla, joilla pihaalueet sijaitsevat katujen välittömässä läheisyydessä.
Poikkihallinnollisessa ratikkaprojektissa on selvitetty mahdollisuutta
siirtyä HKL:n raitioliikenteessä syväuraisten raideristeysten käyttöön
vuodesta 2017 eteenpäin. HKL on myös selvittänyt raitioraiteen
tärinävaimennusrakenteita ja koeasennuksia on tehty Katajanokalla.
Meluvalli Kehä I:n pohjoispuolella Kivikon kohdalla valmistui vuonna
2014. Sen rakentamiseen on käytetty alueen katujen ja Kehä I:n
Kivikon eritasoliittymän rakentamisesta syntyneitä ylijäämämassoja.
Tapanilankaaren meluesteet välillä Rintamamiehentie–Moisiontie
valmistuvat vuonna 2015.
Vesiensuojelu
Vesijohtoverkkoon pumpattiin HSY:n vesihuollon alueella vettä
yhteensä 89 milj. m3 vuonna 2014. Asukasta kohden veden kulutus oli
Helsingissä 189 litraa vuorokaudessa, mikä on litran vähemmän kuin
vuonna 2013.
Vuonna 2014 Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle tuli käsiteltäväksi
jätevettä yhteensä 95,4 miljoonaa m3, josta 70,6 miljoonaa m3 tuli
Helsingistä. Jätevesimäärä oli edellisen vuoden tasolla. Viikinmäen
puhdistamo täytti kaikki lupaehdot. Viikinmäelle johdetuista vesistä 0,09
prosenttia ohitti normaalin puhdistusprosessin.
Vuositasolla Viikinmäellä saavutettiin fosforin 97 prosentin, biologisen
hapenkulutuksen 97 prosentin ja typen 91 prosentin käsittelyteho.
Viikinmäen jäteveden puhdistamolla puhdistetut jätevedet johdetaan
kalliotunneleissa avomeren reunaan noin seitsemän kilometrin
etäisyydelle rannikosta. Viikinmäen jätevedenpuhdistamolta Helsingin
edustan merialueelle kohdistuva fosforikuorma oli 21 000 kg/a (+5 %
vuodesta 2013) ja typpikuorma 424 000 kg/a (+23 % vuodesta 2013).
Rehevöitymisen kannalta typpikuorma on merkittävämpi, sillä se on
minimiravinne Helsingin alueen vesistöissä.
Vuosi 2014 oli Suomen, Viron ja Venäjän yhteinen Suomenlahti-vuosi,
joka pyrki kokoamaan asiantuntijat, päättäjät ja kansalaiset
yhteistyöhön terveemmän ja turvallisemman Suomenlahden puolesta.
Suomenlahti-vuoden avajaiset järjestettiin Helsingin kaupungintalolla
tammikuussa ja niiden yhteydessä Itämerihaasteen levittämiseen
tähtäävä Citywater-hanke järjesti kansainvälisen
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verkostoitumistapahtuman Cities Forum: Benefits of water protection –
a range of concrete measures for local actors. Lisäksi hankkeessa
toteutettiin Tallinnassa hulevesien luonnonmukaiseen hallintaan liittyen
purokunnostus ja Turussa ja Helsingissä työstettiin
rakennussuunnitelmia asuinalueelle rakennettavalle kosteikolle ja
kaupunkiympäristössä toteutettavalle biosuodatusalueelle.
Itämerihaasteen puitteissa järjestettiin kesäkuussa Turussa Baltic Sea
Days, joka keräsi EU:n Itämeri-strategian vuosifoorumiin ja lukuisiin
muihin tapahtumiin yli tuhat osallistujaa Itämeren maista.
Helsingin vesialueita ovat laajat merialueet sekä makeanveden alueet
Vantaanjoki, purot, ojat, lammet ja lähteet. Vedenlaatuun vaikuttavat
hulevesien epäpuhtaudet, hajakuormituksen tuomat ravinteet,
ulkosaaristoon ohjatut puhdistetut jätevedet, ihmistoiminta,
Vantaanjoesta virtaavat sameat vesimassat sekä Suomenlahden
ulapan tila.
Kaupungin vesiensuojelua ohjaavat ympäristöpolitiikan lisäksi Helsingin
kaupungin hulevesistrategia (2008), Helsingin pienvesiohjelma (2007)
ja päivitetty Itämerihaasteen Helsingin toimintaohjelma (2013).
Ympäristökeskus huolehtii Helsingin ja Espoon kaupunkien jätevesien,
sekä usean muun alueella ympäristövaikutuksia omaavan toimen
vesistövaikutusten yhteistarkkailusta. Vuonna 2014 tarkkailu toteutettiin
ensimmäistä kertaa merialueen uuden yhteistarkkailuohjelman
mukaisesti. Merialueen tila ei ole merkittävästi muuttunut viime vuosien
aikana, ollen edelleen rehevöitynyt ja alueellisesti huonossa kunnossa.
Ympäristökeskus toteutti tarkkailun puitteissa laajan testikoesarjan,
jossa vuoden ajan tarkkailtiin sellaisten ravinteiden muutoksia, jotka
rajoittavat leväyhteisön kasvua. Koesarjat liitetään jatkossa osaksi
yhteistarkkailua. Tämän tyyppinen uusi menetelmä meren tilan
seurannassa ei ole käytössä vielä missään muualla maailmassa.
Vuonna 2014 pohjanläheisen veden lämpötila oli ajoittain pitkän ajan
keskiarvoa korkeampi, kuten myös edellisinä vuosina. Levämäärät
pysyivät Helsingin merialueella melko keskimääräisinä, vaikka
sinileväkukinnot olivatkin hyvin laaja-alaisia ulommalla ja läntisemmällä
Suomenlahdella. Myös Helsingin lahtialueet säästyivät laaja-alaisilta
sinileväkukinnoilta. Sinilevää havaittiin Vantaanjoen ja Pikkukosken
uimarannoilla sekä merenrannoilla, mutta sinilevämäärät pysyivät
useimmiten vähäisinä.
Ekologisen luokituksen mukaan Vantaanjoen tila on tyydyttävä, mutta
Kytäjoen alueella ja Keravanjoen yläjuoksulla on saavutettu jo hyvä
ekologinen tila. EU:n tavoitteena on vesien hyvä ekologinen tila vuonna
2015, mutta siihen ei Vantaanjoen osalta todennäköisesti päästä.
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Vantaanjokea rehevöittävät fosfori ja typpi, joita tulee jätevesistä ja
maataloudesta. Myös puhdistamatonta jätevettä on päässyt jokeen
sateilla ja tulvilla, mikä on ollut ongelmana etenkin Riihimäellä.
Tilanteen pitäisi parantua, sillä Riihimäen jätevedenpuhdistamolla on
valmistunut laajennus, jonka pitäisi taata, että kevättulvat eivät enää
aiheuta viemäreiden tulvimista.
Rakennusvirasto kunnostaa Viikissä sijaitsevaa Saunapellonpuiston
lampea, joka kärsii erittäin tiheän kalakannan aiheuttamasta
ylirehevyydestä. Vuonna 2014 lampeen tuotiin ahvenia, jotka söivät
kalanpoikasia. Lisäksi lammella järjestettiin useita onkimistapahtumia
lähinnä koululaisille. Ympäristökeskus seurasi lammen veden laatua.
Ympäristökeskus koulutti pääkaupunkiseudun kaupunkien virkamiehiä
hulevesien hallinnassa ja hulevesiä koskevan yhteistyön
kehittämisessä. Lisäksi ympäristökeskus avusti
rakennusvalvontavirastoa rakentamiseen liittyvän hulevesiohjeen
tekemisessä. Hulevesiasiat olivat myös keskeisesti esillä kaupungin
viherkattostrategian valmistelussa.
Helsinki rakentaa luonnonmukaisen hulevesirakenteen PohjoisPasilaan Maunulanpuistoon kevään 2015 aikana. Rakenne puhdistaa
muun muassa raskasmetalleja ja ravinteita Maaliikennekeskuksen ja
Metsäläntien hulevesistä ennen niiden johtamista Haaganpuroon, joka
on lohi- ja siikapitoinen vesistö. Metsäläntien alittavasta nykyisestä
hulevesirummusta tulevat hulevedet johdetaan uudella putkella
ulkoilureitin pohjoispuolelle kivettyyn viivytysaltaaseen. Sen jälkeen
hulevesi johdetaan puhdistaviin biosuodatusaltaisiin, joissa
suodatusmateriaaleina käytetään tulvaniittyä ja kosteikkokasveja sekä
niiden alla useampia hiekkakerroksia.
Luonnon ja maaperän suojelu
Luonnon ja monimuotoisuuden suojelu
Luonnonhoidossa noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymiä
luonnonhoidon ja LUMO-ohjelman (Helsingin luonnon
monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma vuosille 2008–2017)
tavoitteita sekä yleisten töiden lautakunnan hyväksymää Helsingin
luonnonhoidon linjausta. LUMO-ohjelman toteutus etenee hyvin.
Kaikista toimenpiteistä yli 80 prosenttia on käynnistynyt ja osa on jo
valmistunut. Ilmastonmuutoksen vaikutukset korostavat luonnon
monimuotoisuuden turvaamiseksi suunniteltujen toimenpiteiden
tärkeyttä.

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

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

11/2015

66 (418)

Ryj/12
17.06.2015

Luontotietojärjestelmä (LTJ) on nyt osa Helsingin karttapalvelua
(http://kartta.hel.fi), mikä mahdollistaa mobiilikäytön sekä muiden
aineistojen tarkastelun luontotietojen kanssa päällekkäin.
Helsingin luontoarvojen tunnettuuden ja luonnon virkistymiskäyttö
lisäämiseksi luotiin uusi Helsingin luontoon! -esitesarja, jonka
ensimmäinen osa, Uutelan ulkoilualue, ilmestyi vuonna 2014.
Uuden luonnonsuojeluohjelman ja metsäverkoston luonnoksessa
esitetään noin 50 uuden luonnonsuojelualueen perustamista ja
suojelualueiden yhteispinta-alan lähes kaksinkertaistamista.
Vanhankaupunginlahden lintuvesi -Natura 2000 -alueelle laadittiin
hoito- ja käyttösuunnitelman 2015–2024 luonnos, johon liitettiin
mukaan kaksi uutta, rauhoitettavaa kohdetta: Pornaistenniemen
tervaleppälehto ja Mölylän metsä.
Myllypuron Alakivenpuistossa kasvavalle idänmasmalolle (Anthyllis
vulneraria ssp. polyphylla) laadittiin hoitosuunnitelma. Idänmasmalo on
äärimmäisen uhanalainen, erityisesti suojeltava ja rauhoitettu laji.
Vanhankaupunginlahden linnustoseurannassa havaittiin uusina
pesimälajeina laulujoutsen ja kanadanhanhi.
Luoteis-Helsingistä löytyi inventoinnissa 12 liito-oravan elinpiiriä, kuusi
Keskuspuiston alueelta ja kuusi puiston länsipuolelta.
Kääpäselvityksessä havaittiin peräti viisi Helsingille uutta lajia, joista
yksi on Suomellekin uusi. Kaikkiaan selvitysalueilla havaittiin 116
kääpälajia. Helsingin lahopuustoisilla virkistysmetsillä on eteläisen
kääpälajiston suojelussa jopa valtakunnallista merkitystä.
Helsingin kalkkikalliot inventoitiin ja yli 10 prosentin kalkkipitoisuus
löytyi 36 kohteesta, joista valtaosa sijaitsee Laajasalossa ja
Vuosaaressa. Kalkkipitoiset kalliot muodostavat biologisesti arvokkaita
ja uhanalaisia elinympäristöjä.
Helsingissä on monimuotoinen luonto. Maapinta-alasta 2,1 prosenttia
ja vesipinta-alasta 0,5 prosenttia on luonnonsuojelulailla suojeltua.
Luonnonsuojelualueita on 52. Jos myös suojellut luontotyypit,
lajisuojelukohteet ja luonnonsuojelulailla rauhoittamattomat Natura
2000 -alueet, lasketaan mukaan, on suojelupinta-ala maapinta-alasta
3,5 prosenttia ja vesipinta-alasta 1,0 prosenttia.
Luonnonsuojelualueiden ongelmana on lisääntyvästä virkistyskäytöstä
aiheutuva kuluneisuus.
Kestävää kaupunkisuunnittelua
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on ollut kehittämässä ja pilotoimassa
kaavoituksen ekotehokkuuden työkalua sekä osallistunut aktiivisesti
viherkattolinjauksen valmisteluun. Hulevesien hallintaa ja
viherkattomääräyksiä on toteutettu muun muassa asemakaavoissa.
Östersundom-projekti osallistui vuonna 2014 alkaneeseen kaupungin,
Helen Oy:n ja VTT:n CITYOPT-yhteishankkeeseen, jossa kehitetään
suunnittelijoiden käyttöön sovellusta helpottamaan kaavoitettavalle
alueelle soveltuvien energiaratkaisujen valintaa. Östersundomissa
tavoitteena on optimoida lämpövarastojen sijainti ja koko sekä valita
parhaat teknologiset varastoratkaisut. Työkalu auttaa vertailemaan,
millaisia kustannus- ja päästövaikutuksia erilaisilla toteutusratkaisuilla
on. Kustannuslaskelmissa otetaan huomioon maan arvon vaikutus
kannattavuuteen. Östersundomin yhteisessä yleiskaavassa on myös
tutkittu edellytyksiä mittavalle aurinkoenergian hyödyntämiselle.
Karhusaaren kaavarungon laadinnassa on noudatettu kestävän
suunnittelun periaatteita. Riittävä tiiviys, alueellinen lämmöntuotanto,
uusiutuvien energialähteiden käytön mahdollistaminen,
energiatehokkuus, laadukkaat virkistyspalvelut, tulviin varautuminen
sekä hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta ovat olleet
suunnittelun keinoja varauduttaessa ilmastonmuutokseen sekä
pyrittäessä hillitsemään sitä. Näihin liittyen Karhusaareen laadittiin
vuonna 2014 hulevesien hallintasuunnitelma, julkisten ulkotilojen
yleissuunnitelma sekä alue-energiamalli.
Pilaantuneiden maiden kunnostaminen
Merkittävimpiä kunnostuskohteita olivat pääosin asuinkäyttöön
muutettavat Pasilan entinen konepaja-alue sekä satamakäytöstä
vapautuneet Kalasataman ja Jätkäsaaren alueet. Käsittelyyn tai
loppusijoitukseen siirrettyjen maa-ainesten määrä on vähentynyt viime
vuosina. Kaivettuja pilaantuneita maa-aineksia käytettiin hyväksi joko
täytöissä rakennusalueilla, lähinnä puistojen pohjarakenteisiin, tai
kaatopaikoilla.
Myös pilaantuneiden alueiden ja kaatopaikkojen kunnostuksesta
syntyvät kustannukset ovat alentuneet viime vuosina. Vuoden 2014
aikana toiminta keskittyi aiempia vuosia enemmän pilaantuneiden ja
pilaantuneiksi epäiltyjen kohteiden tutkimiseen ja
kunnostussuunnitteluun. Taloudellisen tilanteen vaikutus näkyi
rakennusalalla muun muassa kohteiden käynnistymisen
viivästymisenä. Lisäksi pilaantuneen maan kunnostus on viime vuosien
aikana entistä enemmän siirtynyt riskinarvioon perustuvaan
kunnostukseen, jossa kohteesta poistetaan vain riskiä aiheuttavat ja
rakentamisen vuoksi poistettavat pilaantuneet maat. Poistettavan
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pilaantuneen maan määrän väheneminen ei poista alueiden
tutkimustarvetta, vaan tutkimus- ja jälkiseurantatarve lisääntyy
menetelmää käytettäessä.
Vuonna 2014 rakennusviraston kohteista ei toimitettu ylijäämämassoja
ulkopuolisiin vastaanottopaikkoihin. Kaikki maat hyötykäytettiin omissa
kohteissa tai otettiin välivarastoon odottamaan myöhempää käyttöä.
Vuonna 2014 vastaanottopaikkoihin vietiin ylijäämämassoja 4 904 m3
ja vuonna 2010 määrä oli 350 000 m3.
Hankinnat, jätteet ja materiaalitehokkuus
Kaupungin ympäristöpolitiikan kunnianhimoiset tavoitteet koskevat
kaikkien hallintokuntien hankintoja, ei vain keskitettyjä hankintoja.
Vuonna 2013 perustettu hankintojen ympäristöverkosto on tiivistänyt
yhteistyötä ja tiedon vaihtoa kaupungin hankinnoista vastaavien
kesken. Ryhmä on työstänyt muun muassa rajauksia ja määrittelyjä
ympäristökriteerien käytölle Helsingin julkisissa hankinnoissa sekä
hankintojen seurantaa. Vuonna 2014 käynnistettiin pääkaupunkiseudun
yhteistyö kestävien hankintojen edistämiseksi ja toteutettiin konsulttityö,
jossa pyrittiin löytämään uusia ympäristökriteerejä Staran,
rakennusviraston, opetusviraston ja nuorisoasiankeskuksen keskeisiin
hankintaryhmiin. Vuonna 2015 tullaan laatimaan Helsingin kestävien
hankintojen opas, jossa hyödynnetään konsulttityön tuloksia laajemmin
ja esitetään konkreettisia ohjeita ja esimerkkejä ympäristökriteerien
käyttömahdollisuuksista erilaisissa hankinnoissa. Helsinki on
osallistunut myös SYKE:n koordinoimaan cleantech-hankinnat hankkeeseen, jossa muun muassa selvitetään Iso-Roobertinkadun
mahdollisuuksia cleantech-hankintoihin kadun peruskorjauksen
yhteydessä.
Ympäristönäkökulman huomioiviksi kilpailutuksiksi katsotaan ne, joissa
ympäristönäkökulma on mukana joko pakollisissa vaatimuksissa tai
tarjousten vertailukriteereissä. Yhteishankintaprosesseissa käytettyjä
ympäristökriteerejä ovat muun muassa ympäristömerkin vaatimukset,
luomu, elinkaarikustannukset, monikäyttöisyys, käyttöikä,
energiankulutus ja polttoaineen kulutus ja päästöluokat.
Monet hallintokunnat hankkivat vain hankintakeskuksen kilpailuttamia
tuotteita tai palveluita, mutta osa hallintokunnista kilpailuttaa tuotteita ja
erityisesti palveluja myös itse. Ympäristökriteerien käyttö
kilpailutuksissa ja hankinnoissa on lisääntynyt. Kriteerejä ovat muun
muassa energiatehokkuus, ympäristömerkin kriteerit,
materiaalitehokkuus, jätteiden lajittelu ja jätteiden vähentäminen,
elinkaarikustannukset, ympäristöjärjestelmä tai vastaava,
kemikaaliturvallisuus, geenimuuntelematon raaka-aine, luomu,
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vähäpäästöisyys, monikäyttöisyys, kierrätettävyys, melutaso sekä
erityisosaaminen esimerkiksi energia- ja elinkaarisuunnittelun sekä laskennan osa-alueilla.
Hankintakeskus oli edelleen aktiivisesti mukana kansainvälisessä
hankintojen kestävän kehityksen yhteistyössä. Helsingin kaupunki on
jäsenenä kansainvälisen paikallishallintojen yhteistyöjärjestö ICLEI:n
kestävien hankintojen Procura+-kampanjassa.
Jäteraportointia kehitetään kaupunkikohtaisen tiedon saamiseksi. Työtä
koordinoi kaupungin sisäinen jäteverkosto. Tavoitteena on saada
kattavasti tiedot eri jätehuoltoyrityksiltä kaupunkiorganisaation
tuottamista jätteistä ja pystyä jakamaan tietoa myös esimerkiksi Pakkijärjestelmän kautta.
Pääkaupunkiseudulla syntyy vuosittain noin 5-6 miljoonaa tonnia
jätettä, josta kotitalouksien osuus on noin 350 000 tonnia. Vuonna 2013
seudun asukkaat tuottivat henkilöä kohden kotitalousjätettä
keskimäärin 318 kiloa.
Vuonna 2014 käynnistyi Vantaan Långmossebergenissa uusi
jätevoimala, joka hyödyntää energiantuotannossa kaiken
pääkaupunkiseudulla syntypaikkalajittelun jälkeen jäävän sekajätteen.
Jätevoimala tuottaa sähköä 600 GWh ja lämpöä 920 GWh vuodessa.
Polttoaineena on HSY:n ja Rosk´n Roll Oy:n toimittama lajiteltu
sekajäte sekä maakaasu, joka lisää energiatehokkuutta.
Jätevoimalan käyttöönoton seurauksena Ämmässuon kaatopaikalle
sijoitettavan jätteen määrä on vähentynyt merkittävästi, mutta siellä on
aloitettu poltossa syntyvän kuonan vastaanotto ja välivarastointi sekä
tuhkan stabilointi uudella tuhkan käsittely- ja loppusijoitusalueella.
Jätkäsaaressa ja Kalasatamassa on otettu käyttöön jätteen
putkikeräysjärjestelmät. Samanlainen järjestelmä rakennetaan myös
Kruunuvuorenrantaan. Järjestelmässä asiakkaat lajittelevat jätteet
sekajätteeseen, biojätteeseen, paperiin ja kartonkiin ja vievät jätteet
vastaaviin keräyspisteisiin. Keräyspisteet tyhjentyvät automaattisesti
keräysaseman jätekontteihin. Kuorma-autot noutavat täydet jätekontit
keräysasemalta ja kuljettavat jätteet jatkokäsittelyyn. Keskitetty keräys
vähentää muun muassa liikenteen päästöjä ja melua.
Kaupunginjohtajan asettama, maamassoja koordinoivan työryhmä sai
valmiiksi pilaantumattomien kaivumaiden hyödyntämisen
kehittämisohjelman rakentamisessa muodostuvien ylijäämämaiden
kokonaisvaltaisen hallinnan tehostamiseksi. Työ on tuottanut tulosta,
sillä maa-aineksia ei toimitettu rakennusviraston työmailta vuonna 2014
kaupungin ulkopuolisille vastaanottajille. Vielä vuonna 2010 Helsingin
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infratyömailta toimitettiin Vantaan maankaatopaikalle 350 000 m3 maaaineksia maa-ainesjätteenä. Ylijäämämaiden hyötykäytön
tehostamisen kautta massasäästöt ovat olleet vuosina 2012–2014 noin
7 miljoonaa euroa/vuosi.
Merkittävimpiä ylijäämämaiden hyötykäyttöhankkeita ovat Vuosaaren
kaatopaikan muotoilu (massamäärä noin 500 000 m3) ja Lahdenväylän
meluvallit (massamäärä noin 150 000 milj. m3). Lisäksi rakennusvirasto
osallistuu EU-Life-hanke Absoilsiin ja Uusiomaarakentaminenhankkeeseen, joilla muodostetaan infrahankkeisiin uutta
materiaaliteknologiaa.
Ympäristötietoisuus ja -vastuullisuus
Ympäristökasvatus tavoitti kaupunkilaiset
Ympäristökasvatuksellisiin tapahtumiin osallistui vuoden 2014 aikana
lähes 103 000 kaupunkilaista eli 16,5 prosenttia helsinkiläisistä.
Ympäristökasvatuksesta vastaavat ympäristökeskus, rakennusvirasto,
nuorisoasiainkeskus, Korkeasaaren eläintarha, Pääkaupunkiseudun
Kierrätyskeskus Oy sekä tilauksesta Helsinki-Gardenia Oy. Lisäksi
työväenopistot järjestävät paljon ympäristöaiheisia kursseja. Vuoden
aikana järjestettiin muun muassa luontokouluja, luontoretkiä,
saariseikkailuja, teemaviikkoja, ympäristökoulutuksia,
koululaiskonferenssi sekä ympäristöaiheisia yleisötapahtumia,
kevätsiivoustapahtumia ja puistokävelyitä.
Suosituimpia retkiä olivat Täydenkuun rupikonnat Harakan saarella,
Viikin pääsiäislinnut, Lintujen syysmuutto Viikissä ja Viikin luonto
äitienpäivänä. Harakan saarella aloitettiin uudet ilmaiset, tunnin
mittaiset sunnuntaiopastukset saaresta ja sen luonnosta. Eniten yleisöä
keräsivät 125-vuotisjuhlia viettävä Korkeasaaren Kissojen yö ja
Pääsiäissaari-tapahtumat (yhteensä yli 30 000 kävijää).
Kevätsiivoustalkoisiin osallistui puolestaan lähes 24 000 kaupunkilaista.
Keskuspuistossa järjestettiin ensimmäistä kertaa Keskuspuistovaellus,
joka keräsi huimat 2 500 osallistujaa.
Ilmasto ja energianeuvonta
Ilmasto- ja energianeuvonta tavoitti vuonna 2014 yhteensä lähes 150
000 kaupunkilaista eli 24,1 prosenttia helsinkiläisistä.
Keskeisimpiä energia- ja ilmastoneuvojia ovat Helen Oy,
rakennusvirasto, ympäristökeskus, Ilmastoinfo sekä HSL. Energia- ja
ilmastoneuvontaa annetaan sekä paikan päällä ja tapahtumissa että
Internetin ja puhelimen välityksellä.
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Helen Oy kannusti kaupunkilaisia energiansäästöön. Energiatorilla kävi
vuoden aikana yli 2 000 koululaista, 1 300 aikuisryhmäkävijää ja noin
500 kävijää avoimissa yleisötapahtumissa, kuten valaistuksen
teemapäivässä. Yksittäisiä kävijöitä neuvonnassa oli 3 000. Lisäksi
voimalaitoksilla kävi yli 300 koululaista tutustumassa
energiantuotantoon.
Rakennusviraston Energiaa tokaluokkalaisille -kampanjassa toimitettiin
kouluille tuttuun tapaan laaja tietopaketti lähes 700 oppilaalle ja
opettajalle.
Ilmastoinfo oli mukana useissa tapahtumissa, muun muassa
Kierrätystehdas- ja Maailma kylässä -tapahtumissa. Pyöräilytapahtumia
oli vuoden aikana monia, pyöräaamiaisista sähköpyörätapahtumaan.
Energia-asioista viestittiin keväällä Aurinkosähkö kotiin -kampanjan ja
syksyllä Energiansäästöviikolla alkaneen Valaise viisaasti - Säästä nyt kampanjan keinoin.
HSL:n kummikouluohjelmassa toteutettiin liikkumissuunnitelma
kymmenelle koululle, jonka lisäksi Matkakummi vieraili kymmenissä
kouluissa ja kertoi viisaasta liikkumisesta. Lisäksi HSL houkutteli
kampanjalla uusia työpaikkoja työsuhdematkalipun käyttäjiksi ja teki
tunnetuksi työnantajille suunnattuja palveluitaan.
Ympäristöriskit
Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt lisääntyvät ja ilmasto
muuttuu vaikeammin ennakoitavaksi. Myös Suomessa on viime
vuosina ollut esimerkiksi enemmän myrskyjä ja tulvia kuin normaalisti.
Öljyvahingon riski on suuri Itämerellä, joka on yksi maailman
haavoittuvimmista ja ruuhkaisimmista merialueista.
Ilmastonmuutoksen sopeutumisen toimet on hajautettu usealle eri
hallintokunnalle ja useat eri toimenpideohjelmat edistävät
sopeutumistoimia. Muun muassa Helsingin kaupungin
hulevesistrategiassa, tulvastrategiassa, LUMO-ohjelmassa ja Helsingin
luonnonhoidon linjauksissa on toimenpiteitä ilmastonmuutokseen
sopeutumiseksi.
Helsingin kaupungin koordinoima Ilmastonkestävä kaupunki – työkaluja
suunnitteluun (ILKKA) -hanke päättyi lokakuussa 2014. Hankkeen
tuotteet koottiin Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluoppaaksi.
Opas sisältää erilaisia työkaluja, jotka tukevat ilmastonmuutokseen
sopeutumisen suunnittelua. Työkalujen lisäksi oppaasta löytyy parhaita
sopeutumiskäytäntöjä Suomesta ja ulkomailta sekä selvityksiä ja
raportteja ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja siihen sopeutumisesta.
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Ilmastonmuutokseen sopeutumista edistettiin myös osana
jokapäiväistä työtä, kuten pitämällä ulkoilualueet hoidettuina ja
elinvoimaisina. Hulevesi- ja tulvatyöryhmät lopettivat toimintansa
vuoden 2014 lopussa.
Helsingin öljyntorjuntavalmiutta kehitettiin ja vakautettiin aktiivisesti ja
öljyntorjunnan koulutus oli aktiivista koko avovesikauden ajan.
Santahaminan öljyntorjuntavarikolle sijoitettuja kalustollisia valmiuksia
parannettiin muun muassa parantamalla öljypuomien
ankkurointivarustuksia ja varastointijärjestelyjä.
Pelastuslaitos osallistui aktiivisesti öljyntorjuntavalmiuksien
kehittämiseen myös kansallisesti ja kansainvälisesti SYKE:n, YM:n ja
Rajavartiolaitoksen kanssa tehtävissä yhteistyöhankkeissa.
Pelastuslaitos on mukana Interspill 2015 ja EU PREDICT -hankkeissa
asiantuntijana rannikon ja saariston alueella tapahtuvaan torjuntaan
sekä öljyonnettomuuksien seurannaisvaikutuksiin liittyen.
Korkeasaaren eläinlääkäri nimettiin öljyonnettomuuksien osalta WWF:n
vastuueläinlääkäriksi. Vastuutehtävän toimet liittyvät
öljyonnettomuuksiin varautumiseen.
Ympäristötalous
Helsingin ympäristökulut, poistot ja HSY:n osuudet mukaan lukien,
olivat yhteensä 191 miljoonaa euroa (+1 % vuodesta 2013). HSY:n
vesihuollon osuus oli 15 miljoonaa euroa, HSY:n jätehuollon osuus 42
miljoonaa euroa ja HSY:n seutu- ja ympäristötiedon osuus 0,5
miljoonaa euroa. Helsingin kaupungin omaan toimintaan perustuvat
ympäristökulut olivat 134 miljoonaa euroa (-1 % vuodesta 2013).
Helsingin kaupungin omasta toiminnasta aiheutuneet ympäristökulut
olivat 2,9 prosenttia kaupungin kaikista toimintakuluista ja 216 euroa
asukasta kohden (221 euroa vuonna 2013). Suurimmat kuluerät
kaupungille olivat ympäristöperusteiset sähkö- ja polttoaineverot (24
%), alueiden puhtaanapidon ja jätehuollon (22 %) sekä
ilmastonsuojelun (13 %) aiheuttamat kulut.
Helsingin ympäristöinvestoinnit, HSY:n osuudet mukaan lukien, olivat
97 miljoonaa euroa (+54 % vuodesta 2013), josta HSY:n vesihuollon
jätevesien puhdistukseen liittyvät investoinnit muodostivat 16 miljoonaa
euroa ja HSY:n jätehuollon investoinnit 11 miljoonaa euroa. Helsingin
kaupungin ympäristöinvestoinnit olivat yhteensä 64 miljoonaa euroa,
mikä oli 2,4 prosenttia kaupungin kaikista
käyttöomaisuusinvestoinneista. Kaupungin ympäristöinvestoinnit
kasvoivat 127 prosenttia edellisvuodesta, mitä selittää ennen kaikkea
tarkentunut raportointi ilmasto ja ympäristöystävällisen liikkumisen
investoinneissa sekä ilmastoinvestointien kasvu.
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Helsingin ympäristötuotot, HSY:n osuudet mukaan lukien, olivat 113
miljoonaa euroa (+0,4 % vuodesta 2013). HSY:n
jätevedenpuhdistuksen tuotot muodostivat 57 miljoonaa euroa ja HSY:n
jätteen kuljetusmaksut sekä käsittelymaksut 49 miljoonaa euroa.
Helsingin kaupungin omat ympäristötuotot olivat 8,0 miljoonaa euroa
ollen 0,5 prosenttia kaupungin kaikista toimintatuotoista. Kaupungin
suurimmat ympäristötuotot tulivat Korkeasaaren eläintarhan
pääsylipputuloista sekä alusten jätemaksuista ja romumetallin
myynnistä.
Tilinpäätökseen tehtyjen pakollisten varausten ja ympäristövastuiden
arvo oli 31.12.2014 yhteensä 28,1 milj. euroa. Vastuut koskivat
varautumista pilaantuneen maaperän käsittelyyn sekä kaatopaikkojen
jälkihoitoa.
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Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
Johanna Af Hällström, ympäristösuunnittelija, puhelin: 310 32044
johanna.afhallstrom(a)hel.fi

Liitteet
1

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2014

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 01.06.2015 § 580
HEL 2014-014576 T 11 00 01

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin
ympäristöraportin vuodelta 2014.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

11/2015

74 (418)

Ryj/12
17.06.2015

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
Johanna Af Hällström, ympäristösuunnittelija, puhelin: 310 32044
johanna.afhallstrom(a)hel.fi
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§ 170
Käräjäoikeuden lautamiehen valinta
HEL 2015-001320 T 00 01 06

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
 myöntää Jussi Ristilälle vapautuksen käräjäoikeuden
lautamiehen tehtävästä sekä
 valita Nina Hurun käräjäoikeuden lautamieheksi toukokuun 2017
lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet
1

Jussi Ristilän eronpyyntö

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut
Helsingin käräjäoikeus

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Jussi Ristilä pyytää 27.4.2015 vapautusta käräjäoikeuden lautamiehen
tehtävästä.
Kaupunginvaltuusto valitsi 13.2.2013 (36 §) Jussi Ristilän
käräjäoikeuden lautamieheksi kaupunginvaltuuston toimikauden ajaksi.
Käräjäoikeuden lautamiehen tehtävistä vapautettavien tilalle valitaan
uudet lautamiehet toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet
1

Jussi Ristilän eronpyyntö

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut
Helsingin käräjäoikeus

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 25.05.2015 § 555
HEL 2015-001320 T 00 01 06

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää
 myöntää Jussi Ristilälle vapautuksen käräjäoikeuden
lautamiehen tehtävästä sekä
 valita Nina Hurun käräjäoikeuden lautamieheksi toukokuun 2017
lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
Esittelijä
vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Sutinen
Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi
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§ 171
Nuorisotoimen johtosäännön uudistaminen
HEL 2015-004371 T 00 01 00

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
hyväksyä nuorisotoimen johtosäännön kuulumaan liitteen 1.
mukaisesti.
Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että johtosääntö tulee voimaan
1.1.2016 lukien ja että johtosäännön täytäntöönpanemiseksi
tarpeellisiin toimiin voidaan ryhtyä ennen johtosäännön voimaantuloa.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti kumota 27.11.2002 hyväksytyn
nuorisotoimen johtosäännön 1.1.2016 lukien.
Käsittely
Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että
keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen
olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi
puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa
kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle.
Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi
puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli
valtuutettu Helena Kantola valtuutettu Nina Hurun kannattamana
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian
kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että alueellisten
työyksiköiden perustamista ja niiden budjetointia koskeva päätösvalta
käy ilmi johtosäännöstä.
Palautusehdotus:
Helena Kantola: Kaupunginvaltuusto palauttaa nuorisotoimen
johtosäännön uudelleen valmisteltavaksi niin, että alueellisten
työyksiköiden perustamista ja niiden budjetointia koskeva päätösvalta
käy ilmi johtosäännöstä.
Selonteko myönnettiin oikeaksi.
4 äänestys
Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului
seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei
voittaa, on valtuutettu Helena Kantolan palautusehdotus hyväksytty.
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JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto palauttaa nuorisotoimen
johtosäännön uudelleen valmisteltavaksi niin, että alueellisten
työyksiköiden perustamista ja niiden budjetointia koskeva päätösvalta
käy ilmi johtosäännöstä.
Jaa-äänet: 69
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry
Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola,
Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku
Ingervo, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Jukka Järvinen, Tarja Kantola,
Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Vesa
Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Timo
Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Jouko Malinen,
Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi
Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom,
Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa
Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas
Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka
Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Lea
Saukkonen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo
Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale,
Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki
Ei-äänet: 10
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen,
Seppo Kanerva, Helena Kantola, Sari Mäkimattila, Mika Raatikainen,
Pertti Villo
Tyhjä: 1
Harri Lindell
Poissa: 5
Zahra Abdulla, Jussi Chydenius, Eero Heinäluoma, Päivi Lipponen,
Osku Pajamäki
Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet
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1
2
3
4
5
6
7
8

Nuorisotoimen johtosääntö
Voimassa oleva johtosääntö (Kvsto 27.11.2002)
Johtosääntöjen vertailu
Nuorisolautakunnan esityksen listateksti
Nuorisotoimi, organisaatiokaavio
Nuorisotoimi, aluejako
Sääntötoimikunnan lausunto
Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Nuorisolautakunta päätti kokouksessaan 23.4.2015 esittää
nuorisotoimen johtosäännön uudistamista. Lautakunnan esityslistalla
on seikkaperäisesti kuvattu uudistuksen tavoitteita ja valmistelua ja
seuraava esittely perustuu pitkälti lautakunnan listatekstiin.
Lautakunnan esitykseen on tehty joitain vähäisiä kielellisiä
tarkennuksia ja yksi muutos, joka koskee johtosääntöehdotuksen 7
§:ää, osastojen toimialaa. Alueellisille osastoille esitetyt nuorisotyölliset
vastuualueet on lautakunnan ehdotuksesta poiketen koottu omaksi
momentikseen. Vastuualueet on säilytetty ennallaan, mutta niiden
sijoittumisesta eri osastoille päättää ehdotuksen mukaan lautakunta.
Ehdotettu uusi johtosääntö on liitteenä 1., voimassa oleva johtosääntö
liitteenä 2. ja johtosääntöjen vertailu liitteenä 3.
Organisaatiouudistuksen tausta ja tavoitteet
Nuorisoasiainkeskuksella on oma roolinsa koko kaupungin
kehittämisessä. Tätä roolia on vielä tarkennettava ja vahvistettava niin,
että nuorten tarpeet ja näkökulmat tulevat otetuksi riittävän
painokkaasti huomioon. Kaupungin väestömäärän kasvu yhdistettynä
kiristyvään kuntatalouteen tarkoittaa, että myös nuorisotyössä on
löydettävä tapoja tehdä asioita uusilla tavoilla. Myös kaupungin
sisäinen eriarvoistuminen korostaa muutoksen tärkeyttä. Kun toimintaa
kohdennetaan tukea enemmän tarvitseville alueille, niin nuorisotoimen
on löydettävä uusia tapoja toteuttaa nuorisotyötä muilla alueilla. Näiden
uusien tapojen on oltava laadukkaita ja kustannustehokkaita.
Nuorisoasiainkeskus näkee, että tehokkaat ja toimivat palvelut tulee
rakentaa yhdessä Helsingin asukkaiden ja helsinkiläisten järjestöjen
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kanssa. Nuorisoasiainkeskus katsoo, että laajan osallisuuden kautta
löydetään kunkin alueen tarvitsemat työmuodot. Palveluostoilla ja
avustuksilla täydennetään nuorille tarjolla olevia mahdollisuuksia.
Nuorisolautakunnan päättämät kumppanuuksien ja kilpailutusten
periaatteet edellyttävät nykyisten kumppanuussopimusten irtisanomista
ja uusien neuvottelua siten, että uudet sopimukset astuvat voimaan
syksyllä 2016.
Nuorisoasiainkeskuksen uusi suunta tarkoittaa, että kaikille nuorille
riippumatta asuinalueesta taataan mahdollisimman samanlaiset
mahdollisuudet olla ja tehdä sitä mitä he haluavat ja tarvitsevat.
Tosiasiallinen tasa-arvo edellyttää, että eri puolilla kaupunkia noita
samoja mahdollisuuksia taataan keskenään erilaisilla tavoilla ja että
tehdään enemmän niiden kanssa jotka tarvitsevat enemmän.
Organisaatiouudistusta ohjaavat seuraavat ajatukset:
1. Alueellisuus
Nuorisotyön perustaso jatkossa on asuinalue. Nuorisotyö on mukana
parantamassa nuorten kiintymistä Helsinkiin. Avoin nuorisotalotyö on
yksi alueellisen työn keino muiden joukossa. Kulttuurisella nuorisotyöllä
nuoret jättävät kädenjäljen asuinalueisiin. Alueellisten tarpeiden
tunnistamisessa kuullaan nuoria laajasti. Palvelut toteutetaan yhdessä
kuntalaisten kanssa.
2. Yhteispalvelut
Nuorisoasiainkeskus lisää yhteistyötä kantakaupungissa sekä
liikenteen solmukohdissa muiden kaupungin hallintokuntien sekä
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhä merkittävämpi osuus
toiminnasta toteutetaan yhteisissä tiloissa. Vuonna 2015 avattava
usean hallintokunnan yhteinen Ohjaamo-hanke on esimerkki
uudenlaisesta yhteistyön tavasta. Erityisesti yhteistyön lisääminen
näkyy kulttuurisessa nuorisotyössä ja Helsingin keskustassa.
3. Eriarvoisuuden torjuminen
Nuorisotyö suunnataan jatkossakin kaikille nuorille, ja sen lähtökohtana
ovat nuoren vahvuudet ja kasvun ajatus. Nuorisoasiainkeskus torjuu
eriarvoistumista tekemällä kohdennetusti työtä heikossa asemassa
olevien kanssa, lisäämällä työtä vähemmistöjen osallisuuden
vahvistamiseksi sekä tekemällä sellaisia kaikille avoimia palveluita,
jotka hyödyttävät eniten heikossa asemassa olevia. Tehokas tapa
torjua eriarvoisuutta on sijoittaa koko kaupungille vetovoimaisia
toimintoja sellaisille alueilla, jotka tarvitsevat nostetta. Onnistuessaan
nuorisotyö avartaa nuorten näkemyksiä siitä, miten erilaisia nuorten
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lähtökohdat voivat olla. Tämä näkökulmien avartuminen luo puolestaan
pohjaa myönteiselle yhdenvertaisuudelle.
4. Tietoperustaisuus
Helsingin kokoisessa kaupungissa nuorisotyön suunnittelu edellyttää
ajankohtaista ja monipuolista tietoperustaa. Nuorisoasiainkeskus
kasvattaa profiiliaan nuorten elämän asiantuntijana.
Nuorisoasiainkeskus käyttää ja tuottaa tietoa omaan ja muiden
käyttöön. Vuonna 2014 avattu nuorten hyvinvointikertomus on
tietoperustaisuuden pääalusta.
Johtosäännön valmistelu
Ehdotus uudeksi johtosäännöksi on valmisteltu kaupungin
sääntötoimikunnan hyväksymän mallijohtosäännön (2.11.2012)
periaatteiden mukaisesti.
Nuorisotoimenjohtaja nimesi 19.12.2014 ohjausryhmän johtosääntö- ja
organisaatiouudistuksen valmistelun tueksi. Ohjausryhmään kuuluvat
nuorisotoimenjohtaja, alueellisten palvelujen osastopäällikkö,
kulttuurisen nuorisotyön toimiston toimistopäällikkö, hallintopalvelujen
osastopäällikkö, kehittämispäällikkö sekä JHL:n, Jytyn ja Jukon
edustajat. Ohjausryhmä on kokoontunut kuusi kertaa. Ohjausryhmä
jatkaa työskentelyään ainakin kevään 2015 loppuun saakka.
Samalla nuorisotoimenjohtaja nimesi organisaatiouudistuksen sisäiset
valmisteluryhmät, jotka ovat raportoineet työstään ohjausryhmälle.
Henkilöstön osallistaminen ja kuuleminen johtosääntöuudistuksesta
Johtosääntö- ja organisaatiouudistuksen yhteydessä henkilöstöä on
kuultu laajasti ja monipuolisesti. Viraston henkilöstötoimikunta on
käsitellyt uudistusta useassa eri kokouksessa.
Nuorisolautakunnan esityslistalla on yksityiskohtainen kuvaus
henkilöstön kuulemisesta. Lautakunnan esityslista on liitteenä 4.
Ehdotus uudeksi organisaatioksi
Nykyisestä toiminnoittain jäsennetystä organisaatiosta luovutaan.
Alueellisten palvelujen osasto, keskitettyjen palvelujen osasto ja
hallinnollisten palvelujen osasto lakkautetaan tulosyksikköinä.
Nykyisen kolmen osaston mallin tilalle perustetaan neljään osastoon
rakentuva aluejakoon pohjautuva organisaatio, jossa vastuut ja
resurssit jaetaan alueellisiksi osastoiksi. Tavoitteena on ollut luoda
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matala ja selkeä linjaorganisaatio. Tulevat toiminnalliset yksiköt
sijoittuvat suoraan osastopäällikön alaisuuteen.
Nykyisessä organisaatiossa toiminnallisten osastojen rakenne
poikkeaa toisistaan. Alueellisten palvelujen osastossa kaikki
nuorisotyöyksiköt ovat suoraan osastopäällikön alaisuudessa. Sen
sijaan keskitettyjen palvelujen osastossa on osastopäällikön alla kolme
toimistoa, joiden alla ovat toiminnalliset yksiköt. Johtamisen kannalta
alueellisten palvelujen osaston rakenne on epätarkoituksenmukainen ja
kuormittava. Uudessa organisaatiorakenteessa johtaminen ja
esimiestuki jakaantuvat tasaisemmin.
Ehdotuksessa perustetaan neljä osastotasoista tulosyksikköä: läntinen
nuorisotyön osasto, pohjoinen nuorisotyön osasto, itäinen nuorisotyön
osasto ja kehittämisosasto (johtosääntöehdotus 5 §).
Osastopäälliköt sekä muu osastojen hallinto ja suunnittelu sijoittuvat
samoihin tiloihin. Erillisiä alueelle sijoittuvia osastojen toimistoja ei
perusteta.
Läntinen nuorisotyön osasto vastaa nuorisotyöstä kaupungin länsi- ja
eteläosissa, pohjoinen nuorisotyön osasto kaupungin pohjois- ja
koillisosissa ja itäinen nuorisotyön osasto kaupungin itä- ja
kaakkoisosissa.
Kehittämisosasto vastaa nuorisotoimen strategisesta kehittämisestä,
talouden valmistelusta ja seurannasta, nuorisojärjestöjen
toimintaedellytyksistä sekä tukee nuorisotyöllisten osastojen toimintaa
hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.
Johtosääntöehdotuksen 7 §:ään on nyt lisätty uusi 5. momentti. Siinä
luetellaan nuorisotyön erityiset toiminnat, joista alueelliset osastot
kantavat vastuuta koko kaupungin alueella ja todetaan, että lautakunta
päättää niiden kohdentamisesta läntiselle, pohjoiselle ja itäiselle
nuorisotyön osastolle.
Kohdassa lueteltuja toimintoja ovat ruotsinkielinen nuorisotyö,
kulttuurinen nuorisotyö, kohdennettu nuorisotyö, nuorten ehkäisevä
päihdetyö, nuorten kansalaistoiminnan edellytyksistä huolehtiminen ja
ympäristökasvatus ja näiden toimintojen kehittäminen.
Muut kuin johtosääntöön kirjatut kehittämisvastuut määritellään
tarkemmin myöhemmin nuorisotoimenjohtajan antamalla
toimintasäännöllä.
Kaupunginhallitus toteaa, että ehdotettujen alueellisten osastojen
maantieteelliset rajat ilmenevät esityslistan liitteestä 6. Alueiden rajoista
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päättämisestä tullaan säätelemään toimintasäännössä. Tavoitteena on,
että alueet ovat nuorten määrältä ja muilta resursseiltaan suhteellisen
tasasuuruisia. Rajoihin voidaan tehdä tarkistuksia olosuhteiden
muuttuessa, esimerkiksi nuorten määrän muutosten vuoksi.
Ehdotus uudeksi johtosäännöksi
Kaupunginhallitus toteaa, että johtosääntöuudistus on tehty noudattaen
vakiintunutta johtosääntökäytäntöä. Ehdotetun johtosäännön 1 §:n
mukainen toimialan määrittely vastaa voimassaolevaa johtosääntöä
sillä lisäyksellä, että siihen on lisätty viittaus kaupunginvaltuuston
strategiaohjelmaan. Ehdotetut 2 §, Lautakunta, 3 §, Esittely ja 4 §,
Lautakunnan tehtävät, vastaavat voimassa olevaa johtosääntöä ja ne
on kirjoitettu vakiintuneeseen muotoon.
Organisaatiota koskevassa johtosääntöehdotuksen 5 §:ssä on todettu
edellä kuvatut osastot. Sen lisäksi siinä todetaan, että osastojen
toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta.
Johtamista koskevassa johtosääntöehdotuksen 6 §:ssä todetaan, että
viraston päällikkönä on nuorisotoimenjohtaja, joka johtaa viraston
toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.
Vastaavasti siinä todetaan, että osaston päällikkönä on
osastopäällikkö, joka johtaa osaston toimintaa ja vastaa siitä, että
hyväksytyt tavoitteet saavutetaan. Säännös on kirjoitettu
vakiintuneeseen muotoon.
Johtosääntöehdotuksen 7 §:ssä on määritelty osastojen toimialat edellä
kerrotun mukaisesti.
Johtosääntöehdotuksen 8 §, Viraston päällikön tehtävät, ehdotuksen 9
§, Osaston päällikön tehtävät ja 10 §, Estyneenä oleminen, vastaavat
voimassaolevaa johtosääntöä.
Johtosääntöehdotuksen 11 §:ssä määritellään viraston päällikön ja
osastopäälliköiden kelpoisuusvaatimukset. Voimassa olevan
johtosäännön mukaan viraston päälliköltä ja osastopäälliköiltä
edellytetään muiden vaatimusten ohella tuntemusta nuorisotyöstä ja
koulutusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, mutta
alueellisten palvelujen ja keskitettyjen palveluiden osastopäälliköiden
osalta myös Tampereen yliopistossa suoritettu nuorisotyön tutkinto.
Johtosääntöehdotuksessa kelpoisuusvaatimukset on määritelty
kaupungissa vakiintuneen käytännön mukaisesti. Virastopäälliköiltä ja
osastopäälliköiltä edellytetään näin ollen ylempää korkeakoulututkintoa
ja kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.
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Johtosääntöehdotuksen 12 §, Henkilökunnan ottaminen ja 13 §,
Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille, vastaavat voimassaolevaa
johtosääntöä.
Osastojen yksikköjako
Nuorisoasiainkeskukseen on tarkoitus perustaa alueellisia
nuorisotyöyksiköitä. Alustavan suunnitelman mukaan yksiköitä
perustetaan 16–20. Lautakunnan esityslistalla todetaan tältä osin, että
yksikköjen määrästä sekä eri toimipaikkojen ja toimintojen
sijoittumisesta keskustellaan vielä työyhteisöjen kanssa.
Alueellisten yksikköjen rinnalle on tarkoitus perustaa ruotsinkielisen
toiminnan yksikkö. Se sijoittuu ehdotuksessa osaksi läntistä
nuorisotyön osastoa. Ruotsinkielisen toiminnan kehittäminen ja
ruotsinkielisten nuorten oman kulttuuri-identiteetin säilyminen
nuorisotyön palveluissa turvataan muodostamalla ruotsinkielisistä
toimipaikoista oma yksikkö. Läntisen nuorisotyön osastolle sijoittuu
myös Kantakaupunki ja tapahtumat -yksikkö sekä Happi.
Kaupunginhallitus toteaa, että koska edellä mainitut yksiköt eivät ole
toimistotasoisia, säännellään niistä päättämistä viraston
toimintasäännössä. Nuorisoasiainkeskuksen tarkoituksena on päättää
yksikköihin jakautumisesta sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto on
hyväksynyt johtosäännön.
Johtosäännön edellyttämät virkojen järjestelyt
Kaupunginhallitus toteaa, että johtosääntöehdotus tuo mukanaan
virkajärjestelyjä. Nuorisoasiainkeskukseen on perustettava
johtosääntöehdotuksen 5 §:n mukaisten osastojen osastopäälliköiden
virat. Kaupunginhallitus ilmoittaa, että jos kaupunginvaltuusto
hyväksyy päätösehdotuksen, niin kaupunginhallitus tulee päättämään
johtosääntöehdotuksen mukaisista virkojen perustamisesta 1.1.2016
lukien sekä kehottamaan nuorisoasiainkeskusta julistamaan
perustettavat neljä osastopäällikön virkaa haettavaksi uuden
johtosäännön mukaisin kelpoisuusehdoin ja HAY-järjestelmän mukaan
määräytynein palkoin. Uudet virat on tarkoitus perustaa 5 602 euron
suuruisen kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Virkojen
lakkauttamista koskevat päätökset viedään kaupunginhallitukselle
päätettäväksi organisaatiouudistuksen voimaantulon yhteydessä.
Nuorisoasiainkeskuksen tarkoituksena on, että osastopäälliköille
luodaan tehtäväkierto siten, että he esimerkiksi 4-5 vuoden välein
vaihtavat vastuullaan olevaa osastoa. Tällä pyritään ehkäisemään
osastojen eriytymistä. Kaupunginhallitus näkee ehdotetussa mallissa
hyviä mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen ja toteaa, että
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osastopäällikön virkaan liittyvästä tehtäväkierrosta on mainittava jo
viranhakuilmoituksissa.
Kaupunginhallitus toteaa vielä, että johtosääntöuudistus ja siitä
seuraavat virkojen ja toimien järjestelyt on tehtävä
nuorisoasiainkeskuksen talousarvion puitteissa.
Sääntötoimikunnalla (5.5.2015) ei ollut huomautettavaa
johtosäännöstä. Sääntötoimikunnan lausunto on liitteenä 7.
Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaostolla (8.5.2015) ei ole
huomautettavaa johtosäännöstä. Lausunto on liitteenä 8.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7
8

Nuorisotoimen johtosääntö
Voimassa oleva johtosääntö (Kvsto 27.11.2002)
Johtosääntöjen vertailu
Nuorisolautakunnan esityksen listateksti
Nuorisotoimi, organisaatiokaavio
Nuorisotoimi, aluejako
Sääntötoimikunnan lausunto
Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi
Nuorisoasiainkeskus

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 25.05.2015 § 556
HEL 2015-004371 T 00 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä nuorisotoimen johtosäännön
kuulumaan liitteen 1. mukaisesti.
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Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että johtosääntö tulee voimaan
1.1.2016 lukien ja että johtosäännön täytäntöönpanemiseksi
tarpeellisiin toimiin voidaan ryhtyä ennen johtosäännön voimaantuloa.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kumota 27.11.2002 hyväksytyn
nuorisotoimen johtosäännön 1.1.2016 lukien.
18.05.2015 Pöydälle
Esittelijä
vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Sutinen
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 23.04.2015 § 34
HEL 2015-004371 T 00 01 00

Esitys
Nuorisolautakunta esitti kaupunginhallitukselle
1. ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi, että
kaupunginvaltuusto hyväksyy nuorisotoimen johtosäännön liitteen
1 mukaisesti siten, että se tulee voimaan 1.1.2016 lukien. Samalla
kumotaan nykyisin voimassa oleva kaupunginvaltuuston
27.11.2002 hyväksymä johtosääntö siihen myöhemmin tehtyine
muutoksineen samasta ajankohdasta lukien.
2. että kaupunginhallitus lakkauttaa 1.1.2016 lukien seuraavat virat:
- alueellisten palvelujen osastopäällikkö (465133)
- keskitettyjen palvelujen osastopäällikkö (465134)
- hallintopalvelujen osastopäällikkö (465135)
- kohdennetun nuorisotyön toimistopäällikkö (465128)
- kulttuurisen nuorisotyön toimistopäällikkö (465129)
- nuorten kansalaistoiminnan toimistopäällikkö (465130)
3. että kaupunginhallitus perustaa lakkautettavien virkojen tilalle
1.1.2016 lukien seuraavat virat:
- läntisen nuorisotyön osaston osastopäällikkö
- pohjoisen nuorisotyön osaston osastopäällikkö
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- itäisen nuorisotyön osaston osastopäällikkö
- kehittämisosaston osastopäällikkö
sekä muuttaa kaksi toimistopäällikön virkaa työsuhteisiksi toimiksi.
4. että kaupunginhallitus kehottaa nuorisoasiainkeskusta
julistamaan seuraavat virat haettaviksi:
- läntisen nuorisotyön osaston osastopäällikkö
- pohjoisen nuorisotyön osaston osastopäällikkö
- itäisen nuorisotyön osaston osastopäällikkö
- kehittämisosaston osastopäällikkö

Käsittely
23.04.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä muutti johtosäännön 7§ neljännen kappaleen ilmauksen
"nuorisojärjestöjen avustuksista" muotoon "nuorisojärjestöjen
toimintaedellytyksistä".
Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot
Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034
pekka.sihvonen(a)hel.fi
Tommi Laitio, nuorisotoimenjohtaja, puhelin: 310 89045
tommi.laitio(a)hel.fi
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§ 172
Vuokrausperusteet Jätkäsaaren asuinkerrostalotonteille
(Länsisatama, Jätkäsaari, tontit 20071/1-2)
HEL 2015-005194 T 10 01 01 02

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 20.
kaupunginosan (Länsisatama) asemakaavan muutokseen nro 12020
merkityt erityisasumisen (AKS) tontit 20071/1-2 tai niistä
muodostettavat tontit lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen
31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:
1
Tonttien vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana
asuinkerrosneliömetrihintana valtion korkotuen turvin rahoitettavien
vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen sekä Hitas-asuntojen
osalta 37 euroa, ja tonteille mahdollisesti toteutettavien
vapaarahoitteisten ilman Hitas-ehtoja toteutettavien vuokra- ja/tai
omistusasuntojen osalta 46 euroa.
Tonteille mahdollisesti toteutettavien julkisten palvelutilojen (esim.
päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mukaisten
tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana
kerrosneliömetrihintana 18 euroa.
Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä maanvuokraa.
Tonteille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- tai
muista vastaavista tiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista
vastaavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.
2
Tonttien vuosivuokrista peritään 80 % siltä ajalta, jona tonteille
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tonteille
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella
korkohyvitystä (korkotukea).
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Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrista peritään
valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin
asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta tonteilta
vastaavin periaattein 80 % 31.12.2020 saakka.
3
Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien
vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä
lisäehtoja. Mahdollisten Hitas-kohteiden osalta noudatetaan lisäksi
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen
hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1

Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12020

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Länsisataman Jätkäsaaren asemakaavan muutoksen nro 12020
mukaisille erityisasumisen tonteille (AKS) 20071/1-2 esitetään
vuokrausperusteiden määräämistä. Tonteilla on tarkoitus aloittaa
rakentaminen vuosina 2015 - 2016. Kaupunginhallituksen
varauspäätöksen 25.8.2014 (836 §) mukaan tonteille tullaan
toteuttamaan valtion tukemaa opiskelija-asuntotuotantoa sekä
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:n henkilöstölle
suunnattua kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa.
Vuokrausperusteiden määrittelyssä on huomioitu samalle alueelle
aiemmin vahvistetut vuokrausperusteet (Kvsto 26.2.2014, 50 §),
tonttien sijainti, alueen tonttimaan arvon nousu sekä Jätkäsaaren
alueen kehittyminen. Tällä tavoin on pyritty yhdenmukaiseen ja
johdonmukaiseen hinnoitteluun.
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Tonttien laskennallinen k-m² -hinta hintatasossa 3/2015 (ind. 1908) olisi
esitetyn mukaisesti ja eri hallinta- ja rahoitusmuodoista riippuen noin
706 - 878 euroa (ns. alennettu ARA-hinta noin 565 euroa). Tonttien
maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi
puolestaan mainitussa hintatasossa ja eri hallinta- ja rahoitusmuodoista
riippuen noin 2,82 - 3,51 euroa/as-m²/kk (ns. alennettu ARA-hinta
huomioiden noin 2,26 euroa/as-m²/kk).
Alkuvuosialennus esitetään tässä kuten aiemmissakin
vuokrausperustepäätöksissä myönnettäväksi alueen mittavasta
rakentamisesta vielä johtuvan keskeneräisyyden perusteella. Tämän
johdosta maanvuokrasta ehdotetaan perittäväksi valtion tukemissa
kohteissa 70 % ja vapaarahoitteisissa vastaavasti 80 % 31.12.2020
saakka.
Mainituissa hinta-arvioissa ei ole huomioitu tätä alkuvuosialennusta,
joka alentaa edellä mainittuja hintoja valtion tukemien kohteiden osalta
30 % ja vapaarahoitteisten kohteiden osalta 20 %.
Esittelijän perustelut
Länsisataman Jätkäsaaren rakentamisesta
Länsisataman Jätkäsaaren rakentamisen on arvioitu kestävän aina
2020-luvun loppupuolelle saakka. Jätkäsaareen kuuluville osa-alueille
on laadittu tai laaditaan alueen kehittämistä ja rakentamista varten
tarvittavat asemakaavojen muutokset. Nyt puheena olevat tontit
sijoittuvat Jätkäsaaren asemakaavan muutoksen nro 12020 mukaiselle
alueelle (Saukonlaituri, Itä). Tonteilla on tarkoitus aloittaa rakentaminen
vielä tämän vuoden puolella, joten niille on aiheellista nyt vahvistaa
vuokrausperusteet.
Varauspäätökset
Kaupunginhallitus päätti 25.8.2014 (836 §) varata tontit 20071/1 ja 2
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiölle, Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnalle sekä HUS-Kiinteistöt Oy:lle asuntohankkeiden
suunnittelua varten muun ohella seuraavin ehdoin:
- Korttelin asuinrakennusoikeus jakautuu varauksensaajien kesken
tasaosuuksin (1/3 / tontinvaraaja), elleivät varauksensaajat keskenään
toisin sovi tai kiinteistöviraston tonttiosasto toisin määrää.
- Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö ja Aalto-yliopiston
ylioppilaskunta ovat velvollisia toteuttamaan näille osoitetun
asuinrakennusoikeuden valtion tukemana opiskelija-asuntotuotantona.
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- HUS-Kiinteistöt Oy on velvollinen toteuttamaan sille osoitetun
asuinrakennusoikeuden Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
HUS:n henkilöstölle suunnattuina kohtuuhintaisina vuokra-asuntoina.
Ko. hanke on ensisijaisesti toteutettava valtion tukemana vuokraasuntotuotantona, mikäli valtion tuen saaminen hankkeelle on ARA:n
ohjeiden ja sääntöjen mukaan mahdollista.
- Varauksensaajat ovat keskenään velvollisia sopimaan hankkeiden
toteuttamisen ja hallinnoinnin kannalta tarkoituksenmukaisesta
tonttijaosta.
Asemakaavatiedot
Jätkäsaaren Saukonpaaden itäosaa koskeva asemakaavamuutos on
tullut voimaan 3.1.2014.
Kaava-alueelle sijoittuvat erityisasumisen (AKS) tontit 20071/1-2 sekä
toimitilarakennusten (KTY-1) tontti 20062/1. Tonteilla 20071/1-2
rakennusten tulee olla 3 - 8 -kerroksisia ja niiden yhteenlaskettu
rakennusoikeus on 16 800 k-m². Tonttien 20071/1-2 kerrosalasta
yhteensä vähintään 710 k-m² tulee varata kadunvarsirakennuksen
ensimmäisestä kerroksesta liike-, myymälä-, näyttely- tai muiksi
asiakaspalvelutiloiksi.
Erityisasumisen tonttien autopaikkavelvoite määräytyy niin, että se on
opiskelija-asuntoloiden osalta vähintään 1 ap/580 k-m² ja muiden
asuntoloiden osalta vähintään 1 ap/300 k-m². Autopaikat on sijoitettava
pysäköintilaitoksiin eikä niitä saa sijoittaa piha-alueille.
Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12020 kaavakarttoineen on
liitteenä 1.
Ehdotetut vuokrausperusteet
Vertailukohde
Vuokrausperusteiden määrittelyssä on huomioitu samalle alueelle
aiemmin vahvistetut vuokrausperusteet, tonttien sijainti, alueen
tonttimaan arvon nousu sekä Jätkäsaaren alueen kehittyminen. Tällä
tavoin on pyritty yhdenmukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun.
Vertailutietona todetaan, että kaupunginvaltuusto päätti 26.2.2014 (50
§) oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan lähialueella sijaitsevat
asuinkerrostalotontit (AK) 20810/1-2 ja 4, 20813/1-3, 20814/1-2,
20815/1 ja 3-4, 20818/1-4, 20819/1-4, 20820/2-4 tai niistä
muodostettavat tontit mm. seuraavasti:
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- Asuinkerrostalotonttien (AK) vuosivuokra määrätään pitäen
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100”
pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitasasuntojen, valtion korkotukemien vuokra-asuntojen ja
asumisoikeusasuntojen osalta 35 euroa ja vapaarahoitteisten ilman
Hitas-ehtoja toteutettavien vuokra- ja/tai omistusasuntojen osalta
44 euroa.
- Tonteille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- tai
muista vastaavista tiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista
vastaavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.
- Tonttien vuosivuokrista peritään 80 % siltä ajalta, jona tonteille
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tonteille
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella
korkohyvitystä (korkotukea).
- Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrista peritään
valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin
asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta tonteilta
vastaavin periaattein 80 % 31.12.2018 saakka.
Edellä mainitut tontit sijoittuvat Jätkäsaaren rakentamisen ns.
aloitusalueelle (asemakaavan muutoksen nro 11770 mukainen alue)
pääosin sen läpikulkevan Hyväntoivonpuiston länsi- ja eteläpuolelle.
Kyseisillä tonteilla rakentaminen on pääosin tarkoitus alkaa vuosien
2015 - 2016 aikana ja muutamilla tonteilla rakentaminen on jo aloitettu.
Nyt vuokrattavaksi esitettävät tontit
Tontit 20017/1 ja 2, joille nyt haetaan vuokrausperusteita, sijoittuvat
hieman lähemmäksi meren rantaa noin 150 metrin päähän
läntisimmistä vertailun kohteena olevista tonteista. Vertailun kohteena
olevasta vuokrausperustepäätöksestä on myös kulunut toista vuotta,
minkä aikana Jätkäsaaren alue on erityyppisen rakentamisen,
asuntohankkeiden valmistumisen ja muun alueen kehittämisen myötä
kehittynyt, ja tonttimaan arvo samalla noussut. Näistä syistä on
aiheellista hieman tarkistaa ehdotettavia vuokrausperusteita aiempiin
verrattuna.
Edellä olevan perusteella ehdotetaan, että tonttien vuosivuokra
määriteltäisiin pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana
asuinkerrosneliömetrihintana valtion korkotuen turvin rahoitettujen
vuokra-asuntojen osalta 37 euroa tai, jos tonttien varauspäätöksessä
mainittua rahoitus- ja hallintamuotoa muutetaan Hitas- tai
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asumisoikeusasuntojen tuotannoksi, myös näiden osalta sovellettaisiin
samaa 37 euron asuinkerrosneliömetrin hintaa.
Siltä varalta, että tonttien varausehtoja päädyttäisiin muuttamaan niin,
että rakentamisessa päädyttäisiin vapaarahoitteiseen ilman Hitasehtoja toteutettavaan vuokra- tai omistusasuntotuotantoon, esitetään,
että tonttien vuosivuokra siinä tapauksessa määrättäisiin pitäen
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100”
pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 46 euroa.
Valtion tukemaan asuntotuotantoon toteutettavien tonttien hinnasta on
neuvoteltu ARA:n kanssa, ja ARA pitää esitettyjä hintoja sen
ohjeistusten mukaisina ja hyväksyttävinä. Tonttien vuosivuokrista
peritään 80 % siltä ajalta, jona tonteille rakennettavien asuintalojen
rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai
jona valtio maksaa tonteille rakennettavien asuntojen rakentamiseen
myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).
Lisäksi valtion tukemaan tuotannon osalta esitetään myönnettäväksi
alkuperäisestä vuokrasta mahdollisen arava- tai korkotukialennuksen
lisäksi 30 % alkuvuosialennus ja vapaarahoitteisille kohteille 20 %
alkuvuosialennus 31.12.2020 saakka. Alkuvuosialennus esitetään
myönnettäväksi alueen rakentamisesta johtuvan keskeneräisyyden
perusteella. Tämän johdosta maanvuokrasta perittäisiin valtion
tukemilta tonteilta 70 % ja vapaarahoitteisilta tonteilta 80 % 31.12.2020
saakka.
Tonttien laskennallinen k-m² -hinta hintatasossa 3/2015 (ind. 1908) olisi
esitetyn mukaisesti ja eri hallinta- ja rahoitusmuodoista riippuen noin
706 - 878 euroa (ns. alennettu ARA-hinta noin 565 euroa). Tonttien
maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi
mainitussa hintatasossa ja eri hallinta- ja rahoitusmuodoista riippuen
noin 2,82 - 3,51 euroa/as-m²/kk (ns. alennettu ARA-hinta huomioiden
noin 2,26 euroa/as-m²/kk).
Mainituissa hinta-arvioissa ei ole huomioitu tonteille esitettävää ns.
alkuvuosialennusta, joka olisi voimassa 31.12.2020 saakka.
Alkuvuosialennus alentaa edellä mainittuja hintoja valtion tukemien
kohteiden osalta 30 % ja vapaarahoitteisten kohteiden osalta 20 %
31.12.2020 saakka.
Tonteille mahdollisesti toteutettavien julkisten palvelutilojen (esim.
päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mukaisten
tilojen vuosivuokra voitaisiin määrätä pitäen perusteena virallisen
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana
kerrosneliömetrihintana 18 euroa. Ehdotettu vuokra vastaa yleisten
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rakennusten tonteilta keskimäärin perittyä vuokratasoa, joka on noin
puolet vastaavasta asuntotontista peritystä vuokrasta.
Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta maanvuokraa ei
perittäisi.
Muuta
Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan
asuntotontin vuosivuokra on 4 % ja muiden tonttien 5 % tontin
laskennallisesta hinnasta, joka määräytyy tontin pääasiallisen
käyttötarkoituksen mukaisesti.
Jätkäsaaren alueelta on tarkoitus vuokrata tontit noin 60 vuodeksi.
Tämän vuoksi vuokra-ajan loppumisajankohdaksi esitetään
31.12.2075.
Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1

Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12020

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi
Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 08.06.2015 § 607
HEL 2015-005194 T 10 01 01 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan
vuokraamaan Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama)
asemakaavan muutokseen nro 12020 merkityt erityisasumisen (AKS)
tontit 20071/1-2 tai niistä muodostettavat tontit lautakunnan
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin
ehdoin:
1
Tonttien vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana
asuinkerrosneliömetrihintana valtion korkotuen turvin rahoitettavien
vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen sekä Hitas-asuntojen
osalta 37 euroa, ja tonteille mahdollisesti toteutettavien
vapaarahoitteisten ilman Hitas-ehtoja toteutettavien vuokra- ja/tai
omistusasuntojen osalta 46 euroa.
Tonteille mahdollisesti toteutettavien julkisten palvelutilojen (esim.
päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mukaisten
tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana
kerrosneliömetrihintana 18 euroa.
Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä maanvuokraa.
Tonteille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- tai
muista vastaavista tiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista
vastaavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.
2
Tonttien vuosivuokrista peritään 80 % siltä ajalta, jona tonteille
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tonteille
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella
korkohyvitystä (korkotukea).
Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrista peritään
valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin
asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta tonteilta
vastaavin periaattein 80 % 31.12.2020 saakka.
3
Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien
vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä
lisäehtoja. Mahdollisten Hitas-kohteiden osalta noudatetaan lisäksi
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

11/2015

96 (418)

Kaj/15
17.06.2015

kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen
hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 28.05.2015 § 245
HEL 2015-005194 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta 49/671 494 ja 49/671 495, Atlantinkatu

Esitys
Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta
oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan
(Länsisatama) asemakaavan muutokseen nro 12020 merkityt
erityisasumisen (AKS) tontit 20071/1-2 tai niistä muodostettavat tontit
lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka
seuraavin ehdoin:
1
Erityisasumisen tonttien (AKS) vuosivuokra määrätään pitäen
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100”
pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana valtion
korkotukemien vuokra-asuntojen osalta 37 euroa.
Erityisasumisen tonttien (AKS) vuosivuokra määrätään pitäen
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100”
pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana tonteille
mahdollisesti toteutettavien Hitas-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen
osalta 37 euroa.
Erityisasumisen tonttien (AKS) vuosivuokra määrätään pitäen
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100”
pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana tonteille
mahdollisesti toteutettavien vapaarahoitteisten ilman Hitas-ehtoja
toteutettavien vuokra- ja/tai omistusasuntojen osalta 46 euroa.
Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä maanvuokraa.
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Tonteille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- tai
muista vastaavista tiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista
vastaavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.
Tonteille mahdollisesti toteutettavien julkisten palvelutilojen (esim.
päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mukaisten
tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana
kerrosneliömetrihintana 18 euroa.
2
Tonttien vuosivuokrista peritään 80 % siltä ajalta, jona tonteille
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tonteille
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella
korkohyvitystä (korkotukea).
Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrista peritään
valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin
asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta tonteilta
vastaavin periaattein 80 % 31.12.2020 saakka.
3
Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien
vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä
lisäehtoja. Mahdollisten Hitas-kohteiden osalta noudatetaan lisäksi
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen
hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.
Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila
Lisätiedot
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36438
kristian.berlin(a)hel.fi
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§ 173
Vuokrausperusteet ja osto-oikeuden sisällyttäminen asuntotontin
vuokrasopimukseen (Kaarela, Honkasuo, tontti 33366/1)
HEL 2015-005603 T 10 01 01 02

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
A
oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 33.
kaupunginosan (Kaarela) Honkasuon asemakaavaan nro 11870
merkityn korttelin nro 33366 asuinrakennusten tontin nro 1 tai siitä
muodostettavat tontit lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen
31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:
1
Tontin tai siitä muodostettavien tonttien vuosivuokra määrätään pitäen
perusteena sääntelemättömän asuntotuotannon osalta virallisen
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana
kerrosneliömetrihintana 26 euroa ja valtion korkotuella rahoitettavan
asumisoikeusasuntotuotannon osalta virallisen elinkustannusindeksin
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana
kerrosneliömetrihintana 23 euroa.
Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen osalta
peritään asuintiloja vastaavaa vuokraa.
Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.
2
Asuntotontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella
korkohyvitystä (korkotukea).
3
Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.
B
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

11/2015

99 (418)

Kaj/16
17.06.2015

oikeuttaa kiinteistölautakunnan sisällyttämään tontista 33366/1
vapaarahoitteista vuokra-asuntotuotantoa varten muodostettavan tontin
vuokrasopimukseen kaupunginhallituksen 1.3.2010 (251 §) tekemän
periaatepäätöksen mukaisen seuraavan osto-oikeuden ja muut ehdot:
1
Vuokralaisella on tonttiin osto-oikeus, joka on voimassa enintään viisi
(5) vuotta maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-ajan alkamisesta.
Vuokralaisella on mahdollisuus käyttää osto-oikeutta aikaisintaan, kun
tontille rakennettava rakennus/rakennettavat rakennukset on
rakennusvalvontaviranomaisen toimesta hyväksytty käyttöön
otettavaksi.
2
Tonttia myytäessä on sopimusehdoin varmistettava, että sille
rakennetut asunnot pidetään vuokra-asuntokäytössä vähintään
kymmenen vuotta rakennuksen käyttöönotosta.
3
Kauppahinta osto-oikeutta käytettäessä perustuu virallisen
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951= 100” pistelukua 100 vastaavaan
rakennusoikeuden yksikköhintaan 29 euroa/k-m² vapaarahoitteisten
vuokra-asuntojen osalta.
Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistulla
elinkustannusindeksin pisteluvulla korjatun edellä mainitun
yksikköhinnan mukaan.
Kaupungilla on kuitenkin kaikissa tapauksissa oikeus periä vähintään
edellä mainittuun yksikköhintaan perustuvaa kauppahintaa, joka
saadaan kertomalla edellä mainittu yksikköhinta luvulla 19,08 (4/2015,
ind. 1908).
Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, julkisten palvelu- ja
kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta peritään samaa
kauppahintaa kuin vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen osalta.
Asemakaavaan merkityn kerrosalamäärän (k-m²) lisäksi rakennettavien
asuntojen ulkopuolisten asumista palvelevien tilojen osalta ei peritä
kauppahintaa.
4
Mikäli tontin lopullinen yhteenlaskettu kerrosalamäärä lainvoimaisessa
rakennusluvassa ylittää pitkäaikaisen vuokrasopimuksen vuokran
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määrittämisen perusteena käytetyn kerrosalamäärän tai mainittu
kerrosalamäärä muutoin ylitetään, kaupungilla on oikeus periä ostajalta
kultakin ylittävältä kerrosneliömetriltä vastaavaa lisäkauppahintaa.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1

Sijaintikartta ja ote asemakaavasta

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Tontin varaus ja luovuttaminen rakentamiseen.
Kaupunginhallitus päätti 8.12.2014 (1303 §) varata Suomen
Vuokrakodit Oy:lle Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarela,
Malminkartano) korttelin nro 33366 suunnitellun tontin nro 1
asuntohankkeiden suunnittelua varten 31.12.2016 saakka.
Varauspäätöksen mukaan tontin rakennusoikeudesta 50 % tulee
toteuttaa vapaarahoitteisena vuokra-asuntotuotantona ja 50 % valtion
tukemana asumisoikeustuotantona.
Suomen Vuokrakodit Oy ja TA-Asumisoikeus Oy ovat velvollisia
keskenään sopimaan tarkoituksenmukaisesta tonttijaosta rahoitus- ja
hallintamuotoa koskevan ehdon edellyttämällä tavalla.
Tontin rakentaminen on tulossa ajankohtaiseksi, joten sille tulee
vahvistaa vuokrausperusteet. Siltä osin, kun kysymys on
vapaarahoitteisesta hankkeesta, tähän tarkoitukseen vuokrattavan
tontin vuokrasopimukseen tulee lisättäväksi osto-oikeutta tarkoittavat
ehdot
Asemakaava- ja tonttitiedot
Valituksen jälkeen huhtikuussa voimaan tulleen Honkasuon
asemakaavan mukaan tontti 33366/1 kuuluu asuinrakennusten
korttelialueeseen (A). Tontin rakennusoikeus on 7 400 k-m².
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Tontin 33366/1 pinta-ala on 9 874 m² ja osoite Perhosenkierto 33.
Sijaintikartta ja ote asemakaavasta ovat liitteenä 1.
Vuokrausperusteet
Muodostettavien tonttien vuosivuokrat ehdotetaan määrättäväksi pitäen
perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100"
pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 23 euroa
valtion korkotuen turvin rahoitetun asumisoikeustuotannon osalta ja
26 euroa sääntelemättömän asuntotuotannon osalta.
Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen osalta
perittäisiin asuintiloja vastaavaa vuokraa.
Asuntojen ulkopuolisista asuntoja palvelevista tiloista, jotka saa asemakaavamääräysten mukaan rakentaa asemakaavaan merkityn
kerrosalan lisäksi, ei perittäisi vuokraa.
Tonttien vuosivuokrista peritään 80 % Hitas-tuotannon vuokrasta siltä
ajalta, jona tonteille rakennettavien asuinpientalojen rakentamiseen
myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa
tonteille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan
perusteella korkohyvitystä.
Tonteille esitettävät vuokrat vastaavat nykyarvoltaan (3/2015, ind.
19,08) sääntelemättömän asuntotuotannon osalta noin 469 euron
kerrosneliömetrihintaa ja valtion korkotukeman
asumisoikeusasuntotuotannon osalta ilman ara-alennusta noin
439 euron ja ara-alennus (20 %) huomioiden 351 euron
kerrosneliömetrihintaa.
Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi tällöin
sääntelemättömän tuotannon osalta noin 2 euroa/as-m²/kk. Valtion
tukeman asumisoikeusasuntotuotannon osalta vaikutus ilman araalennusta olisi noin 1,8 euroa/as-m²/kk ja ara-alennus huomioiden noin
1,4 euroa/as-m²/kk.
Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan
asuntotontin vuosivuokra on 4 % tontin laskennallisesta hinnasta, joka
määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti.
Vuokra-ajaksi esitetään noin 60 vuotta. Tällöin vuokra-aika päättyisi
31.12.2075.
Vertailutietona todettakoon, että kaupunginvaltuusto päätti 25.9.2013
(298 §) oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan saman
asemakaavan aiemmin vahvistuneen osan tontit samoin ehdoin.
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

11/2015

102 (418)

Kaj/16
17.06.2015

Osto-oikeus
Kaupunginhallitus päätti 1.3.2010 (251 §), että vapaarahoitteiseen
vuokra-asuntotuotantoon osoitetut tontit luovutetaan vuokraamalla
siten, että vuokralaisella on tonttiin osto-oikeus.
Päätöksen perusteella tontista 33366/1 vapaarahoitteista vuokraasuntotuotantona varten muodostettavan tontin osalta esitetään
vuokralaiselle päätöksen mukaista oikeutta ostaa tontti sisällyttämällä
tätä koskeva ehto vuokrasopimukseen.
Osto-option ehtojen ehdotetaan määräytyvän päätöksen mukaisesti.
Siten vuokralainen voisi käyttää osto-oikeutta aikaisintaan, kun tontille
rakennettava rakennus on rakennusvalvontaviranomaisen toimesta
hyväksytty käyttöönotettavaksi ja asunnot on otettu vapaarahoitteiseen
vuokra-asuntokäyttöön. Osto-oikeus olisi voimassa enintään 5 vuotta
maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-ajan alkamisesta.
Lisäksi tontilla olevat rakennukset tulee pitää vuokra-asuntokäytössä
vähintään kymmenen vuotta rakennuksen käyttöönotosta.
Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan kauppahinnan perustana
oleva rakennusoikeuden pääoma-arvo on maanvuokran perusteena
oleva elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaava
rakennusoikeuden yksikköhinta kerrottuna 1,1:llä sekä korjattuna
kaupantekohetkellä viimeksi julkaistulla elinkustannusindeksin
pisteluvulla.
Tällä perusteella määräytyvä yksikköhinta olisi tontin 33366/1 osalta 29
euroa/k-m² (26 x 1,1). Nykyarvoltaan (4/2015, ind.1908) tämä vastaa
noin 553 euron kerrosneliömetrihintaa.
Kaupungilla olisi esityksen mukaan kuitenkin kaikissa tapauksissa
oikeus periä vähintäänedellä mainittuun yksikköhintaan perustuvaa
kauppahintaa, joka
saadaan kertomalla edellä mainittu yksikköhinta luvulla 19,08 (4/2015,
ind. 1908).
Lisäksi kaupungilla olisi oikeus periä tontista lisäkauppahintaa, mikäli
tontin lopullinen yhteenlaskettu kerrosalamäärä lainvoimaisessa
rakennusluvassa ylittää pitkäaikaisen vuokrasopimuksen vuokran
määrittämisen perusteena käytetyn kerrosalamäärän. Kauppahintaa ei
voida määritellä suoraan asemakaavan perusteella, sillä siihen merkitty
kerrosala on osoitettu kokonaisuutena ohjeelliselle tontille 33366/1.
Tämän vuoksi oikeus lisäkauppahintaan määrättäisiin vuokrauksessa
käytetyn kerrosalan mukaan.
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Lopuksi
Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1

Sijaintikartta ja ote asemakaavasta

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi
Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 08.06.2015 § 608
HEL 2015-005603 T 10 01 01 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
A
Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan
vuokraamaan Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarela)
Honkasuon asemakaavaan nro 11870 merkityn korttelin nro 33366
asuinrakennusten tontin nro 1 tai siitä muodostettavat tontit
lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka
seuraavin ehdoin:
1
Tontin tai siitä muodostettavien tonttien vuosivuokra määrätään pitäen
perusteena sääntelemättömän asuntotuotannon osalta virallisen
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana
kerrosneliömetrihintana 26 euroa ja valtion korkotuella rahoitettavan
asumisoikeusasuntotuotannon osalta virallisen elinkustannusindeksin
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”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana
kerrosneliömetrihintana 23 euroa.
Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen osalta
peritään asuintiloja vastaavaa vuokraa.
Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.
2
Asuntotontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella
korkohyvitystä (korkotukea).
3
Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.
B
Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan
sisällyttämään tontista 33366/1 vapaarahoitteista vuokraasuntotuotantoa varten muodostettavan tontin vuokrasopimukseen
kaupunginhallituksen 1.3.2010 (251 §) tekemän periaatepäätöksen
mukaisen seuraavan osto-oikeuden ja muut ehdot:
1
Vuokralaisella on tonttiin osto-oikeus, joka on voimassa enintään viisi
(5) vuotta maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-ajan alkamisesta.
Vuokralaisella on mahdollisuus käyttää osto-oikeutta aikaisintaan, kun
tontille rakennettava rakennus/rakennettavat rakennukset on
rakennusvalvontaviranomaisen toimesta hyväksytty käyttöön
otettavaksi.
2
Tonttia myytäessä on sopimusehdoin varmistettava, että sille
rakennetut asunnot pidetään vuokra-asuntokäytössä vähintään
kymmenen vuotta rakennuksen käyttöönotosta.
3

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

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

11/2015

105 (418)

Kaj/16
17.06.2015

Kauppahinta osto-oikeutta käytettäessä perustuu virallisen
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951= 100” pistelukua 100 vastaavaan
rakennusoikeuden yksikköhintaan 29 euroa/k-m² vapaarahoitteisten
vuokra-asuntojen osalta.
Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistulla
elinkustannusindeksin pisteluvulla korjatun edellä mainitun
yksikköhinnan mukaan.
Kaupungilla on kuitenkin kaikissa tapauksissa oikeus periä vähintään
edellä mainittuun yksikköhintaan perustuvaa kauppahintaa, joka
saadaan kertomalla edellä mainittu yksikköhinta luvulla 19,08 (4/2015,
ind. 1908).
Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, julkisten palvelu- ja
kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta peritään samaa
kauppahintaa kuin vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen osalta.
Asemakaavaan merkityn kerrosalamäärän (k-m²) lisäksi rakennettavien
asuntojen ulkopuolisten asumista palvelevien tilojen osalta ei peritä
kauppahintaa.
4
Mikäli tontin lopullinen yhteenlaskettu kerrosalamäärä lainvoimaisessa
rakennusluvassa ylittää pitkäaikaisen vuokrasopimuksen vuokran
määrittämisen perusteena käytetyn kerrosalamäärän tai mainittu
kerrosalamäärä muutoin ylitetään, kaupungilla on oikeus periä ostajalta
kultakin ylittävältä kerrosneliömetriltä vastaavaa lisäkauppahintaa.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 28.05.2015 § 249
HEL 2015-005603 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta 125/682 491, Perhosenkierto 33

Esitys
A
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Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta
oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan
(Kaarela) Honkasuon asemakaavaan nro 11870 merkitty korttelin
33366 asuinrakennusten tontti 1 tai siitä muodostettavat tontit
lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka
seuraavin ehdoin:
1
Asuntotontin (A) 33366/1 tai siitä muodostettavien tonttien vuosivuokra
määrätään pitäen perusteena sääntelemättömän asuntotuotannon
osalta virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua
100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 26 euroa ja valtion
korkotukeman asumisoikeusasuntotuotannon osalta virallisen
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana
kerrosneliömetrihintana 23 euroa.
Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen osalta
peritään asuintiloja vastaavaa vuokraa.
Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.
2
Asuntotontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella
korkohyvitystä (korkotukea).
3
Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.
B
Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta
oikeutetaan sisällyttämään tontista 33366/1 vapaarahoitteista vuokraasuntotuotantoa varten muodostettavan tontin vuokrasopimukseen
kaupunginhallituksen 1.3.2010 (251 §) tekemän periaatepäätöksen
mukainen seuraava osto-optio ja muut ehdot:
1
Vuokralaisella on tonttiin osto-oikeus, joka on voimassa enintään viisi
(5) vuotta maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-ajan alkamisesta.
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Vuokralaisella on mahdollisuus käyttää osto-oikeutta aikaisintaan, kun
tontille rakennettava rakennus/rakennettavat rakennukset on
rakennusvalvontaviranomaisen toimesta hyväksytty käyttöön
otettavaksi.
2
Tonttia myytäessä on sopimusehdoin varmistettava, että sille
rakennetut asunnot pidetään vuokra-asuntokäytössä vähintään
kymmenen vuotta rakennuksen käyttöönotosta.
3
Kauppahinta osto-oikeutta käytettäessä perustuu virallisen
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951= 100” pistelukua 100 vastaavaan
rakennusoikeuden yksikköhintaan 29 euroa/k-m² vapaarahoitteisten
vuokra-asuntojen osalta.
Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistulla
elinkustannusindeksin pisteluvulla korjatun edellä mainitun
yksikköhinnan mukaan.
Kaupungilla on kuitenkin kaikissa tapauksissa oikeus periä vähintään
edellä mainittuun yksikköhintaan perustuvaa kauppahintaa, joka
saadaan kertomalla edellä mainittu yksikköhinta luvulla 19,08 (4/2015,
ind. 1908).
Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, julkisten palvelu- ja
kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta peritään samaa
kauppahintaa kuin vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen osalta.
Asemakaavaan merkityn kerrosalamäärän (k-m²) lisäksi rakennettavien
asuntojen ulkopuolisten asumista palvelevien tilojen osalta ei peritä
kauppahintaa.
4
Mikäli tontin lopullinen yhteenlaskettu kerrosalamäärä lainvoimaisessa
rakennusluvassa ylittää pitkäaikaisen vuokrasopimuksen vuokran
määrittämisen perusteena käytetyn kerrosalamäärän tai mainittu
kerrosalamäärä muutoin ylitetään, kaupungilla on oikeus periä ostajalta
kultakin ylittävältä kerrosneliömetriltä vastaavaa lisäkauppahintaa.
Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila
Lisätiedot
Katarina Nordberg, kiinteistölakimies, puhelin: 310 31800
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katarina.nordberg(a)hel.fi
Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 310 36449
martti.tallila(a)hel.fi
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§ 174
Pisararadan asemakaavan muuttaminen (nro 12290)
HEL 2012-010853 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
hyväksyä
1. kaupunginosan Kruununhaka maanalaisia tiloja tonteilla 45/4, 45/5,
45/12,
2. kaupunginosan Kluuvi maanalaisia tiloja tonteilla 37/9, 37/14, 37/15,
37/18, 37/19, 37/20, 37/21, 37/23, 42/5, 97/1, 97/3, 97/6, 2002/2,
2002/3, 2002/4, 2002/5, 2002/6, 2002/7, 2002/10, 2002/11, 2007/1,
2096/9, 2096/10, 2096/32, 2099/13,
4. kaupunginosan Kamppi maanalaisia tiloja tonteilla 213/13, 217/1,
217/3, 217/4, 64/2, 64/24, 194/1, 4007/6, 4007/7, 4007/8, 4008/1,
4010, 4011/1, 4012/1, 4212/1,
11. kaupunginosan Kallio maanalaisia tiloja tonteilla 297/1, 297/2,
297/5, 297/10, 297/12, 11299/1, 11299/2, 11299/3, 11299/4, 11299/5,
11299/10, 11299/12, 11001/5, 304/3, 307/1, 307/7, 307/11, 307/12,
307/13, 307/14, 307/15, 307/16, 308/7, 308/18, 308/20, 11309/28,
11309/30, 11309/31, 11309/32, 11310/33, 11310/34, 11310/35,
11310/36, 11314/17, 11315/19, 11315/21, 11315/23, 11315/25,
11315/27, 11316/1, 11316/4, 11316/29,11316/33, 11317/35, 11317/37,
11363/3,
12. kaupunginosan Alppiharju katu-, puisto- ja rautatiealuetta, tontteja
392/2, 392/8, 392/22 sekä maanalaisia tiloja tontilla 357/10,
13. kaupunginosan Etu-Töölö maanalaisia tiloja tonteilla 410/13,
410/15, 410/17, 410/19, 410/56, 412/1, 412/3, 412/6, 412/8, 412/22,
415/4, 419/2, 419/26, 427/2, 428/1, 431/1, 431/2, 431/3, 431/16, 432/1,
437/4, 437/17, 437/35, 437/36, 437/37, 437/39, 438/26, 442/4, 442/6,
442/7, 442/18, 442/21, 443/23, 443/41, 443/43, 448/15, 448/17,
448/19, 448/21, 448/22, 448/23, 448/24, 448/25, 448/26,
14. kaupunginosan Taka-Töölö katu-, puisto- ja rautatiealuetta sekä
maanalaisia tiloja tonteilla 463/1, 463/2, 463/3, 463/4, 463/5, 463/6,
463/8, 463/13, 464/4, 464/15, 464/19, 468/1, 468/2, 468/3, 470/1,
470/2, 470/4, 470/5, 470/6, 472/3, 473/3, 473/5, 473/8, 473/61, 473/63,
473/65, 473/67, 473/69, 474/1, 474/2, 474/9, 474/34, 474/59, 477/3,
477/5, 477/16, 477/32, 477/34, 477/36, 477/58, 477/60, 478/5, 478/7,
478/56, 479/5, 479/52, 514/3, 515/1, 524/1,
17. kaupunginosan Pasila rautatie- ja katualuetta
sekä näiden kaupunginosien alueilla katu-, puisto- ja vesialueilla olevia
maanalaisia tiloja koskevan asemakaavan muutosehdotuksen
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18.11.2014 päivätyn ja 19.5.2015 muutetun piirustuksen nro 12290
mukaisena ja kaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Käsittely
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti
selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian
kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että selvitetään
vielä erilaisia vaihtoehtoja.
Puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Yrjö Hakasen palautusehdotusta
ollut kannatettu, joten se raukesi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi
Jukka Tarkkala, projektipäällikkö, puhelin: 310 37302
jukka.tarkkala(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi
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Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12290 kartta, päivätty
18.11.2014, muutettu 19.5.2015
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12290 selostus, päivätty
18.11.2014, muutettu 19.5.2015, päivitetty Kslk:n 19.5.2015 päätöksen
mukaiseksi
Tehdyt muutokset, päivitetty Kslk:n 19.5.2015 päätöksen mukaiseksi
Tilastotiedot
Havainnekuva, 18.11.2014
Kaupunkiympäristössä näkyvät muutokset (korjattu 10.6.2015)
Vuorovaikutusraportti 18.11.2014 liitteineen, täydennetty 19.5.2015
Viranomaisneuvottelun 25.3.2013 muistio
Osa päätöshistoriaa
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hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Helen Sähköverkko Oy
Helen Oy
Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä
Helsingin seudun
ympäristöpalvelutkuntayhtymä/Vesihuolto
Liikennevirasto
Puolustusvoimat
Eduskunta
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Helsingin kantakaupungin alueelle, Pasilasta etelään suunnitellaan
pääradan ja rantaradan yhdistävää Pisararataa.
Asemakaavan muutos mahdollistaa Pisararadan, sen maanalaisten
rautatieasemien ja nykyiseen rautatiehen liittymiseksi tarvittavien osien
rakentamisen Liikenneviraston laatiman yleissuunnitelman ja sitä
tarkentavien suunnitelmien mukaisesti. Rata on yleissuunnitelman
mukaan noin 8 km mittainen ja siitä 6 km sijaitsee tunnelissa.
Kaavan alueena on osa pääradasta Pasilan eteläpuolella sekä
silmukkamaisesti Hakaniemen, keskustan ja Töölön alueella
sijaitsevien asemien kautta kiertävänä tunnelina kulkeva rataosuus
maan pinnan alapuolella. Kaavan alueeseen kuuluu lisäksi tunnelin ja
asemien tarvitsemat pysty-yhteydet. Kaava-alueen pinta-ala on 57 ha.
Maanalaisen rautatiealueen pinta-ala on 42,5 ha.
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on varmistaa rautatieliikenteen
toimintavarmuuden ja kehittämisen edellytykset, luoda
toteuttamisedellytykset tehokkaalle ja toimivalle
raideliikennejärjestelmälle, joka parantaa kantakaupungin
elinvoimaisuutta, viihtyisyyttä ja saavutettavuutta, lyhentää
matkustusaikoja, mahdollistaa junaliikenteen lisäämisen myös
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Helsinkiä laajemmalla alueella sekä laajentaa rautatien jakelualuetta
kantakaupungin alueella.
Asemakaavassa määritetään Pisararadan maanalaisten tunnelien ja
maanpäällisten alueiden tilavaraus suojavyöhykkeineen. Samalla
määritellään tunnelien, niiden teknisten tilojen, asemien,
sisäänkäyntien, pystykuilujen ja rakenteiden sijoittuminen suhteessa
naapurikiinteistöihin, lähiympäristöön ja maanpintaan.
Pisararadan hankkeeseen on sovellettu ympäristövaikutusten
arviointimenettelyä. Arviointi suoritettiin samanaikaisesti radan
yleissuunnittelun aikana vuosina 2010–2011. Liikennevirasto teki
yleissuunnitelman hyväksymispäätöksen 2012.
Pisararata sisältyy valtion ja pääkaupunkiseudun kuntien v. 2014
solmimaan sopimukseen suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja
asuntotuotannon edistämiseksi. Helsingin seudun
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (HLJ 2015) hanke sisältyy
infrastruktuurin kehittämishankkeisiin 2016-2025.
Pisaradan toteuttaminen edellyttää valtion toteuttamispäätöstä ja
ratalain mukaisen ratasuunnitelman laatimista.
Esittelijän perustelut
Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
ja oikeusvaikutteisen Yleiskaava 2002:n sekä oikeusvaikutteisen
maanalaisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa valtuuston päätösten
mukaisten kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.
Maakuntakaavassa esitetyt seutuliikenteen radan ohjeellinen sijainti
sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeät
alueet on otettu valmistelussa huomioon.
Kaavaratkaisun lähtökohdat ja perustelut ilmenevät
yksityiskohtaisemmin liitteenä olevasta selostuksesta.
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on varmistaa rautatieliikenteen
toimintavarmuuden ja kehittämisen edellytykset, luoda
toteuttamisedellytykset suunnitellulle tehokkaalle ja toimivalle
raideliikennejärjestelmälle, joka parantaa kantakaupungin
elinvoimaisuutta, viihtyisyyttä ja saavutettavuutta, lyhentää
matkustusaikoja, mahdollistaa junaliikenteen lisäämisen myös
Helsinkiä laajemmalla alueella sekä laajentaa rautatien jakelualuetta
kantakaupungin alueella.
Asemakaava on laadittu Liikenneviraston laatiman Pisararadan
yleissuunnitelman ja sitä tarkentavien suunnitelmien pohjalta.
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

11/2015

113 (418)

Kaj/17
17.06.2015

Asemakaavassa on määritelty Pisararadan maanalaisten tunnelien ja
maanpäällisten alueiden tilavaraus suojavyöhykkeineen. Samalla on
määritelty tunnelien, niiden teknisten tilojen, asemien, sisäänkäyntien,
pystykuilujen ja rakenteiden sijoittuminen suhteessa
naapurikiinteistöihin, lähiympäristöön ja maanpintaan.
Asemakaavassa on lisäksi tehty seuraavat nimistöön liittyvät
tarkistukset: Kaupunginhallituksen päätöksellä aiemmin nimetty
Vauhtitie - Fartvägen on merkitty asemakaavaan ja Tallikatu Stallgatan on poistettu muuttuneiden katujärjestelyiden johdosta.
Tallikadun paikalle on suunniteltu pyörätie, joka on tarkoitus
myöhemmin nimetä Pohjoisbaanaksi.
Pisararata ja sen rautatieasemat
Pisararata on noin 8 km pitkä silmukkarata kantakaupungin alueella,
Pasilan eteläpuolella. Radasta 6 km sijaitsee tunnelissa. Maanalainen
rautatie muodostuu kahdesta rinnakkaisesta tunnelista, joiden vieressä
sijaitsee huolto- ja pelastustunneli.
Pisararadan liikennesuunnitelmien luonnokset, radan yleiskartat ja
pituusleikkaukset sekä rautatieasemien arkkitehtisuunnitelmat ovat
kaavaselostuksen liitteenä.
Maanalaista rautatietä ja sen kolmea maanalaista rautatieasemaa
käytetään kaupunkirataliikenteessä, kauko- tai tavaraliikennettä radalla
ei voida harjoittaa.
Tunneleiden suuaukot, ratasillat ja maanpäälliset osuudet sijoittuvat
Eläintarhan ja Alppipuiston alueille pääradan varteen.
Uudet asemat on suunniteltu Töölöntorin läheisyyteen, keskustaan
Kampin ja rautatieaseman väliin sekä Hakaniemeen metroaseman
länsipuolelle.
Pisararata ei aiheuta välittömiä muutostarpeita Pasilan asemalla.
Aseman käyttäjämäärät kuitenkin lisääntyvät, mistä seuraa tarve
parantaa asemalaitureiden ja ympäröivän maankäytön välisiä
yhteyksiä. Käynnissä olevassa Tripla-hankkeessa on samat tavoitteet.
Helsingin päärautatieasema hiljenee huomattavasti, koska asemalle
johdetaan jatkossa vain kaukoliikenne ja pidemmälle menevä
lähiliikenne, esimerkiksi Kirkkonummen, Riihimäen ja Lahden junat.
Aseman nykyisistä käyttäjistä noin 3/4-osaa siirtyy käyttämään
kantakaupungin uusia rautatieasemia Töölössä, keskustassa ja
Hakaniemessä.
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Töölön rautatieasema sijoittuu hyvälle paikalle korttelialueiden,
joukkoliikenteen ja suurten yleisötapahtumien kannalta. Alueella on
myös julkisia ja kaupallisia palveluita, kuten esimerkiksi Ooppera,
sairaala ja isoja hotelleja. Asemalla on kaksi pääsisäänkäyntiä.
Mannerheimintien, Helsinginkadun ja Paavo Nurmen polun alueella
sijaitsee Paavo Nurmen sisäänkäynti, joka palvelee alueen
yleisötapahtumia, muuta joukkoliikennettä ja tämän suunnan kortteleita.
Asemakaavassa on esitetty pääsisäänkäyntiä täydentävät
hissiyhteydet Oopperan viereen ja Runeberginkatu 60:een nykyiseen
rakennukseen. Aseman toinen pääsisäänkäynti sijoittuu Töölöntorille,
joka on Taka-Töölön keskeisimpiä paikkoja. Tähän sisäänkäyntiin on
mahdollista toteuttaa vaihtoyhteydet Töölön metroon tai
Topeliuksenkadun raitiotiehen, mikäli niiden toteuttamiseen
myöhemmin päädytään.
Keskustan uusi maanalainen rautatieasema sijaitsee hyvällä paikalla
julkisten ja kaupallisten palveluiden sekä joukkoliikenteen kannalta.
Maanalainen asemalaituri sijaitsee Kampin kauppakeskuksen,
Simonkentän hotellikiinteistön, Lasipalatsin ja Forumin
kauppakeskuksen kohdalla. Aseman läntinen pääsisäänkäynti sijoittuu
Kampin kauppakeskuksen ja Simonkentän hotellikiinteistön väliin.
Näiden kiinteistöjen lisäksi saadaan sujuvat yhteydet Urho Kekkosen
kadulle ja kortteleihin, Narinkalle, metroon sekä lähi- ja kaukoliikenteen
bussiterminaaleihin. Alueen nykyiset maanalaiset tilat rajoittavat jonkin
verran yhteyksien toteuttamista, joten esimerkiksi suurikokoiset hissit
sijoitetaan Kampin keskuksen ja Lasipalatsin väliin, vanhan linjaautoaseman eteläpäätyyn.
Keskustan aseman itäosasta on suunniteltu suorat maanalaiset
yhteydet Rautatientorin metroaseman laiturille, Asematunnelin
länsipäähän ja Forumin kauppakeskuksen alimmaiseen
kellarikerrokseen. Kolmensepänaukiolle johtava sisäänkäynti on
päädytty esittämään Stockmannin tavaratalon sisään Mannerheimintien
ja Aleksanterinkadun risteykseen. Vaihtoehtoina on tutkittu myös
aukiolle sijoittuvaa erillistä sisäänkäyntiä sekä Helsingin yliopiston
ylioppilaskunnan kiinteistöön ja Tallbergin liikekiinteistöön sijoittuvia
vaihtoehtoja.
Hakaniemen rautatieasema sijoittuu metroaseman länsipuolelle.
Metroaseman nykyisistä sisäänkäynneistä pääsee myös
rautatieasemalle. Vaihtaminen junan ja metron välillä tulee olemaan
hyvin vilkasta ja suunnittelussa on etsitty mahdollisimman sujuvat
ratkaisut käytävien ja liukuportaiden sijoitteluun. Vaihtoyhteyksillä tulee
olla suuri välityskyky ja hyvä sieto häiriöiden kannalta. Aseman
pohjoispäähän tarvitaan uusi hissi ja se on esitetty nykyiseen
toimitilarakennukseen metron sisäänkäynnin viereen. Aseman
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eteläpäähän rakennetaan uusi sisäänkäynti Hakaniemen tavaratalon
pohjoisosaan, Siltasaarenkadun ja Paasivuorenkadun kulmaukseen.
Suunnittelussa on varauduttu myös jalankulkuyhteyteen Hakaniemen
toriparkin suuntaan.
Pisararata poikkeaa Länsimetrosta ja Kehäradasta rautatien ja
asemien huollon sekä pelastusjärjestelyjen osalta. Koska Pisararata
sijoittuu rakennetulle alueelle, ovat asemien rakentamisen ja
pelastustoiminnan ajotunnelit muodostuneet pitkiksi. Rautatiellä on
useita teknisiä järjestelmiä ja niiden on toimittava luotettavasti. Suuret
maanalaiset asemat vaativat paljon talotekniikkaa, joiden sijoittaminen
maanpäällisiin rakennuksiin ei ole mahdollista. Pisararadan
matkustajamäärä on suuri, joten myös poikkeustilanteissa tarvittavat
poistumistiet ovat leveydeltään suuret. Nämä tarpeet on otettu
huomioon siten, että ajotunnelit on suunniteltu radan käytön aikaisiksi
huolto- ja pelastustunneleiksi. Ne on linjattu ratatunneleiden
läheisyyteen ja eri tunneleiden välille rakennetaan yhdyskäytävät 150
m välein. Yhdyskäytävien yhteyteen voidaan sijoittaa osa radan
teknisten järjestelmien huoltopisteistä. Asemien alueella huolto- ja
pelastustunnelin yhteyteen voidaan sijoittaa teknisiä järjestelmiä. Suuri
osa huollosta voidaan hoitaa radan ollessa käytössä ja huoltokohteisiin
pääsee tavanomaisilla ajoneuvoilla. Poikkeustilanteissa poistuminen ja
pelastustoiminta ovat mahdollisia huolto- ja pelastustunnelin kautta.
Tämä järjestely on johtanut myös siihen, että Pisararadan
yleissuunnitelmassa esitettyjä leveitä poistumisteitä esimerkiksi
Lasipalatsinaukiolle ja Baanalle ei enää tarvita.
Asemakaavamuutoksen vaikutukset kaupunkiympäristöön ja maanalaiseen rakentamiseen
Asemakaavalla Pisararataa varten varataan maan alta 70 - 120 metriä
leveä vyöhyke. Kaava-alueella on 186 tonttia ja noin 250 kiinteistöä,
joiden alueella asemakaavan muutos rajoittaa tulevaisuudessa
maanalaisen rakentamisen mahdollisuuksia kuten esim.
maalämpökaivojen rakentamista.
Asemakaavan vaikutuksia rakennettuun ympäristöön on tarkasteltu
laajasti asemakaavan selostuksessa ja niitä on havainnollistettu
selostuksen liiteaineistossa.
Tärkeimmät kaupunkiympäristössä näkyvät muutokset on koottu
esityksen liitteenä olevaan koosteeseen (liite 6).
Merkittävimpiä muutokset ovat Eläintarhan alueen itäosassa
Vauhtitiellä ja radan itäpuolella Alppipuistossa, mihin ratatunneleiden
suuaukot sijoittuvat. Näillä alueilla tehdään paljon järjestelyitä rautatie-,
katu- ja puistoalueilla, mutta alueen toiminnalliset periaatteet säilyvät
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

11/2015

116 (418)

Kaj/17
17.06.2015

nykyisenlaisina. Vauhtitien yli rakennetaan ratasilta, joka päättyy
ratatunnelin suuaukkoon. Pysäköintialueen eteläpäähän rakennetaan
ajotunneli, josta on yhteys Pisararadan huolto- ja pelastustunneliin
sekä mahdollisiin muihin alueen maanalaisiin tiloihin.
Alppipuiston länsireunassa tehdään ratatunnelin suuaukon järjestelyitä,
mm. Pohjoisbaanaa linjataan uudestaan Tivolitien ja Eläintarhan
koulujen välissä. Baanan ja rautatien reunaan rakennetaan uusi huoltoja pelastustunnelin savunpoistokuilu. Kallioleikkauksen kyljessä se on
huomaamattomampi kuin erillisenä tornina.
Diakoniapuistossa olevaa nykyistä tunnelin suuaukkoa parannetaan
huolto- ja pelastustunnelia varten. Tämän hetken tiedon mukaan
viereistä ilmanvaihtokuilua ei tarvita Pisararataa varten, mutta varaus
on jätetty asemakaavaan.
Pisararadan suunnittelualeen eteläosassa on lukumäärältään suuri
määrä kohteita, jotka näkyvät kaupunkiympäristössä, mutta kohteet
ovat laajuudeltaan suppeita. Kohteet sijaitsevat uusien rautatieasemien
lähellä. Rakennustyön aikana kohteiden määrä on suurempi.
Kaupungin puutarhan alueella osa toiminnoista tulee siirtää
rakentamisen ajaksi muualle ja muunkin toiminnan edellytykset
heikkenevät huomattavasti.
Töölön aseman Paavo Nurmen sisäänkäynti sijoittuu Kisahallin
eteläpuolelle Paavo Nurmen polun varteen nykyiselle virkistysalueelle.
Alueella on hyvät vaihtoyhteydet Mannerheimintien, Helsinginkadun ja
Runeberginkadun ratikoihin ja busseihin. Oopperan vieressä on
varauduttu erilliseen hissiyhteyteen. Mannerheimintien länsipuolella on
myös varauduttu nykyiseen rakennukseen sijoittuvaan hissiin.
Töölöntorin sisäänkäynti sijoittuu Runeberginkadun puolelle lähelle
raitiovaunu- ja bussipysäkkejä. Torin itäosassa on pienempi rakennus,
jossa on hätäpoistumisportaat ja toiset hissit. Asemalta on mahdollista
johtaa maanalainen käytävä Runeberginkadun toiselle puolelle
Sandelsin rakennuksen viereen.
Töölön rautatieasemaan liittyy useita teknisiä kuiluja. Töölön
sähköaseman seinustalle, Töölön sairaalan huoltopihan reunaan
sijoittuu iso savunpoistokuilu. Toinen savunpoistokuilu sijoitetaan
katualueen reunaan Töölönkatu 30 kohdalle. Kivelänpuistikon
itäreunaan, hotellin nykyisen kuilun viereen, sijoittuu uusi
ilmanvaihtokuilu kahteen osaan jaettuna. Aseman sisäänkäynteihin
liittyy myös tekniikkakuiluja.
Keskustan aseman läntisin sisäänkäynti sijoittuu Kampin keskuksen ja
Simonkentän hotellikiinteistön väliin. Paikka on hyvä, mutta ahdas ja
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edellyttää monimutkaisia järjestelyitä. Hissit sijoitetaan Narinkan
laidalle vanhan linja-autoaseman eteläpäätyyn, josta ovet aukeavat
myös Lasipalatsiaukion puolelle. Aukiolle on asemakaavassa merkitty
varaus liukuportaille ja sisäänkäyntirakennukselle, mutta se ei sisälly
ratasuunnitelmaan.
Keskustan aseman muut sisäänkäynnit eivät näy erilisinä kohteina
kaupunkiympäristössä. Rautatientorin metroasemalle, Asematunneliin
ja Forumin kauppakeskukseen on esitetty maanalaiset yhteydet.
Kolmensepänaukion sisäänkäynti on esitetty Stockmannin tavaratalon
kulmaukseen.
Keskustan aseman savunpoistokuilut on johdettu Baanan
eteläseinämään ja Simonpuistikon reunaan, pysäköintilaitoksen luiskan
kylkeen. Puistikkoon sijoittuvat savunpoiston rakennelmat on jaettu
useaan osaan massiivisuuden rikkomiseksi. Puistikon yläosaan
sijoittuu uusi ilmanvaihtokuilu nykyisen kuilun viereen.
Keskustan asemalle ja huolto- ja pelastustunneliin johtava ajotunneli on
sijoitettu Siltavuorenrantaan. Tällä kohdalla on aikaisemmin
asemakaavoitettu maanalainen ajoyhteys. Yhteys on erityisen tärkeä
Pisararadan rakentamisen kannalta. Tarvittaessa siitä voidaan
myöhemmin luopua, koska huollolle ja pelastustoiminnalle voidaan
järjestää korvaava yhteys.
Hakaniemen rautatieaseman sisäänkäynnit sijoittuvat nykyisiin
rakennuksiin ja metron yhteyksiin. Savunpoisto- ja ilmanvaihtokuilut
ovat uusia, isoja ja kaupunkikuvassa näkyviä kohteita. Eteläisempi
kuilu sijoittuu Paasivuorenpuistikon itäosaan. Pohjoisempi kuilu sijoittuu
Kallion terveysaseman itäpuolelle kallioalueelle. Pisararadan hissit
sijoitetaan Metron nykyisen Toisen linjan sisäänkäynnin viereen
samaan rakennukseen.
Pisararadan vaikutukset liikenteen järjestämiseen ja kaupunkirakenteeseen
Pisararadan toteuttamisella kehitetään nykyisiä pääliikenneverkkoja ja
toteutetaan Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.
Pisararadan toteuttaminen edistää Helsingin seudun kehittämistä
kansainvälisesti kilpailukykyisenä sekä valtakunnallisena että
eurooppalaisena aluekeskuksena. Helsingin seutu sijaitsee kahden
Euroopan laajuisen liikenneverkon ydinkäytävän eli TEN-T (The TransEuropean Transport Networks) risteyksessä. Pisararata toteutuessaan
täydentää ja tehostaa Euroopan laajuisten liikenteen ydinkäytävien
yhteen toimivuutta.
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Pisararadan keskeinen hyöty on raideliikenteen verkoston
vahvistuminen ja saavutettavuuden parantuminen ratojen varsilla ja
Helsingin niemellä, minkä myötä mahdollisuudet raideliikenteeseen
tukeutuvan ja eheytyvän yhdyskuntarakenteen toteuttamiseen
paranevat.
Rata parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja vapauttaa
laituritilaa Helsingin päärautatieasemalla. Uusien rautatieasemien
suunnittelussa on otettu huomioon yhteydet muihin
joukkoliikennejärjestelmiin. Asemat on suunniteltu kävely-yhteyksien
kannalta mahdollisimman sujuviksi ja esteettömiksi ja niille on
suunniteltu polkupyörien liityntäpysäköintiä.
Helsingin seudun joukkoliikennejärjestelmässä Pisararata yhdessä
nykyisten kaupunkiratojen ja Kehäradan kanssa lisää tiheällä
vuorovälillä liikennöitävien linjojen kattamaa aluetta. Kaupunkiratojen
liikenne erotetaan kauko- ja taajamaliikenteen radoista, jolloin
häiriötilanteet eivät kertaudu yhtä herkästi kuin nykyään.
Rautatieliikenteen ja muun joukkoliikenteen solmupisteiden määrä
kasvaa, joukkoliikenteen verkko paranee, saavutettavuus paranee ja
matka-aikahyödyt paranevat. Päärautatieasemalle päättyvien taajamaja kaukojunien vuoroja voidaan lisätä ja reunoilta vapautuvat raiteet
helpottavat poikkeustilanteiden hallintaa.
Radan suunnittelussa on otettu tilavarauksena huomioon myös toinen
metrolinja ja Töölöntorin metroasema.
Radan liikenteellisiä ja aluetaloudellisia vaikutuksia tarkastellaan
tarkemmin kaavaselostuksessa.
Pisararadan rakentamiskustannukset
Hankkeen ilmoittamat Pisararadan rakentamiskustannukset ovat 956
milj. euroa (maanrakennuskustannusindeksi 152, 2005=100, ALV 0 %).
Kaupungin ja valtion välisestä kustannusjaosta sovitaan erikseen.
Kustannusarvio suunnittelusta vuosina 2012–2016 on 40 miljoonaa
euroa. Helsingin kaupunki vastaa suunnittelukustannuksista 17 %
osuudella. EU on myöntänyt osarahoituksen rataa koskeville
suunnitelmille ja selvityksille vuonna 2014 päättyvän tukikauden
loppuun asti.
EU on vuonna 2012 myöntänyt 4,5 M€ osarahoituksen TEN-T -tukena
Pisararataa koskevien ratasuunnitelmien ja maaperäselvitysten tekoon.
Pisararadan toteutussuunnittelulle ja rakentamisen ensimmäiselle
tukijaksolle on valmisteltu haettavaksi rahoitustukea Euroopan
laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi perustetusta EU:n uudesta
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Verkkojen Eurooppa (CEF = Connecting Europe Facility) rahoitusvälineestä.
Asemakaavan muutoksen toteutus
Pisararata sisältyy valtion ja pääkaupunkiseudun kuntien v. 2014
solmimaan sopimukseen suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja
asuntotuotannon edistämiseksi. Kunnat ovat siinä sitoutuneet
lisäämään asemakaavoitusta vuosina 2016 - 2019 noin 25 % voimassa
olevaan tavoitetasoon nähden edellyttäen, että valtio täyttää oman
osansa sopimuksesta osallistumalla mm. Pisararadan rahoitukseen.
Tämä sopimus täydentää valtion ja kuntien välistä maankäytön,
asumisen ja liikenteen aiesopimusta (MAL 2012 - 2015) ja luo perustan
Helsingin seudun MAL-asioista sopimiseen vuosina 2016 - 2019.
Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (HLJ 2015)
hanke sisältyy infrastruktuurin kehittämishankkeisiin 2016-2025.
Liikennevirasto päättää Pisararatahankkeen toteuttamisesta ja
eduskunta rahoituksesta. Tarvittaessa hankkeen muut osapuolet
tekevät omat toteutuspäätöksensä. Toteuttaminen edellyttää ratalain
mukaista ratasuunnitelmaa, joka ei saa olla ristiriidassa voimassa
olevan asemakaavan kanssa. Pisararadan asemakaavan muutos luo
siten edellytykset Pisararadan toteuttamiselle. Ratasuunnitelma
voidaan hyväksyä kun asemakaava on saanut lainvoiman.
Toteuttaminen edellyttää myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaista
rakennuslupamenettelyä sekä ympäristönsuojelulain ja vesilain
mukaisia lupia. Rakentaminen kestää arviolta noin 7 vuotta.
Liikennevirasto hankkii hankkeen toteuttamiseen tarvittaviin
maanpäällisiin ja maanalaisiin rautatiealueisiin omistusoikeuden tai
käyttöoikeuden ratalain lunastusmenettelyllä.
Kaupunki omistaa asemakaavan muutoksen vaikutusalueella olevia
tontteja ja yleisiä alueita. Osa tonteista on vuokrattu pitkäaikaisilla
maanvuokrasopimuksilla, joita tullaan tarpeen mukaan täydentämään
ja muuttamaan rataa koskevilla rasitteenluonteisilla tai muilla ehdoilla.
Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston
asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (päivätty 10.8.2012).

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

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

11/2015

120 (418)

Kaj/17
17.06.2015

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja
arviointisuunnitelman mukaisesti. Valmistelun aikana on järjestetty viisi
yleisötilaisuutta ja valmisteluaineisto on ollut nähtävillä myös Töölön,
Pasilan ja Kallion kirjastossa.
Pisararadan hankkeeseen on sovellettu ympäristövaikutusten
arviointimenettelyä. Arviointi suoritettiin samanaikaisesti radan
yleissuunnittelun aikana vuosina 2010–2011. Liikennevirasto teki
yleissuunnitelman hyväksymispäätöksen 2012.
Viranomaisyhteistyö
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty laajaa yhteistyötä
kaupungin hallintokuntien, liikelaitosten ja kuntayhtymien sekä muiden
asiantuntijaviranomaisten kuten Museoviraston, Liikenneviraston,
Liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi:n,
Turvatekniikan keskuksen, Etelä-Suomen sotilasläänin esikunnan,
Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen sekä Helsingin seudun kuntien,
Uudenmaan liiton, Eduskunnan kanslian, Senaatti-kiinteistöjen,
Helsingin seurakuntien, Stadionsäätiön, Helsingin yliopiston, Lasten
Päivän Säätiön, Kansallisoopperan sekä VR-Yhtymä Oy:n kanssa.
Viranomaisten kannanotot kohdistuivat suunnittelualueen
kulttuurihistorialliseen arvoon, viheralueiden määrään, aluerakenteisiin,
kaavan vaikutuksiin rakennetussa katu- ja puistoympäristössä,
rakentamisen ja louhinnan aiheuttamiin haittoihin, vaikutuksiin ja
tiedottamiseen, meren pinnan kohoamiseen, vesihuollon suunnitelmiin
ja johtosiirtoihin, taiteen sijoittamiseen, kaavamerkintöjen tarkempaan
sisältöön, palo- ja pelastusturvallisuuteen, Kaupunginpuutarhan
toimintaedellytyksiin.
Viranomaisten ilmoittamat asiat on otettu mahdollisuuksien mukaan
huomioon jatkosuunnittelussa sekä kaavaehdotusta valmisteltaessa.
Asemakaavan laatimisen yhteydessä on järjestetty maankäyttö- ja
rakennuslain 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu 25.3.2013. Muistio
on liitteenä. Uudenmaan ELY-keskus on katsonut, ettei toisen
viranomaisneuvottelun järjestäminen ole ollut tarpeen.
Esitetyt mielipiteet
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on kirjeitse esitetty 43
mielipidettä, jotka koskivat osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tai
kaavaluonnosta. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty
keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse.
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Saadut mielipiteet kohdistuivat yleissuunnitelmavaiheen suunnitelmiin,
valitun vaihtoehdon valintaperusteisiin, nykyisen suunnitelman
parannusehdotuksiin, ympäristövaikutusten arvioinnin riittävyyteen,
liikenteeseen, työmaa-aikaisiin sekä käytön aikaisiin
ympäristöhäiriöihin, kustannuksiin sekä vuorovaikutukseen.
Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu mahdollisuuksien mukaan
huomioon jatkosuunnittelussa sekä kaavaehdotusta valmisteltaessa.
Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät
viranomaisten kannanotoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet
laajemmin. Vuorovaikutusraportin liitteenä on muistio
keskustelutilaisuudesta.
Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä
19.12.2014–26.1.2015.
Muistutukset ja maanomistajien kannanotot
Ehdotuksesta tehtiin neljä muistutusta ja jätettiin kuusi kirjettä.
Ehdotuksesta pyydettiin niiltä maanomistajilta kannanottoja, joiden
alueella on yhteyksiä Pisararadasta maan pintaan. Pyydettyjä
kannanottoja saatiin kahdeksan.
Yksityishenkilön muistutuksessa esitetään suurta rautatiejärjestelmä
muutosta Ilmalan ja Käpylän asemien eteläpuoleiselle osuudelle aina
keskustaan saakka sekä Ilmalan ratapihan ja varikon alueen ottamista
muuhun käyttöön.
Kiinteistönomistajilta ja pysäköintilaitosten haltijoilta saaduissa
muistutuksissa esitetään huolta uusien ja nykyisten kalliotilojen
läheisyydestä, maanalaisista tilavarauksista sekä erityisesti
rakennustyön aikaisesta suuresta haitasta ja sen aiheuttamasta
taloudellisesta tappiosta yritystoiminnalle.
Muistutukset on otettu huomioon kaavoituksessa siten, että
asemakaavan kalliotilojen tilavarauksia on tarkennettu.
Asemakaavaehdotukseen tehdyt muutokset on lueteltu liitteessä
Tehdyt muutokset.
Kirjeet
Pysäköintilaitosten ja liikekiinteistöjen haltijoilta saaduissa kirjeissä
esitetään huolta uusien ja nykyisten kalliotilojen läheisyydestä,
maanalaisista tilavarauksista sekä erityisesti rakennustyön aikaisesta
suuresta haitasta ja sen aiheuttamasta taloudellisesta tappiosta
yritystoiminnalle. Stadion-säätiö on samoin huolissaan rakenteiden
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yhteensovittamisesta. Kahdessa kirjeessä nähdään hanke
myönteisenä alueen elinvoimaisuuden kannalta.
Yhdessä kirjeessä esitettiin, että Pisararadan keskustan aseman
sisäänkäynnit on esitetty tavalla, joka pienentää Citykäytävän
jalankulkuvirtoja oleellisesti. Kirjeen lähettäjä olisi halunnut kaavasta
lausuntopyynnön, mutta ei toivonut ilmoittamilleen asioille
kaupunkisuunnittelulautakunnan vastinetta.
Lausunnot
Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa kiinteistölautakunta,
pelastuslautakunta,
rakennusvalvontavirasto, taidemuseon johtokunta, yleisten
töidenlautakunta, ympäristökeskus, kaupunginmuseon johtokunta,
Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta, teknisen palvelun lautakunta,
sosiaali- ja terveysvirasto, Eduskunnan kanslia, Helsingin seudun
kuntayhtymä, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän
vesihuolto, Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Liikennevirasto,
Puolustusvoimat, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnossa
todetaan, että asemakaavaehdotus huomioi kulttuurikohteet ja
arvorakennukset hyvin. Eräät julkisivuratkaisut on harkittava
toteuttamisvaiheessa huolellisesti. Lausunnossa muistutetaan
merivesi-, hulevesi- ja putkirikkotulvien huomioimista kaikessa
rakennussuunnittelussa. Melu- ja runkomelu- sekä luontovaikutukset
on otettu huomioon suunnittelussa riittävästi. Asemakaava edistää
raideliikenteen varaan perustuvan joukkoliikenteen kehittämistä
koskevan valtakunnallisen alueidenkäyttötavoitteen toteutumista ja
hanke on tärkeä Helsinkiä laajemman alueen raideliikenteen
kehittämisen kannalta.
Muissa lausunnoissa on otettu kantaa asioihin, jotka ovat olleet esillä
kaavan valmistelun aikaisissa kannanotoissa ja ne ovat joiltakin osin
johtaneet myös kaavamerkintöjen ja -määräysten tarkistuksiin. Useissa
lausunnoissa todettiin alueella olevan arvokohteita, hankkeen
rakennustyö aiheuttaa suuria häiriöitä tai haittaa alueen nykyisille
toiminnoille ja että rakentamisen yhteydessä tulee harjoittaa aktiivista
viestintää ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. Kaupunginmuseolle on
kaavamääräyksessä varattu lausuntomahdollisuus rakennettua
kulttuuriympäristöä koskeviin suunnitelmiin.
Pelastuslaitoksen ja Liikenneviraston lausunnoissa todetaan kaavan
tilanvarausten olevan liian niukkoja erityisesti siihen nähden, että
suunnittelun yhä tarkentuessa tulee myös tilan tarpeen ja
toiminnallisten järjestelyjen suunnitelmamuutoksia. Riittävää
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tilantarvetta korostetaan myös rakennusvalvontaviraston lausunnossa.
Pelastuslaitoksen ja liikennelaitoksen lausunnoissa muistutetaan myös
maanalaisen joukkoliikenteen käyttäjämäärien lisääntymisestä ja sen
aiheuttamista vaikutuksista tilojen toimivuuteen ja turvallisuuteen.
Asemakaavamääräyksiin on lisätty vaatimus maanalaisen osoitteiston
laatimisesta maanalaisille tiloille.
Liikennevirasto on antanut laajan ja seikkaperäisen lausunnon, jossa
korostetaan kaavan riittäviä tilatarpeita ja joustavuutta pienille
suunnitelmamuutoksille. Lausunnossa esitetään, että kaava on laadittu
liian tiukaksi ja osin se ei kata edes tiedossa olevien rakenteiden
tilantarpeita. Suurempaa väljyyttä tarvitaan myös koska kaikki
viranomaisten vaatimukset eivät ole vielä tiedossa. Maanalaisilta osilta
kaavan tulisi olla niin väljä, että rakentamisen aikana ei siitä tarvitse
poiketa eikä tämä johda laajempaan rakentamiseen kuin on
tarpeellista. Kaavamääräyksissä esitettäviä mittoja tulee vähentää.
Lausunnossa nähdään perustelluksi sijoittaa uusia sisäänkäyntejä
yleisille alueille ja vähemmän nykyiseen rakennuskantaan. Lisäksi
lausunnossa ja sen liitteissä esitetään useita kymmeniä
tarkistustarpeita.
Lausunnot on otettu huomioon siten, että asemakaavaehdotusta on
tarkistettu merkintöjen ja aluevarausten osalta. Muutokset ja
tarkistukset on lueteltu liitteessä Tehdyt muutokset.
Vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät muistutuksista, kirjeistä ja
lausunnoista sekä niiden vastineet laajemmin.
Vuorovaikutus nähtävilläolon jälkeen
Nähtävilläolon jälkeen Pisararadan ratasuunnitelman valmistelu on
edennyt. Suunnitelmien tarkentuminen on aiheuttanut muutoksia
asemakaavaan monilta osin. Kaava-aluetta on laajennettu vähäisesti.
Kaavan merkintöjä ja aluevarauksia on tarkennettu vähäisesti. Tehdyt
muutokset on lueteltu liitteessä.
Kaavaselostukseen on tehty tarkistuksia lausuntojen, muistutusten
sekä suunnitelmien tarkentumisen vuoksi.
Nähtävilläolon jälkeen pyydettiin lausunnot niiltä osallisilta, joiden
alueella on tehty tarkistuksia kaavaehdotukseen. Lausunnoissa
kiinnitettiin huomiota kiinteistöihin kohdistuviin vaikutuksiin.
Vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät lausunnoista sekä niiden
vastineet laajemmin.
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Kaavamuutos ei nosta tonttien rakennusoikeutta merkittävästi, joten
kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen
mukaisia neuvotteluja ei ole tarpeen käydä.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi
Jukka Tarkkala, projektipäällikkö, puhelin: 310 37302
jukka.tarkkala(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet
1

3
4
5
6
7
8
9

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12290 kartta, päivätty
18.11.2014, muutettu 19.5.2015
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12290 selostus, päivätty
18.11.2014, muutettu 19.5.2015, päivitetty Kslk:n 19.5.2015 päätöksen
mukaiseksi
Tehdyt muutokset, päivitetty Kslk:n 19.5.2015 päätöksen mukaiseksi
Tilastotiedot
Havainnekuva, 18.11.2014
Kaupunkiympäristössä näkyvät muutokset (korjattu 10.6.2015)
Vuorovaikutusraportti 18.11.2014 liitteineen, täydennetty 19.5.2015
Viranomaisneuvottelun 25.3.2013 muistio
Osa päätöshistoriaa

1

Sijaintikartta

2

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus
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Esitysteksti
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Liite 5
Liite 6
Helen Sähköverkko Oy
Helen Oy
Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä
Helsingin seudun
ympäristöpalvelutkuntayhtymä/Vesihuolto
Liikennevirasto
Puolustusvoimat
Eduskunta
Tiedoksi
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Kaupunginmuseon johtokunta
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Taidemuseon johtokunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus
Opetusvirasto
Sosiaali- ja terveysvirasto
Taidemuseo
Talous- ja suunnitteluosasto
Teknisen palvelun lautakunta
Terveyskeskus
Kulttuuriympäristöyksikkö
Pelastuslaitos
Rakennusvirasto

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 08.06.2015 § 605
HEL 2012-010853 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

11/2015

126 (418)

Kaj/17
17.06.2015

1. kaupunginosan Kruununhaka maanalaisia tiloja tonteilla 45/4, 45/5,
45/12,
2. kaupunginosan Kluuvi maanalaisia tiloja tonteilla 37/9, 37/14, 37/15,
37/18, 37/19, 37/20, 37/21, 37/23, 42/5, 97/1, 97/3, 97/6, 2002/2,
2002/3, 2002/4, 2002/5, 2002/6, 2002/7, 2002/10, 2002/11, 2007/1,
2096/9, 2096/10, 2096/32, 2099/13,
4. kaupunginosan Kamppi maanalaisia tiloja tonteilla 213/13, 217/1,
217/3, 217/4, 64/2, 64/24, 194/1, 4007/6, 4007/7, 4007/8, 4008/1,
4010, 4011/1, 4012/1, 4212/1,
11. kaupunginosan Kallio maanalaisia tiloja tonteilla 297/1, 297/2,
297/5, 297/10, 297/12, 11299/1, 11299/2, 11299/3, 11299/4, 11299/5,
11299/10, 11299/12, 11001/5, 304/3, 307/1, 307/7, 307/11, 307/12,
307/13, 307/14, 307/15, 307/16, 308/7, 308/18, 308/20, 11309/28,
11309/30, 11309/31, 11309/32, 11310/33, 11310/34, 11310/35,
11310/36, 11314/17, 11315/19, 11315/21, 11315/23, 11315/25,
11315/27, 11316/1, 11316/4, 11316/29,11316/33, 11317/35, 11317/37,
11363/3,
12. kaupunginosan Alppiharju katu-, puisto- ja rautatiealuetta, tontteja
392/2, 392/8, 392/22 sekä maanalaisia tiloja tontilla 357/10,
13. kaupunginosan Etu-Töölö maanalaisia tiloja tonteilla 410/13,
410/15, 410/17, 410/19, 410/56, 412/1, 412/3, 412/6, 412/8, 412/22,
415/4, 419/2, 419/26, 427/2, 428/1, 431/1, 431/2, 431/3, 431/16, 432/1,
437/4, 437/17, 437/35, 437/36, 437/37, 437/39, 438/26, 442/4, 442/6,
442/7, 442/18, 442/21, 443/23, 443/41, 443/43, 448/15, 448/17,
448/19, 448/21, 448/22, 448/23, 448/24, 448/25, 448/26,
14. kaupunginosan Taka-Töölö katu-, puisto- ja rautatiealuetta sekä
maanalaisia tiloja tonteilla 463/1, 463/2, 463/3, 463/4, 463/5, 463/6,
463/8, 463/13, 464/4, 464/15, 464/19, 468/1, 468/2, 468/3, 470/1,
470/2, 470/4, 470/5, 470/6, 472/3, 473/3, 473/5, 473/8, 473/61, 473/63,
473/65, 473/67, 473/69, 474/1, 474/2, 474/9, 474/34, 474/59, 477/3,
477/5, 477/16, 477/32, 477/34, 477/36, 477/58, 477/60, 478/5, 478/7,
478/56, 479/5, 479/52, 514/3, 515/1, 524/1,
17. kaupunginosan Pasila rautatie- ja katualuetta
sekä näiden kaupunginosien alueilla katu-, puisto- ja vesialueilla olevia
maanalaisia tiloja koskevan asemakaavan muutosehdotuksen
18.11.2014 päivätyn ja 19.5.2015 muutetun piirustuksen nro 12290
mukaisena ja kaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi
Jukka Tarkkala, projektipäällikkö, puhelin: 310 37302
jukka.tarkkala(a)hel.fi
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Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.05.2015 § 155
HEL 2012-010853 T 10 03 03

Ksv 3861_1, rautatiealue Pasilan eteläpuolella, Alppipuisto ja Eläintarha sekä maanalainen alue
Alppiharjussa, Kalliossa, Kruunuhaassa, Kluuvissa, Kampissa, Etu-Töölössä ja Taka-Töölössä,
karttalehdet G3, G4 ja H3

Esitys
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle
esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti
 18.11.2014 päivätyn ja 19.5.2015 muutetun
1. kaupunginosan Kruununhaka maanalaisia tiloja tonteilla 45/4,
45/5, 45/12,
2. kaupunginosan Kluuvi maanalaisia tiloja tonteilla 37/9, 37/14,
37/15, 37/18, 37/19, 37/20, 37/21, 37/23, 42/5, 97/1, 97/3, 97/6,
2002/2, 2002/3, 2002/4, 2002/5, 2002/6, 2002/7, 2002/10,
2002/11, 2007/1, 2096/9, 2096/10, 2096/32, 2099/13,
4. kaupunginosan Kamppi maanalaisia tiloja tonteilla 213/13,
217/1, 217/3, 217/4, 64/2, 64/24, 194/1, 4007/6, 4007/7, 4007/8,
4008/1, 4010, 4011/1, 4012/1, 4212/1,
11. kaupunginosan Kallio maanalaisia tiloja tonteilla 297/1,
297/2, 297/5, 297/10, 297/12, 11299/1, 11299/2, 11299/3,
11299/4, 11299/5, 11299/10, 11299/12,11001/5, 304/3, 307/1,
307/7, 307/11, 307/12, 307/13, 307/14, 307/15, 307/16, 308/7,
308/18, 308/20, 11309/28, 11309/30, 11309/31, 11309/32,
11310/33, 11310/34, 11310/35, 11310/36, 11314/17, 11315/19,
11315/21, 11315/23, 11315/25, 11315/27, 11316/1, 11316/4,
11316/29, 11316/33, 11317/35, 11317/37, 11363/3,
12. kaupunginosan Alppiharju katu-, puisto- ja rautatiealuetta,
tontteja 392/2, 392/8, 392/22 sekä maanalaisia tiloja tontilla
357/10,
13. kaupunginosan Etu-Töölö maanalaisia tiloja tonteilla 410/13,
410/15, 410/17, 410/19, 410/56, 412/1, 412/3, 412/6, 412/8,
412/22, 415/4, 419/2, 419/26, 427/2, 428/1, 431/1, 431/2, 431/3,
431/16, 432/1, 437/4, 437/17, 437/35, 437/36, 437/37, 437/39,
438/26, 442/4, 442/6, 442/7, 442/18, 442/21, 443/23, 443/41,
443/43, 448/15, 448/17, 448/19, 448/21, 448/22, 448/23, 448/24,
448/25, 448/26,
14. kaupunginosan Taka-Töölö katu-, puisto- ja rautatiealuetta
sekä maanalaisia tiloja tonteilla 463/1, 463/2, 463/3, 463/4,
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463/5, 463/6, 463/8, 463/13, 464/4, 464/15, 464/19, 468/1,
468/2, 468/3, 470/1, 470/2, 470/4, 470/5, 470/6, 472/3, 473/3,
473/5, 473/8, 473/61, 473/63, 473/65, 473/67, 473/69, 474/1,
474/2, 474/9, 474/34, 474/59, 477/3, 477/5, 477/16, 477/32,
477/34, 477/36, 477/58, 477/60, 478/5, 478/7, 478/56, 479/5,
479/52, 514/3, 515/1, 524/1,
17. kaupunginosan Pasila rautatie- ja katualuetta
sekä näiden kaupunginosien alueilla katu-, puisto- ja vesialueilla
olevia maanalaisia tiloja koskevan asemakaavan
muutosehdotuksen nro 12290 hyväksymistä ja etteivät tehdyt
muistutukset ja annetut lausunnot anna aihetta muihin
toimenpiteisiin. Muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti
esityslistan liitteestä ja kaavaselostuksesta
 ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
Lisäksi lautakunta päätti
 antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja
vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin
perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin
 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin
mielipiteisiin.
Käsittely
19.05.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä muutti esitystään seuraavasti: Asiakirjassa "3861_1_09
pisararata liite 06 tehdyt muutokset" sivuilla 5,6 ja 8 (liitteenä) on
yhteensä neljä pinta-alalukumuutosta, jotka ovat jääneet kirjaamatta
asiakirjaan ja selostukseen. Asemakaavan muutoskartan määräyksiin
ne on merkitty.
Pinta-alalukutarkistukset koskevat keskustan alueella:
Simonpuistikkoon merkityn mai-3 savunpoistokuilun (1) e-merkittyä
alueen osaa (40>55 m2) ja mai-4 alueella (2) d-merkittyä alueen osaa
(10>20 m2) sekä (3) f-merkittyä alueen osaa (12>18m2).
Baanan kohdalla (4) mai-5 merkittyä alueen osaa (40>60m2).
18.11.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
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Lisätiedot
Jukka Tarkkala, projektipäällikkö, puhelin: 310 37302
jukka.tarkkala(a)hel.fi
Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203
martin.bunders(a)hel.fi
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121
markku.granholm(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37482
raila.hoivanen(a)hel.fi
Mika Kaalikoski, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433
mika.kaalikoski(a)hel.fi
Jukka Kähkönen, arkkitehti, puhelin: 310 37260
jukka.e.kahkonen
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258
anu.lamminpaa(a)hel.fi
Kajsa Lybeck, arkkitehti, puhelin: 310 37052
kajsa.lybeck(a)hel.fi
Pekka Nikulainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37122
pekka.nikulainen(a)hel.fi
Taneli Nissinen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37447
taneli.nissinen(a)hel.fi
Janne Prokkola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37233
janne.prokkola(a)hel.fi
Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465
perttu.pulkka(a)hel.fi
Ville Purma, arkkitehti, puhelin: 310 37261
ville.purma(a)hel.fi

Rakennusvalvontavirasto 6.3.2015
HEL 2012-010853 T 10 03 03

Pisararatahanke on tarpeellinen hanke Helsingin ja
pääkaupunkiseudun kehittymisessä. Kaava-asiakirjoista ilmenee
valmistelun laaja-alaisuus ja monitahoisuus ja monien
asiantuntijatahojen osallistuminen työhön. Teknisesti erittäin vaativa
hanke tulee tekemään omalla sarallaan historiaa. Vaikea ja laaja hanke
on kyetty kiitettävällä tavalla tuomaan esille kaava-aineistossa.

Pisararadan reitti asettuu suurimmaksi osin kulttuurihistoriallisesti
arvokkaalle alueelle, josta osa on myös valtakunnallisesti merkittävää
rakennettua kulttuuriympäristöä. Alueella on runsaasti myös yksittäisiä
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin
kannalta merkittäviä rakennuksia ja puistoja.
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Samalla kun hanke pyrkii varmistamaan julkisen liikenteen toimivuuden
kaupungin keskeisillä alueilla kolmen maanalaisen aseman
rakentamisen kautta, se puuttuu kaupunkimiljöön keskeisiin kohtiin.
Kaupunkitilan ja -kuvan kannalta olennaisia muutoksia tulevat olemaan
yhtäältä uudet rautatieasemien sisäänkäynnit sekä porras- ja
hissiyhteydet. Samoin asemien läheisyyteen sekä niiden väliselle
rataosuudelle esitetyt lukuisat ilmanvaihtokuilut (ilmanvaihto-,
paineentasaus-, savunpoisto sekä lv- ja sähkökuilut) muuttavat
ympäristöä näkyvästi. Lisäksi tunnelien suuaukot muun muassa
Eläintarhan ja Alppipuiston alueella aiheuttavat merkittäviä ruhjeita
kaupunkimaisemaan. Pisararadan rakentamisen aikaiset järjestelyt
tulevat vaikuttamaan julkiseen kaupunkitilaan voimakkaasti ja pitkän
aikaa.

Hankkeen ja kaava-asiakirjojen laajuus mahdollistaa tässä vain
joidenkin tärkeimpien asioiden ja yksityiskohtien esiin nostamisen.

Asemien sisäänkäynnit sekä muut porras- ja hissiyhteydet

Asemat ansaitsevat kukin yksilöllisen julkisen ilmeensä, mutta toisaalta
niiltä vaaditaan yhtenäisiä, kaikkia asemia yhdistäviä tekijöitä, kuten
selkeätä ja yhdenmukaista opastusjärjestelmää sekä värityksen ja
materiaalien yhdenmukaisuutta. Asemien sisäänkäyntirakennusten
neuvottelukunta toivoi olevan ilmeeltään keveitä, paviljonkimaisia.

Kaupunkikuvaneuvottelukunta näki tarpeelliseksi harkita maanpintaan
johtavien porras- ja hissiyhteyksien lukumäärää. Niitä vähentämällä
vältyttäisiin puuttumasta joihinkin kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin
rakennuksiin ja ympäristöihin. Esimerkiksi Stockmannin tavaratalon
arkkitehtuurin integriteettiä ja sen länsikulman asemaa
kaupunkikuvassa ei tulisi rikkoa. Kolmensepänaukiolle yhteyden
avaaminen ei myöskään istu. Siksi jatkossa tulisi vielä selvittää
mahdollisuuksia sijoittaa sisäänkäynti viereisiin kiinteistöihin.
Neuvottelukunta pohti, voisiko porras- ja hissiyhteyden sijoittaa
vastapäiseen Tallbergin taloon. Samoin pidettiin mahdottomana
Lasipalatsin aukiolle koneporrasyhteyden vaatimaa, havainnekuvan
esittämää rakennelmaa. Mikäli aukiolle on tarpeen sijoittaa
sisäänkäynti, tulee se suunnitella yhdessä Amos Anderssonin
taidemuseon rakenteiden kanssa, yhtä laadukkaaksi ja niihin
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yhteensopivaksi. Töölöntorin rajaamisen usealla rakennuksella ja
rakennelmalla neuvottelukunta epäili heikentävän paikan
ominaisluonnetta avoimena kaupunkitilana. Jatkosuunnittelun pohjaksi
olisi syytä selvittää toriaukion ympäristön historiaa ja laatia torin
erityispiirteet huomioon ottava kokonaissuunnitelma. Toisaalta ei
kannata tinkiä siitä, että maan alta päästään nopeasti maan pinnalle,
liukuportaiden ja hissien mitoituksen tulee olla riittävä.

Ilmanvaihtokuilut

Ilmanvaihtokuilurakennelmien suurta määrää pidettiin ongelmallisena.
Erityisesti neuvottelukunta esitti huolensa niiden koosta ja muistutti,
että jo asemakaavavaiheessa tulisi varmistaa, ettei tarvittavien
rakennelmien koko toteutusvaiheessa kasva. Jokaisen kuilun sijoitus
julkisessa miljöössä merkitsee vaativaa sovittamista. Siksi on tärkeää,
että kaikkien tarpeellisten kuilujen paikat ovat tiedossa ja tarkoin
reunaehdoin kaavaan kirjatut niin, ettei hallitsemattomiin
lisäjärjestelyihin ajauduta. Suotavaa olisi, mikäli mahdollista, kuilujen
integroiminen olemassa oleviin tai rakennettaviin uusiin rakennuksiin
taikka sijoittaminen korttelien sisäpihoille.
Esimerkiksi Kallion virastotalon tietämille esitetyt kuutiot nähtiin
paikkaan epäsopivina ja liian talomaisina. Paasivuoren puistikkoon
tulevan rakennelman sijaintia ja kokoa pidettiin epäonnistuneena ja
epäiltiin havainnekuvassa esitetyn, rakennelmaa peittävän puuston
elinmahdollisuuksia. Asemakaavavaraus tulisi pyrkiä siirtämään pois
puistosta. Samoin Varsapuiston laidalle esitetty rakennelma on aivan
liian näkyvä ja kaupunkitilaan sopimaton. Se, samoin kuin
Sammonpuistikkoon esitetty kuilurakennelma, on havainnekuvisssa
sijoitettu keskelle puistoa. Näissä ja muissa vastaavissa paikoissa
rakennelmat tulisi sijoittaa eheän kaupunkitilan reunavyöhykkeelle eikä
sen keskelle.

Todettiin, että Kampin hiljentymiskappelin läheisyyteen esitetyn
ilmanvaihtokuilurivistön vaikutus kaupunkitilaan on kyseenalainen.
Neuvottelukunta totesi, että kaavassa edellytettyjen ympäristötaiteen
keinojen sijaan ilmanvaihtokuilut tulisi pyrkiä ratkaisemaan
yksinkertaisin, huomiota herättämättömin muurirakentein.
Taideteoksena kuilut kilpailisivat lähimiljöön arkkitehtuurin kanssa.
Myös muualla kyseisenlaisten teknisten rakennelmien tulisi olla
mieluummin vähäeleisiä kuin vahvoja itsenäisiä aiheita kaupunkitilassa.
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Jos kuiluja jossain haluttaisinkin käyttää ympäristötaiteena, tulisi
suunnittelusta järjestää taidekilpailu.

Tunnelien suuaukot

Ratatunnelia ja huoltoa varten rakennettavat suuaukot tuottavat
väistämättä suuria muutoksia kaupunkimaisemaan ja kaventavat
osaltaan keskustan rajallisia vapaa- ja viheralueita.
Eläintarhan alueella ja Alppipuistossa tapahtuvat muutokset tulevat
olemaan näkyviä ja kiistämättä nykytilannetta heikentäviä. Jatkotyössä
tulee neuvottelukunnan mukaan varmistaa, että visuaalinen vaurio
minimoidaan hyvän ja asiantuntevan suunnittelun sekä tiukan
mittakaavan keinoin. Diakoniapuiston huoltotunnelin suuaukon
ympäristöön havainnekuvassa esitetty armollinen vehreys ei voi
luultavasti aivan tässä mittakaavassa säilyä. Siltavuorenpenkereeseen
rakennettavaksi esitettyä Pisara-radan huollon vaatimaa ajoaukkoa
neuvottelukunta piti paikkaan liian massiivisena. Erityisesti
neuvottelukunta oli huolissaan esitetyn kaltaisen otsapinnan tylystä
ilmeestä. Sen mittasuhteisiin ja maisemointiin tulee jatkotyössä
kiinnittää erityistä huomiota.

Rakentamisen aikaiset järjestelyt

Suurisuuntainen hanke aiheuttaa useammassa pisteessä
Helsinginniemellä isoja väliaikaisia järjestelyjä. Neuvottelukunta totesi,
että myös näissä järjestelyissä tulee kiinnittää huomiota
kaupunkimiljöön ilmeeseen suunnittelemalla työmaa-aidat ja muut
väliaikaiset rakenteet laadukkaiksi.

Pisarahankkeen toteutusaikataulun nyt saatua lisäaikaa, tulisi se
hyödyntää huolelliseen jatkosuunnitteluun. Neuvottelukunta totesi, että
kuten aiemmin Vauhtitien sillasta, on tarpeellista järjestää
arkkitehtuurikilpailuja muidenkin keskeisten rakennelmien tarkemmasta
suunnittelusta. Suunnittelijoiden pätevyyteen ja kelpoisuuteen on
kiinnitettävä huomiota. Kokemus ja ymmärrys kulttuurihistorialliseen
ympäristöön suunnittelusta on edellytys hyvälle lopputulokselle.
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Todettiin myös, että kaavaselostuksessa tuodaan hyvin esiin ja
puolustetaan myös kaupunkikuvallisia ja historiallisia arvoja. Onkin
huolehdittava siitä, että jatkosuunnittelussa hyvät periaatteet löytävät
kussakin yksittäisessä rakentamiskohteessa optimaalisen
konkreettisen muodon. Neuvottelukunta korosti myös jatkosuunnittelun
aikana tapahtuvan tiiviin viranomaisyhteistyön tärkeyttä.

Teknisen palvelun lautakunta 05.03.2015 § 34
HEL 2012-010853 T 10 03 03

Lausunto
Teknisen palvelun lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle
seuraavan lausunnon:
Suunnitellun Pisararadan linjaus kulkee Kaupunginpuutarhan alueen
alitse. Kaupunginpuutarhan alueella toimii tällä hetkellä Staran kolme
eri työyksikköä, kaupunkitekniikan rakentamisen projektimittaus,
kaupunkitekniikan ylläpidon hoitopiiri sekä ympäristönhoidon
puutarhapalvelu. Kaupunginpuutarhan alueella työskentelee useita
kymmeniä vakituisia Staran työntekijöitä.
Suunniteltu radan tunnelilinjaus kulkee kohdasta, jossa kalliossa on
havaittu painanne ja tämän seurauksena painanteen kohdalla tunneli
on rakennettava avokaivantona. Avokaivanto osuu
Kaupunginpuutarhan alueelle toimintojen kannalta erittäin keskeiselle
paikalle. Tästä syystä erittäin todennäköisesti kaksi kolmesta
työyksiköstä, projektimittaus ja hoitopiiri, joutuvat siirtymään
väistötiloihin. Puutarhapalveluiden toiminta myös häiriintyy tai estyy
erittäin merkittävästi rakentamisen ajaksi.
Puutarhapalveluiden toiminnan ennakoinnin vuoksi rakentamisen
ajoitus, aloitus ja tarvittavat ennakkotoimet on pystyttävä sopimaan
vähintään 12 kuukautta ennen alueella aloitettavaa rakentamista.
Vuosirytmin vuoksi Puutarhapalvelu joutuu toteuttamaan joitain
ennakkotilauksia liki vuotta aiemmin ja seuraavan vuoden suunnittelu
kulkee myös 12 kuukautta edellä. Myös rakennustyömaan aloituksen
ajoitus vuodenaikaan nähden on merkittävä. Oikealla ajoituksella
vuodenaikaan nähden rakentamisen aikaiset haitat ja erityistoimet
voidaan minimoida. Toimintoja ei täysin Kaupunginpuutarhan alueella
voida pysäyttää rakentamisen ajaksi jo pelkästään Talvipuutarhan
ylläpidon ja asiakaspalvelun vuoksi. Työmaa-alueen suunnittelussa ja
toteutuksessa on huomioitava alueella toimivien tarpeet, esimerkiksi
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työmaaparakkien ja autopaikkojen suhteen tulee hyödyntää viereistä
Mäntymäen kentän suurempaa avokaivantotyömaata.
Kaupunginpuutarhan alueelle sijoittuvan työmaakaivannon tarvitsema
työtila tulee rajata niin pieneksi kuin teknisesti on mahdollista tai
muutoin kaivannon vieressä olevat kasvihuoneet on purettava, jolloin
kasvintuotanto estyisi täysin.
Räjäytystyössä on huomioitava alueen rakennuskannan erityispiirteet
sekä Talvipuutarhassa vierailevat. Räjäytys ja kovaääninen työn ajoitus
on sovittava ennakkoon tarkasti.
Tunnelityö Kaupunginpuutarhan alueella on arvioitu kestävän vähintään
vuoden ajan. Väistötilojen ja poikkeusjärjestelyjen aiheuttamat
negatiiviset kustannusvaikutukset on rakennushankkeen korvattava
täysimääräisesti Staralle ja sen työyksiköille.
Alueen ennallistamisesta on huolehdittava. Koska rakentaminen
toteutuu maanalaisiin osiin, eikä maanpäälisiin osiin ole suunniteltu
uusia rakenteita, niin ennallistamisen lähtökohtana on pidettävä
alkutilannetta. Ennallistaminen on toteutettava välittömästi
rakentamisen yhteydessä ja minimissään tasolle, joka on ollut ennen
rakentamista. Pisararadan maanpäälisiä rakenteita ei tule sallia
Kaupunginpuutarhan alueelle.
Työmaan ulkopuolinen liikennöinti ja järjestelyt on toteutettava niin, että
Talvipuutarhassa vierailevat huomioidaan, olkoon kyse
koululaisryhmistä tai yksittäisistä kaupunkilaisista. Talvipuutarhan
palvelut eivät saa häiriintyä rakentamisessa.
Teknisen palvelun lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro
12290 edellä esitetyin huomautuksin.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen
Lisätiedot
Jari Kuusi, kasvituotantopäällikkö, puhelin: 310 28601
jari.kuusi(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 24.02.2015 § 32
HEL 2012-010853 T 10 03 03

Lausunto
Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Pisararadan
asemakaavan muutoksesta nro 12290
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Asemakaavassa tulee huomioida, että Pisararadan suunnitelmien
keskeneräisyyden takia ei voida varmistua kaavassa olevien Pisaran
tilavarausten riittävyydestä. Monet Pisaran tarpeet, jotka tulisi ottaa
huomioon kaavassa, ovat vielä selvittämättä tai tarkentumatta, joten on
mahdollista, ettei niitä ole tässä kaavassa vielä riittävällä laajuudella
huomioitu.
Muun muassa seuraaviin kohtiin tulisi vielä kiinnittää huomiota:
Savunpoisto
Savunpoistoon tarvittavia tiloja ei ole huomioitu riittävällä tarkkuudella.
Kaavamateriaalista ei selviä esimerkiksi Keskustan aseman ja Kolmen
Sepän Aukion välisen jalankulkuyhteyden savunpoistoa ja sen vaatimia
tilavarauksia.
Savunpoiston äänenvaimennukseen tarvittavia tiloja ei ole otettu
kaavassa huomioon. Savunpoistojärjestelmät tulee koestaa
säännöllisesti toimintakunnon varmistamiseksi. Tämä on mahdollista
yleensä vain yöaikaan liikennekatkon aikana. Ilman
äänenvaimennusjärjestelyjä savunpoiston koestaminen voi olla
mahdotonta, mikäli siitä aiheutuva melu aiheuttaa lähistön asukkaille
kohtuutonta haittaa.
Kaavassa ei ole tutkittu savunpoiston vaikutusta yleisillä alueilla
sijaitsevien savunpoistokuilujen ympäröivien alueiden turvallisuuteen.
Savunpoistotilanteessa liian matalalla olevista savunpoistokuiluista
poistuva savu on turvallisuusriski kuilujen läheisyydessä oleville
kiinteistöille, liikenteelle ja liikkuvalle väestölle.
Osoitteisto
Kaavaan tulee sisällyttää velvoite maanalaisen osoitteiston laatimisesta
Pisaran tosiasiallisen hankekokonaisuuden laajuudella. Osoitteisto on
välttämätön viranomaistoiminnan mahdollistamiseksi sekä auttamaan
matkustajia liikkumaan sujuvammin Pisararadan tiloissa ja
ilmoittamaan tarkemmin mahdollisten poikkeuksellisien ilmiöiden tai
tapahtumien sijainnista.
Paineentasaus
Kaava-aineistosta ei tule ilmi, onko junaliikenteen aiheuttamia
painevaihteluita otettu rakenteissa ja tilavarauksissa huomioon.
Rakenteiden pitkäaikaiskestävyyden kannalta asianmukainen
paineentasaus on tärkeä huomioida suunnittelussa.
Tulvariskeihin varautuminen
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Kaava-aineistosta ei ilmene tilavarauksia Pisaran tulvavaroaltaiden
sijainnista ja koosta. Tulvariskit, myös vanhentuneen putkiverkoston
aiheuttaman riskin osalta, on huomioitava ja niihin on varauduttava
Pisararadan koko tosiasiallisen hankkeen laajuudelta.
Tulvavarojärjestelyiden vaatimat tilavaraukset on esitettävä kaavassa.
Vaikutukset muihin olemassa oleviin kohteisiin
Kaavaan tulisi lisätä huomio jatkotutkimustarpeesta Pisararadan
vaikutuksista olemassa oleviin kohteisiin, muun muassa metroasemiin,
ja niiden muutostarpeisiin turvallisuuskysymyksissä, jonka yhteys
Pisararataan aiheuttaa huomattavan henkilömäärän lisäyksen
johdosta.
Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot
Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232
esko.rantanen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 19.02.2015 § 70
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Lausunto
Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle
Pisararadan asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12290 seuraavan
lausunnon:
Asemakaavan muutos mahdollistaa kantakaupunkiin sijoittuvan
maanalaisen rautatielenkin, kolmen maanalaisten rautatieaseman ja
nykyiseen rautatieasemaan liittymisen edellyttämien osien
rakentamisen.
Asemakaavan muutoksen alue on osa pääradasta Pasilan
eteläpuolella sekä silmukkamaisesti Hakaniemen, keskustan ja Töölön
alueella sijaitsevien asemien kautta kiertävä tunneli maan pinnan
alapuolella. Kaavan alueeseen kuuluu lisäksi tunnelin ja kolmen
maanalaisen aseman tarvitsemat pysty-yhteydet. Rautatiestä ja sen
osista käytetään nimeä Pisararata. Kaava-alueen pinta-ala on 56,74
ha. Maanalaisen rautatiealueen pinta-ala on 39,18 ha. Pisararadan
pituus kaava-alueella on 7,8 km, josta 6,0 km kulkee maan alla.
Pisararadan tarvitsemat maanpäälliset ja maanalaiset rautatiealueet,
asemat sisäänkäynteineen ja pystykuilut sijoittuvat valtion
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rautatiealueelle, kaupungin katu-, vesi- ja puistoalueille sekä valtion,
kaupungin tai yksityisten omistamille tonteille.
Asemakaavan muutoksessa määritetään Pisararadan maanalaisten
tunnelien ja maanpäällisten alueiden tilavaraus suojavyöhykkeineen.
Samalla määritetään tunnelien, niiden palo- ja pelastusturvallisuuden,
huollon ja teknisten järjestelmien vaatimat tilat, asemien,
sisäänkäyntien, pystykuilujen ja rakenteiden sijoittuminen suhteessa
naapurikiinteistöihin, lähiympäristöön ja maanpintaan.
Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
ja oikeusvaikutteisen Yleiskaava 2002:n ja oikeusvaikutteisen
maanalaisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupunginvaltuuston
päätösten mukaisten kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.
Pisararadan rakentamisella toteutetaan Helsingin seudun
liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (HLJ) kehittämällä nykyisiä
pääliikenneverkkoja, parantamalla joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä
ja vapauttamalla laituritilaa Helsingin päärautatieasemalla. Pisararadan
toteuttaminen edistää Helsingin seudun kehittämistä kansainvälisesti
kilpailukykyisenä valtakunnallisena pääkeskuksena. Samalla
mahdollisuudet raideliikenteeseen tukeutuvan ja eheytyvän
yhdyskuntarakenteen toteutumiseen paranevat.
Valtion ja pääkaupunkiseudun 14 kunnan kesken on syksyllä 2014
solmittu sopimus suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen
edistämiseksi. Kunnat ovat sitoutuneet lisäämään asuntokaavoitusta
vuosina 2016 - 2019 noin 25 % voimassa olevaan tavoitetasoon
nähden edellyttäen, että valtio täyttää oman osansa sopimuksesta
osallistumalla mm. Pisararadan rahoitukseen. Tämä sopimus
täydentää valtion ja kuntien välistä maankäytön, asumisen ja liikenteen
aiesopimusta (MAL 2012 - 2015) ja luo perustan Helsingin seudun
MAL-asioista sopimiseen vuosina 2016 - 2019.
Liikennevirasto vastaa Pisararadan suunnittelusta ja toteuttamisesta.
Hankearviointi, jossa käytetään hyöty-kustannusanalyysiä ja
vaikuttavuuden arviointia, sisältyy Liikenneviraston valmistelemaan
ratasuunnitelmaan. Hankkeen hyöty-kustannussuhde (H/K) on
Pisararadan ratalenkin ajoajasta riippuen 0,5 - 0,6 (kustannukset
kaksinkertaiset hyötyihin nähden), joka jää selvästi alle
yhdyskuntataloudellisen kannattavuusrajan. Herkkyystarkasteluna
tutkittu kehittämisvaihtoehto, jossa Pisararadan myötä
kaupunkirataliikennettä tihennetään, on kuitenkin perustarkastelua
huomattavasti kustannustehokkaampi ja ylittää yhteiskuntataloudellisen
kannattavuusrajan. Vertailuvaihtoehto pohjautuu Helsingin ratapihan
toiminnallisuuden kehittämissuunnitelmaan (HELRA).
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Eduskunta päättää Pisararadan rahoituksesta. Hankkeen ilmoittamat
Pisararadan rakentamiskustannukset ovat 965 miljoonaa euroa
(maanrakennuskustannusindeksi 152, 2005=100, alv. 0 %).
Pisararadan suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät valtion ja
kaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa) sopimusta kustannusjaosta.
Hankkeelle on mahdollista hakea ja saada EU:n tukea. Valtio ja
pääkaupunkiseudun kunnat ovat neuvotelleet hankkeelle alustavan
rahoitusratkaisun, jonka mukaisesti valtion osuus rahoituksesta on
60 %, EU-rahoituksen osuus 20 % ja pääkaupunkiseudun kuntien
osuus 20 %, josta Helsingin osuus on 17 %.
Liikennevirasto hankkii hankkeen toteuttamiseen tarvittaviin
maanpäällisiin ja maanalaisiin rautatiealueisiin omistusoikeuden tai
käyttöoikeuden ratalain lunastusmenettelyllä.
Kiinteistölautakunta toteaa, että kiinteistöviraston edustajat ovat olleet
mukana kaavamuutoksen valmistelussa ja viranomaisyhteistyössä.
Kaupunki omistaa asemakaavan muutoksen vaikutusalueella olevia
tontteja ja yleisiä alueita. Osa tonteista on vuokrattu pitkäaikaisilla
maanvuokrasopimuksilla, joita tullaan tarpeen mukaan täydentämään
ja muuttamaan rataa koskevilla rasitteenluonteisilla tai muilla ehdoilla.
Rakennustyön aikana alueita vuokrataan myös työmaatarkoituksiin.
Kaavamuutos rajoittaa tulevaisuudessa kaava-alueen kiinteistöjen
maanalaisen rakentamisen mahdollisuuksia ja esim.
maalämpökaivojen rakentamista.
Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotukseen.
Esittelijä
virastopäällikkö
Jaakko Stauffer
Lisätiedot
Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471
esko.patrikainen(a)hel.fi
Elina Kuikanmäki, kiinteistölakimies, puhelin: 310 34008
elina.kuikanmaki(a)hel.fi

Taidemuseon johtokunta 17.02.2015 § 8
HEL 2012-010853 T 10 03 03

Lausunto
Taidemuseon johtokunta antoi seuraavan lausunnon Pisararadan
kaavamuutoksesta.
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Pisararata parantaa Helsingin keskustan joukkoliikennettä ja Kampin
alueen saavutettavuutta huomattavasti. Rata lisää asiakasvirtoja myös
Tennispalatsin välittömässä läheisyydessä. Taidemuseon mielestä olisi
ihmisvirtojen liikkumisen kannalta erittäin tärkeää, että suora
kulkuyhteys Pisararadan Kampin asemalle olisi mahdollista myös
Tennispalatsilta sekä Salomonkadun puolelta että maan alta.
Tennispalatsin peruskorjausta suunniteltaessa 1990-luvun puolivälissä
oli esillä maanalaisen yhteyden louhiminen Tennispalatsin alta metroon
ja Kampin tulevaan kauppakeskukseen. Kaupunki luopui
suunnitelmasta. Koska Pisararadan tunneli tulee kulkemaan aivan
Tennispalatsin rakennuksen alta, toivomme että tässä yhteydessä
aiempi suunnitelma päivitetään; Kampin alueelle on muodostumassa
merkittävä taiteen keskus, kun Amos Andersonin Lasipalatsisuunnitelma toteutuu. Kahden taidemuseon välille tulisi Pisararataa
rakennettaessa luoda maanalainen kulkuyhteys ja samalla tutkia
mahdollisuutta louhia museoille yhteisiä väliaikaisvarastoja.
Synergiaedut olisivat huomattavat.
Louhintatöiden aiheuttamat riskit:
Kun louhintatöiden riskianalyysiä tehdään, tulee taidemuseoon olla
suoraan yhteydessä. Louhinta- ja räjäytystyöt saattavat aiheuttaa
Taidemuseossa oleville teoksille mittavia vahinkoja. Taidemuseon on
pystyttävä ennakoimaan ja eliminoimaan riskitekijät ajoissa, jotta esillä
oleva taideomaisuus ei vaurioituisi. Näyttelyohjelmiston suunnittelussa
on ennakkoon varauduttava kaikkiin mahdollisiin riskitekijöihin.
Näyttelyiden vakuutusarvot liikkuvat sadoissa miljoonissa euroissa ja
kansainväliset vakuutusehdot ovat äärettömän tiukat. Siksi
Taidemuseon on ehdottomasti oltava tietoinen louhinnan aikatauluista
ja niiden aiheuttamista vaaratekijöistä.
Julkista taidetta:
Koska Pisararata on mittava rakennushanke, taidemuseo esittää, että
sen yhteydessä sovelletaan prosenttirahaperiaatetta taideteosten
toteuttamiseksi. Tämän lisäksi taidemuseolla on mahdollisuus toteuttaa
kaupungin hallinnoimiin tiloihin julkista taidetta omilla määrärahoillaan.
Taidemuseon johtokunta esittää, että Pisararadan asemille luodaan
kullekin omaleimainen ilme julkisella taiteella ja että taidemuseo
osallistuu asiantuntijana projektiin mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa.
Käsittely
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17.02.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Taidemuseon johtaja muutti esitystään lisäämällä seuraavan
täydentävän kappaleen lausunnon loppuun:
Taidemuseon johtokunta esittää, että Pisararadan asemille luodaan
kullekin omaleimainen ilme julkisella taiteella ja että taidemuseo
osallistuu asiantuntijana projektiin mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa.
Esittelijä
vs. taidemuseon johtaja
Erja Pusa
Lisätiedot
Maija Tanninen-Mattila, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008
maija.tanninen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 27.01.2015 § 33
HEL 2012-010853 T 10 03 03

Lausunto
Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle
seuraavan lausunnon:
Pisararadan rakentamisella toteutetaan Helsingin seudun
liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Yhdessä nykyisten kaupunkiratojen ja
Kehäradan kanssa lisätään tiheällä vuorovälillä liikennöitävien linjojen
kattamaa aluetta. Kaupunkiratojen liikenne erotetaan kauko- ja
taajamaliikenteen radoista, jolloin häiriötilanteet eivät kertaudu yhtä
herkästi kuin nykyään. Rautatieliikenteen ja muun joukkoliikenteen
solmupisteiden määrä kasvaa, joukkoliikenteen verkko paranee,
saavutettavuus paranee ja matka-aikahyödyt kasvavat.
Päärautatieasemalle päättyvien taajama-ja kaukojunien vuoroja
voidaan lisätä ja reunoilta vapautuvat raiteet helpottavat
poikkeustilanteiden hallintaa.
Pisararadan toteuttamisesta ei ole vielä tehty päätöstä. Pisararadan
rakennustyö aiheuttaa useiden vuosien ajan huomattavaa haittaa
joukkoliikenteelle, ajoneuvoliikenteelle sekä jalankululle ja pyöräilylle.
Rakentaminen vaikuttaa liikenteeseen useissa kohdissa ja liikenteen
poikkeusjärjestelyt ovat välttämättömiä.
Hankkeen varhaisessa vaiheessa tulee ottaa huomioon hankkeen
laajat vaikutukset rakentamisaikana. Tiedottaminen ja yhteistyö eri
hallintokuntien ja toimijoiden kesken on tärkeää. Työmaat ja väliaikaiset
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liikennejärjestelyt ovat osa kaupunkia ja kaupunkilaisten arkea monia
vuosia. Hankkeessa tulee ottaa huomioon työmaa-alueiden,
työtukikohtien sekä väliaikaisten liikennejärjestelyjen
kaupunkikuvallinen ilme. Tiedottaminen ja opastaminen väliaikaisista
liikennejärjestelyistä tulee olla laajaa ja ennakoivaa. Työmaa-alueiden
rajautumiset ja niiden käyttö on suunniteltava huolellisesti yhteistyössä.
Olympiastadionin edustan kallioleikkauksen ja kansirakenteen kohdalla
puiston maanpinta tulee palauttaa alkuperäiseen korkoon ja
muotoonsa. Lisäksi on huolehdittava korkeatasoisen
maisemasuunnitelman tekemisestä maiseman ennallistamiseksi.
Vaikka kalliota ei voidakaan palauttaa ennalleen, tulee
maisemavaurioiden haittoja lieventää korkeatasoisella
maisemarakentamisella.
Joukkoliikenteen asemat ympäristöineen ovat esteettömyyden
erikoistason alueita. Esteettömyysasiantuntijan tulee olla mukana
asemien ja kaupungin muun yleiseen maanalaiseen ja maanpäälliseen
jalankulkuverkostoon liittyvässä suunnittelussa. Jalankulkuyhteyksille
on laadittava valaistuksen, joukkoliikenteen opastuksen, muun
opastuksen sekä mainoslaitteiden yleissuunnitelma.
Pisararata toteutetaan olemassa olevan kaupunkirakenteen sisällä.
Valittu ratkaisu vähentää muun muassa viheralueiden pinta-alaa ja tuo
uusia elementtejä kaupunkiympäristöön Suomen tiheimmin
rakennetulla alueella. Jatkosuunnittelussa tulee pyrkiä mahdollisimman
tehokkaasti vähentämään haittoja, joita radan toteutuminen aiheuttaa
Helsingin yleisille alueille ja niiden käyttäjille.
Helsingin kaupunki on sitoutunut rahoittamaan Pisararadan
suunnittelun kustannuksista 17 % osuuden vuoteen 2016 saakka.
Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro 12290
edellä esitetyin huomautuksin.
Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440
petri.arponen(a)hel.fi
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419
anu.kiiskinen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335
anni.tirri(a)hel.fi
Jussi Luomanen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 38626
jussi.luomanen(a)hel.fi
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Ympäristölautakunta 27.01.2015 § 36
HEL 2012-010853 T 10 03 03

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

Kaupunginmuseon johtokunta 27.01.2015 § 5
HEL 2012-010853 T 10 03 03

Lausunto
Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon:
Pisararadan suunnittelualue on laaja ja se on suurelta osin
valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, minkä
lisäksi vaikutusalueella on yksittäisiä merkittäviä rakennustaiteellisesti
ja kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita sekä paikallisesti tärkeitä
kaupunkinäkymiä.
Asemakaavassa määrätään, että kulttuuriympäristö, puistot ja arvokas
rakennuskanta tulee ottaa huomioon sovittamalla uudet rakenteet
olemassa olevaan kulttuuriympäristöön ja kaupunkirakenteeseen
mahdollisimman hyvin. Kunnostus- ja palauttamismääräyksin pyritään
säilyttämään puistojen maisemallisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja.
Eläintarhan alue muodostuu useista osa-alueista, joilla kullakin on
omanlainen identiteettinsä. Puistohistoriallisesti ja
kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet, historiallisesti ja
rakennustaiteellisesti tärkeät urheilu- ja liikuntapaikat sekä perinteiset
virkistysalueet limittyvät siellä toisiinsa. Maisemaa ja ympäristöä
muokataan rajulla ja peruuttamattomalla tavalla erityisesti, kun
joudutaan avaamaan tunneliaukkoja, tekemään avokaivantoja
Kaupunginpuutarhan ja Stadionin pysäköintikentän alueella ja
rakentamaan uusi Pisararadan vaatima silta Eläintarhan puolelle.
Alppipuiston puolella radan rakentaminen supistaa puiston pinta-alaa.
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Erityisesti Vauhtitien ja Alppipuiston rautatietunnelien suuaukkojen ja
teknisten rakenteiden suunnittelu ja toteutus edellyttää paneutumista
kulttuuriympäristöjen ominaispiirteiden huomioon ottamiseen.
Asemien sisäänkäynnit ja tekniset yhteydet ovat näkyviä muutoksia
kaupunkirakenteessa. Pisararadan rakentamisen seurauksena ne ovat
runsaslukuisia, kookkaita ja monesti häiritseviä uusia elementtejä
kaupunkikuvassa.
Kaupunginmuseon johtokunta esittää huolensa erityisesti Eläintarhan ja
Alppipuiston alueita koskevien maisemallisesti merkittävien muutosten
johdosta. Asemakaavamääräyksin on pyritty lieventämään maisemaan
kohdistuvia haittoja, mutta kulttuurihistoriallisesti arvokas ja
historiallisesti merkittävä viheralue joka tapauksessa kapenee ja
maisema lopullisella tavalla muuttuu rakentamisen myötä. Asemien
sisäänkäynnit ja tekniset yhteydet ovat niin ikään näkyviä rakenteita,
joiden sovittaminen ympäristöönsä on ensiarvoisen tärkeää.
Kaupunginmuseon johtokunta esittää, että kulttuurihistoriallisesti
arvokkaisiin puistoihin ja valtakunnallisesti merkittäviin
kulttuuriympäristöihin (RKY-2009) liittyvistä suunnitelmista tulee varata
kaupunginmuseolle tilaisuus lausunnon antamiselle.
Kaupunginmuseon johtokunta puoltaa asemakaavaehdotusta edellä
mainituin huomautuksin.
Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen
Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483
sari.saresto(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 26.1.2015
HEL 2012-010853 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa koskien
Pisararadan asemakaavan muutosta nro 12290. Asemakaavan muutos
mahdollistaa kantakaupunkiin sijoittuvan Pisararadan (maanalaisen
rautatielenkin, sen maanalaisten rautatieasemien ja nykyiseen
rautatiehen liittymiseksi tarvittavien osien) rakentamisen.
Kaavoitettavaan alueeseen kuuluu osa pääradasta Pasilan
eteläpuolella sekä silmukkamaisesti Hakaniemen, keskustan ja Töölön
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alueella sijaitsevien asemien kautta kiertävänä tunnelina maan pinnan
alapuolella sijaitseva rautatiealue.
Pisararadan Hakaniemen ja keskustan asemat on suunnitteilla yhdistää
tunnelein viereisille metroasemille. Kaavan alueeseen kuuluu lisäksi
rautatietunnelin ja -asemien tarvitsemat pysty-yhteydet, joilla saattaa
olla yhtymäkohtia HKL:n hallinnoimien alueiden kanssa. Pisararadan
toteuttamispäätöstä ei ole tehty.
Toteutuessaan Pisararata parantaa joukkoliikenteen
toimintaedellytyksiä Helsingin keskustan alueella. HKL muistuttaa, että
Pisararadan tarvitsemien maanalaisten tilojen, pystykuilujen ja muiden
teknisten tilojen varaukset tulee mahdollisuuksien mukaan yhteen
sovittaa metroasemia ja tunneleita sivuavilla kohteilla. HKL on
osallistunut ja osallistuu jatkossa Pisararadan suunnittelutyöhön
Liikennelaitoksen alueiden rajapintojen osalta. Koska Pisararadan
kiinteistöt liittyvät olennaisesti mm. Rautatietorin ja Hakaniemen
metroasemiin, ei Pisara-hankkeen liittymisestä saa aiheutua
muutosvaatimuksia nykyisten metroasemien suunnitteluun.
Pisararadan rakennustyö aiheuttaa useiden vuosien ajan huomattavia
väliaikaisia liikennejärjestelyitä. Liikennelaitosta koskevat väliaikaiset
liikennejärjestelyt tulee hankkeen toteuttajan tiedottaa ajoissa ja
riittävän laajasti yhteistyössä HKL:n kanssa. Liikennelaitoksen
joukkoliikenteen tulee pystyä toimimaan moitteettomasti Pisararadan
rakentamisen aikana.
Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691
jaakko.laurila(a)hel.fi

Opetusvirasto 8.1.2014
HEL 2012-010853 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavaa Helsingin
keskustan alle suunniteltua lähijunien tunnelirataa Pisararataa varten.
Maanalaisia asemia suunnitellaan Töölöntorin läheisyyteen, Kampin ja
Rautatieaseman väliin sekä Hakaniemeen.
Tunneleiden suuaukot sijoittuvat Eläintarhan ja Alppipuiston alueille.
Lisäksi tarvitaan maanpäällisiä alueita työtunneleita ym. varten koko
suunnittelualueella. Asemakaavassa määritellään maanalaisten
tunnelien ja maanpäällisten alueiden tilavaraus. Päätös Pisararadan
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toteuttamisesta tehdään aikaisintaan 2014. Rakentaminen kestänee
noin viisi vuotta.
Sekä rakentaminen että käyttö voivat aiheuttaa ympäristölle melu- ja
tärinähaittoja. Räjäytysten, louhintojen ja kuljetusten mahdollisimman
haitaton järjestäminen vaatii erityisen huolellista suunnittelua. Lisäksi
tarvitaan riittävää ja oikea-aikaista vuorovaikutusta rakennusviraston,
kaupunkisuunnitteluviraston, liikenneviraston ja palveluhallintokuntien
kanssa.
Opetusvirasto edellyttää, että asemakaavan muutoksen yhteydessä
kiinnitetään huomiota erityisesti turvalliseen liikkumiseen jalan. Lisäksi
pyöräilyverkoston tulisi olla jatkuva ja esteettömät kulkureitit luontevia
ja selvästi havaittavissa.
Tarvittavat meluntorjuntaa koskevat määräykset on tarpeen sisällyttää
kaavaan. Melusuojausta tarvittaneen mm. Eläintarhan ala-asteen
koulun ja viereisen Stadin ammattiopiston kohdalla. Opetusvirasto pitää
tärkeänä, että Pisararataa lähellä sijaitsevia oppilaitoksia kuullaan
ennakkoon ja heidän kanssa sovitaan muun muassa rakentamisen
aikatauluista ja toiminnan edellyttämistä rakennustyön häiriötekijöihin
liittyvistä rajoituksista. Tällä taataan, että rakennustyö ei aiheuta
kohtuutonta haittaa opetustoiminnalle.
Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291
kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 29.11.2013
HEL 2012-010853 T 10 03 03

Kaupunginmuseo arvioi Pisararadan asemakaavahanketta
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu
asemakaavaluonnoksesta seuraavaa. Asemakaavamääräysten tulee
turvata kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti ja maisemallisesti
arvokkaiden rakennusten, rakennuskokonaisuuksien, aukioiden ja
puistojen arvot.
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan
maakuntakaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta ja
virkistysaluetta. Osa alueesta on merkitty kulttuuriympäristön tai
maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi. Pisararata on
merkitty ohjeellisena seutuliikenteen ratana. Kaavan
suunnittelumääräysten mukaan radan suunnittelussa on otettava
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huomioon seudulliset ulkoilu-, virkistys- ja viheryhteystarpeet,
luonnonsuojelu, kulttuuriympäristö, pohjavesien suojelu sekä lajiston
liikkuminen.
Maakuntavaltuuston 20.3.2013 hyväksymässä Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on pääosin
keskustatoimintojen aluetta, valtakunnan keskus. Osa alueesta on
merkitty valtakunnallisesti merkittäväksi, kulttuuriympäristön vaalimisen
kannalta tärkeäksi alueeksi (RKY 2009). Pisararata on merkitty
liikennetunneliksi.
Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on keskustatoimintojen aluetta,
hallinnon ja julkisten palvelujen aluetta, teknisen huollon aluetta,
kerrostalovaltaista aluetta asumiselle ja toimitiloille, vesialuetta ja
kaupunkipuistoaluetta. Pisararadan vaikutusalueella on
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin
kannalta merkittäviä kohteita.
Maanpinnan yläpuoliset alueet ja asemien ympäristöt
Eläintarhan alue on kaupunkipuistoa, jossa sijaitsee Talvipuutarha ja
kaupunginpuutarhan tuotantoalueet. Tulevan Töölön aseman ympäristö
on kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennettu ympäristö. Aseman
eteläinen lippuhalli sijoittuu Töölöntorin ympäristöön. Aseman
pohjoinen sisäänkäynti sijoittuu Oopperan, Kisahallin ja
Olympiastadionin kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön.
Keskustassa Pisararadan aseman sisäänkäynnit tulevat ympäristöön,
joka on kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävimpiä
alueita Helsingissä. Alueella on rakennustaiteellisesti ja
kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia ja aukioita. Pisararadan
keskustan alueen tärkeimmät sisäänkäynnit sijoittuvat Lasipalatsin ja
vanhan linja-autoaseman, asema-aukion sekä Kolmen Sepän aukiolle.
Hakaniementori on kulttuurihistoriallisesti merkittävä kauppatori ja yksi
kaupunkirakenteellinen solmukohta. Eläintarhan alue ja Alppipuisto
ovat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kaupunkipuistoja.
Suojelukohteet
Pisararadan vaikutusalueella on runsaasti kulttuurihistoriallisesti,
rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäviä
suojelukohteita. Pisararadan kannalta olennaiset kohteet sijaitsevat
uusien rautatieasemien sisäänkäyntien läheisyydessä sekä Eläintarhan
ja Alppipuiston alueella. Pisararadan kaava-alueella ovat seuraavat
RKY 2009 alueet: Pasilan veturitallit, konepaja ja SOK:n
teollisuuskorttelit, Olympiarakennukset, Taka-Töölön kerrostaloalue,
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Etu-Töölön kaupunginosa, Vakuutusyhtiö Pohjan talo, Lasipalatsi ja
Rautatalo, Helsingin Aleksanterinkatu, Helsingin Rautatientori,
Helsingin yliopiston rakennukset, Kaisaniemen puisto ja kasvitieteelliset
puutarhat sekä Kallion kirkko.
Töölön aseman ympäristössä sekä työmaan avokaivantojen
läheisyydessä on valtakunnallisesti merkittävän rakennetun ympäristön
alue: Olympiastadion, Kisahalli, Uimastadion ja Mäntymäen kenttä.
Lasipalatsin aukion työmaan avokaivannon läheisyydessä on
Lasipalatsi. Näihin ja Narinkkatoriin, Kolmen Sepän aukioon
ympäristöineen, Sokoksen tavarataloon ja Kaivopihan kortteliin liittyy
myös merkittäviä kaavahistoriallisia ja paikallisia arvoja
Pasilan eteläosan kallioalueella sijaitsee asemakaavalla suojeltu
Eläintarhan ala-asteen koulurakennus. Koulurakennus on myös
kaupunkikuvallisesti merkittävä. Alueella ja työkohteiden läheisyydessä
on julkisia veistoksia, kuten Lauri Pihkalan ja Paavo Nurmen patsaat
Olympiastadionin eteläpuolella ja Kolme seppää -patsas
Mannerheimintien varressa.
Laajimmat arvokkaat viheralueet ovat Alppipuisto, Eläintarhan alue,
Töölönlahti ympäristöineen, Kaisaniemen puisto ja kasvitieteellinen
puutarha ja Tokoinranta. Eläintarhan alue on osa Keskuspuistoa.
Kulttuurihistoriallisesti ja maisemakulttuurin kannalta arvokkaat
Eläintarhan alue ja Alppipuisto ovat tärkeä osa Helsingin
puistohistoriaa. Eläintarhan ja Alppipuiston alueesta on laadittu
ympäristöhistoriallinen selvitys Pisararadan suunnittelua ja vaikutusten
arviointia varten.
Kulttuuriympäristön huomioon ottaminen
Pisararadan alueella ja läheisyydessä sijaitsevat Olympiarakennukset
ja Kaupunginpuutarhan rakennukset ja rakenteet edellyttävät erityistä
varovaisuutta rakennustyössä. Uusia sisäänkäyntejä,
ilmanvaihtokuiluja ja työtunneleiden aukkoja sijoittuu arvokkaaseen
kaupunkiympäristöön. Niiden sovittaminen tulee tehdä ympäristö
huomioiden. Valtakunnallisesti merkittävän Lasipalatsin ja vanhan linjaautoaseman rakennusten ympäristön alueella rautatietunnelin
ylöstulojen louhinnassa ja rakentamisessa tulee noudattaa erityistä
varovaisuutta. Kaivanto-, louhinta- ja työmaa-alueet on suunniteltava
niin, etteivät suojellut rakennukset ja niiden perustukset vaurioidu.
Raideliikenneverkostoa laajennettaessa ympäröivä alueidenkäyttö ja
lähiympäristö, arvokkaat kulttuuriympäristöt sekä maiseman
erityispiirteet tulee ottaa huomioon. Tämä edellyttää uusien rakenteiden
taitavaa sovittamista kaupunkikuvaan ja kulttuuriympäristö-arvojen
kunnioittamista. Maanpinnalle johtavien tunneliyhteyksien ja hormien
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rakennusosien sovittamiseen kaupunkikuvaan ja olemassa oleviin
rakennuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Erityisesti Eläintarhaan
ja Alppipuistoon liittyvät tunneleiden suuaukot ja uusi rautatiesilta
tulevat olemaan maisemaa hallitsevia uusia elementtejä.
Kaupunginmuseo korostaa, että Pisararadan maanpäällisten
rakenteiden kaavamääräyksissä on tuotava esiin maisemallisesti ja
kaupunkikuvallisesti herkät tilat ja niiden asettamat edellytykset uusien
rakenteiden, uloskäyntien, ilmanvaihtokuilujen ym. maanpäälle
rakennettavien osien sijoittamiselle ja arkkitehtuurille.
Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan maanpäällisiä uusia
rakenteita, rautatiesiltaa ja tunneliaukkoja koskeviin kaavamääräyksiin
tulee lisätä /s merkintä ja maininta että rakenteet tulee huolellisesti
sovittaa kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti ja/tai
maisemallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Kaupunginmuseo esittää
myös suojelukohteiden (sr ja /s) määräyksiin lisättäväksi lausetta:
Suunnitelmista on pyydettävä kaupunginmuseon lausunto.
30.8.2012 Lausunto annettu
Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483
sari.saresto(a)hel.fi

Pelastuskomentaja 28.11.2013 § 56
HEL 2012-010853 T 10 03 03

Päätös
Pelastuslaitos päätti antaa seuraavan lausunnon
Yleissuunnitelman mukaan ”Pisara-radalla liikennöidään
lähiliikenteeseen tarkoitetuilla sähkömoottorijunilla.”
Yleissuunnitelmassa on hyvin vähän ja yleisluonteisesti otettu kantaa
tunnelissa käytettävään kalustoon. Syvällä maan alla kulkeva junarata
edellyttää maanalaisiin tiloihin erityisesti suunniteltua ja soveltuvaa
junakalustoa, sen tulee täyttää tiukat turvallisuusvaatimukset mm.
paloturvallisuusominaisuuksiensa osalta. Tulipalon syttyminen tulee
olla hyvin epätodennäköistä, sen leviäminen rakenteisiin vaikeaa ja
muodostuvien palokaasujen vähäisiä ja mahdollisimman myrkyttömiä.
Henkilökunnan ja matkustajien omatoimiseen alkusammutukseen tulee
kiinnittää erityistä huomiota. Kokonaisturvallisuuden parantamiseksi
pelastuslaitos esittää automaattisten sammutusjärjestelmien
asentamista tunnelissa liikennöiviin juniin.
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Pelastuslaitoksen mielestä pyrkimys korkealaatuiseen
turvallisuustasoon tulisi lisätä kaavaan selkeästi. Esimerkiksi pelkkä
tunnelin pituus ei ole mielestämme ainoa määräävä tekijä tiettyjen
turvallisuuteen liittyvien selvitysten tekemiseen.
Työtunneleiden reititystä tulee vielä tarkentaa siten, että reitit kulkevat
lähempänä ratalinjausta jolloin niistä saadaan yhteys aseman kohdan
lisäksi myös ratatunneliosuudelle. Tämä mahdollistaa työtunneleiden
käytön paremmin jatkossa pelastus- ja hyökkäysreitteinä.
Kaavasta ei ole nähtävissä kuilualueiden tilantarpeiden riittävyys koska
ilmanvaihdon, savunpoiston ja poistumiskuilujen tarkempaa mitoitusta
ei ole tehty. Kaavaluonnoksessa olevat tilavaraukset voivat osoittautua
riittämättömiksi suhteessa tilatarpeisiin.
Maanalaisissa tiloissa liikkuville matkustajille tulee luoda selkeä
osoitejärjestelmä, minkä perusteella he pystyvät paikallistamaan
itsensä myös maanpäälliseen kaupunkirakenteeseen.
Onnettomuustapauksissa tai sairauskohtauksissa on erittäin tärkeätä,
että sivulliset pystyvät ilmoittamaan tarkasti, missä apua tarvitaan ja
mitä on tapahtunut. Myös sisäänkäynneille tulee luoda selkeät
osoitteet.
Pisararata ja sen asemat sijaitsevat syvällä maan pinnan alapuolella,
jolloin sekä kohteesta poistuminen maan pinnalle että kohteen
saavuttaminen sammutus-, pelastus- ja ensihoitotoimintaa varten on
selvästi hitaampaa. Tämän vuoksi maanalaiset tilat tulee varustaa
automaattisella sammutuslaitteistolla.
Kaikki ratatunneli- ja asema-alueet teknisine tiloineen tulee varustaa
tarvittavalla sammutus- ja pelastustyötä mahdollistavilla ja tukevilla
laitteilla maanalaisissa tiloissa.
Lisätiedot
Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232
esko.rantanen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 28.11.2013
HEL 2012-010853 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää Pisararadan
asemakaavaluonnoksesta rakennusviraston kannanottoa 29.11.2013
mennessä.
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Pisararadan asemakaavaluonnokset käsittävät vain maanalaiset
alueet. Asemakaavoista ei ole otettu huomioon maanpäällisen
rakentamisen tilavarauksia ja kaupunkikuvallista ilmettä.
Rakennusviraston näkemyksen mukaan maanpäällisille rakennuksille
ja rakenteille tulee tehdä myös asemakaavat.
Pisararadalla on merkittäviä vaikutuksia Helsingin kantakaupungin
kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin yleisiin alueisiin ja niiden käyttäjille.
Lähes koko alue on osa Museoviraston listaamaa valtakunnallisesti
arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Pisararata on mittava ja
erittäin vaativa rakennushanke, joka vaatii huolellista suunnittelua ja
riittävää sekä oikea-aikaista vuorovaikutusta rakennusviraston,
kaupunkisuunnitteluviraston, liikenneviraston ja muiden osallisten
kanssa. Asemakaavojen laatimisen ja ratasuunnittelun aikataulu on
tiukka vaativalle hankkeelle.
Mäntymäen alle kallioluolaan suunnitteilla oleva lumensulatuslaitos
tulee huomioida asemakaavassa. Hanke on merkittävä parannus
lumilogistiikkaan koko kantakaupungin alueella.
Asemakaavamuutosten vaikutustenarvioinnin yhteydessä tulee tutkia
sisäänkäyntien, ilmastoinnin, paineentasauksen ja muiden tarvittavien
teknisten laitteiden sijoittuminen maanpäällisille yleisille alueille sekä
niiden vaikutusta kaupunkikuvaan ja viihtyvyyteen. Suunnittelun
lähtökohtana tulee olla se, että tarvittavat, uudet rakenteet voidaan
integroida olemassa oleviin rakennuksiin ja maanalaisin tiloihin.
Asemakaavojen tueksi on laadittava yleissuunnitelmat, joissa
ratkaistaan seuraavat suunnittelukysymykset:
 Suunnittelualueesta tulee laatia asemakaavoituksen pohjaksi
ympäristö- ja kulttuurihistoriallinen selvitys niiltä osin kuin
selvitys puuttuu. Avoimia kysymyksiä teknisistä ratkaisuista ja
liikenteen ohjauksesta on paljon, joten rakentamisvaiheen
ratkaisuista ja vaikutuksista tarvitaan lisäselvityksiä ja
suunnitelmia.
 Liikennejärjestelmän vaatimat muutokset tulee ottaa huomioon.
Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa 2011 on
tarkistettava ja kehittävä tarvittavin osin, ja siinä on huomioitava
muuttuvat liikennevirrat. Tietoa tarvitaan arvioitaessa yleisten
alueiden muutostarpeita, kuten ihmisten ja liikenteen
kulkureittien muutoksia sekä vaikutuksia kaupallisiin ja muihin
toimintoihin. Muutokset saattavat vaatia ylläpidon painopisteiden
muutamista tai lisäämisiä.
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 Kaikkiin muutoskohteisiin (tunneleiden suuaukot, asemat,
huoltoyhteydet, hätäpoistumistiet, betonikansirakenteet, tekniset
laitteet ja ilmastointikanavat ynnä muut sellaiset) tulee
asemakaavan muutosten pohjaksi laatia ensin riittävän tarkka
yleissuunnitelma, jossa on tutkittu tarvittavien rakenteiden
sijoittuminen ja niiden kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen
vaikutus. Tähän mennessä laadittujen yleispiirteisten
suunnitelmien pohjalta ei voida tehdä näitä tarkasteluja.
 Kaikki tarpeet yleisillä alueilla tulee esittää jo kaavan laadinnan
yhteydessä tehtävässä yleissuunnitelmassa. Sisäänkäyntien ja
muiden kuilujen paikat sekä sisäänkäyntien vaatimat palvelut ja
tilatarpeet tai muutokset tulee selvittää selvitysvaiheessa.
Tällaisia tarpeita tai palveluita ovat esimerkiksi huoltoliikenne,
kioskit, julkiset käymälät, opastus, polku- ja
kaupunkipyöräpysäköinti, joukkoliikenteen pysäkit, saatto- ja
jättöpaikat yksityisille autoille ja taksitolpat.
 Pisara-radan maanpäälliset rakenteet tulee pyrkiä ensisijaisesti
integroimaan nykyisiin rakenteisiin ja rakennuksiin ja vasta
toissijaisesti tutkia erillisratkaisuja.
 Merkittävimmät puistojen ympäristömuutokset osuvat
Eläintarhan ja Alppipuiston alueelle, joka on tiiviisti asuttua
kaupunkia. Radan rakentamisen yhteydessä menetetään
asukkaille merkittävää puistopinta-alaa. Tämä tulee
kompensoida korkeatasoisella puiston toteutuksella.
Puistoalueiden meluntorjuntarakenteiden tulee olla
korkeatasoista maisema-arkkitehtuuria.
 Betonikansien käsittely ja tekniset vaatimukset katu- ja
puistoalueilla tulee tutkia kaavavaiheessa. Erityisesti
Mäntymäen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen maisemaan
tulevat tunneleiden betonikannet ovat vaikeita ja kalliita
puistorakentamisen kannalta. Kaava laadittaessa on esitettävä
ratkaisuperiaatteet betonikansien katteista ja mahdollisesta
kasvillisuudesta ottaen huomioon esimerkiksi isojen puiden
rakenteiden kantavuudelle asettamat vaatimukset.
 Meluvaikutukset tulee selvittä sekä esittää melunsuojaus
Alppipuistossa sekä Eläintarhanpuolella. Meluntorjunnassa tulee
puistoalueiden lisäksi pyrkiä ratkaisuihin, jotka minimoivat
runkomelun vaikutukset radan vaikutusalueella.
 Vaikutukset pohjavesiin ja kuivatustarpeiden muutokset yleisillä
alueilla on oltava osana suunnittelumateriaalia.
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Pohjavedenpinnan muutokset on kyettävä suunnittelemaan ja
toteuttamaan niin, ettei tästä aiheudu haittaa olemassa oleville
rakenteille tai puustolle.
 Louhintamateriaalin käyttö, vaikutukset liikenteeseen,
asuinympäristöihin ja sen kuljetus on suunniteltava alustavasti jo
tässä vaiheessa yleisten töiden lautakunnan pöytäkirjan 20/2011
mukaisesti. Louheenajoreitit ja -kasauspaikat sekä pölynkäsittely
ja muu tästä aiheutuva ylläpito on selvitettävä. Tunneleista
tulevan louhekiven jatkojalostukseen ja murskaamiseen maan
alla on varauduttava. Tämä tarkoittaa, että Pisararadan
yhteyteen on louhittava riittävän laaja maanalainen tila,
esimerkiksi pysäköintiluola, jossa murskaustoiminnot ovat
mahdollisia.
 Louhinnasta syntyvät poravesien ja hulevesien käsittely ja
johtaminen pitää selvittää. Tätä varteen tarvitaan luotatettavat
arviot syntyvistä hule- ja poravesien määristä, sopivista
käsittelytavoista ja -tiloista ja riittävästä käsittelykapasiteetistä.
Vesien johtaminen on ratkaistava niin, että ne vaativat
mahdollisimman vähän lisärakentamista yleisille alueille ja ilman
viheralueille sijoitettavia väliaikaisia altaita.
 Työmaan huoltotilojen, kuten kaluston ja työmaakoppien,
pitkäaikainen sijoittaminen vaikuttaa usean vuoden verran
alueiden käyttöön. Viheralueiden, katuaukioiden ja kenttien
käyttö työmaan huoltotilana vaatii erikoisratkaisuita ja päätöksiä
ajoyhteyksien, ylläpidon, kulkureittien ja käytön osalta. Työmaa
tuo pidempiaikaisia liikenteenohjauksen muutoksia. Tämän
vuoksi liikennettä on tutkittava simulointien avulla etenkin, kun
katuja voidaan joutua poistamaan yleisestä käytöstä tai
rajoittamaan niillä kulkemista ja pysäköintiä töiden aikana.
Erityisesti muutokset Mäntymäen kentän pysäköintikapasiteettiin
on tutkittava.
Rakennusvirasto puoltaa kaavaluonnoksen hyväksymistä edellä
esitetyin ehdoin.
14.9.2012 Lausunto annettu
Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419
anu.kiiskinen(a)hel.fi
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440
petri.arponen(a)hel.fi
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237
marko.jylhanlehto(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335
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anni.tirri(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveysvirasto 27.11.2013
HEL 2012-010853 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavaa Pisararataa
varten. Pisararata on Helsingin keskustan alle suunniteltu lähijunien
tunnelirata. Pisararadan maanalaisia asemia suunnitellaan Töölöntorin
läheisyyteen, Kampin ja Rautatieaseman väliin sekä Hakaniemeen.
Pääosa Pisararadasta kulkee maan alla. Tunneleiden suuaukot
sijoittuvat Eläintarhan ja Alppipuiston alueille. Maanpäällisiä alueita
tarvitaan lisäksi työtunneleita ja teknisiä sekä pelastautumisyhteyksiä
varten koko suunnittelualueella. Asemakaavassa määritellään
maanalaisten tunnelien ja maanpäällisten alueiden tilavaraus. Päätös
Pisararadan toteuttamisesta tehdään aikaisintaan 2014. Rakentaminen
kestänee noin viisi vuotta.
Sosiaali- ja terveysviraston lausunto
Sosiaali- ja terveysvirasto pitää tärkeänä, että asemakaavan
muutoksen yhteydessä kiinnitetään huomiota erityisesti matka- ja
kuljetusketjujen toimivuuteen, eri liikennemuotojen yhteistyön
kehittämiseen, jalankulun ja pyöräilyverkostojen jatkuvuuden,
turvallisuuden ja laadun edistämiseen sekä esteettömien selkeästi
havaittavien reittien järjestämiseen.
Pisararata lisää palvelujen saavutettavuutta kaikkien lähijunien
asemien läheisyydessä sekä erityisesti Kallion ja Töölön alueilla.
Töölön rautatieaseman eteläpään sisäänkäynnit sijoittuvat Töölöntorin
ympäristöön. Hakaniemessä Pisararata sivuaa olevaa metrotunnelia ja
metroasemaa, ja niillä on pohjoispäässä yhteiset sisäänkäynnit.
Yksi kolmesta asemakaavaan varatusta työtunnelista sijoittuu
Diakoniapuistossa olevan väestönsuojan tunneliyhteyteen, joka
voidaan laajentaa Hakaniemen asemalle johtavalle työtunnelille. Tämä
Hakaniemen aseman yhteyteen rakennettava työ- ja huoltotunneli
suojavyöhykkeineen sijoittuu Kallion virastotalon välittömään
läheisyyteen. Virastotalon, Porthaninkadun ja Toisen linjan väliselle
viheralueelle on suunniteltu maanpintaan johtavia
hätäpoistumisyhteyksiä suoja-alueineen. Näiden poistumisyhteyksien
ja tunnelin rakentaminen pitää suunnitella ja toteuttaa huolella, jotta
estetään louhimisen ja rakentamisen haitat virastotalon sosiaali- ja
terveyspalvelujen käyttäjille.
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Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256
pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus Kehittämisosasto 19.10.2012
HEL 2012-010853 T 10 03 03

Talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosasto ei anna asiasta
lausuntoa.
Lisätiedot
Merja Lehikoinen, suunnittelusihteeri, puhelin: 310 36121
merja.lehikoinen(a)hel.fi

Taidemuseo 17.10.2012
HEL 2012-010853 T 10 03 03

Ksv 3861_1

Taidemuseolle on toimitettu mielipidepyyntö Pisararadalle laadittavasta
asemakaavasta kantakaupungin alueella. Mielipiteet suunnittelun
lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään
toimittamaan viimeistään 14.9.2012 kirjallisesti osoitteeseen Helsingin
kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099
HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo,
Pohjoisesplanadi 11–13), sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi,
faksilla (09) 655 783 tai suullisesti projektipäällikölle tai kaavan
valmistelijoille.
Alueelle on suunnitteilla lähes kokonaan maanalainen rautatie,
Pisararata, ja sen kolme maanalaista rautatieasemaa. Tulevia asemia
suunnitellaan Töölöntorin läheisyyteen, keskustaan Kampin ja
Rautatieaseman väliin sekä Hakaniemeen metroaseman länsipuolelle.
Asemille suunnitellaan 1–3 sisäänkäyntiä ja lisäksi maanpäälle
ulottuvia ilmanvaihtolaitteita.
Kaupunginhallitus hyväksyi prosenttirahahankkeissa sovellettavat
periaatteet 12.12.2011 § 1134. Niiden mukaisesti kaupunki toteuttaa
prosenttirahahankkeita mm. merkittävissä talonrakennushankkeissa,
joilla tarkoitetaan yleisölle ja käyttäjille avoimia, julkisia rakennuksia.
Pisararadan rautatieasemat soveltuvat erinomaisesti julkisen taiteen
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sijoituskohteiksi. Näissä kohteissa olisi suotavaa soveltaa
prosenttiperiaatetta taideteosten hankinnassa, vahvistetun
periaatepäätöksen mukaisesti.
Taidemuseo esittää kannanottonaan, että Pisararata-hankkeen
hankesuunnitteluvaiheessa otettaisiin yhteyttä taidemuseoon.
Hankesuunnitteluvaiheessa tulisi katsoa taidehankkeen toteuttamisen
edellytykset.
Lisätiedot
Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043
elina.leskela(a)hel.fi
Klas Fontell, suunnittelija/arkkitehti, puhelin: 310 87047
klas.fontell(a)hel.fi

Terveyskeskus 10.9.2012
HEL 2012-010853 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavaa
Pisararadalle Pasilan eteläpuolella kantakaupungin alueella. Alueelle
on suunnitteilla lähes kokonaan maanalainen rautatie, Pisararata, ja
sen kolme maanalaista rautatieasemaa Töölöntorin läheisyyteen,
Kampin ja Rautatieaseman väliin sekä Hakaniemen metroaseman
länsipuolelle. Asemille suunnitellaan 1 - 3 sisäänkäyntiä ja lisäksi
maanpäälle ulottuvia ilmanvaihtolaiteita.
Laadittavassa asemakaavassa määritellään Pisararadan maanalaisten
tunnelien ja maanpäällisten alueiden tilavaraus. Samalla määritellään
tunnelien, niiden teknisten tilojen, asemien, sisäänkäyntien,
pystykuilujen ja rakenteiden sijoittuminen suhteessa
naapurikiinteistöihin, lähiympäristöön ja maanpintaan.
Päätös Pisararadan toteuttamisesta tehdään aikaisintaan vuonna 2014.
Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta pyydetään toimittamaan viimeistään 14.9.2012.
Mielipiteenään terveyskeskus esittää seuraavaa:
Terveyskeskuksen kannalta on tärkeää, että Pisararata suunnitellaan ja
toteutetaan siten, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriötä
terveyskeskuksen toiminnalle ja asiakkaille. Suunnittelun kannalta
erityisesti Hakaniemen alue on keskeinen, sillä tulevan aseman
välittömässä läheisyydessä on Kallion virastotalossa (Toinen linja 4 A)
sijaitseva Kallion terveysasema, hammashoitola ja useita
sosiaaliviraston palvelupisteitä. Suunnitteluratkaisujen tulee olla
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sellaisia, että terveysasema voi toimia ilman häiriöitä rakennustyömaan
aikana.
Rakentamisen vaikutusalueella olevia muita terveydenhuollon kohteita
ovat Hesperian sairaala-alueen Kivelän sairaala ja HUS/HYKS:n
Psykiatriakeskus. Kivelän sairaalassa (Sibeliuksenkatu 12- 14) toimii
Töölön terveysasema, Töölön hammashoitola, Kivelän psykiatrian
poliklinikka, kaupunginsairaalan fysioterapiayksikkö ja kotisairaala sekä
sosiaaliviraston vanhustenkeskus.
Terveyskeskus pitää tärkeänä, että Pisararataa lähellä sijaitsevia
terveyspalvelujen toimijoita kuullaan ennakkoon ja heidän kanssa
sovitaan muun muassa tiedottamisen yhteyshenkilöistä, rakentamisen
aikatauluista ja toiminnan edellyttämistä rakennustyön häiriötekijöihin
liittyvistä rajoituksista. Tällä taataan, että rakennustyö ei aiheuta
kohtuutonta haittaa terveyspalveluiden toimipisteille ja palveluiden
käyttäjille.
Terveyslautakunta on antanut lausunnon 3.5.2011 (§ 128) Pisararadan
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta kaupunginhallitukselle.
Lausunnossaan terveyslautakunta tarkasteli Pisararadan vaikutuksia
erityisesti terveysvaikutusten näkökulmasta.
Lisätiedot
Sipiläinen Pirjo, arkkitehti, puhelin: 310 42256
pirjo.sipilainen(a)hel.fi
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§ 175
Sörnäisten korttelin 10570 osan, satama-, vesi- ja katualueiden sekä
venesataman asemakaavan muuttaminen (nro 12284, Verkkosaaren
eteläosa)
HEL 2011-006629 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
hyväksyä 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Kalasatama) osaa korttelista
10570, satama-, vesi- ja katualuetta sekä venesatamaa (muodostuvat
uudet korttelit 10600—10602) koskevan asemakaavan
muutosehdotuksen 18.11.2014 päivätyn ja 17.3.2015 muutetun
piirustuksen nro 12284 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta
ilmenevin perustein.
Käsittely
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti
selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen
ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian
kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että
rakennusoikeutta ja kerroskorkeutta vähennetään.
Puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Yrjö Hakasen palautusehdotusta
ollut kannatettu, joten se raukesi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12284 selostus, päivätty
18.11.2014, muutettu 17.3.2015, päivitetty Kslk:n 17.3.2015 päätöksen
mukaiseksi
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12284 kartta, päivätty
18.11.2014, muutettu 17.3.2015
Havainnekuva 18.11.2014, muutettu 17.3.2015
Tehdyt muutokset
Vuorovaikutusraportti liitteineen, täydennetty 17.3.2015
Osa päätöshistoriaa

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

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

Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Alue sijaitsee Kalasatamassa, Kulosaarensillan pohjoispuolella, meren
ja tulevan Capellan puistotien välissä ja ulottuu hiukan nykyisen
Verkkokadun pohjoispuolelle.
Asemakaavan muutos mahdollistaa Verkkosaaren eteläosaan asuin- ja
toimitila-alueen rakentamisen, johon tulee asunnot noin 1 300
asukkaalle. Asuinalue koostuu kahdesta asuinkorttelista, joista toinen
on erityyppisistä asuinkerrostaloratkaisuista koostuva suurkortteli ja
toinen on rantaviivaan rakennettu merellinen terassitalokortteli. Alueen
eteläosassa, välittömästi Kulosaarensillan pohjoispuolella on tontti
suurta toimitilarakennusta varten, joka on korkeimmillaan 18kerroksinen.
Muutosalueen pinta-ala on 7,7 ha, josta maa-aluetta on 4,5 ha ja vesialuetta 3,3 ha. Kaavaehdotuksessa on rakennusoikeutta yhteensä 88
800 k-m², josta asuinkerrosalaa on 58 600 k-m² ja liike- ja toimitilakerrosalaa 30 200 k-m².
Asemakaavan muutos on valmisteltu kumppanuuskaavoituksena
kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymän kaavaluonnoksen ja
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asuinkortteleista järjestetyn ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn
kautta valittujen ehdotusten pohjalta.
Kaupunginvaltuusto on 8.4.2015 § 100 ja 101 hyväksynyt osallistujien
kanssa neuvotellut toteutussopimukset ja/tai kiinteistökauppojen
esisopimukset.
Esittelijän perustelut
Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
ja oikeusvaikutteisen Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan
osayleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten
tavoitteiden toteutumista.
Uudenmaan maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta ja
2. vaihemaakuntakaavassa tiivistettävää aluetta, jolla on
viheryhteystarve.
Voimassa olevassa Sörnäistenrannan-Hermanninrannan
osayleiskaavassa vuodelta 2008 alue on asuinkerrostalojen sekä
palvelujen ja hallinnon aluetta.
Alueella voimassa olevat asemakaavat ovat vuosilta 1985, 1990, 1996
ja 2013. Alue on pääosin satama-aluetta, sataman toimintaa
palvelevien varastorakennusten korttelialuetta, kalasataman ja
elintarviketeollisuuden toimintaa palvelevien teollisuus- ja
varastorakennusten korttelialuetta. Osa alueesta on venesatamaa,
vesi- ja katualuetta.
Alue on Helsingin kaupungin omistuksessa. Alue on entistä
satamatoimintojen aluetta ja se on toiminut elintarvikkeiden
tukkukaupan varastoalueena, erityisesti kalanjalostusteollisuuden
käytössä. Alue on kokonaisuudessaan täyttömaata. Alueen
suunnittelussa on otettu huomioon terveys- ja ympäristöriskit sekä
yhdyskuntarakentamisen taloudellisuus.
Asemakaavan muutoksessa on Verkkosaaren eteläosaan suunniteltu
asuin- ja toimitila-alue, johon tulee asunnot noin 1 300 uudelle
asukkaalle. Asuinalue koostuu kahdesta asuinkorttelista, joista toinen
on erityyppisistä asuinkerrostaloratkaisuista koostuva suurkortteli ja
toinen on rantaviivaan rakennettu merellinen terassitalokortteli. Alueen
eteläosassa, välittömästi Kulosaarensillan pohjoispuolella on tontti
suurta toimitilarakennusta varten, joka on korkeimmillaan 18kerroksinen.
Verkkosaaren eteläisen osan läpi jatkuvat Capellan puistotien,
Tukkutorinkujan, Työpajankadun ja Verkkosaarenkadun katulinjat.
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Lisäksi Kalasatamanpuiston näkymäakseli jatketaan katuna alueen
halki. Verkkosaarenrannalle sijoittuu etelä-pohjoissuuntaisen kevyen
liikenteen pääreitti, joka on osa rantaa kiertävää kevyen liikenteen
rantareittiä. Merenrantaa muokataan rakentamalla rantareitti, allas ja
kanava. Verkkosaarenkanava (w-3) tulee toteuttaa vesialueena, jonka
korttelialueeseen rajautuvalle rannalle saa rakentaa laitureita
asukkaiden käyttöön.
Verkkosaaren alue tulee muodostamaan merkittävän uuden elementin
merellisen kaupunkimaiseman keskellä. Verkkosaaren
toimistorakennukset ovat osa Kulosaarensillan ympärille rakennettavaa
ns. itäisen kantakaupungin porttia, jotka tulevat muodostamaan
näkyvän kaupunkikuvallisen korostuksen kaikista suunnista katsottuna.
Alueelta avautuu laajat näkymät vehreään sisäsaariston maisemaan.
Alueen suunnittelussa on otettu huomioon terveys- ja ympäristöriskit
sekä yhdyskuntarakentamisen taloudellisuus.
Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia
seuraavasti (kustannustaso 2014, Alv 0 %):
Esirakentaminen
Pilaantuneiden maiden kunnostus
Verkkosaaren kanava (kaupungin osuus)
Muut rantarakenteet
Kadut ja aukiot

7
10
6
5
4

milj.
milj.
milj.
milj.
milj.

euroa
euroa
euroa
euroa
euroa

Yhteensä

32 milj. euroa

Alueelle rakennetaan uudet yhdyskuntatekniset verkostot joiden
toteuttamisesta sekä kustannuksista vastaavat verkonhaltijat ja ne
peritään edelleen alueen tonteilta liittymis- ja käyttömaksuina.
Verkostojen rakentamisesta on arvioitu aiheutuvan kustannuksia
seuraavasti:
Vesihuolto
Energiahuolto (kaukolämpö, kaukokylmä)
Sähköverkko
Jätteenputkikuljetus

2,2
5,2
2,1
1,0

milj.
milj.
milj.
milj.

euroa
euroa
euroa
euroa

Kaava-alueen tonteille kohdistuu asemakaavan toteuttamisesta
kustannusrasitteita muun muassa tontteihin kuuluvista rantarakenteista
sekä pysäköintipaikkojen maanalaisesta rakentamisesta.
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Verkkosaarenkanavan eteläreunan muurin toteuttaminen ja ylläpito on
velvoitettu kanavan varren tonttien toteuttajalle. Korttelin 10601
toteutettavaksi ja ylläpidettäväksi on velvoitettu tontille sijoittuva ranta
sekä yleinen jalankulkualue. Korttelin 10602 rantarakenteet
ylläpitoineen kuuluvat myös tontin toteuttajalle. Vaativat
pohjaolosuhteet edellyttävät rakennusten perustamisessa
tavanomaista kalliimpia ratkaisuja.
Tonttien asuinrakennusten rakennusoikeuden myynnistä ja
vuokraamisesta on arvioitu kaupungille tuloja noin 50 miljoonaa euroa.
Toimitilakorttelin rakennusoikeuden arvoksi on arvioitu noin 15
miljoonaa euroa.
Verkkosaaren eteläosan asuinrakennusten toteuttaminen on ajoitettu
siten, että korttelin 10601 rakentaminen voidaan aloittaa vuonna 2016,
korttelin 10600 tonttien 1, 2, 5 ja 7 rakentaminen voidaan aloittaa
vuonna 2017 ja korttelin 10600 tonttien 3,4 ja 6 rakentaminen vuonna
2018. Tontin 10600/7 rakentamisen aloitus on riippuvainen Capellan
puistotien rakentamisaikataulusta.
Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
Asemakaavan muutosehdotus on laadittu kaupungin aloitteesta.
Asemakaavan muutos on valmisteltu kumppanuuskaavoituksena
kaupunkisuunnittelulautakunnan 3.3.2011 hyväksymän asemakaavan
muutosluonnoksen pohjalta. Korttelien 10600 ja 10601 tontinvaraajat
valittiin erillisellä ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyllä.
Kaupunginhallitus päätti 30.1.2012 (113 §) varata Verkkosaaren
asemakaavaluonnokseen merkityt korttelit 10600 ja 10601
(asuinrakennusoikeus noin 45 600 k-m²) varattavaksi erillisellä
ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyllä kumppanuuskaavoitukseen
päätöksessä mainituin ehdoin.
Varauspäätöksen mukaan noin 10 500 k.m2 tuli varata
vapaarahoitteiseen Hitas I -ehdoin toteutettavaan
omistusasuntotuotantoon. Muut tontit varataan sääntelemättömään
vapaarahoitteiseen vuokra- ja omistusasuntotuotantoon.
Ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn pohjalta kiinteistölautakunta
esitti, että kortteleiden 10600 ja 10601 tontit varataan kolmelle eri
toteuttajalle. Kaupunginvaltuusto on 8.4.2015 § 100 ja 101 hyväksynyt
osallistujien kanssa neuvotellut toteutussopimukset ja
kiinteistökauppojen esisopimukset.
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Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja
arviointisuunnitelman mukaisesti. Asemakaavan muutosehdotus on
ollut julkisesti nähtävillä 12.12.2014–19.1.2015.
Ehdotuksesta tehtiin yksi muistutus. Ehdotuksesta ovat antaneet
lausuntonsa pelastuslautakunta, yleisten töiden lautakunta,
ympäristölautakunta, kiinteistövirasto, Helen Sähköverkko Oy ja
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY).
Muistutus
Skanska Talonrakennus Oy jätti muistutuksen, jossa huomautettiin
yksittäisten kaavamääräysten sisällöistä, jotka koskivat rakennusalaa,
liiketilojen yhteyteen rasvanerottelukaivon ja ilmastointihormin
rakentamista, asukkaiden yhteistilojen rakentamista,
yhdyskuntateknisen huollon jakokaappien rakentamista,
julkisivumääräyksiä, teknisten tilojen sijoittamista ja esteettömyyttä.
Huomiot koskivat kaavamerkintöjä ja määräyksiä, joista Skanska
Talonrakennus Oy on kumppanuuskaavoitusprosessin aikana ollut eri
mieltä kaavoittajien kanssa ja joita ei ole viety kaavakarttaan tai
määräyksiin täysin heidän esittämässään muodossa.
Kaavamääräykset perustuvat Kalasataman yleisiin
kaavoitusperiaatteisiin sekä Verkkosaaren eteläosan kaavoituksen ja
toteuttamisen pohjaksi laadittuihin projektisuunnitelmiin.
Kaavamääräyksistä on neuvoteltu Skanska Talonrakennus Oy:n
kanssa marraskuusta 2013. Neuvottelujen tuloksena Skanska
Talonrakennus Oy:n edustajat hyväksyivät osaltaan asemakaavan
muutosehdotuksen ennen sen hyväksymistä
kaupunkisuunnittelulautakunnassa 18.11.2014.
Kaavamääräyksiä ei ole muistutuksen johdosta muutettu.
Kaupunkisuunnittelulautakunta on katsonut, ettei rakentamisen
laatutasoa ole tarkoituksenmukaista heikentää yksittäisellä osa-alueella
ja määräysten tavoitteena on projektisuunnitelman mukaisten
rakennusten eikä jonkin vaihtoehtoisen suunnitelman toteutuminen.
Osa huomautuksista koski asioita, jotka voidaan ottaa huomioon
rakennuslupavaiheessa.
Lausunnot ja niiden johdosta tehdyt muutokset
Pelastuslautakunnan lausunnossa esitettiin, että pelastusreitit tulee
suunnitella pelastuslaitoksen raskaalle kalustolle ja pääsy riittävän
lähelle rakennuksia ja varateitä tulee turvata.
Yleisten töiden lautakunnan ja kiinteistöviraston lausunnoissa esitettiin,
että Verkkosaarenkanava tulee toteuttaa kokonaisuudessaan
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vesikanavana ja kaavasta tulee poistaa vaihtoehto, joka mahdollistaa
kanavan länsipään rakentamisen luonnonrannan kaltaisena alueena.
Ympäristölautakunnan lausunnossa esitettiin, että kaavaehdotusta
tulee täydentää alueen korkotasojen ja alimpien rakentamiskorkeuksien
osalta. Lisäksi esitettiin, että kaavamääräyksiä tarkistetaan ja
tarvittaessa täydennetään meluntorjunnan osalta.
Lausunnot on otettu huomioon siten, että kaavakartasta on poistettu
Verkkosaarenkanavan läntistä osa-aluetta koskeva määräys ja kaavakarttaan on merkitty maanpinnan ja AK-tonttien pihojen likimääräiset
korkeusasemat, kaavaan on lisätty määräys tonttien alimmasta
suositeltavasta rakentamiskorkeudesta, kaavaselostukseen on lisätty
alin suositeltava rakentamiskorkeus kaava-alueen tonteilla ja
Tukkutorinkujalle on merkitty johtokujarasite tontille. Kaavakarttaan
merkityt katujen korkeusasemat perustuvat asemakaavoituksen aikana
laadittuun katusuunnitelmaan. Muut asiat on jo huomioitu
asemakaavaselostuksessa ja/tai ne tullaan ottamaan huomioon
toteutusvaiheessa.
Vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät muistutuksesta ja
lausunnoista sekä niiden vastineet laajemmin.
Lisäksi kaavakarttaan on lisätty pienvenelaitureiden rakentamista
koskeva määräys. Määräyksen tavoitteena on tukea Kalasataman
rakentumista merellisenä kaupunginosana. Verkkosaarenranta on
nimetty uudelleen Capellanrannaksi, ja korttelin 10600 läpi kulkeva
jalankulkuyhteys on nimetty Capellankujaksi.
Muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti liitteestä Tehdyt muutokset ja
kaavaselostuksesta.
Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun
esityksen mukainen. Lautakunnan esitys oli yksimielinen.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36024
katri.erroll(a)hel.fi
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1
2
3
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12284 selostus, päivätty
18.11.2014, muutettu 17.3.2015, päivitetty Kslk:n 17.3.2015 päätöksen
mukaiseksi
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12284 kartta, päivätty
18.11.2014, muutettu 17.3.2015
Havainnekuva 18.11.2014, muutettu 17.3.2015
Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

11/2015

164 (418)

Kaj/18
17.06.2015

4
5
6

Tehdyt muutokset
Vuorovaikutusraportti liitteineen, täydennetty 17.3.2015
Osa päätöshistoriaa

1
2

Sijaintikartta
Ilmakuva

Oheismateriaali

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

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

Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy
Tiedoksi
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
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Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 25.05.2015 § 557
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Esitys
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 10. kaupunginosan (Sörnäinen,
Kalasatama) osaa korttelista 10570, satama-, vesi- ja katualuetta sekä
venesatamaa (muodostuvat uudet korttelit 10600—10602) koskevan
asemakaavan muutosehdotuksen 18.11.2014 päivätyn ja 17.3.2015
muutetun piirustuksen nro 12284 mukaisena ja
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36024
katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.03.2015 § 75
HEL 2011-006629 T 10 03 03

Ksv 0954_1

Esitys
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle
 18.11.2014 päivätyn ja 17.3.2015 muutetun 10. kaupunginosan
(Sörnäinen, Kalasatama) osaa korttelista 10570, satama-, vesija katualuetta sekä venesatamaa (muodostuvat uudet korttelit
10600—10602) koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro
12284 hyväksymistä ja etteivät tehty muistutus ja annetut
lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset
ilmenevät yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja
kaavaselostuksesta
 ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti
 antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja
vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin
perusteltuna kannanottona tehtyyn muistutukseen.
18.11.2014 Ehdotuksen mukaan
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Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot
Salla Hoppu, arkkitehti, puhelin: 310 37240
salla.hoppu(a)hel.fi
Helena Färkkilä-Korjus, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310
37325
helena.farkkila-korjus(a)hel.fi
Heikki Hälvä, projektipäällikkö, meluselvitykset, puhelin: 310 37142
heikki.halva(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37482
raila.hoivanen(a)hel.fi
Johanna Iivonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37137
johanna.iivonen(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37252
mikko.juvonen(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37251
jouni.kilpinen(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37250
kaarina.laakso(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 03.02.2015 § 50
HEL 2011-006629 T 10 03 03

Lausunto
Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle
seuraavan lausunnon:
Verkkosaaren eteläosaan suunnitellaan asuin- ja toimitila-alue, johon
tulee asunnot noin 1 300 uudelle asukkaalle. Asuinalue koostuu
kahdesta asuinkorttelista, joista toinen on erityyppisistä
asuinkerrostaloratkaisuista koostuva suurkortteli ja toinen on
rantaviivaan rakennettu merellinen terassitalokortteli. Alueen
eteläosassa, välittömästi Kulosaarensillan pohjoispuolella on tontti
suurta toimitilarakennusta varten, joka on korkeimmillaan 18kerroksinen.
Verkkosaarenkanavan toteutustavalla on vaikutus kanavaan
rajautuvien tonttien ja yleisten alueiden toteutuskustannuksiin sekä
alueelta saataviin tonttituloihin. Asemakaavamääräyksissä on (w-3)määräys, joka koskee Verkkosaarenkanavan itäisintä aluetta.
Määräyksessä todetaan, että kanavan länsipää voidaan toteuttaa joko
vesialueena tai matalin istutuksin luonnonrannan kaltaisena, kadun
tasolta vedenpinnan tasolle laskevana puistomaisena alueena, jolle
sijoitetaan puisia istuskelutasoja.
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Jatkosuunnittelussa on selvinnyt, että kustannusero
Verkkosaarenkanavan länsipään toteuttamiselle vesialueena on pieni
suhteessa siitä saatuun hyötyyn kaupungille. Kanavan toteuttaminen
vesialueena nostaa viereisten kiinteistöjen arvoa ja kaupungin saamia
tonttituloja. Investointikustannukset ovat hiukan korkeammat
vesialuevaihtoehdossa, mutta käyttötalouden osalta taas puistomainen
ratkaisu on kalliimpi. Alueen tiiviin rakentamisen, kulutuksen sekä
pilaantuneen maaperän takia aluetta ei voida rakentaa kuitenkaan
luonnonrannan kaltaiseksi. Rakenneratkaisujen ja pienen
kustannuseron sekä tonttitulojen vuoksi asemakaavamääräyksestä
tulee poistaa vaihtoehto puistomaisesta, luonnonrannan kaltaisesta
alueesta.
Alueen katujen suunnittelu on käynnissä. Korot määritellään
katusuunnitelmassa, joka valmistuu kevään 2015 aikana. Korttelien
katualueeseen rajautuvat reunalinjat tulevat olemaan korkeudessa
+ 3,3 m. Alueen korttelit on kaavoitettu kumppanuusperiaatteella.
Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia
kaupunkisuunnitteluviraston arvion mukaan seuraavasti (kustannustaso
2014, alv. 0 %):
- esirakentaminen 7 miljoonaa euroa
- pilaantuneiden maiden kunnostus 10 miljoonaa euroa
- verkkosaaren kanava (kaupungin osuus) 6 miljoonaa euroa
- muut rantarakenteet 5 miljoonaa euroa
- kadut ja aukiot 4 miljoonaa euroa
Kustannukset yhteensä 32 miljoonaa euroa.
Yleisten töiden lautakunta puoltaa Sörnäisten (10.ko) asemakaavan
muutosta nro 12284 edellä esitetyin huomautuksin.
Käsittely
03.02.2015 Ehdotuksen mukaan
Esittelijän muutos: Lisätään lausuntoehdotukseen seuraava uusi viides
kappale: Alueen katujen suunnittelu on käynnissä. Korot määritellään
katusuunnitelmassa, joka valmistuu kevään 2015 aikana. Korttelien
katualueeseen rajautuvat reunalinjat tulevat olemaan korkeudessa
+ 3,3 m. Alueen korttelit on kaavoitettu kumppanuusperiaatteella."
27.01.2015 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
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Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440
petri.arponen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335
anni.tirri(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 2.2.2015
HEL 2011-006629 T 10 03 03

Capellan puistotie, Verkkosaarenranta, Verkkosaarenkanava

Kalasataman Verkkosaaren eteläosaa on tarkoitus kehittää
korkeatasoisena asuin- ja toimitila-alueena, johon toteutetaan asunnot
noin 1 300 asukkaalle.
Tämän vuoksi kiinteistövirasto järjesti kaupunginhallituksen
varauspäätöksen 30.1.2012 (113 §) ja kiinteistölautakunnan 27.6.2013
(365 §) hyväksymän hakuohjeen mukaisesti Verkkosaaren eteläosan
asuinkortteleita 10600 ja 10601 koskevan ilmoittautumis- ja
neuvottelumenettelyn (hakumenettelyn) 27.6. - 15.10.2013.
Hakumenettely perustui kaupunkisuunnittelulautakunnan 3.3.2011
hyväksymään asemakaavan muutosluonnokseen, jonka mukaan po.
korttelien asuinrakennusoikeus oli yhteensä 45 600 k-m² ja liiketilojen
yhteensä 1 800 k-m². Varauspäätöksen mukaan noin 10 500 k-m² tulee
varata vapaarahoitteiseen Hitas I -ehdoin toteutettavaan
omistusasuntotuotantoon. Muut tontit varataan sääntelemättömään
vapaarahoitteiseen vuokra- ja omistusasuntotuotantoon.
Kilpailun tavoitteena oli tutkia mahdollisuuksia kehittää kaavaluonnosta
sekä saada ehdotuksia (ideoita) mainittujen asuinkorttelien
asemakaavan muutoksen laatimisen ja toteuttamisen perustaksi.
Hakumenettelystä saatiin kummankin korttelin 10600 ja 10601 osalta
yhteensä viisi hakemusta (alustavaa projektisuunnitelmaa), joista
arviointiryhmä valitsi jatkoneuvotteluihin korttelin 10600 osalta YIT
Rakennus Oy:n ja Skanska Talonrakennus Oy:n/Sato Oyj:n sekä
korttelin 10601 osalta Westpro cc Oy:n.
Kaupungin ja mainittujen osallistujien välillä on neuvoteltu ja saatettu
alustavat projektisuunnitelmat lopullisiksi projektisuunnitelmiksi.
Samalla on mainittujen suunnitelmien perusteella laadittu
kumppanuuskaavoituksena Verkkosaaren eteläosan asemakaavan
muutosehdotus nro 12284 ja neuvoteltu osallistujien kanssa
toteutussopimukset ja/tai kiinteistökauppojen esisopimukset.
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Asemakaavan muutosluonnoksen 3.3.2011 jatkosuunnittelu on ollut
tarpeen muun ohella toteutussopimusten ja/tai kiinteistökauppojen
esisopimusneuvotteluiden edistämiseksi.

Samalla on kaavaluonnosta kehitetty siten, että
asuinrakennusoikeuden määrä on kasvanut noin 13 000 k-m² ja
kaavaratkaisuja on kehitetty kaavaluonnokseen nähden
toteutuskelpoisemmiksi. Tätä voidaan pitää kiinteistötoimen sekä
asetettujen asuntotuotantotavoitteiden kannalta myönteisenä asiana.
Helsingin kaupunki omistaa kokonaan kaava-alueen, joka muodostuu
kahdesta asuinkorttelista 10600 ja 10601, joista toinen on erityyppisistä
asuinkerrostaloratkaisuista koostuva suurkortteli ja toinen rantaviivaan
rakennettava merellinen terassitalokortteli. Mainittuihin kortteleihin on
merkitty kahdeksan asuinkerrostalotonttia (AK) 10600/1 - 7 sekä
10601/1, joille voi toteuttaa asuintilaa 58 600 k-m² ja liiketiloja
1 800 k-m².
Lisäksi kaava-alueeseen sisältyy asuinalueen eteläpuolella oleva
korkeimmillaan enintään kahdeksantoistakerroksinen liike- ja
toimistorakennusten tontti (K-1) 10602/1, jolle saa rakentaa
urheilutoimintaa palvelevia tiloja. Tontille on merkitty liike- ja toimitilaa
30 200 k-m².
Kaava-alueella on siten kaikkiaan rakennusoikeutta 90 600 k-m².
Asuinkorttelien keskelle ei ole merkitty yhteispihatontteja.
Asuntotonttien autopaikat on tarkoitus sijoittaa pihojen alapuolelle (ma)
pysäköintilaitoksiin.
Kiinteistölautakunta päätti 13.11.2014 (550 §) hakumenettelyn
perusteella valita tontin (AK) 10600/7 varauksensaajaksi ja toteuttajaksi
parhaimman lopullisen projektisuunnitelman ”Terassitalo 1” tehneen
YIT Rakennus Oy:n ja tontin (AK) 10601/1 varauksensaajaksi ja
toteuttajaksi parhaimman lopullisen projektisuunnitelman ”Portus”
tehneen Westpro cc Oy:n päätöksessä mainituin ehdoin.
Kiinteistölautakunta päätti 18.12.2014 (636 §) hakumenettelyn
perusteella valita tonttien (AK) 10600/1 ja 5 varauksensaajaksi ja
toteuttajaksi parhaimman lopullisen projektisuunnitelman tehneen Sato
Oyj:n ja tonttien (AK) 10600/2, 3, 4 ja 6 varauksensaajaksi ja
toteuttajaksi parhaimman lopullisen projektisuunnitelman tehneen
Skanska Talonrakennus Oy:n päätöksessä mainituin ehdoin.
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Kaava-alueeseen sisältyvät asuntotontit on siten varattu, mutta niiden
eteläpuolella olevaa liike- ja toimitilarakennusten tonttia ei ole varattu.
Kiinteistötoimi puoltaa muutosehdotukseen merkityn kanavan
toteuttamista kokonaisuudessaan vesiaiheisena (myös läntinen osaalue W-3). Vesikanava nostaa sitä ympäröivien tonttien ja kiinteistöjen
arvoa (Verkkosaaren eteläosa, Verkkosaaren pohjoisosa ja Capellan
korttelit). Vesikanavan toteuttaminen ei liene merkittävästi
kuivakanavaa kalliimpi. Lisäksi vesikanava on kaupunkikuvallisesti ja
-rakenteellisesti parempi ja laadukkaampi vaihtoehto.
Alueen toteutuksen ja jätehuollon kannalta on myönteistä, että
muutosehdotukseen on kirjattu velvollisuus rakentaa kortteliin yhteinen
kierrätyshuone jätteiden putkikuljetusjärjestelmän ulkopuolelle jäävän
materiaalin keräystä varten koko korttelin käyttöön. Samoin
kaavaehdotukseen on kirjattu kunkin tontin osalta velvollisuus liittyä
alueelliseen jätteen putkikeräysjärjestelmään.
Asuntotontit tulevat liittymään myös alueelliseen palveluyhtiöön
yhteiskerhotilojen ja alueportaalin osalta, mikä on huomioitu
kaavamääräyksissä yhteiskerhotilojen osalta.
Kaavaehdotus luo huomattavat edellytykset rakentamiselle ja
kaupungin kehittämiselle sekä lisää samalla huomattavasti kaupungin
tontin luovutukseen liittyviä tuloja sekä maanarvoa.
Kiinteistövirastolla ei ole muuta huomauttamista asemakaavan
muutosehdotuksesta.
Lisätiedot
Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 310 36449
martti.tallila(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 27.01.2015 § 35
HEL 2011-006629 T 10 03 03

Lausunto
Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.
Asemakaava-alue sijaitsee osittain merkittävällä meriveden tulvavaaraalueella. Kaavaehdotuksesta ei käy ilmi, miten merenpinnan nousun
aiheuttamat tulvat on otettu huomioon kaavoituksessa. Merenpinnan
nousun aiheuttamiin tulviin varautumisessa noudatetaan kesäkuussa
2014 julkaistua Suomen ympäristökeskuksen, Ilmatieteen laitoksen,
ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön opasta: "Tulviin
varautuminen rakentamisessa - opas alimpien rakentamiskorkeuksien
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määrittämiseksi". Oppaan mukaan alin suositeltava rakentamiskorkeus
ilman aaltoiluvaraa Helsingin kaupungin rannikkoalueella on N2000
+2,80 metriä. Tähän tulee lisätä paikkakohtainen aaltoiluvara.
Kaavaselostuksessa tulee esittää kaava-alueella käytettävä alin
suositeltava rakennuskorkeus ja se, kuinka siihen sisältyvä aaltoiluvara
on määritetty. Kaavassa ei ole alueen korkotasoja tai alinta
rakentamiskorkeutta ja kaavaehdotusta tulee siltä osin täydentää.
Kulosaaren sillan nopeusrajoituksen alentaminen 50 kilometriin
tunnissa ja metroradan nykyisten meluesteiden jatkaminen Kulosaaren
suuntaan vuonna 2016 parantavat kaava-alueen melutilannetta
huomattavasti. Näiden toimenpiteiden toteutuminen on edellytyksenä,
jotta korttelin 10601 oleskelupihan melutasot saadaan alle melutason
ohjearvojen. Kaavassa osa asuinkortteleiden parvekkeista on määrätty
lasitettavaksi liikennemelua vastaan. Kaavaselostuksessa ei ole
esitetty julkisivuihin kohdistuvia melutasoja, joten kaavamääräyksen
riittävyyttä ei voida täysin arvioida. Parvekkeiden lasittamiseen liittyvät
kaavamääräykset tulee tarkistaa ja tarvittaessa täydentää.
Lähtökohtana tulisi olla, että asuinkortteleiden parvekkeilla ja terasseilla
melutason ohjearvot eivät ylity.
Pysäköintipaikkoja koskevilla kaavamääräyksellä mahdollistetaan
pysäköintipaikkojen korkea käyttöaste ja jousto pysäköintinormista.
Autopaikkojen määrää voidaan vähentää, mikäli paikat toteutetaan
keskitetysti ja nimeämättöminä tai/ ja tontti liittyy
yhteiskäyttöjärjestelmään ja yhteiskäyttöautoille osoitetaan vähintään 5
% autopaikkojen vähimmäismäärästä. Ympäristölautakunta pitää
lievennyksen käyttämistä erittäin suositeltavana alueilla, joilla on hyvät
joukkoliikenneyhteydet.
Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916
anu.haahla(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 20.01.2015 § 6
HEL 2011-006629 T 10 03 03

Lausunto
Pelastuslautakunta antoi (10. ko) Sörnäinen, Kalasatama osaa
korttelia 10570 Satama-, vesi- ja katualuetta sekä venesatamaa
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koskevasta asemakaavan muutoksesta nro 12284 seuraavan
lausunnon:
Kaikista tiloista ja asunnoista tule olla mahdollista poistua
hätätilanteessa omatoimisesti tai pelastuslaitoksen avustamana.
Katualueet ja kevyenliikenteen reitit tulee suunnitella siten, että
pelastuslaitoksen raskas kalusto pääsee tarvittaessa riittävän lähelle
rakennuksia ja mahdollisia varateitä. Ajoreiteille mahdollisesti tulevat
istutukset, tekniset asennukset ja kiinteät rakennelmat eivät saa estää
pelastuslaitoksen toimintaa.
Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot
Harri Laakso, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31234
harri.laakso(a)hel.fi
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§ 176
Tapaninkylän, Tapaninvainion, Tapanilan (39.ko) kortteleiden 39118,
39120, 39129, 30131, 30132 ja 30148 eräiden tonttien sekä katu- ja
puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12314, Vanhan
Tapanilantien eteläpuolen alue)
HEL 2012-017477 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
hyväksyä 39. kaupunginosan (Tapaninkylä, Tapaninvainio, Tapanila)
korttelin 39118 tontteja 1 ja 25, korttelin 39120 tonttia 14, korttelin
39129 tontteja 26 ja 27, korttelin 39131 tontteja 4, 5, 6 ja 15, korttelin
39132 tontteja 23, 26 ja 27, korttelin 39148 tontteja 3-7, 10 ja 11 sekä
katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksen 18.11.2014
päivätyn ja 12.5.2015 muutetun piirustuksen nro 12314 mukaisena ja
asemakaavan selostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12314 kartta, päivätty
18.11.2014, muutettu 12.5.2015
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12314 selostus, päivätty
18.11.2014, muutettu 12.5.2015, päivitetty Kslk:n 12.5.2015 päätöksen
mukaiseksi
Havainnekuva 12.5.2015
Tehdyt muutokset
Tilastotiedot, 12.5.2015
Vuorovaikutusraportti 18.11.2014 liitteineen, täydennetty 12.5.2015
Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus
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rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Helen Sähköverkko Oy
Helen Oy
Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Kotinummentien varressa olevien Huhtapuiston ja Peltopuiston
rakentamattomien puistoalueiden paikalle sekä Vanhan Tapanilantien
varteen on suunniteltu uusia asuintontteja. Tonteille saa rakentaa
pientaloja tai pientalojen mittakaavaan sovitettuja rivi- ja
pienkerrostaloja. Osa asemakaavaan merkityistä, mutta toteuttamatta
jääneistä kevyen liikenteen reittivarauksista on poistettu ja alueet on
liitetty nykyisiin tontteihin. Vanhojen asuintonttien rakennusoikeutta on
jonkin verran lisätty. Uutta asuntokerrosalaa muodostuu 4 304 k-m²,
josta kaupungin omistaman maan osuus on 3600 k-m² ja yksityisten
704 k-m².
Esittelijän perustelut
Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin
strategisten tavoitteiden toteutumista.
Kaavaratkaisun lähtökohdat, perustelut ja osallistumis- ja
arviointisuunnitelman mukaiset vaikutusten arvioinnit ilmenevät
yksityiskohtaisemmin liitteenä olevasta selostuksesta.
Lähtökohdat
Alueella on voimassa kahdeksan asemakaavaa vuosilta 1978–2001.
Voimassa olevissa asemakaavoissa alueen tontit on merkitty omakotitai rivitalotonteiksi. Tonttitehokkuusluku on pääosin e = 0,25 ja
enimmäiskerrosluku on 1½ tai 2. Suunnittelualueella on myös useita
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puistoja ja tiheä kevyen liikenteen verkosto, joista suuri osa on
rakentamatta.
Alue on osa Tapaninkylän laajaa pientaloaluetta, jonka rakennuskanta
on vaihtelevan ikäistä. Sen laidoilla on myös matalahkoja kerrostaloja.
Suunnittelualueen tontit on pääosin rakennettu. Lähialueella on
korkeatasoisesti rakennettuja puistoja ja myös mm. ala- ja yläasteen
koulut ovat kävelyetäisyydellä.
Asuintontit ovat yksityisomistuksessa. Kaupunki omistaa pääosan
puisto- ja katualueista, mutta osa kaavaan merkityistä varauksista on
edelleen yksityisomistuksessa.
Asemakaavan muutoksen sisältö ja perustelut
Asemakaavan muutoksessa on suunniteltu Tapaninkylän alueelle
täydentävää asuntorakentamista. Tarkoituksena on monipuolistaa
suunnittelualueen asuntokantaa myös pienkerrostalotyyppisellä
rakentamisella. Rakentamattomia puistoalueita on muutettu tonteiksi ja
kevyen liikenteen reittien varauksia liitetty vanhoihin tontteihin.
Uusilla asuinrakennusten A-korttelialueilla tonttitehokkuus on merkitty
luvuilla, jotka vastaavat tehokkuuslukuja n. e = 0,42–0,48.
Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi voidaan rakentaa myös
yhteistiloja ja autosuojia. Kaavamääräyksiin on sisällytetty mm.
määräykset rakennusten enimmäismitoista, materiaaleista,
kattomuodosta ja värityksestä ja siten sovitettu uudisrakentaminen
pientalovaltaisen alueen mittakaavan mukaiseksi. Pientalomaiseen
rakentamistapaan on pyritty myös sallimalla mm. lasikuistien
rakentaminen kerrosalan lisäksi.
Rivitalojen korttelialueilla on korotettu tonttitehokkuutta tasolle n.
e = 0,40. Erillispientalojen korttelialueella tehokkuusluku on tavallisesti
e = 0,25. Kerrosalan ja rakennusalan estämättä tonteille saa rakentaa
25 m² talous- tai autosuojatilaa asuntoa kohden.
Alue on pääosin rakennettavuudeltaan hyvää kitkamaata. Paikoin sen
päällä on 2–5 m paksu savikerros. Kaavaan on sisällytetty määräykset
maaperän tärinäriskin ja pohjaveden korkeuden huomioimisesta.
Asemakaavamuutoksen vaikutukset
Asemakaavan mukainen rakentaminen täydentää jo rakennettua
ympäristöä. Rakentamisen myötä uusia asuntoja syntyy noin 120
asukkaalle. Kaupunkikuvallisesti Kotinummentien ja Vanhan
Tapanilantien ilme muuttuu rakennetummaksi. Uusien tonttien
ympäröivästä alueesta hieman tiiviimpi esikaupunkimainen
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rakentamistapa tuo alueelle mielenkiintoista vaihtelua ja uudenlaista
tonttitarjontaa sekä tukee alueen palveluiden säilymistä.
Puistoalueiden muuttaminen asuintonteiksi tuo muutoksia muutamien
asuintonttien lähiympäristöön ja näkymiin. Kaavan vaikutukset
liikenteeseen ovat vähäisiä, sillä liikenne hajautuu usealle kadulle.
Uudisrakentaminen torjuu liikennemelun leviämistä ympäristöön, joten
siltä osin se myös parantaa olosuhteita jo rakennetuilla alueilla
Uudet asuintontit sijoittuvat kaikki nykyisen katuverkon varrelle ja
yhdyskuntateknisen huollon verkostojen alueelle. Asemakaavan
toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille lisäkustannuksia.
Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
Kaavoitustyö on käynnistetty puistoalueiden osalta kaupungin
aloitteesta. Lisäksi suunnittelualueelta on saapunut seitsemän
yksityistä omaa tonttia koskevaa hakemusta.
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja
arviointisuunnitelman mukaisesti.
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty
viranomaisyhteistyötä asianomaisten Helsingin kaupungin
hallintokuntien kanssa. Kannanotot on otettu valmistelussa huomioon.
Kaavamuutoksen valmistelusta on asemakaavaosastolle saapunut
kirjeitse 19 mielipidettä, joista 12 koski osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaa ja 7 asemakaavan muutosluonnosta. Lisäksi
suullisia mielipiteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse.
Saadut mielipiteet kohdistuivat pääosin Huhtapuiston alueeseen ja sen
rakentamisesta aiheutuviin vaikutuksiin alueella. Mielipiteet on
kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että asemakaavakarttaa on
tarkistettu mm. Huhtapuiston alueelle muodostetun tontin osalta, jolla
istutusalueita on laajennettu ja määräyksiä tarkennettu.
Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät
viranomaisten kannanotoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet
laajemmin. Vuorovaikutusraportin liitteenä on muistio
keskustelutilaisuudesta.
Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä
12.12.2014–19.1.2015.
Muistutukset
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Ehdotuksesta tehtiin kolme muistutusta. Kahdessa muistutuksessa
esitettiin Vahtipolun liikenneturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Myös
uudisrakentamisen mittakaavaa kyseenalaistettiin muistutuksissa.
Kolmannessa muistutuksessa vastustettiin yhden puistoalueen
muuttamista tontiksi.
Lausunnot
Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa Helen Sähköverkko Oy,
pelastuslautakunta, yleisten töiden lautakunta, ympäristölautakunta,
kiinteistövirasto ja kaupunginmuseo. Rakennusvalvontavirasto on
ilmoittanut, ettei sillä ole asiasta lausuttavaa. Lausunnot olivat pääosin
myönteisiä.
Kiinteistövirasto toteaa lausunnossaan, että yksityisille maanomistajille
ei aiheudu kaavamuutoksen johdosta kaupunginhallituksen 9.6.2014
(685 §) tekemän maapoliittisen päätöksen mukaista merkittävää
hyötyä, joten mainitun päätöksen mukaisia neuvotteluja ei ole syytä
käydä.
Yleisten töiden lautakunnan ja ympäristökeskuksen lausunnoissa
esitettiin selvitystarpeita liikenteen aiheuttaman tärinän vaikutuksesta
tonttien olosuhteisiin. Yleisten töiden lautakunta esitti lisäksi tonttien
väliin jäävän puistokaistaleen liittämistä nykyisiin tontteihin. Myös
hulevesiratkaisuista ja liikenneturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä
esitettiin kannanottoja. Kaupunginmuseo katsoi, että alueen
rakennuskannasta tarvitaan lisäselvitys suojelutarpeen arvioimiseksi.
Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.
Esittelijä toteaa, että kaavaselostukseen on kaupunginmuseon
lausunnon johdosta liitetty selvitys alueen rakennuskannasta.
Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa lausuntoon antamassaan
vastineessa, että alueen rakennuskanta on esikaupunkialueelle
tyypillistä vaihtelevan ikäistä ja -tyylistä pientalo- ja rivitalokantaa.
Mikään alueen rakennuksista ei ole yksilönä erityisen merkittävä
eivätkä ne muodosta kaupunkikuvallisia kokonaisuuksia, joiden osina
ne tulisi suojella.
Vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät muistutuksista,
lausunnoista ja kannanotosta sekä niiden vastineet laajemmin.
Tehdyt muutokset
Asemakaavan muutosehdotusta on lausuntojen johdosta tarkistettu.
Muutokset ilmenevät tarkemmin kaavaselostuksesta ja liitteestä Tehdyt
muutokset.
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Esittelijä toteaa, että ehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan
18.11.2014 tekemän ja 12.5.2015 tarkistaman esityksen mukainen.
Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätökset olivat yksimielisiä.
Asemakaavan muutokseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet
1

3
4
5
6
7

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12314 kartta, päivätty
18.11.2014, muutettu 12.5.2015
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12314 selostus, päivätty
18.11.2014, muutettu 12.5.2015, päivitetty Kslk:n 12.5.2015 päätöksen
mukaiseksi
Havainnekuva 12.5.2015
Tehdyt muutokset
Tilastotiedot, 12.5.2015
Vuorovaikutusraportti 18.11.2014 liitteineen, täydennetty 12.5.2015
Osa päätöshistoriaa

1
2

Sijaintikartta
Ilmakuva

2

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus
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Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
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Liite 7
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Helen Sähköverkko Oy
Helen Oy
Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Tiedoksi
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Kaupunginmuseo
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistövirasto
Rakennusvirasto

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 08.06.2015 § 606
HEL 2012-017477 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 39. kaupunginosan
(Tapaninkylä, Tapaninvainio, Tapanila) korttelin 39118 tontteja 1 ja 25,
korttelin 39120 tonttia 14, korttelin 39129 tontteja 26 ja 27, korttelin
39131 tontteja 4, 5, 6 ja 15, korttelin 39132 tontteja 23, 26 ja 27,
korttelin 39148 tontteja 3-7, 10 ja 11 sekä katu- ja puistoalueiden
asemakaavan muutosehdotuksen 18.11.2014 päivätyn ja 12.5.2015
muutetun piirustuksen nro 12314 mukaisena ja asemakaavan
selostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.05.2015 § 137
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HEL 2012-017477 T 10 03 03

Ksv 0742_38, Vanhan Tapanilantien alue, karttaruutu J7/P3

Esitys
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle
 18.11.2014 päivätyn ja 12.5.2015 muutetun 39. kaupunginosan
(Tapaninkylä, Tapaninvainio, Tapanila) korttelin 39118 tontteja 1
ja 25, korttelin 39120 tonttia 14, korttelin 39129 tontteja 26 ja 27,
korttelin 39131 tontteja 4, 5, 6 ja 15, korttelin 39132 tontteja 23,
26 ja 27, korttelin 39148 tontteja 3-7, 10 ja 11 sekä katu- ja
puistoalueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro
12314 hyväksymistä ja etteivät saapuneet muistutukset ja
annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja
kaavaselostuksesta
 ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
Lisäksi lautakunta päätti
 antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja
vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin
perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin.
18.11.2014 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot
Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299
johanna.mutanen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 2.2.2015
HEL 2012-017477 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 28.11.2014

Helsingin kaupunginmuseo on tutustunut Tapaninkylän Vanhan
Tapanilantien eteläpuolista aluetta koskevaan asemakaavan
muutosehdotukseen. Kaupunginmuseo lausui 14.10.2014
asemakaavan muutosluonnoksesta.
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Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa pientalovaltaisen
asuntoalueen täydentävä rakentaminen Vanhan Tapanilantien
eteläpuolelle. Kaavaehdotuksessa on muutettu aiemmin puistoiksi
varatut, mutta rakentamatta jääneet alueet, asuinrakennusten
korttelialueiksi ja nostettu asuintalojen enimmäiskerroslukumäärä
olemassa olevilla rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuntorakennusten
alueilla puolestatoista kahteen.
Kaavoitettavan alueen rakennuskanta muodostuu eri-ikäisistä
pientaloista ja rivitaloista. Edellisessä lausunnossaan museo
huomautti, että asemakaava-aineiston mukana ei ole esitetty selvitystä
alueen rakennuskannasta, eikä kaavan pohjatietoja voida siten pitää
maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamalla tavalla riittävinä (9§).
Alueella sijaitsevien rakennusten
suojelutarve voidaan arvioida vain selvityksen perusteella, koska
alueen rakennuskannasta ei ole olemassa inventointia tai muuta
aikaisempaa selvitystä. Museo on tutustunut alueen rakennuskantaan
paikan päällä, mutta pitää valitettavana, että kaavaehdotuksen
aineiston mukanakaan ei ole esitetty ko. selvitystä.
Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa kaava-alueen
täydennysrakentamisen suhteen.
14.10.2014 Lausunto annettu
27.3.2013 Lausunto annettu
Lisätiedot
Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473
johanna.bjorkman(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 27.01.2015 § 37
HEL 2012-017477 T 10 03 03

Lausunto
Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle
seuraavan lausunnon:
Asemakaavan muutosehdotus koskee 39. kaupunginosan
(Tapaninkylä), Vanhan Tapanilantien eteläpuolisia katu- ja puistoalueita
sekä asuintontteja. Alueelle suunnitellaan täydentävää
asuntorakentamista. Uusia asuintontteja esitetään Huhtapuiston,
Peltopuiston ja Kotinummentien varressa olevan Ruohopolun
puistoalueille sekä rakentamattomat Saavipolku ja Peltopolku liitetään
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asuintontteihin. Lisäksi päivitetään nykyisten asuintonttien merkintöjä
nykykäytäntöjä vastaavaksi.
Puistoalueet, joita esitetään muutettavaksi asuinkäyttöön, eivät ole
virkistyskäytön kannalta merkittäviä. Puistoalueita ei ole rakennettu
puistomaisiksi, vaan niitä on hoidettu luonnonhoidon keinoin. Samoin
tontteihin liitettäväksi ehdotetut Saavipolku ja Peltopolku ovat
rakentamattomia ja Peltopolku lisäksi yksityisomistuksessa, joten ne
eivät ole tarpeellisia yleisten kulkuyhteyksien kannalta.
Asemakaavaehdotuksessa esitetty kapea puistoalue tonttien välissä
Vahtipolun ja Kotinummentien välillä on hankala ylläpitää ja tarpeeton,
sillä alueen kadut toimivat hyvin myös jalankulku- ja pyöräilyyhteyksinä. Puistoraittia ei ole koskaan rakennettu. Osa nykyisistä
puistoalueista on edelleen yksityisomistuksessa, joten mahdollinen
raitin toteuttaminen edellyttäisi maa-alueiden lunastamista kaupungin
omistukseen. Yleisten töiden lautakunta esittää, että kyseinen
puistoaluevaraus poistetaan asemakaavasta ja mahdollistetaan
alueiden liittäminen viereisiin tontteihin. Vaihtoehtona on merkitä alueet
asemakaavaan jalankululle ja pyöräilylle varattuna katualueina, jotka
lunastetaan kaupungille.
Yleisten töiden lautakunta esittää Huhtatien ja Kotinummentien väliin
esitetyn kapean puistoyhteyden siirtämistä maanalaisten johtojen
varausalueelle. Asemakaavan muutosehdotuksessa johtovaraus on
osoitettu tontille, mikä on hankala ratkaisu. Raittiyhteys toimii näin
kapeana puistoaluevarauksena vain polkumaisena. Puistoyhteydelle on
tarpeen varata vähintään 4 metriä leveyttä, jotta reittiyhteys saadaan
toteutettua. Puistoalueet pitää nimetä asemakaavassa.
Liikennesuunnittelussa ratkaistaan pysäkkien ja suojateiden
muutostarpeet sekä uusien tonttiliittymien järjestäminen. Liittymien
määrä on pyrittävä minimoimaan ja sijoittamaan ne tonttikaduille aina
kun mahdollista. Tonttiliittymissä tulee tarkastella riittävät näkemät
myös jalankulun ja pyöräilyn näkökulmasta ja turvallisuus
suojatienylityksissä. Lisäksi on hyvä tarkastella, ovatko
Kotinummentien ja Vanhan Tapanilantien jalankulun ja pyöräilyn
järjestelyt toimivia vai onko niissä muutostarpeita, jotka voitaisiin
huomioida kaavamuutoksen yhteydessä.
Rakennusvirastoon on tullut Kotinummentien varren asukkailta lukuisia
palautteita liikenteen aiheuttamasta tärinästä. Kun kaavoitetaan uutta
pientalorakentamista Kotinummentien varteen, tulee liikenteen
aiheuttaman mahdollisesti asumismukavuutta häiritsevän tärinän riskit
selvittää kaavoituksen yhteydessä. Tarvittaessa tulee asettaa
Kotinummentien varteen rajoittuvien tonttien osalta
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kaavamääräykseksi, että kiinteistöhankkeissa tulee teettää
hankekohtainen tärinäselvitys ja suunnitelma siitä, miten liikenteen
aiheuttaman asumismukavuutta häiritsevän tärinän esiintymisen riskit
vältetään uusien rakennusten rakenneteknisin ratkaisuin.
Mahdollisen asuntorakentamisen yhteydessä on otettava huomioon
uusien ja nykyisten tonttien hulevesiratkaisut ja tarkistettava, että
kuivatukselle on edellytykset ja että kuivatus toimii jatkossa, sillä
viheralueidelle ja rakentamattomille katualueille osoitettava
asuntorakentaminen vähentää hulevesiä imeyttävää pinta-alaa.
Helsingin kaupungin hulevesistrategiassa tavoitteena on pyrkiä
säilyttämään avo-ojat.
Asemakaavan muutosehdotuksen selostuksen mukaan kaupungille ei
aiheudu kustannuksia asemakaavan toteuttamisesta. Huhtatie,
Ruohopolku, Vahtitie ja Hietanummenkuja ovat rakentamattomia
katuja, niin sanottuja sorakatuja. Näiden katujen rakentaminen tullee
ajankohtaiseksi alueen täydennysrakentamisen takia. Tämän takia
rakennusvirastolle aiheutuu katujen rakentamisesta noin 1,1 miljoonan
euron kustannukset.
Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro 12314
edellä esitetyin huomautuksin.
Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisätiedot
Virpi Vertainen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38518
virpi.vertainen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335
anni.tirri(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 20.01.2015 § 10
HEL 2012-017477 T 10 03 03

Lausunto
Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon:
Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa 39.kaupunginosan
(Tapaninkylä, Tapaninvainio, Tapanila) korttelin 39118 tonttien 1 ja 25,
39120 tontin 14, 39129 tonttien 26 ja 27, 39131 tonttien 4-6 ja 15,
39132 tonttien 23, 26 ja 27, 39148 tonttien 3-7, 10 ja 11 sekä katu- ja
puistoalueiden asemakaavan muutosehdotukseen nro 12314.
Esittelijä
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pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot
Pulmu Waitinen, palotarkastaja, puhelin: 310 31237
pulmu.waitinen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 13.01.2015 § 10
HEL 2012-017477 T 10 03 03

Lausunto
Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon
Osa kaava-alueesta ja eritysesti Kotinummentien alue on paikoitellen
mahdollista tärinäriskialuetta. Ympäristökeskukseen on Tapaninkylän
alueelta ja Kotinummentien varren asukkailta tullut lukuisia
yhteydenottoja liikenteen, erityisesti raskaan liikenteen aiheuttamasta
tärinästä. Alueelle on suunniteltu pääasiassa 2-kerroksisia pien-ja
rivitaloja, joita pidetään savimaa-alueella esim. kerrostaloja herkempinä
liikenteestä aiheutuvalle tärinälle.
Kaavaselostuksessa todetaan, että syksyn 2014 aikana uusien
asuinkortteleiden kohdilta selvitetään liikennetärinää maaperästä
tehtävin mittauksin ja tärinäselvityksen tulokset otetaan huomioon
jatkotyöskentelyssä ja kaavaehdotusta täydennetään tarvittavin osin
lausuntovaiheessa. Kaavaehdotuksessa on annettu yleisluontoinen
määräys liikennetärinän huomioonottamisesta rakennusten
suunnittelussa. Koska tärinäselvityksen tuloksia ei ole käytettävissä, ei
kaavamääräyksen riittävyyttä voida arvioida. Kaavamääräyksiä tulee
tarpeen mukaan täydentää. Ympäristölautakunta pitää tärkeänä, että
liikenteen aiheuttaman asuinmukavuutta häiritsevän tärinän
esiintymisen riskit vältetään uusissa asuinrakennuksissa
rakenneteknisin keinoin.
Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916
anu.haahla(a)hel.fi

Rakennusvirasto 22.10.2014
HEL 2012-017477 T 10 03 03
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Asemakaavan muutosluonnos koskee 39. kaupunginosan
(Tapaninkylä), Vanhan Tapanilantien eteläpuolisia katu- ja puistoalueita
sekä asuintontteja. Alueelle suunnitellaan täydentävää
asuntorakentamista. Uusia asuintontteja esitetään Huhtapuiston,
Peltopuiston ja Kotinummentien varressa olevan Ruohopolun
puistoalueille. Lisäksi päivitetään nykyisten asuintonttien merkintöjä
nykykäytäntöjä vastaavaksi.
Puistoalueet, joita esitetään muutettavaksi asuinkäyttöön, eivät ole
virkistyskäytön kannalta merkittäviä. Puistoalueita ei ole rakennettu
puistomaisiksi, vaan niitä on hoidettu luonnonhoidon keinoin.
Mahdollisen asuntorakentamisen yhteydessä on huomioitava uusien ja
nykyisten tonttien hulevesiratkaisut ja tarkistettava, että kuivatukselle
on edellytykset ja että se toimii jatkossa. Helsingin kaupungin
hulevesistrategiassa tavoitteena on pyrkiä säilyttämään avo-ojat.
Rakennusvirasto katsoo, että asemakaavaluonnoksessa esitetty kapea
puistoalue tonttien välissä Vahtipolun ja Kotinummentien välillä on
hankala ylläpitää ja tarpeeton, sillä alueen kadut toimivat hyvin myös
jalankulku- ja pyöräily-yhteyksinä. Puistoraittia ei ole koskaan
rakennettu ja osa nykyisistä puistoalueista on edelleen
yksityisomistuksessa, joten mahdollinen raitin toteuttaminen edellyttäisi
maa-alueiden lunastamista kaupungin omistukseen. Rakennusvirasto
esittää, että kyseinen puistoaluevaraus poistetaan asemakaavasta ja
mahdollistetaan alueiden liittäminen viereisiin tontteihin.
Rakennusvirasto esittää Huhtatien ja Kotinummentien väliin esitetyn
kapean puistoyhteyden siirtämistä maanalaisten johtojen
varausalueelle. Asemakaavan muutosluonnoksessa johtovaraus olisi
jäämässä tontille, mikä on hankala ratkaisu. Raittiyhteys toimii näin
kapeana puistoaluevarauksena vain polkumaisena. Jotta polkumaiset
raitit olisivat yhtenevästi merkitty, olisi kaava-alueen rajaukseen hyvä
ottaa mukaan myös Ruohopolku ja merkitä se yhtenevällä tavalla
puistoyhteydeksi. Raittivaraukset on mahdollista toteuttaa näin
kapeassa tilassa vain polkumaisina, sillä olemassa olevat rakennukset
sijaitsevat hyvin lähellä raittia. Puistoyhteydelle on hyvä varata
vähintään 4 metriä, jotta reittiyhteys saadaan toteutettua.
Asemakaavaluonnoksen jatkotyöstämisessä on huomioitava
liikennesuunnittelutarpeet. Pysäkkien ja suojateiden muutostarpeet
sekä uusien tonttiliittymien järjestäminen tarkoituksenmukaisesti
vaikuttavat asemakaavan ratkaisuihin. Liittymien määrä on pyrittävä
minimoimaan ja sijoittamaan ne tonttikaduille aina kun mahdollista.
Tonttiliittymissä tulee tarkastella riittävät näkemät myös jalankulun ja
pyöräilyn näkökulmasta ja turvallisuus suojatienylityksissä. Lisäksi on
hyvä tarkastella, ovatko Kotinummentien ja Vanhan Tapanilantien
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jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt toimivia vai onko niissä
muutostarpeita, jotka voitaisiin huomioida kaavamuutoksen
yhteydessä.
Rakennusvirastoon on tullut Kotinummentien varren asukkailta lukuisia
palautteita liikenteen aiheuttamasta tärinästä. Kun kaavoitetaan uutta
pientalorakentamista Kotinummentien varteen, tulee liikenteen
aiheuttaman mahdollisesti asumismukavuutta häiritsevän tärinän riskit
selvittää kaavoituksen yhteydessä. Tarvittaessa tulee asettaa
Kotinummentien varteen rajoittuvien tonttien osalta
kaavamääräykseksi, että kiinteistöhankkeissa tulee teettää
hankekohtainen tärinäselvitys ja suunnitelma siitä, miten liikenteen
aiheuttaman asumismukavuutta häiritsevän tärinän esiintymisen riskit
vältetään uusien rakennusten rakenneteknisin ratkaisuin.
Asemakaavaluonnokseen liittyvän havainnekuvan puiden sijoittelua on
hyvä tarkistaa, sillä nyt osa puista on sijoitettu esimerkiksi nykyisen
viemärilinjan tai luonnostellun puistokäytävän päälle.
Rakennusviraston yhteyshenkilöt asemakaavan valmistelussa ovat
Anni Tirri ja Virpi Vertainen.
26.3.2013 Lausunto annettu
Lisätiedot
Virpi Vertainen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38518
virpi.vertainen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335
anni.tirri(a)hel.fi
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§ 177
Mellunkylän, Mellunmäen (47.ko) kortteleiden 47360-47361 ja 4736347366 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen nro 12321,
Tankovainion alue
HEL 2014-009968 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
hyväksyä 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Mellunmäki) kortteleiden
47360–47361, 47363–47366, lähivirkistys-, katu- ja suojaviheralueiden
asemakaavan muutosehdotuksen 2.12.2014 päivätyn ja 30.3.2015
muutetun piirustuksen nro 12321 mukaisena ja
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12321 kartta, päivätty 2.12.2014,
muutettu 30.3.2015
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12321 selostus, päivätty
2.12.2014, muutettu 30.3.2015
Havainnekuva, 2.12.2014
Vuorovaikutusraportti 2.12.2014, täydennetty 30.3.2015
Osa päätöshistoriaa

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

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

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

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
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Liite 5
Helen Sähköverkko Oy
HSY Vesihuolto
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Asemakaavan muutos mahdollistaa rakentamattomien
pientalokorttelien muuttamisen kerrostaloasumiseen. Alueen
maankäyttö tehostuu. Maaperä on pääosin savea, jonka syvyys
vaihtelee viidestä yli kahteentoista metriin. Esirakentamis- ja
perustamiskustannukset savikolla nousevat niin suuriksi, ettei alueen
toteuttaminen pientaloina ole ollut taloudellisesti kannattavaa.
Lisääntyvästä rakennusoikeudesta saatava tuotto kattaa paremmin
yhdyskuntatekniikan rakentamisen kustannuksia.
Asuinkerrostalorakentamiseen muutettavat korttelialueet laajenevat.
Tankovainion puistoalue kaventuu. Kerrostaloihin tulee neljä kerrosta.
Alueen eteläreunaan on esitetty rivitaloja. Kokonaiskerrosala on 14 900
m², josta uutta kerrosalaa on 8 050 m².
Esittelijän perustelut
Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan tavoitteiden mukainen ja edesauttaa
kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Asemakaavan muutos
on tehty kaupungin aloitteesta. Kaupunki omistaa maan.
Voimassa olevassa asemakaavassa nro 12008 (2012)
Tankomäenkadun varressa on erillispientalojen ja asuinpientalojen
korttelialueita. Asuminen rajautuu Tankovainion ja Linnavuorenpuiston
virkistysalueisiin. Katu- ja korttelialueita ei ole rakennettu. Yleiskaava
2002:ssa alueelle on merkitty virkistysaluetta ja pientalovaltaista
asuinaluetta. Alue sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella, jonka pohja- ja
orsivesi on suojeltu. Itäväylän moottoriajoneuvoliikenne aiheuttaa
kaava-alueelle melua.
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tehostaa maankäyttöä
muuttamalla nykyiset rakentamattomat pientalokorttelialueet pääosin
kerrostalorakentamiseen. Alueen toteuttavuutta parannetaan
nostamalla rakentamistehokkuutta. Uudesta rakennusoikeudesta
saatava tuotto kattaa paremmin heikon maaperän aiheuttamia
esirakentamis- ja perustamiskustannuksia. Kaupunkikuvallisina
tavoitteina ovat selkeästi rajatut katutilat sekä asuntojen ja pihojen
avautuminen puistoon.
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Tankomäenkadun itäpuolella on asuinkerrostalojen korttelialueita (AK).
Alueille on suunniteltu kuusi nelikerroksista pistetaloa toisiinsa hiukan
limittyen. Korttelialueiden rajaa on siirretty 13 metriä puistoon päin. AK
-korttelialueiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on 5 700 k-m².
Tankomäenkadun ja Tankomäenkujan eteläpuolella on
asuinrakennusten korttelialueita (A). Kadun varressa on nelikerroksisia
taloja. Tonttien eteläreunassa on puistoon avautuvia rivitaloja. A korttelialueiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on 9 200 k-m², mistä
rivitalojen osuus on noin 2 000 k-m². Autopaikat sijoittuvat tonteille
maantasoon rakennusten väleihin.
Tankomäenkujan loppuosa muuttuu kevyen liikenteen raitiksi.
Mellunkylänpuron itäistä uomaa siirretään rakentamisen tieltä
idemmäksi. Rakennukset perustetaan savialueella tukipaaluille.
Savialueella kadut ja kunnallistekniikka perustetaan syvästabiloinnilla.
Piha-alueet syvästabiloidaan tai alle 5 metrin savikerrosten alueella
esikuormitetaan. Lähimpänä Itäväylää sijaitsevien kerrostalotonttien
oleskelupihat ovat rakennusmassojen muodostamassa melukatveessa,
missä melutasot eivät ylitä ohjearvoja.
Asemakaavamuutoksen vaikutukset ja kustannukset
Tankovainion viheralue kaventuu kapeimmillaan noin 30 metriin.
Pallopeleihin käytetty nurmialue pienenee. Rakentamisen mittakaava
kasvaa. Kerrostalot tulevat lähemmäksi Fallpakan olemassa olevaa
pientaloaluetta. Etäisyys uusien ja vanhojen rakennusten välillä on
lyhimmillään 36 metriä. Kerrostalot rajaavat katuja. Toisiinsa lomittuvat
pistetalot muodostavat kadun puolelle puolijulkisemman aukiotilan ja
puiston puolelle suojaisan leikkipihan. Pistetalojen väleistä avautuu
näkymiä Tankovainion puistoon. Alueen eteläreunassa rivitalot
muodostavat pienimittakaavaisemman rakentamisen reunan puiston
suuntaan. Lisäkerrosala tuottaa noin 150 auton lisäliikenteen
Tankomäenkadulle vuorokaudessa. Fallpakan pientaloalueen reunassa
asuvien puistonäkymät muuttuvat, kun Tankovainio kaventuu ja sen
toiselle puolelle rakentuu kerrostaloja. Asukkaita alueelle tulee noin
370. Kaavamuutoksen tuoma lisäys on noin 200 asukasta.
Esirakentaminen
Kadut
Vesihuolto
Viheralueet
Kaukolämpö
Sähkö
Johtosiirrot:
sähkö
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tietoliikenne
Yhteensä

0,01 milj euroa
5,57 milj euroa

Asemakaavan toteuttamisesta kaupungille aiheutuvat kustannukset:
Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
Asemakaavan muutoksen valmistelu on käynnistetty kaupungin
aloitteesta. Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumisja arviointisuunnitelman mukaisesti.
Valmistelun aikana
Asemakaavaosastolle saapui kirjeitse 4 mielipidettä. Mielipiteissä
esitettiin, että maakaasuputkistosta aiheutuvat rajoitukset merkittäisiin
kaavamääräyksiin. Kahden pistetalon poistamista ehdotettiin, jotta
Tankovainion pallopelialue säilyisi. Tehokkaampaa rakentamista
esitettiin. Todettiin, että kerrostalorakentamisella tuhotaan upea puisto
ja että alueen viihtyvyys on mennyttä. Esitettiin, että
pientalosuunnitelmassa tulee pysyä.
Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että
kaavamääräyksiin on lisätty maakaasuputken läheisyydessä
rakentamista koskevia määräyksiä. Pelinurmialuetta vielä jää, mutta se
pienenee huomattavasti. Pelialue pieneni jo voimassa olevassa
asemakaavassa. Rakentamistehokkuuden nosto johtaisi kalliisiin
pysäköintiratkaisuihin ja ympäristöön sopimattomaan tehokkuuteen.
Tankovainion puistoalue kaventuu, mutta ei kokonaan tuhoudu.
Yhteydet laajoihin virkistysalueisiin säilyvät. Näkymät pientaloalueelta
muuttuvat. Kerrostalorakentamisella talousyhtälö kaupungin kannalta
paranee ja samalla voidaan vastata kasvavaan asuntokysyntään.
Vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät viranomaisten
kannanotoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet laajemmin.
Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä
9.1.–9.2.2015.
Lausunnot
Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa kiinteistövirasto, yleisten
töiden lautakunta, ympäristökeskus, pelastuslautakunta, Helen
Sähköverkko Oy ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä.
Helen Sähköverkko Oy:llä (11.12.2014), ympäristökeskuksella
(5.2.2015) ja kiinteistövirastolla (6.2.2015) ei ole huomautettavaa
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asemakaavan muutosehdotuksesta. Kaava-alueeseen ei liity
maankäyttösopimusmenettelyä.
Pelastuslautakunta (20.1.2015) toteaa, että asemakaavassa tulee
huolehtia riittävän sammutusveden saannista.
Yleisten töiden lautakunta (24.2.2015) toteaa, että toinen leikkipaikkaa
osoittava le-merkintä tulee poistaa. Asemakaavassa ei tule määritellä
katu- ja liikennealueiden sadevesien tarkkaa käsittelytapaa tai tekniikkaa. Esirakentamiskustannukset oli arvioitu 0,1 miljoonaa euroa
ja puistojen rakentamiskustannukset 0,2 miljoonaa euroa suuremmiksi
kuin kaavaselostuksessa.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä toteaa
lausunnossaan (17.2.2015), että selostuksen vesihuollon liitekartan
johtokujien sijainti tulee tarkistaa uusimman vesihuoltosuunnitelman
mukaisiksi. Tontille 47366/2 merkityn jätevesiviemärin johtokuja tulee
leventää vähintään 8 metriä leveäksi ja lisätä siitä maininta
tontinluovutusehtoihin. Johtokujan määritelmää tulee selkeyttää.
Pohjavesien suojelua koskevaa määräystä tulee täydentää maininnalla:
"Kaava-alueella tulee noudattaa rakennusvalvontaviraston laatimaa
rakentamistapaohjetta tärkeällä pohjavesialueella."
Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että toinen ohjeellisista
leikkipaikkamerkinnöistä on poistettu. Katu- ja liikennealueiden
sadevesien käsittelyä koskeva määräys on poistettu.
Rakentamiskustannuksia on tarkennettu kaavaselostukseen.
Kaavaselostuksen vesihuoltoliitekartta ja kaavan johtokujat on korjattu
vastaamaan viimeisiä suunnitelmia. Jätevesiviemärin johtokuja on
merkitty 8 metrin levyisenä. Johtokujamerkinnästä on poistettu
istutuksia koskevat määräykset. Johdosta voidaan tehdä maininta
tontinluovutusehtoihin, mutta sitä ei ole tarpeen määrätä
asemakaavassa. Asemakaavassa määrätään, ettei rakentaminen saa
aiheuttaa pohjaveden likaantumista, pinnan alenemista tai virtauksen
vähenemistä. Rakennusvalvontavirasto valvoo rakentamistapaohjeiden
noudattamista rakennushankkeissa. Palovesiasiat ratkaistaan
rakennussuunnitteluvaiheessa. Vesihuollon rakennussuunnitelmissa on
kaavan katualueille suunniteltu kolme maapalopostia. Yksi
pelastusvesiasema on suunniteltu Mellunmäen pelastusaseman
tontille. Asemakaava ei ota kantaa sammutusvesipisteiden
sijoittumiseen.
Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä
olevassa vuorovaikutusraportissa.
Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset
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Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien kanssa.
Yleisten töiden lautakunnan lausunnon johdosta asemakaavan
muutosehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:
 toinen ohjeellisista leikkipaikkamerkinnöistä on poistettu
 katu- ja liikennealueiden sadevesien käsittelyä koskeva määräys
on poistettu
 rakentamiskustannuksia on tarkennettu kaavaselostukseen
HSY:n vesihuollon lausunnon johdosta
 selostuksen vesihuollon liitekartta ja kaavan johtokujat on
muutettu vastaamaan vesihuollon viimeisiä suunnitelmia
 jätevesiviemärin johtokuja on merkitty asemakaavakarttaan 8
metrin levyisenä
 johtokujamerkinnästä on poistettu istutuksia koskevat
määräykset.
Pelastuslautakunnan lausunnon johdosta asemakaavan
muutosehdotusta ei ole ollut tarpeen muuttaa.
Kaupunkisuunnitteluvirasto on muuttanut asemakaavan
muutosehdotusta jatkosuunnittelun johdosta seuraavasti:
 Kaavamääräyksistä on poistettu: "Alin rakentamistaso on +2,6
m."
Asemakaavan muutos on kaupunkisuunnittelulautakunnan tekemän
esityksen mukainen. Lautakunnan ehdotus oli yksimielinen.
Kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt asemakaavan
muutosehdotukseen edellä mainitut tarkistukset. Muutokset eivät ole
olennaisia.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi
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Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 47. kaupunginosan (Mellunkylä,
Mellunmäki) kortteleiden 47360–47361, 47363–47366, lähivirkistys-,
katu- ja suojaviheralueiden asemakaavan muutosehdotuksen
2.12.2014 päivätyn ja 30.3.2015 muutetun piirustuksen nro 12321
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36024
katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 30.3.2015
HEL 2014-009968 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 4664_1

47. kaupunginosan (Mellunkylä, Mellunmäki) kortteleiden
47360–47361, 47363–47366, lähivirkistys-, katu- ja suojaviheralueiden
asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot.
Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 2.12.2014 asemakaavan
muutosehdotuksen hyväksymistä.
Asemakaavan muutos mahdollistaa rakentamattomien
pientalokorttelien muuttamisen kerrostaloasumiseen. Alueen
maankäyttö tehostuu. Maaperä on pääosin savea, jonka syvyys
vaihtelee viidestä yli kahteentoista metriin. Esirakentamis- ja
perustamiskustannukset savikolla nousevat niin suuriksi, ettei alueen
toteuttaminen pientaloina ole ollut taloudellisesti kannattavaa.
Lisääntyvästä rakennusoikeudesta saatava tuotto kattaa paremmin
yhdyskuntatekniikan rakentamisen kustannuksia.
Asuinkerrostalorakentamiseen muutettavat korttelialueet laajenevat.
Tankovainion puistoalue kaventuu. Kerrostaloihin tulee neljä kerrosta.
Alueen eteläreunaan on esitetty rivitaloja. Kokonaiskerrosala on 14 900
m², josta uutta kerrosalaa on 8 050 m².
Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä
9.1.–9.2.2015.
Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa kiinteistövirasto, yleisten
töiden lautakunta, ympäristökeskus, pelastuslautakunta, Helen
Sähköverkko Oy ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä.
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Helen Sähköverkko Oy:llä (11.12.2014), ympäristökeskuksella
(5.2.2015) ja kiinteistövirastolla (6.2.2015) ei ole huomautettavaa
asemakaavan muutosehdotuksesta.
Pelastuslautakunta (20.1.2015) toteaa, että asemakaavassa tulee
huolehtia riittävän sammutusveden saannista.
Yleisten töiden lautakunta (24.2.2015) toteaa, että toinen leikkipaikkaa
osoittava le-merkintä tulee poistaa. Asemakaavassa ei tule määritellä
katu- ja liikennealueiden sadevesien tarkkaa käsittelytapaa tai tekniikkaa. Esirakentamiskustannukset oli arvioitu 0,1 miljoonaa euroa
ja puistojen rakentamiskustannukset 0,2 miljoonaa euroa suuremmiksi
kuin kaavaselostuksessa.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä toteaa
lausunnossaan (17.2.2015), että selostuksen vesihuollon liitekartan
johtokujien sijainti tulee tarkistaa uusimman vesihuoltosuunnitelman
mukaisiksi. Tontille 47366/2 merkityn jätevesiviemärin johtokuja tulee
leventää vähintään 8 metriä leveäksi ja lisätä siitä maininta
tontinluovutusehtoihin. Johtokujan määritelmää tulee selkeyttää.
Pohjavesien suojelua koskevaa määräystä tulee täydentää maininnalla:
"Kaava-alueella tulee noudattaa rakennusvalvontaviraston laatimaa
rakentamistapaohjetta tärkeällä pohjavesialueella."
Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että toinen ohjeellisista
leikkipaikkamerkinnöistä on poistettu. Katu- ja liikennealueiden
sadevesien käsittelyä koskeva määräys on poistettu.
Rakentamiskustannuksia on tarkennettu kaavaselostukseen.
Kaavaselostuksen vesihuoltoliitekartta ja kaavan johtokujat on korjattu
vastaamaan viimeisiä suunnitelmia. Jätevesiviemärin johtokuja on
merkitty 8 metrin levyisenä. Johtokujamerkinnästä on poistettu
istutuksia koskevat määräykset. Johdosta voidaan tehdä maininta
tontinluovutusehtoihin, mutta sitä ei ole tarpeen määrätä
asemakaavassa. Asemakaavassa määrätään, ettei rakentaminen saa
aiheuttaa pohjaveden likaantumista, pinnan alenemista tai virtauksen
vähenemistä. Rakennusvalvontavirasto valvoo rakentamistapaohjeiden
noudattamista rakennushankkeissa. Palovesiasiat ratkaistaan
rakennussuunnitteluvaiheessa. Vesihuollon rakennussuunnitelmissa on
kaavan katualueille suunniteltu kolme maapalopostia. Yksi
pelastusvesiasema on suunniteltu Mellunmäen pelastusaseman
tontille. Asemakaava ei ota kantaa sammutusvesipisteiden
sijoittumiseen.
Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä
olevassa vuorovaikutusraportissa.
Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset
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Yleisten töiden lautakunnan lausunnon johdosta asemakaavan
muutosehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:
 toinen ohjeellisista leikkipaikkamerkinnöistä on poistettu
 katu- ja liikennealueiden sadevesien käsittelyä koskeva määräys
on poistettu
 rakentamiskustannuksia on tarkennettu kaavaselostukseen
HSY:n vesihuollon lausunnon johdosta
 selostuksen vesihuollon liitekartta ja kaavan johtokujat on
muutettu vastaamaan vesihuollon viimeisiä suunnitelmia
 jätevesiviemärin johtokuja on merkitty asemakaavakarttaan 8
metrin levyisenä
 johtokujamerkinnästä on poistettu istutuksia koskevat
määräykset.
Pelastuslautakunnan lausunnon johdosta asemakaavan
muutosehdotusta ei ole muutettu.
Kaupunkisuunnitteluvirasto on muuttanut asemakaavan
muutosehdotusta jatkosuunnittelun johdosta seuraavasti:
 Kaavamääräyksistä on poistettu: "Alin rakentamistaso on +2,6
m."
Jatkotoimenpiteet
Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.
Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole
olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.
Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien kanssa.
Lisätiedot
Timo Karhu, arkkitehti, puhelin: 310 37332
timo.karhu(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 24.02.2015 § 90
HEL 2014-009968 T 10 03 03

Lausunto
Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle
seuraavan lausunnon:
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Alue sijaitsee Mellunmäessä Linnanpajantien teollisuusalueen ja
Fallpakankujan pientalokortteleiden välisellä alueella Tankomäenkadun
varressa. Suunnittelualueeseen kuuluu rakentamaton Tankomäenkatu,
rakentamattomia pientalokortteleita sekä Tankovainion ja
Linnavuorenpuiston virkistysalueita.
Asemakaavan muutos mahdollistaa rakentamattomien
pientalokorttelien muuttamisen kerrostalotonteiksi. Näin alueen
maankäyttö tehostuu.
Linnanpajantielle välillä Linnanpajankuja-Tankomäenkatu sekä
Tankomäenkadulle välillä Itäväylä-Tankomäenkuja on jo laadittu ja
hyväksytty katusuunnitelmat. Ne ovat tämän asemakaavan mukaiset.
Kaava-alueen lounaispäässä olevan viheralueen (kaavamerkintä VL)
leikkipaikkaa osoittava le-merkintä tulee poistaa. Tankovainion
puistossa, joka on kaava-alueen merkittävä viheralue, sijaitsee koko
asuinaluetta palveleva leikkipaikka.
Kaava-alueen länsiosassa, tonttien A47365 ja A47366 välillä oleva
purouoma jouduttaneen putkittamaan, koska viheralue on liian kapea
avouomalle ja kanavan rakentaminen kyseiseen kohtaan on erittäin
kallista.
Asemakaavamääräyksessä ja -selostuksessa todetaan, että katu- ja
liikennealueiden sadevesiviemäriverkostojen vedet tulee johtaa
öljynerotuskaivojen kautta pohjavesialueen ulkopuolelle tai kohtaan,
jossa ei muodostu pohjavettä. Asemakaavassa ei tule määritellä
sadevesien tarkkaa käsittelytapaa tai -tekniikkaa, vaan esittää
ainoastaan maininta hulevesien käsittelyvelvoitteesta
pohjavesialueella. Katu- ja liikennealueiden sadevesien käsittelytapa
suunnitellaan tarkemmin katujen rakennussuunnitteluvaiheessa.
Kaavamuutoksen esirakentamiskustannukset ovat noin 2,5 miljoonaa
euroa. Asemakaavan katujen rakentaminen maksaa noin 1,8 miljoonaa
euroa, ja viheralueiden rakentamisen kustannukset ovat noin 0,5
miljoonaa euroa. Viheralueiden kustannuksissa ei ole mukana edellä
mainittua kanavaa eikä leikkipaikkaa.
Asemakaavan muutosta on valmisteltu yhteistyössä rakennusviraston
kanssa.
Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro 12321
edellä esitetyin huomautuksin.
17.02.2015 Pöydälle
Esittelijä
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kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838
nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939
silja.hurskainen(a)hel.fi
Taru Sihvonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 38434
taru.sihvonen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 27.01.2015 § 31
HEL 2014-009968 T 10 03 03

Päätös
Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi
ympäristökeskus.
Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916
anu.haahla(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 20.01.2015 § 19
HEL 2014-009968 T 10 03 03

Lausunto
Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Mellunkylän
Tankovainion asemakaavan muutoksesta (nro 12321):
Asemakaavassa tulee huolehtia riittävän sammutusveden saannista.
Sammutusvesiasemia on sijoitettava 150 metrin välein.
Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236
katja.seppala(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.12.2014 § 385
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HEL 2014-009968 T 10 03 03

Ksv 4664_1, Tankomäenkatu 4, karttaruutu X1/Y2

Esitys
Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle
 2.12.2014 päivätyn 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Mellunmäki)
kortteleiden 47360–47361, 47363–47366, lähivirkistys-, katu- ja
suojaviheralueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 12321
hyväksymistä
 asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30
päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.
Samalla lautakunta päätti
 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin
mielipiteisiin
 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat
lausunnot
 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen
vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta
ehdotuksen sisältöä.
Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot
Timo Karhu, arkkitehti, puhelin: 310 37332
timo.karhu(a)hel.fi
Heikki Hälvä, projektipäällikkö, meluselvitys, puhelin: 310 37142
heikki.halva(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129
jussi.jaaska(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248
peik.salonen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 6.11.2014
HEL 2014-009968 T 10 03 03
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Kiinteistöviraston geotekninen osasto pitää myönteisenä asiana, että
rakentamisoikeutta on lisätty alueella, jossa esirakentamisen
kustannukset ovat merkittävät. Haluamme kuitenkin kiinnittää
Mellunmäenpuron rakentamiseen seuraavasti: Itäisessä uomassa tulisi
purouoman syvyys olla mahdollisimman pieni, jotta tarvittava
stabiliteetti saavutettaisiin kohtuullisemmilla
esirakentamiskustannuksilla. Läntinen uoma joudutaan siirtämään nyt
esitetyltä tontilta. Riittävän stabiliteetin takaamiseksi kohtuullisin
kustannuksin esitämme harkittavaksi uoman putkittamista kyseisellä
osuudella.
Lisätiedot
Pekka Holopainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 37826
pekka.holopainen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 15.10.2014
HEL 2014-009968 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston lausuntoa
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1178-00/14 (Mellunkylä, 47.ko,
Tankovainio) 17.10.2014 mennessä.
Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta
Mellunkylän Tankovainion alueelle. Suunnittelualueeseen kuuluu
rakentamaton Tankomäenkatu, rakentamattomia erillispientalo- ja
asuinpientalokortteleita sekä Tankovainion ja Linnavuorenpuiston
virkistysalueita. Tavoitteena on tehostaa alueen maankäyttöä
muuttamalla rakentamattomat pientalokorttelit kerrostaloasumiseen.
Alueen maaperä on pääosin savea, jonka syvyys vaihtelee viidestä yli
kahteentoista metriin. Esirakentamis- ja perustamiskustannukset
savikolla nousevat niin suuriksi, ettei alueen toteuttaminen pientaloina
ole ollut taloudellisesti mahdollista. Asuinkerrostalorakentamiseen
muutettavat korttelialueet laajenevat ja Tankovainion puistoalue
kaventuu.
Tankomäenkatu on uusi katu, jonka molemmin puolin rakentuu uusi
Tankovainion asuinalue. Alueen pohjoisosan tonttien rakentaminen on
alkanut kesällä 2014 Tankomäenkadun länsipuolella.
Kannanotto
Asemakaavan muutosta on valmisteltu yhteistyössä rakennusviraston
kanssa. Alueelle jo tehdyt katusuunnitelmat ovat asemakaavan
muutoksen mukaiset.
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Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta.
Kaavayhteistyön yhteyshenkilöt rakennusvirastossa ovat lisätietojen
antajat.
Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838
nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939
silja.hurskainen(a)hel.fi
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§ 178
Kokouksessa jätetyt aloitteet
HEL 2015-007311, 2015-007314, 2015-007316, 2015-007312, 2015-007313, 2015-007315

Päätös
Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet
 Valtuutettu Jasmin Hamidin ym. valtuustoaloite lainarahaston
perustamisesta siirtolapuutarha- ja kesämajayhdistyksille
 Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. valtuustoaloite vaikuttamisesta
TTIP-sopimusneuvotteluihin
 Valtuutettu Seija Muurisen valtuustoaloite veteraanien
kuntoutuksen päivystyspisteestä
 Valtuutettu Sanna Vesikansan ym. valtuustoaloite
liikuntapaikkojen käyttämisestä välituntitoimintaan
 Valtuutettu Matti Niirasen ym. valtuustoaloite sopivaksi katsotun
kadun, kujan, aukion tms. nimeämisestä Harri Holkerin mukaan
Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluva aloite
 Valtuutettu Ville Jalovaaran valtuustoaloite Vuosaaren Kallahden
kainalon uimarannan ulkoilutien valaisemisesta

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle
valmisteltavaksi.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 158
Namnupprop, laglighet och beslutförhet
Beslut
Stadsfullmäktige beslutade konstatera att sammanträdet var lagligen
sammankallat och beslutfört.
Namnupprop och förhinder
Ordföranden konstaterade att förhinder för detta sammanträde har
anmälts av de ledamöter som är antecknade som frånvarande på
närvarolistan och att de ersättare som framgår av listan har kallats i
deras ställe.
Laglighet och beslutförhet
Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i
den ordning kommunallagen och stadsfullmäktiges arbetsordning
förutsätter. Enligt namnuppropet är minst två tredjedelar av
ledamöterna närvarande. På grundval av det ovanstående
konstaterade ordföranden att sammanträdet är lagligen sammankallat
och beslutfört.
Bilagor
1

Läsnäololista

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar konstatera vilka ledamöter som anmält
förhinder och vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrätta
namnupprop och konstatera att sammanträdet är lagligt och beslutfört.
Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 159
Val av protokolljusterare
Beslut
På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Marcus Rantala och
Mika Raatikainen till protokolljusterare med ledamöterna Otso Kivekäs
och Veronika Honkasalo som ersättare.
Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar välja två ledamöter till protokolljusterare och
två ledamöter till ersättare för dessa.
Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 160
Behandling av utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen för
år 2014 och ansvarsfrihet för året 2014
HEL 2015-003750 T 00 03 00

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med revisionsnämndens förslag
1.

anteckna revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2014
och de utlåtanden som stadsstyrelsen och nämnderna och
direktionerna i fråga gett om denna

2.

uppmana stadsstyrelsen att före utgången av december 2015
förelägga fullmäktige en utredning om vilka åtgärder de personer
som ansvarar för verksamheten och de redovisningsskyldiga har
vidtagit med anledning av utvärderingsberättelsen

3.

anteckna revisionsberättelsen för år 2014

4.

på basis av det som i revisionsberättelsen anges om bokslutets
godtagbarhet bevilja de ledamöter i organ och de ledande
tjänsteinnehavare inom arbetsfälten som handhaft stadens
förvaltning och ekonomi ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Behandling
Det antecknades att stadsfullmäktige på förslag av ordföranden
godkände som förfarande att diskussionen om ärendena 3 och 4 förs
samtidigt. Eventuella förslag beträffande de båda ärendena skulle
framställas under diskussionen.
Föredragande
Revisionsnämnden
Upplysningar
Pirjo Hakanpää, revisionsdirektör, telefon: 310 36480
pirjo.hakanpaa(a)hel.fi
Marjo Niska-aro, revisionschef, telefon: 310 36468
marjo.niska-aro(a)hel.fi
Timo Terävä, utvärderingschef, telefon: 310 43126
timo.terava(a)hel.fi
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1
2
3
4
5

Utvärderingsberättelse 2014
Kaupunginhallituksen lausunto 11.5.2015 ilman päätöshistoriaa
Asuntotuotantotoimikunnan lausunto 29.4.2015
Eläintarhan johtokunnan lausunto 21.5.2015
Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan lausunto
21.5.2015
Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto 21.5.2015
Kaupunginorkesterin johtokunnan lausunto 12.5.2015
Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 12.5.2015
Kiinteistölautakunnan lausunto 12.5.2015
Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 12.5.2015
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 5.5.2015
Liikuntalautakunnan lausunto 7.5.2015
Nuorisolautakunnan lausunto 12.5.2015
Opetuslautakunnan lausunto 6.5.2015
Palmia-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 19.5.2015
Pelastuslautakunnan lausunto 5.5.2015
Rakennuslautakunnan lausunto 5.5.2015
Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 20.5.2015
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 12.5.2015
Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 19.5.2015
Taidemuseon johtokunnan lausunto 12.5.2015
Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 12.5.2015
Teknisen palvelun lautakunnan lausunto 7.5.2015
Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto 19.5.2015
Yleisten töiden lautakunnan lausunto 12.5.2015
Ympäristölautakunnan lausunto 6.5.2015
Revisionsberättelse 2014
Tilintarkastajan yhteenvetoraportti tilikauden 2014 tarkastuksesta

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Sökande av ändring
Kohdat 1 - 3
Kohta 4

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Kunnallisvalitus, valtuusto

Utdrag
KPMG Julkishallinnon Palvelut
Oy

Bilagor till utdrag
Förslagstext
Kunnallisvalitus, valtuusto

Utdrag

Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Enligt 71 § i 1995 års kommunallag (365/1995) ska revisionsnämnden
bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och
ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om samt bedöma
huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt
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upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen. Enligt 121 § i 2015
års kommunallag (410/2015) ingår det i revisionsnämndens uppdrag
också att bedöma huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt
och ändamålsenligt sätt.
Revisionsberättelsen
KPMG Offentliga Tjänster Ab, som är revisor för Helsingfors stad, har
förelagt revisionsnämnden en revisionsberättelse för räkenskapsåret
2014. Revisionsberättelsen är ställd till stadsfullmäktige och den
undertecknades 27.4.2015 av ansvarige revisorn Leif-Erik Forsberg,
OFR, CGR. Revisionsberättelsen utgör bilaga till detta ärende.
Revisorn relaterade revisionsberättelsen för revisionsnämnden vid
sammanträdet 6.5.2015. Revisorn föreslår i revisionsberättelsen att
bokslutet ska godkännas och de redovisningsskyldiga ska beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
Revisorn har utöver revisionsberättelsen gett en sammandragsrapport
daterad 29.4.2015 om revisionen rörande räkenskapsåret 2014.
Rapporten har på begäran av revisorn sänts från revisionskontoret till
stadens ledning, till cheferna för förvaltningarna och affärsverken och
till förvaltnings- och ekonomicheferna. Revisorn relaterade
sammandragsrapporten för revisionsnämnden vid sammanträdet
6.5.2015. Sammandragsrapporten utgör bilaga till detta ärende.
Utvärderingsberättelsen
Revisionsnämnden godkände 15.4.2015 en utvärderingsberättelse för
år 2014 avsedd för stadsfullmäktige. Utvärderingsberättelsen utgör
bilaga till detta ärende.
Utlåtanden
Såsom praxis varit tidigare har revisionsnämnden i enlighet med 8 § i
revisionsstadgan för Helsingfors stad anmodat stadsstyrelsen och
nämnderna och direktionerna i fråga att före 13.5.2015 ge utlåtande om
utvärderingsberättelsen. Utlåtandena utgör bilaga till detta ärende.
Revisionsnämnden har dessutom föreslagit att stadsfullmäktige ska
uppmana stadsstyrelsen att före utgången av december förelägga
fullmäktige en utredning om vilka åtgärder de personer som ansvarar
för verksamheten och de redovisningsskyldiga har vidtagit med
anledning av utvärderingsberättelsen. Förfarandet motsvarar i fråga om
utvärderingsberättelsen för år 2014 en bestämmelse i 2015 års
kommunallag (410/2015), enligt vilken stadsstyrelsen bör ge
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fullmäktige ett utlåtande om de åtgärder som utvärderingsberättelsen
föranleder.
Föredragande
Revisionsnämnden
Upplysningar
Pirjo Hakanpää, revisionsdirektör, telefon: 310 36480
pirjo.hakanpaa(a)hel.fi
Marjo Niska-aro, revisionschef, telefon: 310 36468
marjo.niska-aro(a)hel.fi
Timo Terävä, utvärderingschef, telefon: 310 43126
timo.terava(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3
4
5

Utvärderingsberättelse 2014
Kaupunginhallituksen lausunto 11.5.2015 ilman päätöshistoriaa
Asuntotuotantotoimikunnan lausunto 29.4.2015
Eläintarhan johtokunnan lausunto 21.5.2015
Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan lausunto
21.5.2015
Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto 21.5.2015
Kaupunginorkesterin johtokunnan lausunto 12.5.2015
Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 12.5.2015
Kiinteistölautakunnan lausunto 12.5.2015
Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 12.5.2015
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 5.5.2015
Liikuntalautakunnan lausunto 7.5.2015
Nuorisolautakunnan lausunto 12.5.2015
Opetuslautakunnan lausunto 6.5.2015
Palmia-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 19.5.2015
Pelastuslautakunnan lausunto 5.5.2015
Rakennuslautakunnan lausunto 5.5.2015
Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 20.5.2015
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 12.5.2015
Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 19.5.2015
Taidemuseon johtokunnan lausunto 12.5.2015
Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 12.5.2015
Teknisen palvelun lautakunnan lausunto 7.5.2015
Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto 19.5.2015
Yleisten töiden lautakunnan lausunto 12.5.2015
Ympäristölautakunnan lausunto 6.5.2015
Revisionsberättelse 2014
Tilintarkastajan yhteenvetoraportti tilikauden 2014 tarkastuksesta

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Sökande av ändring
Kohdat 1 - 3
Kohta 4

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Kunnallisvalitus, valtuusto

Utdrag
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Utdrag
KPMG Julkishallinnon Palvelut
Oy

Bilagor till utdrag
Förslagstext
Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutshistoria
Tarkastuslautakunta 20.05.2015 § 62
HEL 2015-003750 T 00 03 00

Päätös
Tarkastuslautakunta päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tämä
päättäisi
1.

2.

3.
4.

merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen
vuodelta 2014 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä
asianomaisten lauta- ja johtokuntien lausunnot
kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2015 loppuun
mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin
toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet
arviointikertomuksen johdosta
merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014
myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen
hyväksyttävyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden
tilikaudelta 2014 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille
toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille

15.04.2015 Ehdotuksen mukaan
08.04.2015 Ehdotuksen mukaan
01.04.2015 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpää
Lisätiedot
Pirjo Hakanpää, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 36480
pirjo.hakanpaa(a)hel.fi
Marjo Niska-aro, tarkastuspäällikkö, puhelin: 310 36468
marjo.niska-aro(a)hel.fi
Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126
timo.terava(a)hel.fi
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 05.05.2015 § 77
HEL 2015-003750 T 00 03 00

Lausunto
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) antoi
tarkastuslautakunnalle seuraavan lausunnon:
HKL toteaa lausuntonaan, että HKL on tilintarkastajien suositusten
mukaisesti lisännyt johtokunnan pöytäkirjan liitteenä oleviin oikaisu-,
valitus- ja muutoksenhakuohjeisiin myös kokouskohtaisesti maininnan,
mitä pykälää kukin edellä mainituista ohjeista koskee. Myös
mahdolliset muutoksenhakukiellot on nimenomaisesti mainittu
pöytäkirjassa.
HKL toteaa lausuntonaan, että HKL on pyrkinyt toteuttamaan
aikaisempien vuosien arviointikertomuksissa annetut suositukset.
Vuoden 2014 arviointikertomuksessa on arvioitu vuoden 2012
arviointikertomuksessa annettujen suositusten vaikuttavuutta. HKL:n
johtokunta käsitteli vuoden 2012 arviointikertomuksen havaintoja ja
HKL:n toimenpiteitä havaintojen johdosta johtokunnan kokouksessa
23.5.2013. Kuten tarkastuslautakunta vuoden 2014
arviointikertomuksessa arvioi, niin HKL on tehnyt toimenpiteitä
esimerkiksi metron automaattiohjausjärjestelmän hankintaan liittyen.
Toimenpiteistä huolimatta automaattiohjausjärjestelmän toimittamiseen
liittyvät sopimukset Siemensin kanssa jouduttiin purkamaan
alkuvuonna 2015. Sopimusten purkamisen syynä oli se, ettei Siemens
pystynyt täyttämään sopimuksen mukaisia velvoitteitaan aikataulun ja
toimituksen sisällön osalta.
HKL toteaa lausuntonaan, että HKL on tehnyt toimenpiteitä
tilintarkastajan suosituksien mukaisesti niin, että hankinnoissa ja
päätöksenteossa noudatetaan hankintalain ja hallintolain edellyttämiä
muotosäännöksiä. Pöytäkirjan liitteenä oleviin oikaisu-, valitus- ja
muutoksenhakuohjeisiin on kokouskohtaisesti lisätty maininta, mitä
pykälää kukin ohje koskee. Myös mahdollinen muutoksenhakukielto on
mainittu.
HKL toteaa lausuntonaan, että HKL:n sitovat tavoitteet koskevat
talouden tasapainoa, liikennetuotannon luotettavuutta ja liikenne- ja
infrapalvelun asiakastyytyväisyyttä. HKL:n arvion mukaan HKL:n
sitovat tavoitteet ohjaavat toimintaa kaupungin strategiaohjelman
osoittamaan suuntaan. HKL tulee päivittämään omaa
tavoiteohjelmaansa loppuvuonna 2015, ja samassa yhteydessä HKL
arvioi uudelleen myös HKL:n strategisia tavoitteita ja niiden kytkentää
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kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Samalla tarvittaessa päivitetään
HKL:n sitovia tavoitteita.
HKL toteaa lausuntonaan, että HKL on tallentanut tilinpäätöstilaan
dokumentointikuvauksen, jossa on kuvattu HKL:n sitovat tavoitteet ja
niiden toteutumien laskentaperusteet ja vastuuhenkilöt. Pyydettäessä
HKL on toimittanut kaupunki- ja tilintarkastajille tarkempia raportteja ja
laskelmia sitovien tavoitteiden toteutumista. HKL toteaa, että jatkossa
HKL tallentaa työtilaan myös yksityiskohtaiset raportit ja selvitykset,
joihin sitovien tavoitteiden toteumat perustuvat.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi
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§ 161
Helsingfors stads bokslut för år 2014
HEL 2015-003253 T 02 06 01 00

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag:
- godkänna stadens bokslut för år 2014 utgående från att
räkenskapsperiodens resultat i stadens bokslut före reserveringar och
fondöverföringar uppgår till 1 244 564 473,60 euro
- godkänna stadsstyrelsens förslag om att räkenskapsperiodens
resultat för affärsverken och fonderna utanför budgeten ska behandlas
enligt följande:
Affärsverket Helsingfors Energis överskott, 142 510 860,71 euro, läggs
till eget kapital i Helsingfors stads balansräkning.
Affärsverket Helsingfors Hamns överskott för räkenskapsperioden,
28 838 958,89 euro, läggs till eget kapital i Helsingfors stads
balansräkning.
Affärsverket HST:s överskott för räkenskapsperioden,
2 355 499,11 euro, läggs i enlighet med förslaget från direktionen för
affärsverket HST till eget kapital i affärsverkets balansräkning.
Affärsverket Palmias överskott för räkenskapsperioden,
8 421 538,97 euro, läggs i enlighet med förslaget från direktionen för
affärsverket Palmia till eget kapital i affärsverkets balansräkning.
Affärsverket Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänsts (Talpa)
överskott, 3 558,82 euro, läggs i enlighet med förslaget från direktionen
för affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten till eget kapital i
affärsverkets balansräkning.
Affärsverket Helsingfors stads personalutvecklingstjänsters (Oiva
Akatemia) överskott, 205 538,18 euro, läggs i enlighet med förslaget
från direktionen för affärsverket personalutvecklingstjänster till eget
kapital i affärsverkets balansräkning.
Fondernas över-/underskott före fondöverföringar läggs i enlighet med
stadgarna för fonderna till dessas respektive fondkapital.
Bostadslånefonden visar ett underskott på −26 130 436,44 euro, fonden
för idrotts- och friluftsanläggningar ett överskott på 198 710,16 euro,
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försäkringsfonden ett underskott på −1 080 049,15 euro och
innovationsfonden ett underskott på 3 899 092,49 euro.
- godkänna stadsstyrelsens förslag om att räkenskapsperiodens
resultat i fråga om den övriga verksamheten behandlas enligt följande:
Ur investeringsfonden för Kampen–Tölöviken intäktsförs det belopp
som använts för investeringar i området, 4 570 059,85 euro.
Till bostadsproduktionsfonden läggs i enlighet med förslaget från
bostadsproduktionskommittén 585 000 euro av
bostadsproduktionsbyråns resultat för räkenskapsperioden.
Ur förortsfonden intäktsförs ett belopp som motsvarar användningen,
4 031 984,33 euro.
Av den avskrivningsdifferens som uppstått vid upplösning av
investeringsreserven för ombyggnaden av ämbetshuset i Berghäll
intäktsförs 840 939,63 euro.
Räkenskapsperiodens överskott för den övriga verksamheten efter
reserver och fondöverföringar, 1 450 802 720,69 euro, upptas i stadens
balansräkning bland eget kapital, över-/underskott från tidigare
räkenskapsperioder.
- godkänna stadsstyrelsens förslag om att 50 miljoner euro av de
ackumulerade vinstmedlen i Helsingfors stads balansräkning överförs
till fonden för idrotts- och friluftsanläggningar för att användas för att
delfinansiera stadens andel av projektet för ombyggnad av Helsingfors
Olympiastadion i enlighet med stadsfullmäktiges beslut 28.11.2012 och
11.2.2015.
Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställninskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att upphandlingsväsendet utvecklas
aktivt med särskilt avseende på att upphandlingslagen och
upphandlingsbefogenheterna följs och att uppgifterna skiljs åt i
upphandlingsverksamheten. (Kauko Koskinen)
Behandling
Det antecknades att stadsfullmäktige på förslag av ordföranden
godkände som förfarande att diskussionen om ärendena 3 och 4 förs
samtidigt. Eventuella förslag beträffande de båda ärendena skulle
framställas under diskussionen.
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Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom
redogörelse att följande hemställningsklämmar hade föreslagits under
diskussionen:
Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Sami Muttilainen
hade föreslagit följande två hemställningsklämmar:
1.

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder
möjligheterna att förelägga fullmäktige en tilläggsbudget med
vilken en del av 2014 års överskott används till ökade resurser
för social- och hälsovårdstjänster och för andra bastjänster.

2.

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder
möjligheterna att i beredningen av följande budget omvärdera
produktionsmålet för strategiprogrammet utgående från att
servicens effekt, dess kvantitativa och kvalitativa förutsättningar
och konsekvenser på lång sikt beaktas i målet.

Ledamoten Kauko Koskinen understödd av ledamoten Seija Muurinen
hade föreslagit följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att upphandlingsväsendet utvecklas
aktivt med särskilt avseende på att upphandlingslagen och
upphandlingsbefogenheterna följs och att uppgifterna skiljs åt i
upphandlingsverksamheten.
Redogörelsen befanns vara riktig.
På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först
stadsstyrelsens förslag enhälligt.
Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande
omröstningsförfarande: Hemställningsklämmarna tas särskilt upp till
omröstning.
1 omröstningen
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Yrjö
Hakanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter
sig klämmen röstar nej.
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder
möjligheterna att förelägga fullmäktige en tilläggsbudget med vilken en
del av 2014 års överskott används till ökade resurser för social- och
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hälsovårdstjänster och för andra bastjänster.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 15
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Veronika
Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Helena Kantola,
Vesa Korkkula, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sirpa
Puhakka, Pekka Saarnio, Anna Vuorjoki
Nej-röster: 24
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff,
Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Jessica Karhu, Kauko Koskinen,
Timo Laaninen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Lasse Männistö, Jan D
Oker-Blom, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo
Soininvaara, Päivi Storgård, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Pertti
Villo
Blanka: 41
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi,
Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Mari Holopainen, Nuutti
Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo
Kanerva, Tarja Kantola, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe,
Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Jape Lovén, Elina Moisio, Seija
Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Matti Niiranen,
Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi,
Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar,
Jukka Relander, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori,
Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Sanna Vesikansa
Frånvarande: 5
Zahra Abdulla, Eero Heinäluoma, Päivi Lipponen, Hannu Oskala, Heta
Välimäki
Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag
till hemställningskläm.
2 omröstningen
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Yrjö
Hakanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter
sig klämmen röstar nej.
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder
möjligheterna att i beredningen av följande budget omvärdera
produktionsmålet för strategiprogrammet utgående från att servicens
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effekt, dess kvantitativa och kvalitativa förutsättningar och
konsekvenser på lång sikt beaktas i målet.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 18
Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen,
Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku
Ingervo, Helena Kantola, Vesa Korkkula, Eija Loukoila, Silvia Modig,
Sami Muttilainen, Sari Mäkimattila, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio,
Anna Vuorjoki
Nej-röster: 20
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff,
Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen,
Harri Lindell, Pekka Majuri, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Timo
Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille
Rydman, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Pertti
Villo
Blanka: 42
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi,
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Nuutti Hyttinen,
Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica
Karhu, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Timo
Laaninen, Jape Lovén, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson,
Terhi Mäki, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku
Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari,
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander,
Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius,
Johanna Sumuvuori, Kaarin Taipale, Sanna Vesikansa
Frånvarande: 5
Zahra Abdulla, Eero Heinäluoma, Päivi Lipponen, Hannu Oskala, Heta
Välimäki
Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag
till hemställningskläm.
3 omröstningen
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Kauko
Koskinens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter
sig klämmen röstar nej.
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att upphandlingsväsendet
utvecklas aktivt med särskilt avseende på att upphandlingslagen och
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upphandlingsbefogenheterna följs och att uppgifterna skiljs åt i
upphandlingsverksamheten.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 46
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry
Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö
Hakanen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina
Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva,
Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi
Koulumies, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson,
Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom,
Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen,
Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava,
Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander,
Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori,
Pertti Villo
Nej-röster: 2
Rene Hursti, Helena Kantola
Blanka: 31
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki,
Jussi Chydenius, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara,
Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Timo
Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Elina Moisio, Terhi
Mäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari,
Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Osmo
Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Kaarin Taipale, Sanna
Vesikansa, Anna Vuorjoki
Frånvarande: 6
Zahra Abdulla, Eero Heinäluoma, Päivi Lipponen, Sami Muttilainen,
Hannu Oskala, Heta Välimäki
Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag
till hemställningskläm.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi
Tuula Saxholm, finansdirektör, telefon: 310 36250
tuula.saxholm(a)hel.fi
Tuija Kuivalainen, verkställande direktör, telefon: 310 25100
tuija.kuivalainen(a)hel.fi
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Bokslut 2014
Kaupungin tilinpäätöksen 2014 tulos ja rahoituslaskelma ilman
yhtiöittämisten vaikutuksia

Sökande av ändring
Kunnallisvalitus, valtuusto
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Stadsstyrelsen konstaterar att enligt 68 § i kommunallagen ska
kommunstyrelsen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före
utgången av mars månad året efter räkenskapsperioden och lämna det
till revisorerna för granskning samt efter revision förelägga fullmäktige
bokslutet före utgången av juni.
Stadsstyrelsen har 23.3.2015 behandlat och undertecknat Helsingfors
stads bokslut för år 2014.
Den bokföringsmässiga försäljningsvinsten (skillnaden mellan de
verkliga värdena och balansvärdena) från bolagiseringen av
affärsverket Helsingfors Energi och affärsverket Helsingfors Hamn
hade en kraftig inverkan på stadens bokföringsresultat. I
resultaträkningen bokförs försäljningsvinsten under extraordinära
intäkter och den ökar det bokföringsmässiga resultatet med
försäljningsvinstbeloppet.
Vid bolagiseringen av affärsverket Palmias personalrestaurangs-,
fastighets-, städ- och säkerhetstjänstsfunktioner ansågs balansvärdena
motsvara de verkliga värdena och det uppkom ingen bokföringsmässig
försäljningsvinst.
Bolagiseringarna genomfördes på ett sätt som inte medförde något
avsevärt penningflöde mellan staden och bolagen och härigenom
påverkade de inte stadens finansiella ställning år 2014.
Bokslutsresultatet räknat utifrån jämförbara siffror utan beaktande av
effekterna av bolagiseringen (se bilaga 2) blev 188,5 miljoner euro,
vilket är bättre än år 2013 (147,1 miljoner euro). Resultatet för 2014
blev 45,4 miljoner euro utan affärsverk och effekterna av
bolagiseringen. År 2013 var den motsvarande siffran −36,8 miljoner
euro.
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Skatteintäkterna och statsandelarna ökade blygsamt till 0,6 procent och
blev 20 miljoner euro. Intäkterna från kommunalskatten minskade år
2014 med 7 miljoner euro, dvs. −0,3 procent, från utfallet år 2013.
Intäkterna från kommunalskatten ökade med 1,3 procent i hela landet,
vilket främst beror på att många kommuner höjde sin
kommunalskatteprocent år 2014.
Intäkterna från samfundskatten ökade med 41 miljoner euro, dvs. med
15,4 procent, från 2013 års bokslut. Fastighetsskatteintäkterna ökade
med 11 miljoner euro jämfört med år 2013. Statsandelarna minskade
med 25 miljoner euro från året innan, vilket berodde på nedskärningar i
statsandelarna.
Räkenskapsperiodens resultat blev följande:

Räkenskapsperiodens resultat omfattar den bokföringsmässiga
försäljningsvinsten på 1 056 miljoner euro från bolagiseringen av
affärsverket Helsingfors Energi och affärsverket Helsingfors Hamn.
Beloppet ingår i resultaträkningens extraordinära intäkter och ökar
räkenskapsperiodens resultat år 2014 med försäljningsvinsten. De
bokföringsmässiga effekterna av bolagiseringarna med beaktande av
räkenskapsperiodens resultat år 2014 uppgick till 1 244,6 miljoner euro
och visade överskott på 1 633,2 miljoner euro.
Utöver den bokföringsmässiga försäljningsvinsten ovan ökade
räkenskapsperiodens överskott också till följd av avdraget för
avskrivningsdifferensen på 190,5 miljoner euro, avdraget för
reserveringar (97,4 miljoner euro) och avdraget för fonder (52,7
miljoner euro).
Stadens omkostnader med affärsverken och fonderna beaktade
minskade något år 2014 (−0,2 %). Dessutom minskade omkostnaderna
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i viss mån (−0,8 %) med tillverkning för eget bruk beaktad. Intäkterna
och utgifterna minskade delvis därför att affärsverket Helsingfors
Energis omsättning sjönk med 52 miljoner euro och omkostnaderna
med 44 miljoner euro från år 2013.
Moderstadens jämförbara omkostnader ökade med 0,9 procent utan
affärsverken, fonderna och de nettobudgeterade enheterna. Med
beaktande av enheterna med nettobudget ökade omkostnaderna med
0,6 procent.
Avgiftsfinansieringen har sedan år 2007 år för år täckt en allt mindre
andel av omkostnaderna (verksamhetsintäkter/omkostnader).
Relationstalet var 43,0 procent år 2007 och 39,0 procent år 2013. År
2014 uppgick den andel av omkostnaderna som täcktes genom
verksamhetsintäkter till 40,4 procent.
Årsbidraget var 480,7 miljoner euro. Årsbidraget visar de internt tillförda
medel som blir över för investeringar, placeringar och amorteringar.
Kommunens årsbidrag antas vara tillräckligt stort om årsbidraget täcker
avskrivningarna. Årsbidraget för 2014 täcker avskrivningarna.
Årsbidraget utan affärsverk och fonder blev 212,3 miljoner euro och
täckte 75 procent av avskrivningarna.
De likvida medlen var 86,6 miljoner euro större vid utgången av 2014
än vid ingången av året. Kassaöverskottet blev följande:
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Bolagiseringen av affärsverket Helsingfors Energi och affärsverket
Helsingfors Hamn genomfördes så att affärsverkens tillgångar
överfördes till de bolag som bildats dels genom apportöverlåtelse mot
aktier i bolagen, dels genom försäljning av affärsverksamheten
utgående från att köpesumman blev ett långfristigt lån från bolagen till
staden. Tillgångsposterna överfördes till bolagen till deras verkliga
värden vid bolagiseringsarrangemangen.
Tillgångsposterna överfördes till bolagen genom apportöverföringar mot
aktier i bolaget. Teckningspriserna för aktierna ska bokföras under
utnyttjade budgetanslag och de anges under investeringsutgifter i
bokslutet.
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Till det bildade bolaget Helen Ab överfördes apportegendom till ett
värde på 1 855 miljoner euro och till det bildade bolaget Helsingfors
Hamn Ab apportegendom till ett värde på 304 miljoner euro. Posterna
bokförs under stadens investeringsutgifter som ett aktieteckningspris
som motsvarar apportegendomens värde.
I slutet av 2014 bolagiserades även affärsverket Palmias
personalrestaurangs-, fastighets-, städ- och säkerhetstjänster.
Tillgångsposterna för funktionerna ovan överfördes som
apportöverlåtelse till det bildade Helsingfors stads Service Ab.
Dessutom överfördes överskott på ca 18,5 miljoner euro från tidigare år
i affärsverket Palmias balansräkning till bolaget. Genom
apportegendomens nettovärde och den till bolaget överförda
penningsumman betalades teckningspriset på 12,9 miljoner euro för
stadens aktier i Helsingfors stads Service Ab. Summan bokförs under
stadens investeringsutgifter som ett aktieteckningspris som motsvarar
apportegendomens värde.
År 2014 uppgick inkomstfinansieringsprocenten för Helsingfors stads
investeringar till 18 % (investeringsutgifter på 2 720,9 miljoner euro
med de sammanlagda teckningspriserna på 2 172,3 miljoner euro för
aktierna beaktade). Om de bokföringsmässiga effekterna av
bolagiseringen inte beaktas, blir den jämförbara
inkomstfinansieringsprocenten för investeringarna 87
(investeringsutgifter på 548,5 miljoner euro).
Kassaflödet från stadens verksamhet och investeringar var 402,0 euro
år 2014. Utan beaktande av de bokföringsmässiga effekterna av
bolagiseringen blir det jämförbara kassaflödet från verksamheten och
investeringarna 22,6 miljoner euro (den motsvarande siffran år 2013
var −75,1 miljoner euro). Det med den övriga kommunsektorn
jämförbara kassaflödet från verksamheten och investeringarna utan
affärsverk och fonder och utan beaktande av de bokföringsmässiga
effekterna av bolagiseringen blir −89,9 miljoner euro (den motsvarande
siffran år 2013 var −274,9 miljoner euro).
Bolagiseringarna hade en så betydande inverkan på Helsingfors stads
bokslut för 2014 att de kommer att påverka hela kommunsektorns
resultat, investeringsnivå och investeringarnas
inkomstfinansieringsprocent år 2014. Bolagiseringarnas
bokföringsmässiga effekter ökar hela kommunsektorns sammanlagda
resultat och minskar inkomstfinansieringsprocenten för investeringarna
år 2014.
Staden äger de bildade bolagen Helen Ab, Helsingfors Hamn Ab och
Helsingfors stads Service Ab med 100 procents andel.
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Bolagiseringsarrangemangen medförde staden lånefordringar på 466,2
miljoner euro från Helen Ab och lånefordringar på 254,8 miljoner euro
från Helsingfors Hamn Ab. Detta beror på att staden överlät
tillgångsposterna för affärsverket Helsingfors Energi och affärsverket
Helsingfors Hamn som blev utanför apportöverlåtelserna till Helen Ab
och Helsingfors Hamn Ab genom en affärsverksamhetsaffär. Affären
genomfördes så att bolagen står i skuld till staden med köpesummorna.
Köpesummorna för båda bolagen är fördelade i två poster, ett lån på
marknadsvillkor och ett kapitallån.
I fråga om Helen Ab är nettoköpesumman för affärsverksamhetsaffären
(skillnaden mellan tillgångarna och skulderna som överfördes genom
affären) fördelad så att det marknadsbestämda lånebeloppet är 309,2
miljoner euro och kapitallånet 157,0 miljoner euro.
I fråga om Helsingfors Hamn Ab är nettoköpesumman för
affärsverksamhetsaffären fördelad så att det marknadsbestämda
lånebeloppet är 98 miljoner euro och kapitallånet 156,8 miljoner euro.
Lånen ovan ska behandlas som utnyttjade budgetanslag i bokföringen
och de ska föras under ökning av utlåningen i bokslutet. Utan dessa
låneposter ökade stadens utlåning med 16,5 miljoner euro.
Bolagiseringen av affärsverket Helsingfors Energi ledde till att
utlåningen minskade med 148,9 miljoner euro i stadens bokslut för
2014. Summan berodde främst på att affärsverket Helsingfors Energis
lån på 146,0 miljoner euro till affärsverket Helen Elnät Ab i slutet av
2014 avdrogs från stadens lånestock.
Staden amorterade sina upptagna lån med 220,9 miljoner euro och tog
nya lån på 355,0 miljoner euro. De likvida medlen ökade med 86,6
miljoner euro från läget i början av året. Ändringen i lånestocken
omfattar dessutom ett lån på 54 miljoner euro som överfördes till Helen
Ab i samband med bolagiseringsarrangemangen.
Den relativa skuldsättningen, som anger en hur stor del av kommunens
driftsinkomster som skulle behövas för att återbetala det främmande
kapitalet, uppgick till 45,6 procent. Lånebeståndet uppgick i slutet av
året till 1 568,6 miljoner euro, det vill säga 2 521 euro per invånare med
beaktande av affärsverkens lån.
Likviditeten var 44 dagar vid utgången av 2014, vilket innebär att
stadens kassatillgångar täckte 44 dagars kassautgifter.
Låneskötselbidraget, som anger huruvida inkomstfinansieringen räcker
till för att betala räntor och amorteringar på det främmande kapitalet,
var 1,7. Utan beaktande av det lån på 54 miljoner euro som överfördes
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till Helen Elnät Ab var låneskötselbidraget 2,1. Låneskötselbidraget var
sämre än året innan, då det uppgick till 4,3.
Balansomslutningen var 13 556,2 miljoner euro 31.12.2014, vilket är
1 300,0 miljoner euro mer än 31.12.2013. De största
egendomsökningarna hänförde sig till följd av bolagiseringarna till
aktieplaceringar under bestående aktiva och till eget kapital under
passiva. Försäljningsvinsten från bolagiseringen bokfördes under
räkenskapsperiodens överskott, vilket ökade det egna kapitalet.
Soliditetsgraden i stadens bokslut var 78,0 procent. Den mäter
kommunens solvens och förmåga att tåla underskott och klara av
åtaganden på lång sikt. En genomsnittlig soliditetsgrad på 70 procent
anses vara en allmän målnivå inom den kommunala ekonomin.
Stadens soliditetsgrad har hållit sig över 75 procent de senaste åren.
Balansen i stadens ekonomi har grundat sig på Helsingfors Energis
goda resultat. År 2014 överfördes 150 miljoner euro från Helsingfors
Energis överskott från tidigare räkenskapsperioder för finansiering av
stadens produktion av basservice. Stadens ekonomiska läge kommer
väsentligt att ändras räknat från år 2015 med anledning av att
inkomstflödet från det bolagiserade Helen Ab riktar sig till
investeringarna i energiproduktion.
Räkenskapsperiodens resultat för Helsingfors stadskoncern blev
följande:
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Stadens resultat för 2014 omfattar en bokföringsmässig
försäljningsvinst på 1 056 miljoner euro från bolagiseringen av
affärsverket Helsingfors Energi och affärsverket Helsingfors Hamn Ab
som elimineras i stadskoncernens resultaträkning som en
koncernintern täckning. Också avdraget på 190,5 miljoner euro för
avskrivningsdifferensen som ökar överskottet i stadens bokslut och
beror på bolagiseringarna elimineras i koncernens resultaträkning.
Stadskoncernens lånestock ökade år 2014 till 4 941 miljoner euro
(7 949 euro per invånare), vilket var 154 miljoner euro mer än året
innan. Stadskoncernens lånefordringar uppgick år 2014 till 472 miljoner
euro.
Stadsstyrelsen konstaterar i fråga om behandlingen av bokslutet att
kommunstyrelsen enligt kommunallagen ska i verksamhetsberättelsen
lägga fram förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat.
Resultaten för affärsverken och de fonder som utgör självständiga
balansenheter ska i enlighet med bokföringsbestämmelserna
behandlas i dessas egna bokslut.
Sammanlagt 50 miljoner euro av de ackumulerade vinstmedlen i
Helsingfors stads balansräkning bör överföras till fonden för idrotts- och
friluftsanläggningar för att användas för att delfinansiera stadens andel
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av projektet för ombyggnad av Helsingfors Olympiastadion i enlighet
med stadsfullmäktiges beslut 28.11.2012 och 11.2.2015.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi
Tuula Saxholm, finansdirektör, telefon: 310 36250
tuula.saxholm(a)hel.fi
Tuija Kuivalainen, verkställande direktör, telefon: 310 25100
tuija.kuivalainen(a)hel.fi
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Bokslut 2014
Kaupungin tilinpäätöksen 2014 tulos ja rahoituslaskelma ilman
yhtiöittämisten vaikutuksia

Sökande av ändring
Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 01.06.2015 § 578
HEL 2015-003253 T 02 06 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää:
- hyväksyä vuoden 2014 tilinpäätöksen siten, että tilikauden tulos
ennen varaus- ja rahastokirjauksia on 1 244 564 473,60 euroa, sekä
- hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen tilikauden
tuloksenkäsittelystä liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten
rahastojen osalta seuraavasti:
Helsingin Energia -liikelaitoksen ylijäämä, 142 510 860,71 euroa
siirretään Helsingin kaupungin taseen omaan pääomaan
Helsingin Satama -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 28 838 958,89
euroa siirretään Helsingin kaupungin taseen omaan pääomaan
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HKL -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 2 355 499,11 euroa siirretään
HKL -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti HKL liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.
Palmia -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 8 421 538,97 euroa siirretään
Palmia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Palmia liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.
Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (Talpa)
ylijäämä, 3 558,82 euroa siirretään Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen
johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin
taloushallintopalvelu -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.
Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen (Oiva
Akatemia) ylijäämä, 205 538,18 euroa siirretään Henkilöstön
kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti
Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen
taseen omaan pääomaan.
Rahastojen yli-/alijäämät ennen rahastosiirtoja siirretään rahastojen
sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin. Asuntotuotantorahaston
alijäämä on -26 130 436,44 euroa, urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston
ylijäämä on 198 710,16 euroa, vakuutusrahaston alijäämä on -1 080
049,15 euroa ja innovaatiorahaston alijäämä on -3 899 092,49 euroa.
- hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen muun toiminnan tilikauden
tuloksen käsittelystä seuraavasti:
Kamppi-Töölönlahti-alueen investointirahastosta tuloutetaan alueen
investointeihin käytetty määrä 4 570 059,85 euroa.
Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan
esityksen mukaisesti asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta,
585 000 euroa.
Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä,
4 031 984,33 euroa.
Kallion virastotalon peruskorjausta varten tehdystä
investointivarauksesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 840 939,63
euroa.
Muun toiminnan tilikauden ylijäämä varaus- ja rahastokirjausten
jälkeen, 1 450 802 720,69 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin
taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- /alijäämiin.
- hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen, että urheilu- ja
ulkoilulaitosrahastoon siirretään Helsingin kaupungin taseeseen
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kertyneistä voittovaroista 50 miljoonaa euroa kohdennettuna Helsingin
Olympiastadionin perusparannushankkeen kaupungin osuuden
osarahoittamiseksi kaupunginvaltuuston 28.11.2012 ja 11.2.2015
tekemien päätöksien mukaisesti.
23.03.2015 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250
tuula.saxholm(a)hel.fi
Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100
tuija.kuivalainen(a)hel.fi
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§ 162
Ändringar i stadsfullmäktiges sammansättning
HEL 2014-014638 T 00 00 02

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag
1.
2.

3.

bevilja Päivi Lipponen befrielse från förtroendeuppdraget som
stadsfullmäktigeledamot
konstatera att Tomi Sevander i enlighet med 11 § 2 mom. i
kommunallagen, sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat
honom, blir ny stadsfullmäktigeledamot för den mandattid som
utgår i slutet av maj 2017
konstatera att centralvalnämnden utnämner en femtonde ersättare
i Finlands socialdemokratiska partis fullmäktigegrupp för den
mandattid som utgår i slutet av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade justera protokollet omedelbart vad detta
ärende beträffar.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289
tiina.teppo(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Päivi Lipposen eronpyyntö
Päivi Lipposen lisäselvitys eronpyyntöön

Sökande av ändring
Kunnallisvalitus, valtuusto
Utdrag
Utdrag
Päätöksessä mainitut

Bilagor till utdrag
Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
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Stadsstyrelsen konstaterar att Päivi Lipponen (SDP) 5.5.2015 har
anhållit om befrielse från förtroendeuppdraget som
stadsfullmäktigeledamot. Ny ledamot blir i enlighet med
inträdesordningen första ersättaren i Finlands socialdemokratiska partis
fullmäktigegrupp Tomi Sevander sedan stadsfullmäktiges ordförande
kallat honom.
Enligt 93 § i vallagen ska den kommunala centralvalnämnden på
begäran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare om antalet
ersättare blir ofullständigt under tiden för fullmäktiges mandatperiod.
Stadsfullmäktiges ordförande begärde 11.5.2015 att
centralvalnämnden ska utse en femtonde ersättare för Finlands
socialdemokratiska partis fullmäktigegrupp. Centralvalnämnden utser
ersättaren vid sitt sammanträde 26.5.2015.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289
tiina.teppo(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Päivi Lipposen eronpyyntö
Päivi Lipposen lisäselvitys eronpyyntöön

Sökande av ändring
Kunnallisvalitus, valtuusto
Utdrag
Utdrag
Päätöksessä mainitut

Bilagor till utdrag
Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom
Keskusvaalilautakunta
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 01.06.2015 § 579
HEL 2014-014638 T 00 00 02

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

3.

myöntää Päivi Lipposelle vapautuksen kaupunginvaltuutetun
luottamustoimesta
todeta, että kuntalain (365/1995) 11 §:n 2 momentin mukaisesti
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet, uudeksi
kaupunginvaltuutetuksi tulee Tomi Sevander toukokuun
2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi
todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Suomen
Sosiaalidemokraattisen Puolueen valtuustoryhmälle 15.
varavaltuutetun toukokuun 2017 lopussa päättyväksi
toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.
25.05.2015 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289
tiina.teppo(a)hel.fi
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§ 163
Val av ledamot och ersättare i social- och hälsovårdsnämndens
första sektion
HEL 2014-015211 T 00 00 02

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag
1.
2.

bevilja Ilkka Levä befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot
i social- och hälsovårdsnämndens första sektion
välja Kai Koskimies till ny ledamot i social- och
hälsovårdsnämndens första sektion för den mandattid som utgår
med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt
1.
2.

bevilja Orvokki Jokinen befrielse från förtroendeuppdraget som
ersättare i social- och hälsovårdsnämndens första sektion
välja Elina Vainikainen till personlig ersättare för den ledamot som
nu inväljs i social- och hälsovårdsnämndens första sektion för
den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart
vad detta ärende beträffar.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Ilkka Levän eronpyyntö
Orvokki Jokisen eronpyyntö

Sökande av ändring
Kunnallisvalitus, valtuusto
Utdrag
Utdrag
Päätöksessä mainitut
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Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Stadsfullmäktige valde 27.3.2013 (99 §) Ilkka Levä till ledamot och
16.1.2013 (15 §) Orvokki Jokinen till ersättare i social- och
hälsovårdsnämndens första sektion för den mandattid som utgår med
år 2016.
Ilkka Levä (VF) anhåller 20.4.2015 om befrielse från
förtroendeuppdraget som ledamot i social- och hälsovårdsnämndens
första sektion. Han har 6.5.2015 kompletterat sin avskedsansökan med
att han anhåller om befrielse från förtroendeuppdraget av hälsoskäl.
Enligt kommunallagen (38 §) kan den som har giltiga skäl avgå från
förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda i fråga
beslutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeuppdrag som blivit
ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för
den återstående mandattiden.
Orvokki Jokinen (VF) anhåller 6.5.2015 om befrielse från
förtroendeuppdraget som ersättare i social- och hälsovårdsnämndens
första sektion.
Den som är anställd hos kommunen och lyder under en nämnd är inte
valbar till nämnden i fråga. När en förtroendevald förlorar sin valbarhet
ska det organ som har rätt att utse den förtroendevalde konstatera att
förtroendeuppdraget har upphört.
Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid
ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den
som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 36 § i
kommunallagen.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Ilkka Levän eronpyyntö
Orvokki Jokisen eronpyyntö

Sökande av ändring
Postadress
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Kunnallisvalitus, valtuusto
Utdrag
Utdrag
Päätöksessä mainitut

Bilagor till utdrag
Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 25.05.2015 § 553
HEL 2014-015211 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää
1.

2.

myöntää Ilkka Levälle vapautuksen sosiaali- ja
terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston
jäsenen luottamustoimesta ja
valita Kai Koskimiehen uudeksi jäseneksi sosiaali- ja
terveyslautakunnan ensimmäiseen jaostoon vuoden 2016
lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää
1.

2.

myöntää Orvokki Jokiselle vapautuksen sosiaali- ja
terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston varajäsenen
luottamustoimesta ja
valita Elina Vainikaisen nyt valittavan varsinaisen jäsenen
henkilökohtaiseksi varajäseneksi sosiaali- ja terveyslautakunnan
ensimmäiseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi
toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian
osalta heti.
Esittelijä
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kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi
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§ 164
Val av ersättare i barnomsorgsnämnden
HEL 2013-007466 T 00 00 02

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag
1.
2.

bevilja Abdallah Mountassir befrielse från förtroendeuppdraget
som ersättare i barnomsorgsnämnden
välja Jaakko Tiikasalo till ny personlig ersättare för Petra Malin i
barnomsorgsnämnden för den mandattid som slutar med år
2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad
detta ärende beträffar.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor
1

Mountassir Abdallahin eronpyyntö

Sökande av ändring
Kunnallisvalitus, valtuusto
Utdrag
Utdrag
Päätöksessä mainitut

Bilagor till utdrag
Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Abdallah Mountassir till
ersättare i barnomsorgsnämnden för mandattiden 2013–2016.
Abdallah Mountassir (VF) anhåller 29.4.2015 om befrielse från
förtroendeuppdraget som ersättare i barnomsorgsnämnden.
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Enligt kommunallagen (38 §) kan den som har giltiga skäl avgå från
förtroendeuppdraget. Det organ som utser de förtroendevalda i fråga
beslutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeuppdrag som blivit
ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för
den återstående mandattiden.
Enligt instruktionen för barnomsorgsväsendet (6.6.2012, 2 §) ska
ledamöterna och ersättarna i barnomsorgsnämnden vara från den
finska språkgruppen. Den som utses ska vara valbar till nämnden.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor
1

Mountassir Abdallahin eronpyyntö

Sökande av ändring
Kunnallisvalitus, valtuusto
Utdrag
Utdrag
Päätöksessä mainitut

Bilagor till utdrag
Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom
Varhaiskasvatuslautakunta
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 18.05.2015 § 529
HEL 2013-007466 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää
1.
Postadress
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myöntää Abdallah Mountassirille vapautuksen
varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
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2.

valita Jaakko Tiikasalon Petra Malinin uudeksi henkilökohtaiseksi
varajäseneksi varhaiskasvatuslautakuntaan vuoden 2016
lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian
osalta heti.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi
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§ 165
Val av ledamot i utbildningsnämnden och av ledamöter och
ordförande i nämndens svenska sektion
HEL 2014-000587 T 00 00 02

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade
1.
2.

bevilja Klaus Sallinen befrielse från förtroendeuppdraget som
ledamot i utbildningsnämndens svenska sektion
välja Karl-Mikael Grimm till ny ledamot i utbildningsnämndens
svenska sektion för den mandattid som utgår i slutet av maj
2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att Ulla-Britta Talvitie
blir personlig ersättare för den nya ledamoten i utbildningsnämndens
svenska sektion.
Stadsfullmäktige beslutade dessutom
1.

2.
3.
4.

bevilja Johan Ekman befrielse från förtroendeuppdragen som
ledamot i utbildningsnämnden och som ledamot och ordförande
i nämndens svenska sektion
välja Veronica Hertzberg till ny ledamot i utbildningsnämnden och
till ny ordförande i nämndens svenska sektion
välja den nuvarande ersättaren Thomas Holmén till ny ledamot i
utbildningsnämndens svenska sektion
välja Runa Ismark till personlig ersättare för Thomas Holmén i
utbildningsnämndens svenska sektion för den mandattid som
utgår i slutet av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade vidare konstatera att Tove Ørsted blir
personlig ersättare för Veronica Hertzberg i utbildningsnämnden och i
nämndens svenska sektion.
Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart
vad detta ärende beträffar.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi
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Bilagor
1
2

Klaus Sallisen eronpyyntö
Johan Ekmanin eronpyyntö

Sökande av ändring
Kunnallisvalitus, valtuusto
Utdrag
Utdrag
Päätöksessä mainitut

Bilagor till utdrag
Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Stadsfullmäktige valde 30.1.2013 (15 §) Klaus Sallinen till ledamot i
utbildningsnämndens svenska sektion för mandattiden 2013–2016.
Klaus Sallinen (C) anhåller 8.5.2015 om befrielse från
förtroendeuppdraget som ledamot i utbildningsnämndens svenska
sektion.
Enligt kommunallagen (38 §) kan den som har giltiga skäl avgå från
förtroendeuppdraget. Det organ som utser de förtroendevalda i fråga
beslutar om beviljande av avsked.
Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Johan Ekman till ledamot i
utbildningsnämnden och 30.1.2013 (15 §) honom till ledamot och
ordförande i utbildningsnämndens svenska sektion för den mandattid
som utgår med år 2016. Johan Ekman (SFP) anhåller 21.5.2015 om
befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i utbildningsnämnden
och som ledamot och ordförande i nämndens svenska sektion.
Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som har kommunen
som hemkommun. När en förtroendevald förlorar sin valbarhet ska det
organ som har rätt att utse den förtroendevalde konstatera att
förtroendeuppdraget har upphört.
Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid
ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.
Enligt instruktionen för utbildningsväsendet (27.8.2014, 2 §) hör de
svenska ledamöterna i utbildningsnämnden till svenska sektionen, och
dessutom utses det sju extra ledamöter i sektionen och en personlig
ersättare för varje extra ledamot. De extra ledamöterna ska företräda
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den svenska språkgruppen. Den som utses ska vara valbar till
nämnden med stöd av 36 § i kommunallagen (365/1995).
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Klaus Sallisen eronpyyntö
Johan Ekmanin eronpyyntö

Sökande av ändring
Kunnallisvalitus, valtuusto
Utdrag
Utdrag
Päätöksessä mainitut

Bilagor till utdrag
Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom
Kaupunginkanslia
Opetuslautakunta
Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 08.06.2015 § 603
HEL 2014-000587 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää
1.

2.
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jäsenen sekä sen ruotsinkielisen jaoston jäsenen ja
puheenjohtajan luottamustoimista
valita _____________ uudeksi jäseneksi opetuslautakunnan sekä
uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi opetuslautakunnan
ruotsinkieliseen jaostoon 2017 toukokuun lopussa päättyväksi
toimikaudeksi.
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Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen
henkilökohtainen varajäsen opetuslautakunnassa ja sen
ruotsinkielisessä jaostossa on Tove Örsted.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian
osalta heti.
18.05.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi
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§ 166
Överföring av anslag mellan social- och hälsovårdsverket och HNS
HEL 2014-015345 T 02 02 00

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag
överföra utgiftsanslag på 2 miljoner euro från momentet 3 10 01, Socialoch hälsovårdstjänster, till momentet 3 10 06, Samkommunen
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, i budgeten för 2015.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Katja Rimpilä, specialplanerare, telefon: 310 36256
katja.rimpila(a)hel.fi

Sökande av ändring
Kunnallisvalitus, valtuusto
Utdrag
Utdrag
HUS

Bilagor till utdrag
Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Social- och hälsovårdsnämnden föreslog 16.12.2014 att den fysiatriska
poliklinikverksamheten 1.3.2015 ska överföras till Samkommunen
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som överlåtelse av rörelse.
Stadsfullmäktige beslutade 28.1.2015 (§ 31) godkänna avtalet om att
den fysiatriska poliklinikverksamheten 1.3.2015 ska överföras från
social- och hälsovårdsverket till samkommunen Helsingfors och
Nylands sjukvårdsdistrikt som överlåtelse av rörelse. Det konstateras i
beslutet att stadsfullmäktige senare under räkenskapsperioden ska
besluta om anslagsförändringar som omorganiseringen föranleder.
I fråga om terminalvård på specialnivå har kommunerna i
huvudstadsregionen kommit överens om att hänvisningen av patienter
till Terhohemmet 1.3.2015 ska centraliseras till HNS i syfte att uppnå
enhetlighet inom patienthänvisningen. Tidigare har varje kommun själv
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hänvisat klienter och beviljat betalningsförbindelser. Ledningen för
social- och hälsovårdsväsendena i kommunerna i huvudstadsregionen
har behandlat ärendet vid sina sammanträden 9.5.2014 och 21.8.2014.
Kostnaderna för den fysiatriska poliklinikverksamheten uppgår årligen
till ca 1,2 miljoner euro. Därför ska anslag på 1 miljon euro, som
motsvarar 10 månaders verksamhet, och anslag på ca 1 miljon euro för
centralisering av terminalvården överföras.
Social- och hälsovårdsnämnden föreslog 13.1.2015 stadsstyrelsen att
utgiftsanslag på 2 miljoner euro ska överföras från momentet 3 10 01,
Social- och hälsovårdstjänster, till momentet 3 10 06, Samkommunen
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.
HNS fullmäktige har för sin del fattat beslut om de funktionella
förändringarnas effekter på budgetanslagen vid sitt sammanträde
29.4.2015.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Katja Rimpilä, specialplanerare, telefon: 310 36256
katja.rimpila(a)hel.fi

Sökande av ändring
Kunnallisvalitus, valtuusto
Utdrag
Utdrag
HUS

Bilagor till utdrag
Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom
Sosiaali- ja terveysvirasto

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 01.06.2015 § 575
HEL 2014-015345 T 02 02 00

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2015 talousarvioon
merkittyjä menomäärärahoja 2 miljoonaa euroa talousarviokohdalta 3
10 01, Sosiaali- ja terveyspalvelut, talousarviokohdalle 3 10 06,
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256
katja.rimpila(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 § 10
HEL 2014-015345 T 02 02 00

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että
menomäärärahoja siirretään 2 miljoonaa euroa talousarviokohdalta 3
10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut talousarviokohdalle 3 10 06 Helsingin
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.
Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen
Lisätiedot
Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi
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§ 167
Lån till Planmeca Golf Areena Helsinki Oy
HEL 2015-004823 T 02 05 03 00

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade bemyndiga stadsstyrelsen att bevilja
Planmeca Golf Areena Helsinki Oy ett lån på 400 000 euro ur fonden
för idrotts- och rekreationsanläggningar. Lånet är avsett för byggande
av en golfhall, och i övrigt gäller följande villkor:
Löptid: Lånet ska återbetalas i jämna poster inom tio år räknat från den
dag det tas ut. Det ska dock vara återbetalat i sin helhet 31.5.2025.
Ränta: Räntan på lånet motsvarar den gällande grundräntan.
Säkerhet: Som säkerhet för lånet ska pantsedlar intecknade i
arrenderätten till tomten och i fastigheten överlåtas eller någon annan
säkerhet godkänd av stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning
lämnas.
Dessutom gäller de allmänna skuld-, pantsättnings- och borgensvillkor
som stadsstyrelsen godkände 20.4.2015.
Behandling
Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde
ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen under
diskussionen hade föreslagit att ärendet skulle återremitteras till
stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att ett arrendeavtal för
tomten ingås med Planmeca Golf Areena Helsinki Oy utan
lånefinansiering från staden.
Ordföranden konstaterade att ledamoten Yrjö Hakanens förslag om
återremiss inte hade understötts, varvid det förföll.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Keijo Härkönen, finansexpert, telefon: 310 25656
keijo.harkonen(a)hel.fi

Bilagor
1
2
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Sökande av ändring
Kunnallisvalitus, valtuusto
Utdrag
Utdrag
Hakija

Bilagor till utdrag
Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Golfen har snabbt ökat i popularitet i Finland sedan slutet av 1980-talet.
Det finns nu drygt 144 000 registrerade spelare och mer än 150
golfbanor. Trots detta finns det en enda övertryckshall för golfträning i
Helsingfors. Hallen ligger i Malm.
Idrottsnämnden har beslutat utarrendera 5 000 m² i Nordsjö idrottspark
till Planmeca Golf Areena Helsinki Oy för tio år. Utarrenderingen är
villkorlig eftersom området fortfarande är i fastighetskontorets
besittning. En överenskommelse om att området ska överföras har
redan träffats preliminärt. Idrottsparken gränsar till Nordsjö golfbana,
vilket betyder att läget för hallen bidrar till att golfverksamheten som
helhet utvecklas.
Planmeca Golf Areena Helsinki Oy söker ett lån på 400 000 euro hos
staden. Totalkostnaderna för projektet uppgår till 1 100 000 euro.
Bolaget planerar att täcka återstoden av kostnaderna genom en
kapitalplacering på 120 000 euro och en självfinansiering (ett banklån)
på 580 000 euro.
Stadgarna för fonden för idrotts- och rekreationsanläggningar medger
att Planmeca Golf Areena Helsinki Oy beviljas det lån som
idrottsnämnden föreslår.
Det räntestöd som hänför sig till lånet (det diskonterade nuvärdet på
skillnaden mellan grundräntan och marknadsräntan) är i
överensstämmelse med artikel 55 i EU-kommissionens förordning
nr 651/2014 (gruppundantagsförordningen). Det totala stödbeloppet för
projektet understiger tröskelvärdet för anmälan i artikel 4. Stödet är
undantaget från den anmälningsskyldighet som gäller statligt stöd.
Räntan för lånet i beslutsförslaget är för tillfället 0,25 %, och den ändras
halvårsvis när grundräntan ändras. I fonden för idrotts- och
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friluftsanläggningar finns 55,4 mn euro att tillgå. En andel på 50 mn
euro är reserverad för ombyggnad på Olympiastadion.
Om stadsfullmäktige beslutar bemyndiga stadsstyrelsen att bevilja
lånet kommer stadsstyrelsen i sitt verkställighetsbeslut att uppmana
enheten finansförvaltning vid stadskansliets ekonomi- och
planeringsavdelning att upprätta behövliga lånehandlingar.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Keijo Härkönen, finansexpert, telefon: 310 25656
keijo.harkonen(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Lainahakemus
Lainahakemuksen liite 15.4.2015

Sökande av ändring
Kunnallisvalitus, valtuusto
Utdrag
Utdrag
Hakija

Bilagor till utdrag
Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom
Liikuntavirasto
Talous- ja suunnitteluosasto

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 01.06.2015 § 576
HEL 2015-004823 T 02 05 03 00

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen
myöntämään Planmeca Golf Areena Helsinki Oy:lle urheilu- ja
ulkoilulaitosrahastosta 400 000 euron lainan golfhallin rakentamiseen
seuraavin ehdoin:
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Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 vuoden
kuluessa lainan nostosta siten, että laina on kokonaan maksettu
31.5.2025.
Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron
suuruinen
Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava tontin
vuokraoikeuteen ja kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta
kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta
Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä
velka-, panttaus- ja takausehtoja.
Käsittely
01.06.2015 Ehdotuksen mukaan
Esteelliset: Jussi Pajunen
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656
keijo.harkonen(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 07.05.2015 § 93
HEL 2015-004823 T 02 05 03 00

Lausunto
Liikuntalautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle Planmeca
Golf Areena Helsinki Oy:n (perustettava yhtiö) lainahakemuksesta
koskien Vuosaaren liikuntapuiston alueelle rakennettavaa
ympärivuotiseen toimintaan tarkoitettua golfhallia.
Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana
ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja
ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. Suomessa
golfin suosio on kasvanut nopeasti 1980-luvun lopulta alkaen, ja
nykyään Suomessa on jo yli 144 000 rekisteröitynyttä pelaajaa ja yli
150 golfkenttää. Helsingissä on ainoastaan yksi golfharjoitteluun
tarkoitettu ylipainehalli. Kyseinen halli sijaitsee Malmilla ja
liikuntavirasto on vuokrannut maa-alueen halliyrityksen käyttöön.
Rahoitettava halli tulisi sijaitsemaan Vuosaaren liikuntapuistossa.
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Liikuntapuisto rajautuu Vuosaaren golfkenttään, joten hallin sijainti
tukee hyvin kokonaisvaltaisen golftoiminnan kehittämistä.
Planmeca Golf Areena Helsinki Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan
1 100 000,00 euron hankkeelle 400 000 euron lainaa Helsingin
kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu
rahoitettavan pääomasijoituksella 120 000,00 euroa sekä
omarahoituksella (pankkilaina) 580 000,00 euroa.
Liikuntavirasto on aikaisemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan
hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta
kokonaiskustannuksista.
Lautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla
kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 400 000,00
euron lainan myöntämistä Planmeca Golf Areena Helsinki Oy:lle
urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena
golfhallihankkeen toteuttamiseksi yhtiölle ehdollisesti vuokrattavalle
Vuosaaren liikuntapuiston alueelle.
Esittelijä
osastopäällikkö
Stefan Fröberg
Lisätiedot
Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901
stefan.froberg(a)hel.fi
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902
arja.eloranta(a)hel.fi

Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

11/2015

251 (418)

Kj/11
17.06.2015

§ 168
Förnyande av hyresavtalet för verksamhetslokalerna i affärsverket
Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänsts bruk vid Sörnäs
strandväg 27 A
HEL 2015-005576 T 10 01 04

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag
bemyndiga affärsverket Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst att
ingå ett nytt hyresavtal enligt bilaga 1 i syfte att inhyra lokaler på
sammanlagt 8 222 m² i sjätte våningen vid Sörnäs strandväg 27 A som
är i GNBFIN Vilhonvuori Oy:s ägo och uthyrda till affärsverket
ekonomiförvaltningstjänsten. Dessutom bemyndigas verkställande
direktören att underteckna det nya avtalet.
Hyresavtalet gäller tills vidare räknat från 1.7.2015 (med undantag av
lokalerna på sammanlagt ca 1 364 m² i sjätte våningen, för vilka
hyresavtalet löper ut 31.12.2015) och har tolv (12) månaders
uppsägningstid. Den första möjliga uppsägningsdagen för båda
avtalsparter är dock nio (9) år efter att hyresavtalet trätt i kraft. Som
tidigast kan hyresavtalet upphöra tio (10) år efter att hyresavtalet trätt i
kraft.
Lokalhyrorna (exklusive mervärdesskatt) är följande räknat från
1.7.2015:
 kapitalhyra: 13,43 euro/m² i månaden för 1–5 och
7 våningen, 13,97 euro/m² i månaden för
6 våningen och 18,03 euro/m² i månaden för auditoriet, dvs.
sammanlagt 112 740 euro i månaden och räknat från 1.1.2016
(lokalerna i sjätte våningen borträknade) sammanlagt
93 685 euro i månaden, dvs. 1 124 224 euro om året, och
 underhållshyra: 3,35 euro/m² i månaden, sammanlagt
27 544 euro i månaden och räknat från 1.1.2016 (lokalerna i
sjätte våningen borträknade) sammanlagt 22 974 euro i
månaden, dvs. 275 692 euro om året.
Hyresansvaret för hela avtalsperioden uppgår till 14 140 904 euro.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi
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Bilagor
1

Vuokrasopimus Sörnäisten rantatie 27 A

Sökande av ändring
Kunnallisvalitus, valtuusto
Utdrag
Utdrag
Vuokranantaja

Bilagor till utdrag
Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Affärsverket Helsingfors ekonomiförvaltningstjänst har hyrt
verksamhetslokalerna vid Sörnäs strandväg 27 A i GNBFIN Vilhonvuori
Oy:s ägo i enlighet med stadsfullmäktiges beslut 10.12.2008 (§ 293)
och auditoriet i enlighet med stadsdirektörens beslut 22.6.2011 (§ 61).
Hyresavtalen för lokalerna och auditoriet som gäller tills vidare kan
upphöra tidigast 31.10.2017.
Ekonomiförvaltningstjänstens nuvarande verksamhetslokaler omfattar
våningarna 1–7 och den sammanlagda kapitalhyran för lokalerna är
116 398 euro i månaden och underhållshyran 27 487 euro i månaden,
dvs. sammanlagt 143 885 euro i månaden. Hyran uppgår till
1 726 618 euro om året.
Lokalerna i objektet är följande:
 1 våningen: kontrollrum, kundtjänstlokaler, postningsrum,
kontorsmaterialförråd och entréhall, sammanlagt ca 500 m²
 1 våningen: auditorium och entréhall, sammanlagt ca 300 m²
 2 våningen: arkivrum, IT-klassrum, motionssal, kontorslokaler
och entréhall, sammanlagt ca 1 021 m²
 2 våningen: auditorium, sammanlagt ca 44 m²
 3–5 våningen: kontorslokaler, ca 1 364 m² i varje våning,
sammanlagt ca 4 092 m²
 6 våningen: kontorslokaler, ca 1 364 m², till 31.12.2015
 7 våningen: kontorslokaler och biutrymmen, sammanlagt
ca 901 m²
Den sammanlagda ytan för verksamhetslokalerna ovan är ca 8 222 m².
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Det nya arrendeavtalet gäller tills vidare räknat från 1.7.2015 (med
undantag av lokalerna på sammanlagt ca 1 364 m² i sjätte våningen, för
vilka hyresavtalet löper ut 31.12.2015) och har tolv (12) månaders
uppsägningstid. Den första möjliga uppsägningsdagen för båda
avtalsparter är dock nio (9) år efter att hyresavtalet trätt i kraft.
Hyresavtalet kan upphöra tidigast tio (10) år efter att hyresavtalet trätt i
kraft.
Lokalhyrorna under perioden 1.7–31.12.2015:
 kapitalhyra: 13,43 euro/m² i månaden för 1–5 och 7 våningen,
13,97 euro/m² i månaden för 6 våningen och 18,03 euro/m² i
månaden för auditoriet, sammanlagt 112 740,42 euro i månaden,
dvs. 676 442,52 euro/6 månader exklusive mervärdesskatt
 underhållshyra: 3,35 euro/m² i månaden, sammanlagt
27 543,70 euro i månaden, dvs. 165 262,20 euro/6 månader
exklusive mervärdesskatt
Lokalhyrorna räknat från 1.1.2016:
 kapitalhyra: 13,43 euro/m² i månaden för 1–5 och 7 våningen,
18,03 euro/m² i månaden för auditoriet, sammanlagt
93 685,34 euro i månaden, dvs. 1 124 224,48 euro om året
exklusive mervärdesskatt
 underhållshyra: 3,35 euro/m² i månaden, sammanlagt
22 974,30 euro i månaden, dvs. 275 691,60 euro om året
exklusive mervärdesskatt
Hyresansvaret för hela avtalsperioden uppgår till 14 140 904 euro.
Direktionen för affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten föreslår att
verksamhetslokaler för affärsverket ska inhyras hos GNBFIN
Vilhonvuori Oy i enlighet med avtalet i bilaga 1, och att verkställande
direktören bemyndigas att underteckna avtalet.
Att affärsverket avstår från verksamhetslokalerna i sjätte våningen
räknat från 1.1.2016 medför enligt avtalet besparingar på 23 600 euro i
månaden, dvs. 283 500 euro om året.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor
1
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Sökande av ändring
Kunnallisvalitus, valtuusto
Utdrag
Utdrag
Vuokranantaja

Bilagor till utdrag
Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 08.06.2015 § 604
HEL 2015-005576 T 10 01 04

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa Taloushallintopalvelu liikelaitoksen tekemään uuden liitteenä 1 olevan vuokrasopimuksen,
joka koskee Sörnäisten rantatie 27 A:ssa sijaitsevia yhteensä 8 222 m2
suuruisia GNBFIN Vilhonvuori Oy:ltä Taloushallintopalveluliikelaitokselle vuokrattuja toimitiloja ja että toimitusjohtaja oikeutetaan
allekirjoittamaan uusi sopimus.
Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassaoleva 1.7.2015 lukien
(lukuunottamatta 6. kerroksen tilaa, yhteensä noin 1364 m2, jonka
vuokrasopimus päättyy 31.12.2015) kahdentoista (12) kuukauden
irtisanomisajalla, kuitenkin niin, että ensimmäinen molemminpuolinen
irtisanomispäivä on (9) vuoden kuluttua vuokrasopimuksen
alkamisesta. Vuokrasopimus voi aikaisintaan päättyä kymmenen (10)
vuoden kuluttua vuokrasopimuksen alkamisesta.
Tilavuokrat (alv 0%) ovat 1.7.2015 alkaen:
 pääomavuokra 1.-5. ja 7. kerrokset: 13,43 euroa/m2/kk, 6.
kerros 13,97 euroa/m2/kk, auditorio 18,03 euroa/m2/kk,
yhteensä 112 740 euroa/kk ja 1.1.2016 alkaen (ilman 6.
kerroksen tiloja) yhteensä 93 685 euroa/kk eli yhteensä
1 124 224 euroa/vuosi sekä
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 ylläpitovuokra 3,35 euroa/m2/kk, yhteensä 27 544 euroa/kk ja
1.1.2016 alkaen (ilman 6. kerroksen tiloja) yhteensä 22 974
euroa/kk eli yhteensä 275 692 euroa/vuosi
Koko vuokrasopimuksen ajalta vuokravastuu on 14 140 904 euroa.
01.06.2015 Pöydälle
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk 12.05.2015 § 15
HEL 2015-005576 T 10 01 04

Päätös
Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta esitti
kaupunginhallitukselle, että Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle
vuokrataan toimitilat GNBFIN Vilhonvuori Oy:ltä liitteenä 1 olevan
sopimuksen mukaisesti ja että toimitusjohtaja oikeutetaan
allekirjoittamaan sopimus.
Vuokrakohde sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 27 A olevan
rakennuksen 1. - 5. ja 7. kerroksessa seuraavasti:
- 1. kerroksen valvomo-, asiakaspalvelu-, postitus-,
toimistotarvikevarasto- ja aulatilat, yhteensä noin 500 m2.
- 1. kerroksen auditorion ja aulatilat, yhteensä noin 300 m2.
- 2. kerroksen sisältää arkisto-, ATK-luokka, kuntoilu-, toimisto- ja
aulatilat, yhteensä noin 1021 m2.
- 2. kerroksen auditoriotilat, yhteensä noin 44 m2.
- 3.-5. kerroksen toimistotilat, noin 1364 m2 per kerros, yhteensä noin
4092 m2.
- 6. kerroksen toimistotilat, noin 1364 m2, 31.12.2015 asti
- 7. kerroksen toimisto- ja oheistiloja, yhteensä noin 901 m2.
Edellä mainittujen toimitilojen yhteispinta-ala on noin 8 222 m2.
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Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassaoleva 1.7.2015 lukien
(lukuunottamatta 6. kerroksen tilaa, yhteensä n. 1364 m2, jonka
vuokrasopimus päättyy 31.12.2015) kahdentoista (12) kuukauden
irtisanomisajalla, kuitenkin niin, että ensimmäinen molemminpuolinen
irtisanomispäivä on (9) vuoden kuluttua vuokrasopimuksen
alkamisesta. Vuokrasopimus voi aikaisintaan päättyä kymmenen (10)
vuoden kuluttua vuokrasopimuksen alkamisesta.
Tilavuokrat ajalla 1.7.- 31.12.2015:
- pääomavuokra 1.-5. ja 7. kerrokset: 13,43 €/m2/kk, 6. kerros 13,97
€/m2/kk, auditorio 18,03 €/m2/kk, yhteensä 112.740,42 €/kk, yhteensä
676,442,52 €/ 6 kk (alv 0%)
- ylläpitovuokra 3,35 €/m2/kk, yhteensä 27.543,70 €/kk, yhteensä
165.262,20 €/6 kk (alv 0%)
Tilavuokrat 1.1.2016 lukien:
- pääomavuokra 1.-5. ja 7. kerrokset: 13,43 €/m2/kk, auditorio 18,03
€/m2/kk, yhteensä 93.685,34 €/kk, yhteensä 1.124.224,08 €/vuosi (alv
0%)
- ylläpitovuokra 3,35 €/m2/kk, yhteensä 22.974,30 €/kk, yhteensä
275.691,60 €/vuosi (alv 0%)
Koko vuokrasopimuksen ajalta vuokravastuu on 14.140.903.68 €.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen
Lisätiedot
Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 0931025100
tuija.kuivalainen(a)hel.fi
Päivi I Turpeinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 25220
paivi.i.turpeinen(a)hel.fi
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§ 169
Helsingfors stads miljörapport 2014
HEL 2014-014576 T 11 00 01

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag
anteckna Helsingfors stads miljörapport 2014.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Timo Linden, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
Johanna af Hällström, ympäristösuunnittelija, telefon: 310 32044
johanna.afhallstrom(a)hel.fi

Bilagor
1

Helsingfors stads miljörapport 2014

Sökande av ändring
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Helsingfors stads miljörapport är stadskoncernens gemensamma
rapport. I rapporten beskrivs hur stadens miljömål uppnåtts, hur
stadens verksamhet påverkar miljön och hur stadens miljöpolicy
verkställts. Miljörapporten kompletteras av bakgrundsrapporten för
miljörapporten och materialen som förvaltningarna producerar.
Materialet kan tillgås på adressen www.hel.fi/ymparistoraportti.
Stadens miljöpolicy och strategiprogram ställer upp mål inom
miljöskyddets olika delområden. Miljöpolicyn finns tillgänglig i sin helhet
på adressen www.hel.fi/ymparistopolitiikka.
Miljörapporteringen koordineras av en arbetsgrupp tillsatt av
stadsdirektören, i vilken de förvaltningar och affärsverk som har den
största betydelsen för kontrollen av miljökonsekvenserna finns
representerade.
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Uppgifterna för rapporten, som har sammanställts och redigerats av
miljöcentralen, har producerats av stadens alla 29 förvaltningar och
6 affärsverk. I stadskoncernen ingår även 11 stiftelser och
87 dottersammanslutningar, av vilka sammanlagt 64 levererande
uppgifter till miljörapporten.
Miljöledning och samarbeten
Miljöärenden är viktig del av stadens strategi. Ekologiskt tänkande är
en av stadens sex värderingar. I strategiprogrammet finns
verksamhetspolicy med anknytning till grön ekonomi, anpassning till
och stävjande av klimatförändringen, energisparande, energi- och
resurseffektivitet, främjande av kollektivtrafiken, miljöperspektiv vid
anskaffningar samt vatten- och naturskydd.
Miljöpolitiken kompletterar strategin och ställer upp konkreta och
kvantitativa mål för olika delområden inom miljöskyddet, både på
medellång sikt (2020) och på lång sikt (2050). I miljörapporten
rapporteras om genomförandet av miljöpolitiken 2014.
ISO 14001-miljösystemet är i användning vid Helsingfors Hamn,
Palmia, Helen Ab:s (tid. Helsingfors Energi) kraftverk, värmecentraler
och fjärrvärmecentraler och håller på att implementeras vid HST.
Miljösystemet Ekokompassen är i användning vid miljöcentralen, vid
fyra av stadsbibliotekets bibliotek, byggnadskontoret, Stara, samt vid
evenemangen RuutiExpo och Reaktori som anordnas av
ungdomscentralen. Stadsbiblioteket, social- och hälsovårdsverkets
servicecentral Kinapori, en del av idrottsverket, Högholmens djurpark,
anskaffningscentralen samt Palmia håller på att ta i bruk systemet
Ekokompassen. Inom Helen Ab och utbildningsverkets administration
används WWF:s system Green Office och vid några skolor och
daghem tillämpas systemet Grön Flagg eller miljöcertifikat beviljade av
Okka-stiftelsen. Miljöärenden har kopplats till 14/33 förvaltningars
system för belöning av personalen.
ISO 14001-systemet används i fyra dottersamfund och Ekokompasssystemet används eller ska tas i bruk i 11/98 dottersamfund.
Ekostödverksamheten skapar en verksamhetskultur som främjar
ansvarstagandet för miljön och ser till att stadens miljöstrategi och mål
omsätts i praktiska åtgärder. I slutet av 2014 hade man utbildat
1 173 ekostödpersoner inom stadens förvaltningar och dottersamfund.
Man strävar efter att intensifiera samarbetet mellan
ekostödverksamheten och Ekokompassen genom att kombinera
miljökartläggningen inom ekostödverksamheten med de interna,
verksamhetsställsspecifika auditionerna som är en del av
Ekokompassen-systemet. Samtidigt ökar ekostödpersonernas
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medvetenhet om målen i ämbetsverkens miljösystem. För närvarande
genomförs ekostödverksamheten enligt Helsingfors modell
i 24 kommuner samt vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.
Beaktandet av miljöfrågor styrs av strategiprogrammet och
miljöpolitiken som stadsfullmäktige har godkänt och av
budgetanvisningarna som stadsstyrelsen har godkänt. Staden har
dessutom flera program för olika delområden inom miljöskyddet som
var för sig förverkligar stadens miljöledning. Förvaltningarnas
miljöprogram stödjer miljöledningen på stadsnivå.
Stadens samarbete med intressentgrupper är aktivt och staden letar
ständigt efter nya samarbetspartners. Ett bra exempel på nya
partnerskap är stadens och näringslivets gemensamma Klimatpartnernätverk, i vilket man samarbetar för att minska på klimatutsläppen och
för att förstärka företagens konkurrensförmåga. Målen för
Klimatpartnerna är att skapa nya tillvägagångssätt och nya möjligheter
till affärsverksamhet, öka nytt och inspirerande samarbete som minskar
på utsläppen i staden, göra verksamheten synlig och att aktivt
informera om resultaten samt dela med sig av kunskap om bästa
praxis.
Staden provar även på olika metoder för att öka på deltagande, god
exempel är stadsodlingar. Helen Ab erbjöd år 2014 sina kunder mark
för stadsodling vid Hanaholmens kraftverk. För kunderna byggdes på
kraftverkets gårdsområde 50 bänkar för stadsodling med färdig mylla
och en vattenpunkt för bevattning. Stadsodling intresserade och
bänkarna reserverades omedelbart.
Klimatskydd
Helsingfors klimatfärdplan 2050 blev färdig våren 2015. I den beskrivs
hur Helsingfors kan bli en koldioxidneutral stad som anpassat sig till
klimatförändringen. I färdplanen beskrivs klimatarbetet i Helsingfors
och stadsbor och företag uppmanas att agera på ett sätt som stävjar
klimatförändringen och att anpassa sig till den. Färdplanens avsikt är
att ge upphov till diskussion om klimatärenden i invånar- och
företagssamarbete samt vara ett hjälpmedel i stadsplaneringen.
Helsingfors har som mål att minska på utsläppen i hela stadsområdet
med 30 procent från år 1990 till år 2020 och att vara koldioxidneutral
före år 2050. För år 2020 har man därtill ställt upp mål såsom att
utsläppen från energiproduktionen ska minskas med 20 procent och
energiförbrukningen per invånare ska minskas med 20 procent. På
klimatförändringen förbereder man sig genom att integrera
anpassningsåtgärderna i planeringssystemen.
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Klimatarbetet i Helsingfors styrs på fullmäktigenivå genom
strategiprogrammet 2013‒2016 och miljöpolitiken samt genom Helen
Ab:s utvecklingsprogram som verkställer strategin.
I strategiprogrammet presenteras målen för fullmäktigeperioden och
inom miljöpolitiken miljö- och klimatmålen under en längre tidsperiod.
Därtill har ett avtal om energiprestanda (KETS) ingåtts mellan staten
och staden, och på EU:s initiativ borgmästaravtalet Covenant of
Mayors. Sex av Finlands största städers stadsdirektörer har ett eget
klimatnätverk, i vilka man har kommit överens om 10 konkreta
klimatinitiativ. Helsingfors deltar aktivt i klimatsamarbetet mellan
huvudstadsregionens kommuner bland annat genom regionala
klimatstrategier och genom att finansiera Klimatinfos verksamhet. Mer
information om klimatarbetet i Helsingfors finns på
www.stadinilmasto.fi.
I slutet av år 2014 presenterades för stadsstyrelsen en utredning om en
utsläppsminskning på 30 procent i Helsingfors. I den presenteras
utsläppsutvecklingen av växthusgaser till år 2020 och 2050, samt de
18 mest kostnadseffektiva tilläggsåtgärderna som valts av
arbetsgruppen och vid mötet för intressentgrupper.
I utsläppsutvecklingen uppmärksammades Helen Ab:s
utvecklingsprogram och målsättning att uppnå en koldioxidneutral
energiförbrukning före 2050. Slutsatsen var att utsläppen till år 2020
ska minskas med 24 procent med hjälp av EU:s och statens
styrmetoder, och genom att verkställa stadens nuvarande
klimatåtgärder. Genom att genomföra Helen Ab:s utvecklingsprogram
kan utsläppen fram till 2020 minskas med ungefär 40 procent jämfört
med 1990. Målet för kolneutraliteten år 2050 förverkligas bäst genom
att man genomför tilläggsåtgärderna och utvecklingsprogrammet,
varvid utsläppen skulle minskas med över 90 procent och den andel
som bör kompenseras understiga 10 procent.
År 2014 var de totala utsläppen av växthusgaser orsakade av
Helsingfors invånare, service och industri 23 procent mindre än 1990.
Invånarspecifikt räknat var utsläppen 39 procent mindre än år 1990.
Utsläppen har minskat under de senaste åren särskilt på grund av
recessionen, vilket har lett till att utsläppen från elproduktionen minskat
nationellt, av att Helen Ab:s specifika utsläpp från energiproduktionen
minskat samt att stadsområdets energieffektivitet förbättrats.
Totalförbrukningen av energi i stadsområdet ökade med 0,6 procent,
men förbrukningen räknat per invånare utgjorde en minskning på en
procent. Helsingfors väderkorrigerade fjärrvärmeförbrukning ökade
med en procent på grund av att byggnadsbeståndet vuxit, men
elförbrukningen fortsatte att minska med 0,3 procent i och takt med att
energieffektiviteten förbättrades.
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Projektet Ilmastonkestävä kaupunki – työkaluja suunnitteluun (ILKKA)
(Klimatsäker stad – verktyg för planeringen) som koordineras av
Helsingfors stad avslutades i slutet av år 2014. I projektet färdigställdes
en planeringsguide för en Klimatsäker stad. Den innehåller omfattande
material om bästa praxis från Finland och utlandet, anvisningar,
metodbeskrivningar och kalkyleringsverktyg för
anpassningsplanerande, om hantering av dagvatten, för ökning av grön
infrastruktur samt uppgifter om hur kraftigt fenomenet urban värmeö är
i staden.
Helsingfors stad uppför nybyggnadsobjekt enligt lågenergiprincipen och
tillämpar under beaktande av byggnadernas särskilda drag
lågenergianvisningar även vid grundrenoveringar. År 2014 gjordes en
första version av planeringsområdesspecifika anvisningar för ”nära noll
energi”-byggande för nybyggnads- och ombyggnadsobjekt. Under årets
gång blev åtta servicebyggnader som var lågenergiobjekt färdiga,
varav fyra var ombyggnadsobjekt och fyra nybyggen.
Sju skolor i Helsingfors deltar i det europeiska energisparprojektet
50‒50 där skolorna själva får hälften av besparingarna och hälften
förblir hos staden. Fem skolor nådde genom aktiv energibesparing
besparingar på tusentals euro på några år. Den genomsnittliga
energiförbrukningen sjönk med 10 procent och per skola sparades över
3 300 euro. Staden fick ungefär samma mängd besparingar. Energi
sparades bland annat genom effektiv kommunikation, ändamålsenlig
användning av belysning och genom att stänga av elapparater när de
inte är i användning. Utöver skolans egna åtgärder har även
fastighetens servicepersonal vidtagit åtgärder, till exempel rengjort
ventilationskanaler och justerat temperaturer i värmenätet. Man har fått
stöd, information och idéer av stadens energiexperter. Projektet
fortsätter till slutet av år 2015 då de slutliga resultaten blir klara. Utifrån
erfarenheterna från projektet dryftar staden om praxisen kan utvidgas
till andra skolor och ämbetsverk.
Inom Projektet ASIAA arrangerades under hösten energiutbildning för
styrelser för bostadsaktiebolag i Gårdsbacka om hantering av
bostadsaktiebolags energihushållning och underhåll, om
styrelsemedlemmarnas olika roller och om information till invånarna.
Efter utbildningen ska man inom bostadsaktiebolagen kavla upp
ärmarna och på allvar börja arbeta för energisparande och hanteringen
av kostnader, med en lekfull energispartävling som hålls under
uppvärmningsperioden som motivationskälla. På våren får vi sedan
veta vilket bostadsaktiebolag som har sparat inte bara energi utan
också pengar. Utbildningen hjälpte också till att förstå
bostadsaktiebolagets verksamhet som en helhet.
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Finlands största solkraftverk blev färdigt i Södervik i Helsingfors i mars
2015. Allt som allt producerar kraftverkets nästan 1 200 paneler
260 MWh el per år, vilket motsvarar årsförbrukningen för 130 tvåor.
Som Helen Ab:s kund kan man köpa sin el från en panel som märkts
med namn. Till exempel en monokristallin 285-watts panel kan som
bäst producera el för över 25 energisparlampor.
Vid Zachrisbackens skolcentrum i Östersundom testas nya slags
energilösningar: över 80 procent av skolans uppvärmning sker med
förnybar energi, jordvärme och solvärme. Att värmen räcker till
garanteras genom en värmecentral vars bränsle är förnybar bioolja.
Värmeproduktionen är också en del av undervisningen vid skolan ‒
eleverna kan se skolans energiproduktion i realtid på skärmar.
Helsingfors stadsområde filmades med en värmekamera från ett
småplan i mars 2015. Avsikten med filmandet var att kartlägga
värmeförlusterna från alla tak på stadens byggnader. Uppgifterna
publiceras under år 2015 på en karta och som öppen data. Projektet är
en del av EU-projektet Decumanus, där man producerar service som
understöder för miljön hållbart beslutsfattande.
Luftvård
Kvävedioxidhalterna överskrider fortfarande i innerstadens livligt
trafikerade gatuschakt årsgränsvärdet för luftkvaliteten (40 µg/m³),
varför EU har beviljat tilläggstid till 1 januari 2015. Att årsgränsvärdet
överskrids beror på utsläpp från biltrafiken och det att de direkta
kvävedioxidutsläppen från dieselfordon har ökat i och med de tekniska
lösningar som gjorts med avsikt att minska på partikelutsläppen. Att
minska på partikelutsläppen har dock varit bra ur hälsoperspektivet för
små partiklar är mer skadliga för hälsan än kvävedioxid
i trafikutsläppen. Problemet gäller inte bara Helsingfors utan också
andra städer i Europa.
Vid mätstationen på Mannerheimvägen har årsgränsvärdet för
kvävedioxid inte överstigits efter 2010 men det finns emellertid flera
gatuschakt i staden där luftkvaliteten är sämre och där de mätningar
med passiva provtagare som HRM gjort visar att gränsvärdet
fortsättningsvis överskrids. Det finns en risk för att gränsvärdet
överskrids också år 2015 utgående från HRM:s modeller.
HRT höjde utsläppskraven hösten 2014 till Euro 5-nivån inom
miljözonen. Alla bilar som transporterar blandavfall och bioavfall
i miljözonen klassificerats redan som klass Euro 5 och år 2014 gjordes
redan 74 procent av alla HRT:s bussresor med fordon som var på minst
Euro 5-nivå. Ungefär 60 procent av resorna kördes med fordon på EEV
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(Environmentally Enhanced Vehicle)-nivå. Euro 6-bussarnas andel var
8 procent, hybridfordonens 1 procent och elbussarnas 0,2 procent.
HRT arrangerade år 2014 två anbudsförfaranden för sina
avtalsbussbolag (s.k. miljöbonusmodellen) om åtgärder som minskar
på utsläppen från bussarna. Eftersom gränsvärdet för kvävedioxid
överskrids i Helsingfors innerstad, höjdes skadevärdet för kvävedioxid
i miljöbonusmodell till maximinivån, dvs. tredubbel jämfört med
grundnivån. De fordonen tas i bruk år 2015.
Gränsvärdena för inandningsbara partiklar har inte överskridits
i Helsingfors sedan år 2006. Vid den flyttbara mätstationen som år
2012 var placerad vid vägrenen till Ring I överskreds gränsvärdet med
liten marginal, men resultaten rapporteras inte till EU eftersom det inte
finns bebyggelse nära stationen eller betydande exponering. Utgående
från resultatet utvecklades ny praxis för bevattning av
huvudstadsregionens huvudleder. När det ser ut att gränsvärdesnivån
kommer att överskridas på huvudlederna skickar HRM ett meddelande
till Vägtrafikcentralen varifrån bevattningsbegäran förmedlas till
entreprenörerna. Entreprenörerna kvitterar de vidtagna åtgärderna
i LIITO-systemet. Praxisen togs i bruk vintern 2013, varefter
gränsvärdet inte överskridits ens i mätningar som utförts invid
huvudlederna.
Gatudammshalterna har allmänt taget sjunkit i Helsingfors, vilket visar
på att stadens långsiktiga utveckling och åtgärder för bekämpning av
gatudammet har varit effektiva. Man har aktivt tagit i bruk sådan praxis
inom halkbekämpning, renhållning och dammbindning som enligt det år
2014 avslutade gatudammprojektet REDUST är effektiva.
Gränsvärdena för inandningsbara partiklar kan dock överskridas
i innerstadens gatuschakt samt invid livligt trafikerade leder, ifall man
inte fortlöpande fäster uppmärksamhet vid dammbekämpningen.
Helsingfors stads arbetsgrupp för eltrafik färdigställde sin slutrapport
i slutet av år 2014. I Helsingfors fanns då på allmänna områden
16 stycken allmänna laddningsstationer för elbilar, med
35 laddningspunkter. Staden hade sammanlagt 10 elbilar och
laddningsbara hybrider. Helsingfors deltog också i projektet
Pääkaupunkiseudun Sähköinen Liikenne (Huvudstadsregionens
Eltrafik), inom vilket man samlade en landsomfattande databas över
laddningspunkter (www.sahkoinenliikenne.fi/suomen-julkisetlatauspisteet)(på finska).
Förberedelserna för den nya luftvårdsplanen inleddes hösten 2014 och
dess teman är trafik, gatudamm, byggen och småskalig förbränning.
Trafik
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Utsläppen från trafiken och särskilt biltrafiken påverkar luftkvaliteten
i Helsingfors mest, eftersom de släpps ut nära andningshöjd.
Personbilstrafiken var i stadens huvudgatunätverk, alla stadens
beräkningslinjer sammanräknade, ungefär lika stor som i fjol. Man
förutspår att trafikmängden kommer att öka i framtiden i takt med att
nya områden med bostäder och arbetsplatser byggs.
Mängden passagerare vid uddens gräns under en höstvardag
minskade både när det gäller kollektiva trafikmedel och personbilar.
Även morgontrafiken till centrum minskade med 3,5 procent jämfört
med i fjol. Vid innerstadens gräns ökade däremot passagerarmängden
i kollektiva trafikmedel med 1,3 procent, men mängden som färdades
med personbilar minskade med 5,3 procent jämfört med år 2010, då
man föregående gången beräknade innerstadens gräns.
Cykling ökade år 2014 jämfört med ifjol med 2,5‒11,5 procent vid de
olika punkterna. På cykelleden Banan var mängden cyklister större år
2014 jämfört med föregående vinter, antagligen bland annat på grund
av att snömängden var mindre.
Helsingforsregionen valdes för femte gången i rad till den bästa
kollektivtrafikstaden i den internationella BEST-undersökningen.
Enligt utkastet till Helsingfors nya generalplan är Helsingfors i framtiden
en snabbt växande urban nätverksstad för spårtrafik med ett
expanderande huvudcentrum och andra centra under utveckling.
I Helsingfors pågår många projekt som främjar spårtrafiken. År 2014
inleddes ett tväradministrativt spårvagnsprojekt för att utveckla
spårvagnstrafikens smidighet och konkurrensförmåga särskilt på
spårvagnslinjerna 2, 3 och 7 och för att förbereda sig för dess
expansion.
Den tvärgående kollektivtrafiken förbättras med stamlinjerna 500
(Joker 0) och 560 (Joker 2). Även Spår-Jokerns projektplanering har
inletts. Trafikeringen av västmetron ska inledas hösten 2016.
Kriterierna för stadens personbilar med låga emissioner uppdaterades
så att de överensstämmer med bilarnas energimarkeringar. Staden
fortsatte även med parkeringsförmånen för personbilar som uppfyller
kriterierna (50 % rabatt). Andelen förmåner har fördubblats under år
2014.
Helsingfors har som mål att fram till 2020 höja cykelresornas andel
i fördelningen av färdsätt till 15 procent. År 2014 publicerades en
utredning om fördelar med och kostnader för cykling, och
stadsstyrelsen godkände i början av år 2015 ett utvecklingsprogram för
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mobilitet (LIIKE) i vilken man särskilt prioriterar gång och cykling i
centrum, och där verkställandet av huvudnätet för cykling är ett av de
centrala målen.
Stadsstyrelsen godkände i mars 2015 ett åtgärdsprogram för
citylogistik i vilket bland annat ingår utveckling av distributionstrafikens
parkeringstecken och ett utvecklingsprojekt för avfallstransport.
Trafiksystemplanen för Helsingforsregionen (HLJ2015) godkändes
i mars 2015. Det viktigaste är att öka regionens effektivitet och
konkurrensförmåga genom att satsa på kollektivtrafikens stamnät och
servicenivå samt framhäva rollen av gångtrafik och cykling
i trafiksystemet.
Tjänsten Kutsuplus utvidgades till att omfatta 15 bilar (målet 100) och
tjänstens användningstid förlängdes vilket klart har ökat mängden
användare. CXPA Finland belönade HRT:s Kutsuplus-tjänst med priset
för Finlands bästa kundgärning.
Bullerbekämpning
Miljöbuller är ett av Europas största miljöproblem och även en av de
mest betydande faktorer som försvagar livsmiljöns kvalitet och
hälsosamhet i Helsingfors. Vägtrafiken är den största orsaken till
bullerolägenheter i Helsingfors. Nästan 40 procent av Helsingforsborna
bor i områden där bullernivån från vägtrafiken dagtid överskrider
riktvärdesnivån på 55 dB. Lokalt kan även till exempel olika bygg- och
reparationsarbeten, publikevenemang samt restauranger och
varutransporter orsaka störande buller. År 2014 behandlade man vid
miljöcentralen bland annat bulleranmälningar om områdesbyggprojekt
på Busholmen, i Fiskehamnen och i Kronbergsstranden. Därtill
inleddes byggarbete i Böle centrumkvarter, dvs. Tripla.
Bullerbekämpningen styrs av granskningen av Helsingfors stads
handlingsplan för bullerbekämpning 2013 i vilken presenteras
sammanlagt 26 åtgärder. Målsättningarna för bullerbekämpningen är
dock utmanande och de kommer inte att nås utan en betydande
effektivering av bullerbekämpningen.
I planeringen av markanvändningen och trafiken beaktas behovet av
att skydda de nya bostadsområdena från buller. Man har målmedvetet
strävat efter att minska på behovet av att röra sig långa vägar genom
att göra stadsstrukturen tätare. Man har försökt styra in trafiken på mer
hållbara färdsätt genom att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik,
gång och cykling. I samband med planläggningen har bullerutredningar
utförts och behovet av bullerbekämpning uppmärksammats bland
annat i planmarkeringar och -bestämmelser. Även utredningar om
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stomljud och vibrationer har utförts vid behov och resultaten därav har
uppmärksammats i förberedandet av detaljplanerna. Bullerutsläppen
finns även med i konkurrensutsättningarna, till exempel HRT har
fastställt en maximal bullernivå på 75 dB för busstrafiken som
konkurrenskriterium.
År 2014 färdigställdes en utredning om effekterna av beläggningar som
dämpar buller i tätortsområden, enligt vilken man kan minska på bullret
som invånarna utsätts för genom att använda bullerdämpande
beläggningar särskilt där gatudelen som ska beläggas är den största
bullerkällan. Den största fördelen med tanke på boendetrivseln uppnås
i områden där gårdsområdena är i gatornas omedelbara närhet.
I det tväradministrativa spårvagnsprojektet har man utrett möjligheten
att i HST:s spårvagnstrafik övergå till spårkorsningar med
djuprillekonstruktioner från och med år 2017. HST har även utrett
skenornas vibrationsdämpningsstrukturer och provmonteringar har
gjorts vid Skatudden.
Bullervallen norr om Ring I vid Stensböle blev färdig år 2014. För att
bygga den använde man överloppsjord från områdets gatubyggen och
från den nya planskilda anslutningen till Ring I vid Stensböle.
Bullervallarna vid Mosabackabågen mellan Frontmannavägen och
Moisiovägen blir färdiga under 2015.
Vattenskydd
Till vattenledningsnätet pumpades år 2014 sammanlagt 89 miljoner m³
vatten i HRM vattenförsörjnings område. Vattenförbrukningen per
invånare i Helsingfors var 189 liter per dygn, vilket innebär en
minskning på en liter jämfört med 2013.
År 2014 leddes totalt 95,4 miljoner m³ avloppsvatten till reningsverket
i Viksbacka för behandling. 70,6 miljoner m³ av vattnet kom från
Helsingfors. Mängden avloppsvatten var på samma nivå som i fjol.
Reningsverket i Viksbacka uppfyllde alla tillståndsvillkor. Av vattnet som
leddes till Viksbacka kördes 0,09 procent förbi den normala
reningsprocessen.
På årsnivå uppnåddes vid Viksbacka en behandlingseffekt på
97 procent för fosfor, 97 procent för biologisk syreförbrukning och
91 procent för kväve. Avloppsvattnet som rengörs i Viksbacka
reningsverk leds genom bergstunnlar ut i öppna havet ungefär sju
kilometer från kusten. Fosforbelastningen som havsområdet utanför
Helsingfors utsattes för från Viksbacka avloppsreningsverk var 21 000
kg/a (+5 % jämfört med år 2013) och kvävebelastningen 424 000 kg/a
(+23 % jämfört med år 2013). För övergödningen är kvävebelastningen
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av större betydelse, eftersom kvävet är en miniminäring i vattnen
i Helsingforsområdet.
År 2014 var Finska vikens år för Finland, Estland och Ryssland.
Avsikten var att samla experter, beslutsfattare och invånare att
samarbeta för att Finska viken ska bli friskare och tryggare.
Öppningsceremonin för Finska vikens år arrangerades på stadshuset
i Helsingfors i januari, och i samband med den arrangerade projektet
Citywater, som har som uppgift att främja spridningen av
Östersjöutmaningen, ett internationellt nätverksmöte Cities Forum:
Benefits of water protection – a range of concrete measures for local
actors. Därtill genomförde man i projektet en bäcksanering i Tallinn för
att främja den naturliga hanteringen av dagvatten. I Åbo och
Helsingfors arbetade man på byggplaner för ett våtmarksområde som
byggs i ett bostadsområde och ett biofiltreringsområde som genomförs
i stadsmiljö. Inom ramen för Östersjöutmaningen arrangerade man
i Åbo i juni Baltic Sea Days, där EU:s årliga forum för Östersjöstrategin
och många andra evenemang lockade över tusen deltagare från
länderna kring Östersjön.
I Helsingfors vattenområden ingår omfattande havsområden och
sötvattensområdena Vanda å, bäckar, diken, träsk och källor.
Vattenkvaliteten påverkas av föroreningar i dagvattnet, näringsämnen
som den spridda belastningen medför, renade avfallsvatten som leds ut
i yttre skärgården, människans handlingar, grumliga vattenmassor som
strömmar från Vanda å och tillståndet i Finska viken.
Stadens vattenskydd styrs förutom av miljöpolitiken även av
Helsingfors stads dagvattenstrategi (2008), småvattenprogrammet för
Helsingfors (2007) och Helsingfors uppdaterade handlingsprogram för
Östersjöutmaningen (2013).
Miljöcentralen ansvarar för den samordnade recipientkontrollen av
konsekvenserna som Helsingfors och Esbo städers avloppsvatten,
samt miljökonsekvenserna av många andra verksamheter i området,
har på vattendragen. År 2014 genomfördes kontrollen för första gången
i enlighet med det nya programmet för samordnad recipientkontroll av
havsområdet. Havsområdets situation har inte ändrats märkvärt under
de senaste åren och havsområdet är fortsättningsvis övergött och lokalt
i dåligt skick. Miljöcentralen genomförde inom ramen för kontrollen en
omfattande serie provtagningar, inom vilken man under ett års tid
kontrollerade ändringar i sådana näringsämnen som begränsar
algbeståndets tillväxt. Provserierna kommer i framtiden att vara en del
av den samordnade recipientkontrollen. Den här typens nya metod för
uppföljningen av havets situation är inte ännu i bruk någon annanstans
i världen.
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År 2014 var vattentemperaturen i vattnet nära botten tidvis högre än
den genomsnittliga temperaturen på lång sikt, liksom även under
tidigare år. Algmängderna förblev i Helsingfors havsområde på en
ganska genomsnittlig nivå även om blågrönalgblomningen var mycket
omfattande i den yttre och västra Finska viken. Även Helsingfors vikar
förskonades från omfattande blågrönalgblomningar. Blågröna alger
observerades vid simstränderna i Vanda å och Lillforsen, men
mängderna förblev för det mesta små.
Enligt den ekologiska klassificeringen är Vanda ås status nöjaktig, men
kring Kytäjoki och vid Kervo ås övre lopp har man redan uppnått en
god ekologisk status. EU:s mål är att få till stånd en god ekologisk
status för vattendragen under 2015, men det kommer knappast att
lyckas för Vanda å. Vanda å är övergödd av fosfor och kväve som
kommer från avloppsvatten och jordbruket. Även orenat avloppsvatten
har kommit ut i ån vid regn och översvämningar, vilket har varit ett stort
problem särskilt för Riihimäki. Situationen borde förbättras i och med
att Riihimäki avloppsreningsverk har utvidgats, vilket borde garantera
att översvämningarna på våren inte längre leder till att avloppen
svämmar över.
Byggnadskontoret sanerar träsket i Bastuåkersparken i Vik, som lider
av övergödning orsakad av ett mycket stort fiskbestånd. År 2014
planterades abborrar i träsket som åt fiskyngel. Därtill arrangerades vid
träsket flera metningsevenemang, främst för skolbarn. Miljöcentralen
kontrollerade vattenkvaliteten i träsket.
Miljöcentralen utbildade tjänstemän i städerna i huvudstadsregionen att
hantera dagvatten och att utveckla samarbetet kring dagvattnen. Därtill
hjälpte miljöcentralen byggnadstillsynsverket att göra upp en
dagvatteninstruktion för byggande. Dagvattenärendena har även varit
centrala i förberedandet av stadens strategi för gröna tak.
Helsingfors bygger en naturenlig dagvattenkonstruktion
i Månsasparken i Norra Böle under våren 2015. Konstruktionen
avlägsnar bland annat tungmetaller och näringsämnen från dagvattnen
som kommer från Landtrafikcentralen och Krämertsskogsvägen innan
de leds ut i Hagabäcken som är ett vattendrag med ett lax- och
sikbestånd. Dagvattnet i dagvattentrumman som för ögonblicket går
under Krämertsskogsvägen kommer att ledas genom ett nytt rör till en
stenbelagd fördröjningsbassäng norr om friluftsleden. Därefter kommer
dagvattnet att ledas till rengörande biofiltreringsbassänger, där man
använder översvämningsängar och våtmarksväxter som filtermaterial
samt under dem flera lager sand.
Skydd av naturen och jordmånen
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Tryggande av den biologiska mångfalden
Inom naturvården följs de av stadsstyrelsen godkända målen för
naturvård och målen i LUMO-programmet (Verksamhetsprogram för
tryggandet av mångfalden i Helsingfors natur åren 2008-2017), samt
Riktlinjer för Helsingfors naturskydd som godkändes av nämnden för
allmänna arbeten. Genomförandet av LUMO-programmet framskrider
väl. Över 80 procent av åtgärderna har inletts och en del är redan
färdiga. Effekterna av klimatförändringen understryker hur viktiga
åtgärderna som planerats för att säkra naturens mångfald är.
Systemet för behandling av miljöcentralens naturdata (LTJ) är nu en
del av Helsingfors karttjänst (http://kartta.hel.fi) vilket gör det möjligt att
använda det mobilt och att granska andra material samtidigt med
naturdata.
För att öka kännedomen om Helsingfors naturvärderingar och för att
öka användningen av naturen i rekreationssyfte skapades en ny serie
broschyrer Helsingin luontoon! (Till Helsingfors natur!), vars första del
om Nybondas friluftsområde utkom år 2014.
I utkastet till det nya miljöskyddsprogrammet och skogsnätverket
föreslås att ungefär 50 nya naturskyddsområden grundas och att
skyddsområdenas sammanlagda areal nästan fördubblas.
För Gammelstadsvikens fågelvatten-Natura 2000 område utarbetades
ett nytt utkast för en skötsel- och användningsplan 2015‒2024, till
vilken bifogades två nya objekt som ska fridlysas: Borgnäsets
klibbalslund och skogen i Mölylä.
I Understensparken i Kvarnbäcken växer getväppling (Anthyllis
vulneraria ssp. polyphylla) för vilken en skötselplan lades upp.
Getväppling är en mycket utrotningshotad och fredad art som kräver
särskilt skydd.
Under uppföljningen av fågelbeståndet i Gammelstadsviken
observerades sångsvan och kanadagås som nya häckande arter.
I nordvästra Helsingfors hittades under inventeringen 12 revir för
flygekorrar, sex i Centralparksområdet och sex väster om parken.
I utredningen över tickarter observerades rentav fem arter som är nya
i Helsingfors, och en av dem är ny i Finland. Allt som allt observerades
inom området där utredningen genomfördes 116 tickarter. Helsingfors
friluftsskogar med rötträd har när det gäller skyddet av de sydliga
tickarterna till och med nationell betydelse.
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Helsingfors kalkberg inventerades och en kalkhalt på över 10 procent
hittades vid 36 objekt, varav majoriteten ligger i Degerö och Nordsjö.
Kalkhaltiga berg är en biologiskt viktig och värdefull livsmiljö som är
utrotningshotad.
Helsingfors natur är mångsidig. 2,1 procent av markarealen och
0,5 procent av vattenytan är skyddade genom naturvårdslagen. Det
finns 52 naturskyddsområden. Om man även tar med skyddade
naturtyper, artskyddsobjekt och de Natura 2000 -områden som inte har
fredats genom naturvårdslagen uppgår skyddsarealen till 3,5 procent
av markarealen och 1,0 procent av vattenarealen. Slitaget från den
ökande rekreationsanvändningen ställer till med problem för
naturskyddsområdena.
Hållbar stadsplanering
Stadsplaneringskontoret har utvecklat och pilottestat ett verktyg för
ekoeffektivitet i planläggning samt aktivt deltagit i förberedandet av
linjedragningarna för gröna tak. Hanteringen av dagvatten och
bestämmelserna för gröna tak har bland annat verkställts
i detaljplanerna.
Östersundom-projektet deltog i CITYOPT-samprojektet, som inleddes
2014 och arrangeras av staden, Helen Ab och Teknologiska
forskningscentralen. I projektet utvecklas en applikation som kan
användas av planerare för att underlätta valet av energilösningar som
lämpar sig för området som ska planläggas. I Östersundom är målet att
optimera värmelagrens placering och storlek samt välja de bästa
teknologiska lagringslösningarna. Verktyget gör det lättare att jämföra
hurdana kostnads- och utsläppseffekter olika lösningarna har.
I kostnadskalkylerna beaktas markvärdets inverkan på lönsamheten.
I Östersundoms gemensamma generalplan har man även utforskat
förutsättningarna för att utnyttja solenergi i stor utsträckning.
I detaljplansutkastet för Björnsö har man iakttagit principerna för hållbar
planering. Tillräcklig täthet, regional värmeproduktion, möjliggörande av
användning av förnybara energikällor, energieffektivitet,
rekreationstjänster av hög kvalitet, beredskap för översvämningar samt
kvantitativ och kvalitativ hantering av dagvatten har varit
planeringsmetoder för att förbereda sig inför klimatförändringen och
även för att försöka stävja den. I anknytning till detta utarbetade man
2014 för Björnsö en hanteringsplan för dagvatten, en generalplan för
allmänna uterum samt en energimodell för området.
Sanering av förorenad mark
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Ett av de mest betydande saneringsobjekten var det före-detta
maskinverkstadsområdet i Böle som i huvudsak ska omvandlas till
bostadsområde samt områdena i Fiskehamnen och på Busholmen som
inte längre används för hamnverksamhet. Mängden jordmaterial som
flyttats till behandling eller slutförvaring har minskat under de senaste
åren. Uppgrävt förorenat jordmaterial användes antingen som
fyllnadsmaterial i byggområden, mestadels som grundkonstruktion för
parker eller på avstjälpningsplatser.
Även kostnaderna för saneringen av förorenade områden och
avstjälpningsplatser har under de senaste åren sjunkit. Under år 2014
koncentrerades verksamheten mer på undersökning och
saneringsplanering av förorenad mark eller mark som misstänkts vara
förorenad än under tidigare år. Det ekonomiska läget märktes inom
byggbranschen bland annat genom att inledandet av arbetet vid objekt
försenades. Därtill har saneringen av förorenad mark under de senaste
åren allt mer övergått till sanering som grundar sig på riskbedömning,
vilket innebär att man tar bort enbart sådan förorenad mark som
orsakar risker och måste tas bort för byggande. Att man tar bort mindre
mängder förorenad mark innebär inte att behovet att undersöka
områdena minskar, utan behovet av undersökning och uppföljning ökar
genom denna metod.
År 2014 levererades från byggnadskontorets objekt ingen
överloppsjord till utomstående mottagningsplatser. All jord utnyttjades
för de egna objekten eller mellanlagrades i väntan på senare
användning. År 2013 fördes 4 904 m³ överloppsjord till
mottagningsplatser och år 2010 var mängden 350 000 m³.
Anskaffningar, avfall och materialeffektivitet
Stadens miljöpolitik har ambitiösa mål för anskaffningar inom alla
förvaltningar, inte endast centraliserade anskaffningar.
Miljönätverket för anskaffningar som grundades 2013 har ökat
samarbetet och informationsutbytet mellan de som ansvarar för
stadens anskaffningar. Gruppen har arbetat bland annat med
begränsningar och definitioner för användningen av miljökriterier
i Helsingfors offentliga anskaffningar samt uppföljningen av
anskaffningarna. År 2014 inleddes ett samarbete inom
huvudstadsregionen för att främja hållbara anskaffningar och man
genomförde ett konsultarbete i vilket man strävade efter att hitta nya
miljökriterier för Staras, byggnadskontorets, utbildningsverkets och
ungdomscentralens centrala anskaffningsgrupper. År 2015 kommer
man att göra upp en guide för hållbara anskaffningar i Helsingfors,
i vilken man i större grad utnyttjar resultaten av konsultarbetet och där
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man kan presentera konkreta anvisningar och exempel på hur
miljökriterierna kan användas vid olika anskaffningar. Helsingfors har
även deltagit i det av Finlands miljöcentral koordinerade projektet
cleantech-anskaffningar, i vilket man bland annat utreder möjligheten
att använda cleantech-anskaffningar för ombyggnaden av Stora
Robertsgatan.
De anbudsförfaranden som i de obligatoriska kraven eller
i jämförelsekriterierna för anbuden för fram miljöperspektivet betraktas
som sådana som tar hänsyn till miljöperspektivet. De miljökriterier som
tillämpas vid processerna med gemensamma anskaffningar är bland
annat kraven på miljömärkning, ekologisk odling, livslängdskostnader,
mångsidig användbarhet, livslängd, energiförbrukning,
bränsleförbrukning och utsläppsklasser.
Många förvaltningar skaffar bara produkter eller service som
konkurrensutsätts av anskaffningscentralen, men en del av
förvaltningarna konkurrensutsätter själv produkter och särskilt service.
Användningen av miljökriterier inom konkurrensutsättningen och för
anskaffningar har ökat. Kriterier är bland annat energieffektivitet,
miljömärkets kriterier, materialeffektivitet, avfallssortering och
minskning av mängden avfall, livslängdskostnader, miljösystem eller
motsvarande, kemikaliesäkerhet, icke-genmanipulerade råvaror,
ekologisk odling, låga utsläpp, många användningssätt, återvinnbarhet,
bullernivå samt specialkännedom inom till exempel energi- och
livslängdsplanering samt -kalkylering.
Anskaffningscentralen deltog fortsättningsvis aktivt i samarbetet för
hållbar utveckling för internationella anskaffningar. Helsingfors stad
deltar i kampanjen Procura+ för hållbara anskaffningar som arrangeras
av den internationella samarbetsorganisationen för lokalförvaltningar
ICLEI.
Avfallsrapporteringen utvecklas för att få stadsspecifik information.
Arbetet koordineras av stadens interna avfallsnätverk. Målet är att få
omfattande uppgifter från olika avfallshanteringsbolag om de avfall som
stadsorganisationen producerar och även att kunna dela information till
exempel genom Pakki-systemet.
I huvudstadsregionen uppstår årligen cirka fem till sex miljoner ton
avfall, av vilket de privata hushållens andel är cirka 350 000 ton.
År 2013 producerade invånarna i regionen i genomsnitt 318 kilogram
hushållsavfall per person.
År 2014 inledde ett nytt avfallskraftverk i Långmossebergen i Vanda sin
verksamhet. I sin energiproduktion utnyttjar kraftverket källsorterat
blandavfall från hela huvudstadsregionen. Avfallskraftverket producerar
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600 GWh el och 920 GWh värme per år. Som bränsle använder det
sorterat blandavfall som levereras av HRM och Rosk n’ Roll samt
naturgas som ökar energieffektiviteten.
Som ett resultat av att avfallskraftverket tagits i bruk har mängden
avfall som deponeras på Käringmossens avstjälpningsplats minskat
avsevärt. I stället har man börjat ta emot och mellanlagra det slagg
som uppstår i förbränningen samt stabilisera askan vid ett nytt område
för behandling- och slutförvaring av aska.
På Busholmen och i Fiskehamnen har man tagit i bruk ett
rörtransportsystem för avfall. Ett liknande system byggs även
i Kronbergsstranden. I systemet sorterar kunderna avfallet i blandavfall,
bioavfall, papper och kartong, och för avfallet till motsvarande
insamlingspunkter. Insamlingspunkterna töms automatiskt
i avfallscontainrar vid insamlingsstationerna. Lastbilar hämtar de fulla
avfallscontainrarna från insamlingsstationen och transporterar avfallet
till fortsatt behandling. Den centraliserade insamlingen minskar bland
annat på utsläppen och bullret från trafiken.
En av stadsdirektören tillsatt arbetsgrupp som koordinerar jordmassor
färdigställde ett utvecklingsprogram för utnyttjande av oförorenade
schaktmassor för att heltäckande effektivera hanteringen av
överloppsjordmaterial som uppstår vid byggande. Arbetet har gett
resultat då inget jordmaterial levererades från byggnadskontorets
byggen under år 2014 till utomstående mottagare. Ännu år 2010
levererades från Helsingfors infrastrukturbyggen 350 000 m³
jordmaterial som jordmaterialavfall till jordavstjälpningsplatsen i Vanda.
Tack vare den effektiverade nyttoanvändningen av överskottsjord har
man under åren 2012–2014 sparat cirka 7 miljoner euro per år.
De mest betydande nyttoanvändningsprojekten för överskottsjord har
varit utformningen av avstjälpningsplatsen i Nordsjö (ungefär 500 000
m³ massa) och bullervallarna vid Lahtisleden (ungefär 150 000 milj. m³
massa). Därtill deltar byggnadskontoret i projektet EU-Life Absoils och
i projektet Uusiomarakentaminen (projektet för främjande av
användningen av återvunnen mark vid mark- och anläggningsarbeten),
genom vilka man kan skapa nya materialteknologier för
infrastrukturprojekt.
Miljömedvetenhet och miljöansvar
Miljöfostran nådde stadsborna
I evenemang kring miljöfostran deltog under 2014 nästan 103
000 stadsbor, vilket är 16,5 procent av Helsingforsborna.
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För miljöfostran ansvarar miljöcentralen, byggnadskontoret,
ungdomscentralen, Högholmens djurpark, Huvudstadsregionens
Återanvändningscentral Ab och på beställning Oy Helsinki-Gardenia
Ab. Dessutom ordnar arbetarinstituten många kurser med miljöteman.
Under året ordnades bland annat naturskolor, naturutflykter, öäventyr,
temaveckor, miljöutbildningar, en skolelevskonferens samt evenemang
med miljöteman öppna för allmänheten, vårstädningsevenemang och
parkpromenader.
De populäraste utflykterna var Paddor i fullmånen på Stora Räntan,
påskfåglar i Vik, fåglarnas höstflyttning i Vik och Viks natur på
morsdagen. På Stora Räntan började man med nya avgiftsfria, en
timmes långa söndagsguidningar om ön och dess natur. Mest publik
lockande Högholmen, som firar sitt 125-årsjubileum, med evenemanget
Katternas natt och Påskön (sammanlagt över 30 000 besökare).
Nästan 24 000 stadsbor deltog i vårstädningstalkot. I Centralparken
arrangerades för första gången evenemanget Keskuspuistovaellus
(Centralparksvandringen) som samlade hela 2 500 deltagare.
Klimat- och energirådgivning
Klimat- och energirådgivningen nådde under 2014 sammanlagt nästan
150 000 stadsbor, vilket är 24,1 procent av Helsingforsborna.
De viktigaste energi- och klimatrådgivarna var Helen Ab,
byggnadskontoret, miljöcentralen, Klimatinfo och HRT. Energi- och
klimatrådgivning ges både på plats och under evenemang samt via
internet och per telefon.
Helen Ab uppmuntrade stadsborna att spara energi. Energitorget
besöktes under året av över 2 000 skolelever,
1 300 vuxengruppsbesökare och ungefär 500 besökare under öppna
publikevenemang, till exempel under temadagen för belysning. Antalet
enskilda besökare uppgick till 3 000. Därtill besökte över 300 skolelever
kraftverk för att bekanta sig med energiproduktion.
I byggnadskontorets kampanj Energi för andraklassister levererade
man som vanligt ett omfattande informationspaket till nästan 700 elever
och lärare i skolorna.
Klimatinfo deltog i flera evenemang, bland annat evenemangen
Återanvändningsfabriken och Världen i byn. Under årets lopp
arrangerades ett flertal cyklingsevenemang, från morgonmål för
cyklister till ett elcykelevenemang. Om energi diskuterades på våren
i Aurinkosähkö kotiin-kampanjen (Solenergi hem) och på hösten under
energisparveckan genom projektet Valaise viisaasti - Säästä nyt(Slösa inte med belysningen ‒ spara nu) som inleddes.
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I HRT:s fadderskolprogram verkställdes en plan för färdsätt för tio
skolor, utöver vilket Resfaddern också besökte tiotals skolor och
berättade om smarta färdsätt. Därtill uppmuntrande HRT genom en
kampanj nya arbetsplatser att börja använda personalbiljetter och gav
information om sina tjänster riktade till arbetsgivare.
Miljörisker
I takt med klimatförändringen ökar mängden extrema väderfenomen
och klimatet blir allt svårare att förutspå. Även i Finland har det under
senare år förekommit mer stormar och översvämningar än normalt.
Risken för oljeolyckor på Östersjön, som är ett av världens mest
sårbara havsområden, är stor. Östersjön hör dessutom till de mest
trafikerade havsområdena.
Åtgärderna för anpassning till klimatförändringen har utlokaliserats till
olika förvaltningar och anpassningen främjas med hjälp av flera olika
åtgärdsprogram. Bland annat i Helsingfors stads dagvattenstrategi,
översvämningsstrategi, LUMO-programmet och i Helsingfors riktlinjer
för naturvård ingår åtgärder för anpassning till klimatförändringen.
Projektet Klimatsäker stad – verktyg för planeringen (ILKKA) som
koordineras av Helsingfors stad avslutades i oktober 2014.
Produkterna av projektet samlades till planeringsguiden Klimatsäker
stad. Guiden innehåller olika verktyg som stöder planeringen av
anpassningen till klimatförändringen. Utöver verktygen hittar man
i guiden den bästa anpassningspraxisen både från Finland och utlandet
samt utredningar och rapporter om klimatförändringens effekter och hur
man kan anpassa sig till dem.
Anpassningen till klimatförändringen främjades också som en del av
det dagliga arbetet. Hit hörde bland annat att se till att
utomhusområdena sköts och hålls livskraftiga. Arbetsgrupperna för
dagvatten och översvämning avslutade sin verksamhet i slutet av år
2014.
Helsingfors oljebekämpningsberedskap utvecklades och
konsoliderades aktivt och man ordnade aktivt
oljebekämpningsutbildning under hela perioden då havet var öppet.
Utrustningsberedskapen vid depån för oljebekämpning i Sandhamn
förbättrades bland annat genom att förbättra oljebommarnas
förankringsutrustning och lagringsarrangemangen.
Räddningsverket deltog aktivt i utvecklingen av
oljebekämpningsberedskapen både nationellt och internationellt inom
samarbetsprojekt tillsammans med Finlands miljöcentral,
miljöministeriet och Gränsbevakningsväsendet. Räddningsverket
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deltog i projekten Interspill 2015 och EU PREDICT som expert på
bekämpning som sker i kust- och skärgårdsområden, samt i anknytning
till eftereffekterna av oljeolyckor.
Högholmens veterinär utnämndes till WWF:s ansvariga veterinär för
oljeolyckor. Ansvarsuppgiften gäller beredskap inför oljeolyckor.
Miljöekonomi
Helsingfors miljökostnader, avskrivningar och HRM:s andelar
medräknade uppgick till sammanlagt 191 miljoner euro (+1 procent
jämfört med 2013). HRM:s vattenförsörjnings andel var 15 miljoner
euro och avfallshanteringens andel 42 miljoner euro och region- och
miljöinformationens andel 0,5 miljoner euro. Miljökostnaderna som
baserar sig på Helsingfors stads egen verksamhet var 134 miljoner
euro (−1 % jämfört med år 2013). Helsingfors stads miljökostnader som
orsakats av den egna verksamheten var 2,9 procent av stadens alla
verksamhetskostnader och 216 euro per invånare (221 euro år 2013).
De största kostnadsposterna för staden utgjordes av de miljöbaserade
el- och bränsleskatterna (24 procent), samt kostnaderna som
renhållningen av områdena och avfallshanteringen (22 procent) samt
klimatskyddet (13 procent) medförde.
Helsingfors miljöinvesteringar, HRM:s andelar medräknade, var
97 miljoner euro (+54 procent jämfört med 2013), varav HRM:s
vattenförsörjnings investeringar för rengöring av avloppsvatten utgjorde
16 miljoner euro och HRM:s avfallshanterings investeringar 11 miljoner
euro. Helsingfors stads miljöinvesteringar var sammanlagt 64 miljoner
euro, vilket utgjorde 2,4 procent av stadens samtliga investeringar
i anläggningstillgångar. Stadens miljöinvesteringar steg med
127 procent jämfört med föregående år, vilket förklaras framförallt av
den noggrannare rapporteringen om investeringar i klimat- och
miljövänliga färdsätt samt en ökning i klimatinvesteringar.
Helsingfors miljöintäkter, HRM:s andelar medräknade, uppgick till
113 miljoner euro (+0,4 procent jämfört med 2013). HRM:s
avloppsvattensreningsintäkter utgjorde 57 miljoner euro och avgifterna
för avfallstransporter samt hanteringsavgifterna 49 miljoner euro.
Helsingfors stads egna miljöintäkter var 8,0 miljoner euro eller
0,5 procent av stadens alla verksamhetsintäkter. Stadens största
miljöintäkter kom från biljettintäkterna från Högholmens djurpark och
avfallsavgifterna för fartyg samt försäljningen av skrotmetall.
Värdet på de avsättningar och de miljöansvar som ingår i bokslutet var
den 31 december 2014 totalt 28,1 miljoner euro. Ansvaren gällde
beredskapen för att behandla förorenad mark samt eftervård av
avstjälpningsplatser.
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Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Timo Linden, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
Johanna af Hällström, ympäristösuunnittelija, telefon: 310 32044
johanna.afhallstrom(a)hel.fi

Bilagor
1

Helsingfors stads miljörapport 2014

Sökande av ändring
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 01.06.2015 § 580
HEL 2014-014576 T 11 00 01

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin
ympäristöraportin vuodelta 2014.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
Johanna Af Hällström, ympäristösuunnittelija, puhelin: 310 32044
johanna.afhallstrom(a)hel.fi
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§ 170
Val av nämndeman vid tingsrätten
HEL 2015-001320 T 00 01 06

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag
 bevilja Jussi Ristilä befrielse från uppdraget som nämndeman
vid tingsrätten
 välja Nina Huru till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid
som utgår i slutet av maj 2017.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor
1

Jussi Ristilän eronpyyntö

Sökande av ändring
Kunnallisvalitus, valtuusto
Utdrag
Utdrag
Päätöksessä mainitut
Helsingin käräjäoikeus

Bilagor till utdrag
Kunnallisvalitus, valtuusto
Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Jussi Ristilä anhåller 27.4.2015 om befrielse från uppdraget som
nämndeman vid tingsrätten.
Stadsfullmäktige valde 13.2.2013 (36 §) Jussi Ristilä till nämndeman
vid tingsrätten för fullmäktiges mandattid.
I stället för dem som befrias från uppdraget som nämndeman vid
tingsrätten väljs det nya nämndemän för den återstående mandattiden.
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Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor
1

Jussi Ristilän eronpyyntö

Sökande av ändring
Kunnallisvalitus, valtuusto
Utdrag
Utdrag
Päätöksessä mainitut
Helsingin käräjäoikeus

Bilagor till utdrag
Kunnallisvalitus, valtuusto
Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 25.05.2015 § 555
HEL 2015-001320 T 00 01 06

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää
 myöntää Jussi Ristilälle vapautuksen käräjäoikeuden
lautamiehen tehtävästä sekä
 valita Nina Hurun käräjäoikeuden lautamieheksi toukokuun 2017
lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
Esittelijä
vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Sutinen
Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi
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§ 171
Ny instruktion för ungdomsväsendet
HEL 2015-004371 T 00 01 00

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag
godkänna ny instruktion för ungdomsväsendet enligt bilaga 1.
Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att instruktionen ska träda i kraft
1.1.2016 och att åtgärder som krävs för verkställigheten av
instruktionen ska kunna vidtas innan denna träder i kraft.
Stadsfullmäktige beslutade dessutom upphäva instruktionen för
ungdomsförvaltningen, godkänd 27.11.2002, räknat från 1.1.2016.
Behandling
Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att
det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars
godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts.
Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina
yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen.
Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde
ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Helena Kantola
understödd av ledamoten Nina Huru under diskussionen hade
föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny
beredning utgående från att den beslutanderätt som gäller grundandet
av de områdesrelaterade arbetsenheterna och deras budgetering ska
framgå av instruktionen.
Redogörelsen befanns vara riktig.
4 omröstningen
Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande
omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet
röstar ja; vinner nej, har ledamoten Helena Kantolas förslag om
återremiss godkänts.
JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar instruktionen för
ungdomsväsendet för ny beredning utgående från att den
beslutanderätt som gäller grundandet av de områdesrelaterade
arbetsenheterna och deras budgetering ska framgå av instruktionen.
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Ja-röster: 69
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry
Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola,
Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku
Ingervo, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Jukka Järvinen, Tarja Kantola,
Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Vesa
Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Timo
Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Jouko Malinen,
Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi
Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom,
Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa
Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas
Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka
Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Lea
Saukkonen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo
Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale,
Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki
Nej-röster: 10
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen,
Seppo Kanerva, Helena Kantola, Sari Mäkimattila, Mika Raatikainen,
Pertti Villo
Blanka: 1
Harri Lindell
Frånvarande: 5
Zahra Abdulla, Jussi Chydenius, Eero Heinäluoma, Päivi Lipponen,
Osku Pajamäki
Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3
4
5
6
7
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Instruktion för ungdomsväsendet
Voimassa oleva johtosääntö (Kvsto 27.11.2002)
Johtosääntöjen vertailu
Nuorisolautakunnan esityksen listateksti
Nuorisotoimi, organisaatiokaavio
Nuorisotoimi, aluejako
Sääntötoimikunnan lausunto
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8

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto

Sökande av ändring
Kunnallisvalitus, valtuusto
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ungdomsnämnden beslutade 23.4.2015 föreslå att en ny instruktion
ska godkännas för ungdomsväsendet. Målen med ändringarna i
förhållande till den gällande instruktionen beskrivs ingående i
nämndens föredragningslista, likaså beredningen. Det nedanstående
baserar sig i stor utsträckning på texten i nämndens föredragningslista.
Nämndens instruktionsförslag har preciserats språkligt i någon mån.
Dessutom har det gjorts en ändring som gäller 7 § (Avdelningarnas
verksamhetsområden). Ansvarsområdena för västra avdelningen för
ungdomsarbete, norra avdelningen för ungdomsarbete och östra
avdelningen för ungdomsarbete är i nämndens förslag angivna i
momenten om de enskilda avdelningarna men har sammanförts till ett
separat moment. Ansvarsområdena är oförändrade, men enligt
förslaget ankommer det på nämnden att besluta hur de ska fördelas
mellan avdelningarna.
Förslaget till ny instruktion utgör bilaga 1, den gällande instruktionen
bilaga 2 och en jämförelse mellan instruktionerna bilaga 3.
Omorganisering; bakgrund och mål
Ungdomscentralen har en egen roll när staden som helhet utvecklas.
Denna roll måste ytterligare preciseras och stärkas, på ett sådant sätt
att de ungas behov och ungdomsperspektiven blir beaktade tillräckligt
kraftfullt. Befolkningsökningen i Helsingfors i kombination med den allt
stramare kommunala ekonomin gör att det också i ungdomsarbetet
måste hittas metoder att gå till väga på nya sätt. Dessutom blir en
förändring viktig genom att utvecklingen gått mot att olika områden i
Helsingfors har olika status. När verksamhet kanaliseras till områden
som behöver mer stöd måste ungdomsväsendet hitta nya sätt att sköta
ungdomsarbetet i andra områden. De nya sätten måste vara
högklassiga och kostnadseffektiva.
Ungdomscentralen anser att effektiva och fungerande tjänster bör
byggas upp under medverkan av helsingforsarna och organisationer i
Helsingfors. Den anser vidare att omfattande delaktighet resulterar i att
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det hittas arbetsformer som behövs i de enskilda områdena. De
möjligheter som finns för ungdomar bör kompletteras med tjänsteköp
och understöd. Ungdomsnämnden har fattat beslut om principer för
partnerskap och konkurrensutsättningar, och dessa principer kräver att
de gällande partnerskapsavtalen sägs upp och nya förhandlas fram. De
nya avtalen bör träda i kraft hösten 2016.
Ungdomscentralens nya inriktning är att alla unga oberoende av var de
bor ska ha så lika chanser som möjligt att vara och göra vad de vill och
behöver. Verklig jämlikhet kräver att samma möjligheter garanteras i
olika delar av Helsingfors om än på sinsemellan olika sätt och att en
större insats görs för dem som behöver mer.
Tankar som styr omorganiseringen
1. Områdesfokus
Basnivån i ungdomsarbetet är i framtiden bostadsområdet. Också i
ungdomsarbetet är ett av målen att de ungas känsla av att höra
hemma i Helsingfors ska bli starkare. Öppet ungdomsgårdsarbete är
en av metoderna i de olika områdena. Genom kulturellt ungdomsarbete
lämnar de unga ett avtryck i sitt bostadsområde. De unga hörs i stor
utsträckning när de lokala behoven ska tas fram. Tjänster tillhandahålls
under medverkan av invånarna.
2. Gemensamma tjänster
Ungdomscentralen ökar samarbetet med andra av stadens
förvaltningar och med aktöret inom den tredje sektorn när det gäller
innerstaden och områden som är knutpunkter vad trafiken beträffar. En
allt större andel av verksamheten förläggs till gemensamma lokaler.
Servicestället Ohjaamo öppnas år 2015. Projektet är gemensamt för
flera förvaltningar, och Ohjaamo är ett exempel på en ny
samarbetsform. Samverkan ökar särskilt i det kulturella
ungdomsarbetet och i ungdomsarbetet i centrum av Helsingfors.
3. Kamp mot ojämlikhet
Ungdomsarbetet inriktas också i fortsättningen på alla unga och har
som utgångspunkt de ungas styrkor och tanken att de unga ska växa.
Ungdomscentralen bekämpar ojämlikhet genom att inrikta sig på
ungdomar med svag ställning, arbeta mer för att stärka delaktigheten
hos minoriteter och tillhandahålla sådana tjänster som kan användas
av alla men som mest gagnar ungdomar med svag ställning. Ett
effektivt sätt att bekämpa ojämlikhet är att förlägga aktiviteter som
intresserar alla Helsingforsungdomar till områden som behöver ett lyft.
Ett lyckat ungdomsarbete gör de unga mer medvetna om hur olika
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utgångspunkter olika ungdomar kan ha. Vidgade vyer skapar i sin tur
en bas för positiv likabehandling.
4. Kunskapsbasering
I en stad av Helsingfors storlek måste ungdomsarbetet kunna planeras
utifrån en aktuell och mångsidig kunskapsbas. Ungdomscentralen höjer
sin profil som expert på ungdomarnas liv. Den använder och
producerar information för sig själv och för andra. Välfärdsberättelsen
om unga från år 2014 är huvudunderlag för kunskapsbaseringen.
Hur instruktionen beretts
Förslaget till ny instruktion har beretts i enlighet med principerna i
stadens modellinstruktion, som godkändes av stadgekommittén
2.11.2012.
Ungdomsdirektören tillsatte 19.12.2014 en styrgrupp som stöd i arbetet
med att bereda den nya instruktionen och omorganiseringen.
Styrgruppen består av ungdomsdirektören, chefen för avdelningen för
lokala tjänster, chefen för byrån för kulturellt ungdomsarbete, chefen för
avdelningen för förvaltningstjänster, utvecklingschefen och företrädare
för Kommunfackets union/JHL, Kommunfackets union/Jyty och
Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf.
Den har haft sex möten och fortsätter sitt arbete åtminstone till slutet av
våren 2015.
Ungdomsdirektören tillsatte samtidigt interna beredningsgrupper för
omorganiseringen. Dessa har rapporterat till styrgruppen om sitt
arbete.
Hur personalen deltagit i och hörts om instruktionsreformen
Personalen har hörts i stor utsträckning och på ett mångsidigt sätt om
den nya instruktionen och om omorganiseringen. Ungdomscentralens
personalkommitté har behandlat reformen vid flera möten.
Ungdomsnämndens föredragningslista innehåller en detaljerad
beskrivning av hur personalen blivit hörd. Den text som hänför sig till
ärendet finns i bilaga 4.
Förslag till ny organisation
Den nuvarande organisationen, som baserar sig på funktioner, slopas.
Avdelningen för lokala tjänster, avdelningen för centraliserade tjänster
och avdelningen för förvaltningstjänster läggs ner som resultatenheter.
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Modellen med tre avdelningar ersätts med en organisation som baserar
sig på en områdesindelning och består av fyra avdelningar. Ansvaret
och resurserna fördelas med andra ord mellan områdesrelaterade
avdelningar. Målet är en låg och klar linjeorganisation. De nya
verksamhetsenheterna lyder direkt under avdelningscheferna.
Verksamhetsavdelningarna i den nuvarande organisationen är olika
sinsemellan i fråga om strukturen. Alla enheter för ungdomsarbete vid
avdelningen för lokala tjänster lyder direkt under avdelningschefen.
Däremot har chefen för avdelningen för centraliserade tjänster tre
byråer under sig, och verksamhetsenheterna lyder under byråcheferna.
Avdelningen för lokala tjänster har en oändamålsenlig och betungande
struktur vad ledarskapet beträffar. I den nya organisationsstrukturen är
ledarskapet och det stöd som chefer ska ge jämnare fördelade.
Enligt 5 § i instruktionsförslaget ska fyra resultatenheter på
avdelningsnivå inrättas: västra avdelningen för ungdomsarbete, norra
avdelningen för ungdomsarbete, östra avdelningen för ungdomsarbete
och utvecklingsavdelningen.
Avdelningscheferna och de övriga anställda inom förvaltning och
planering kommer att arbeta i samma lokaler. Avdelningarna får inga
separata byråer i olika områden.
Västra avdelningen för ungdomsarbete ansvarar för ungdomsarbetet i
västra och södra Helsingfors, norra avdelningen för ungdomsarbete
ansvarar för ungdomsarbetet i norra och nordöstra Helsingfors, och
östra avdelningen för ungdomsarbete ansvarar för ungdomsarbetet i
östra och sydöstra Helsingfors.
Utvecklingsavdelningen har till uppgift att utveckla ungdomsväsendet
strategiskt, att bereda och följa upp ekonomin, att se till att
ungdomsorganisationerna har verksamhetsförutsättningar och att
stödja verksamheten vid avdelningarna för ungdomsarbete, i enlighet
med de godkända målen.
Ett nytt 5 mom. har införts i 7 § i instruktionsförslaget. Där finns en
uppräkning av speciella funktioner inom ungdomsarbetet som västra
avdelningen för ungdomsarbete, norra avdelningen för ungdomsarbete
och östra avdelningen för ungdomsarbete ansvarar för i fråga om hela
Helsingfors. Där anges dessutom att det ankommer på nämnden att
besluta hur funktionerna ska fördelas mellan avdelningarna.
I uppräkningen ingår att ansvara för ungdomsarbetet på svenska, det
kulturella ungdomsarbetet, det specialinriktade ungdomsarbetet och
det förebyggande alkohol- och drogarbetet bland unga, att se till att
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unga har förutsättningar för samhällsaktivitet, att ge unga miljökunskap
och att utveckla dessa funktioner.
Det utvecklingsansvar som inte framgår av instruktionen bestäms
närmare i en verksamhetsstadga som ungdomsdirektören godkänner
senare.
Stadsstyrelsen meddelar att de geografiska gränserna för västra
avdelningen för ungdomsarbete, norra avdelningen för ungdomsarbete
och östra avdelningen för ungdomsarbete framgår av bilaga 6 till detta
ärende på föredragningslistan. Beslutsfattandet om områdesgränserna
kommer att tas upp i verksamhetsstadgan. Tanken är att områdena ska
vara så jämnstora som möjligt vad antalet unga och resurserna
beträffar. Gränserna kan justeras när förhållandena, exempelvis antalet
unga, förändras.
Förslag till ny instruktion
Stadsstyrelsen påpekar att förslaget till ny instruktion följer vedertagen
praxis för instruktioner. Verksamhetsområdet i 1 § är i förslaget
detsamma som i den gällande instruktionen frånsett att det införts en
hänvisning till stadsfullmäktiges strategiprogram. Likaså är 2 §
(Nämnden), 3 § (Föredragning) och 4 § (Nämndens uppgifter)
desamma som motsvarande paragrafer i den gällande instruktionen,
och formuleringarna är de sedvanliga.
De ovan beskrivna avdelningarna är angivna i 5 § (Organisation) i
förslaget. Där finns också en bestämmelse om att beslut om indelning
av avdelningarna i enheter på byrånivå fattas av nämnden.
Det är angivet i 6 § (Ledarskap) i förslaget att ungdomsdirektören är
chef för verket och att denne leder verket och ansvarar för att de
godkända målen nås. Av samma paragraf framgår att
avdelningscheferna är chefer för avdelningarna och att dessa leder
avdelningarna och ansvarar för att de godkända målen nås.
Formuleringarna är de sedvanliga.
Avdelningarnas verksamhetsområden är i 7 § i förslaget angivna på det
sätt som beskrivs ovan.
Förslaget överensstämmer med den gällande instruktionen i fråga om
8 § (Verkschefens uppgifter), 9 § (Avdelningschefernas uppgifter) och
10 § (Förhinder).
Behörighetsvillkoren för verkschefen och avdelningscheferna är
angivna i 11 § i förslaget. Enligt den gällande instruktionen är
kännedom om ungdomsarbete ett av behörighetsvillkoren för
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verkschefen, chefen för avdelningen för lokala tjänster och chefen för
avdelningen för centraliserade tjänster. Verkschefen och chefen för
avdelningen för förvaltningstjänster ska ha högre högskoleexamen, och
chefen för avdelningen för lokala tjänster och chefen för avdelningen
för centraliserade tjänster ska ha högre högskoleexamen eller
ungdomsarbetsexamen från Tammerfors universitet.
Behörighetsvillkoren är i förslaget angivna enligt stadens vedertagna
praxis, vilket betyder att behörighetsvillkor för verkschefen och
avdelningscheferna är högre högskoleexamen och erfarenhet av
administration och ledarskap.
Förslaget motsvarar den gällande instruktionen i fråga om 12 §
(Anställning av personal) och 13 § (Framställningar och utlåtanden till
utomstående).
Avdelningarna avsedda att indelas i enheter
Det är tänkt att ungdomscentralen ska få lokala enheter för
ungdomsarbete. Enligt en preliminär plan blir enheterna 16–20 till
antalet. Av nämndens föredragningslista framgår beträffande detta att
antalet enheter och frågan om vart de olika verksamhetsställena och
funktionerna ska hänföras kommer att diskuteras med de anställda.
Avsikten är att en enhet för verksamhet på svenska ska inrättas vid
sidan om de lokala enheterna. Enheten föreslås bli en del av västra
avdelningen för ungdomsarbete. Tanken bakom att en separat enhet
med svenska verksamhetsställen ska inrättas är att sådana tjänster
inom ungdomsarbetet som gör att verksamheten på svenska utvecklas
och de svenskspråkiga ungdomarna bevarar sin egen kulturella
identitet då kan tillhandahållas. Enheten Innerstaden och evenemang
och aktivitetscentret Happi hänförs också till västra avdelningen för
ungdomsarbete.
Stadsstyrelsen påpekar att beslutsfattandet om de ovannämnda
enheterna tas upp i verksamhetsstadgan för ungdomscentralen
eftersom enheterna inte är på byrånivå. Ungdomscentralen fattar beslut
om indelningen i enheter efter att stadsfullmäktige har godkänt
instruktionen.
Nya tjänster föranledda av instruktionen
Stadsstyrelsen påpekar att instruktionsförslaget innebär att tjänster
som avdelningschef måste inrättas för ungdomscentralens nya
avdelningar nämnda i 5 §. Om stadsfullmäktige godkänner
beslutsförslaget kommer stadsstyrelsen att besluta inrätta de fyra
tjänsterna som avdelningschef räknat från 1.1.2016 och uppmana
ungdomscentralen att utlysa dem med de behörighetsvillor som är
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angivna i den nya instruktionen och med en lön som baserar sig på
Hay-systemet. Avsikten är att totallönen för de nya tjänsterna ska
uppgå till 5 602 euro. Förslag att tjänster ska dras in föreläggs
stadsstyrelsen i samband med att omorganiseringen genomförs.
Ungdomscentralen har planerat att en arbetsrotation ska skapas för
avdelningscheferna. Dessa kan exempelvis byta avdelning med 4–5
års intervaller. Tanken bakom detta är att avdelningarna inte ska bli
alltför olika. Stadsstyrelsen anser att den föreslagna modellen ger goda
möjligheter att utveckla verksamheten och understryker att det redan i
platsannonserna ska nämnas att tjänsterna som avdelningschef är
förknippade med arbetsrotation.
Stadsstyrelsen påpekar att instruktionsreformen och det som denna
medför i fråga om tjänster och befattningar ska genomföras inom
ramen för ungdomscentralens budget.
Stadgekommittén har (5.5.2015) ingenting att invända mot
instruktionen. Utlåtandet utgör bilaga 7.
Personalkommitténs instruktionssektion har (8.5.2015) ingenting att
invända mot instruktionen. Utlåtandet utgör bilaga 8.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3
4
5
6
7
8

Instruktion för ungdomsväsendet
Voimassa oleva johtosääntö (Kvsto 27.11.2002)
Johtosääntöjen vertailu
Nuorisolautakunnan esityksen listateksti
Nuorisotoimi, organisaatiokaavio
Nuorisotoimi, aluejako
Sääntötoimikunnan lausunto
Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto

Sökande av ändring
Kunnallisvalitus, valtuusto
För kännedom
Nuorisoasiainkeskus
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Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 25.05.2015 § 556
HEL 2015-004371 T 00 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä nuorisotoimen johtosäännön
kuulumaan liitteen 1. mukaisesti.
Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että johtosääntö tulee voimaan
1.1.2016 lukien ja että johtosäännön täytäntöönpanemiseksi
tarpeellisiin toimiin voidaan ryhtyä ennen johtosäännön voimaantuloa.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kumota 27.11.2002 hyväksytyn
nuorisotoimen johtosäännön 1.1.2016 lukien.
18.05.2015 Pöydälle
Esittelijä
vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Sutinen
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 23.04.2015 § 34
HEL 2015-004371 T 00 01 00

Esitys
Nuorisolautakunta esitti kaupunginhallitukselle
1. ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi, että
kaupunginvaltuusto hyväksyy nuorisotoimen johtosäännön liitteen
1 mukaisesti siten, että se tulee voimaan 1.1.2016 lukien. Samalla
kumotaan nykyisin voimassa oleva kaupunginvaltuuston
27.11.2002 hyväksymä johtosääntö siihen myöhemmin tehtyine
muutoksineen samasta ajankohdasta lukien.
2. että kaupunginhallitus lakkauttaa 1.1.2016 lukien seuraavat virat:
- alueellisten palvelujen osastopäällikkö (465133)
- keskitettyjen palvelujen osastopäällikkö (465134)
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-

hallintopalvelujen osastopäällikkö (465135)
kohdennetun nuorisotyön toimistopäällikkö (465128)
kulttuurisen nuorisotyön toimistopäällikkö (465129)
nuorten kansalaistoiminnan toimistopäällikkö (465130)

3. että kaupunginhallitus perustaa lakkautettavien virkojen tilalle
1.1.2016 lukien seuraavat virat:
- läntisen nuorisotyön osaston osastopäällikkö
- pohjoisen nuorisotyön osaston osastopäällikkö
- itäisen nuorisotyön osaston osastopäällikkö
- kehittämisosaston osastopäällikkö
sekä muuttaa kaksi toimistopäällikön virkaa työsuhteisiksi toimiksi.
4. että kaupunginhallitus kehottaa nuorisoasiainkeskusta
julistamaan seuraavat virat haettaviksi:
- läntisen nuorisotyön osaston osastopäällikkö
- pohjoisen nuorisotyön osaston osastopäällikkö
- itäisen nuorisotyön osaston osastopäällikkö
- kehittämisosaston osastopäällikkö

Käsittely
23.04.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä muutti johtosäännön 7§ neljännen kappaleen ilmauksen
"nuorisojärjestöjen avustuksista" muotoon "nuorisojärjestöjen
toimintaedellytyksistä".
Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot
Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034
pekka.sihvonen(a)hel.fi
Tommi Laitio, nuorisotoimenjohtaja, puhelin: 310 89045
tommi.laitio(a)hel.fi
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§ 172
Arrendegrunder för tomter för flervåningshus på Busholmen (Västra
hamnen, Busholmen, tomterna 20071/1 och 2)
HEL 2015-005194 T 10 01 01 02

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag
bemyndiga fastighetsnämnden att från en av nämnden bestämd
tidpunkt till 31.12.2075 utarrendera tomterna 20071/1 och 2 för
specialboende (AKS) eller tomter som bildas av dessa, vilka ingår i
detaljplaneändringen nr 12020 i 20 stadsdelen (Västra hamnen), på
följande villkor:
1
Årsarrendet för tomterna bestäms så att poängtalet 100 för det officiella
levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset
37 euro/m² vy i fråga om hyresbostäder och bostadsrättsbostäder som
byggs med statligt räntestöd och bostäder med hitasvillkor och
46 euro/m² vy i fråga om fritt finansierade hyres- och/eller ägarbostäder
utan hitasvillkor som eventuellt byggs på tomterna.
Årsarrendet för offentliga servicelokaler (till exempel daghem), lokaler
för grupphem eller andra lokaler med beteckningen Y som eventuellt
byggs på tomterna bestäms så att poängtalet 100 för det officiella
levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset
18 euro/m² vy.
Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna
våningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.
Affärslokaler, butiker, utställningslokaler eller motsvarande utrymmen
och kontor eller motsvarande utrymmen som eventuellt byggs på
tomterna beaktas på samma sätt som bostadsvåningsytan då arrendet
bestäms.
2
Av årsarrendet för tomterna tas 80 % ut så länge som statligt
bostadslån för bostadsproduktionen på tomten återstår att amortera
eller så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) på lån
som beviljats för bostadsproduktionen.
På grund av att en begynnelseårsnedsättning gäller för tomterna tas
70 % av arrendet ut till 31.12.2020 i fråga om tomter för
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bostadsproduktion med statligt stöd eller den andel av
bostadsbyggrätten som motsvarar bostadsproduktionen i fråga.
Samma principer tillämpas på tomter för produktion med fri
finansiering, men 80 % av arrendet tas ut i detta fall.
3
I övrigt gäller i tillämpliga delar sedvanliga arrendevillkor för
bostadstomter och av fastighetsnämnden eventuellt föreskrivna
tilläggsvillkor. I fråga om eventuell hitasproduktion gäller dessutom de
av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen föreskrivna villkoren för
reglering av pris- och kvalitetsnivån på bostäder.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor
1

Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12020

Sökande av ändring
Kunnallisvalitus, valtuusto
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Sammandrag
Enligt förslaget ska arrendegrunder för tomterna för specialboende
(AKS) nr 20071/1 och 2 som ingår i detaljplaneändringen nr 12020 på
Busholmen i Västra hamnen fastställas. Avsikten är att inleda
byggandet på tomterna åren 2015–2016. Enligt stadsstyrelsens
reserveringsbeslut 25.8.2014 (836 §) ska studentbostäder med statligt
stöd och hyresbostäder till rimliga priser för Helsingfors och Nylands
sjukvårdsdistrikt HNS personal byggas på tomterna.
Arrendegrunderna har bestämts med beaktande av arrendegrunder
som tidigare fastställts i samma område (Stge 26.2.2014, 50 §),
tomternas läge, stegringen av tomtmarkens värde i området och
utvecklingen på Busholmen. Härigenom har man strävat efter enhetlig
och konsekvent prissättning.
Det kalkylmässiga priset för tomterna uppgår enligt förslaget till
ca 706–878 euro/m² vy (det s.k. sänkta Ara-priset ca 565 euro/m² vy) i
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prisnivån 3/2015 (index 1908) beroende på besittnings- och
finansieringsformen. Tomtarrendets teoretiska effekt på
boendekostnaderna uppgår i den föreslagna prisnivån till ca 2,82–3,51
euro/m² bostadsyta i månaden (ca 2,26 euro/m² bostadsyta med
beaktande av den s.k. Ara-nedsättningen) beroende på besittningsoch finansieringsformen.
Med anledning av att de omfattande byggarbetena i området ännu inte
är fullbordade föreslår man att begynnelseårsnedsättning ska beviljas
för objektet i likhet med de tidigare besluten om arrendegrunder. Därför
föreslås det att 70 % av arrendet tas ut i fråga om tomter för
bostadsproduktion med statligt stöd och 80 % i fråga om tomter för
produktion med fri finansiering till 31.12.2020.
Begynnelseårsnedsättningen har inte beaktats i priskalkylerna ovan.
Nedsättningen sänker priserna ovan med 30 % i fråga om objekt med
statligt stöd och 20 % i fråga om objekt med fri finansiering.
Föredragandens motiveringar
Byggandet på Busholmen i Västra hamnen
Byggandet på Busholmen i Västra hamnen beräknas fortsätta till slutet
av 2020-talet. För delområdena på Busholmen har det utarbetats eller
kommer det att utarbetas nödvändiga detaljplaneändringar för att
utveckla och bygga området. De aktuella tomterna ligger i ett område
som ingår i detaljplaneändringen nr 12020 (östra delen av Utterkajen).
Meningen är att inleda byggandet på tomterna år 2015 och därför är
det skäl att fastställa arrendegrunder för tomterna.
Reserveringsbeslut
Stadsstyrelsen beslutade 25.8.2014 (836 §) reservera tomterna
20071/1 och 2 för Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse, Aaltouniversitetets studentkår och HNS-Fastigheter Ab för planering av
bostadsprojekt bl.a. på följande villkor:
- Bostadsbyggrätten i kvarteret fördelas jämnt mellan
reserveringstagarna (⅓ för varje tomtreserverare) om inte
reserveringstagarna sinsemellan kommer överens om något annat eller
fastighetskontorets tomtavdelning annat föreskriver.
- Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse och Aalto-universitetets
studentkår är skyldiga att förverkliga den anvisade bostadsbyggrätten
genom att bygga studentbostäder med statligt stöd.
- HNS-Fastigheter Ab är skyldigt att förverkliga den för bolaget
anvisade bostadsbyggrätten genom att bygga hyresbostäder till rimliga
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priser för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS personal.
Projektet ska i främsta rummet genomföras som produktion av
hyresbostäder med statligt stöd om det är möjligt att få statligt stöd för
projektet i enlighet med finansierings- och utvecklingscentralen för
boendet Aras anvisningar och föreskrifter.
- Reserveringstagarna är skyldiga att sinsemellan komma överens om
en med tanke på genomförandet av byggprojekten och
projektadministrationen ändamålsenlig tomtfördelning.
Uppgifter om detaljplanen
Detaljplaneändringen för östra delen av Utterhällen på Busholmen
trädde i kraft 3.1.2014.
I detaljplaneområdet finns tomter för specialboende (AKS) nr 20071/1
och 2 och en tomt för byggnader för verksamhetslokaler (KTY-1)
nr 20062/1. På tomterna 20071/1 och 2 ska husen ha 3–8 våningar och
den sammanlagda byggrätten på tomterna uppgår till 16 800 m² vy. Av
våningsytan på tomterna 20071/1 och 2 ska sammanlagt
minst 710 m² vy i första våningen i huset vid gatan reserveras för
affärslokaler, butiker och utställningslokaler och motsvarande
kundtjänstlokaler.
Bilplatskravet för tomter för specialboende bestäms utgående från att
det ska anläggas minst 1 bilplats/580 m² vy i fråga om studentbostäder
och minst 1 bilplats/300 m² vy i fråga om andra gruppboenden.
Bilplatserna ska förläggas till parkeringsanläggningar och de får inte
anläggas i gårdsområdena.
En kopia av detaljplaneändringen nr 12020 med detaljplanekarta finns
som bilaga 1.
Förslag till arrendegrunder
Jämförelseobjekt
Arrendegrunder fastställs med beaktande av arrendegrunder som
tidigare fastställts för samma område, tomternas läge, stegringen av
tomtmarkens värde i området och utvecklingen på Busholmen.
Härigenom har man strävat efter enhetlig och konsekvent prissättning.
Som jämförelseuppgifter kan det konstateras att stadsfullmäktige
26.2.2014 (50 §) beslutade bemyndiga fastighetsnämnden att
utarrendera de närliggande tomterna för flervåningshus (AK) 20810/1,
2 och 4, 20813/1–3, 20814/1 och 2, 20815/1, 3 och 4, 20818/1–4,
20819/1–4 och 20820/2–4 eller tomter som bildas av dessa bland
annat enligt följande:
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- Årsarrendet för tomterna för flervåningshus (AK) bestäms så att
poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober
1951 = 100" motsvaras av priset 35 euro per kvadratmeter
bostadsvåningsyta i fråga om bostäder med hitasvillkor, hyresbostäder
med statligt räntestöd och bostadsrättsbostäder och 44 euro i fråga om
fritt finansierade hyres- eller ägarbostäder utan hitasvillkor.
- Affärslokaler, butiker, utställningslokaler eller motsvarande utrymmen
samt kontor eller motsvarande utrymmen som eventuellt byggs på
tomterna beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet bestäms.
- Av årsarrendet för tomterna tas 80 % ut så länge som statligt
bostadslån för byggandet av bostadshus på tomterna återstår att
amortera eller så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd)
på lån som beviljats för bostadsbyggandet.
- På grund av att en begynnelseårsnedsättning gäller för tomterna tas
70 % av arrendet ut till 31.12.2018 i fråga om tomter för
bostadsproduktion med statligt stöd eller den andel av
bostadsbyggrätten som motsvarar bostadsproduktionen i fråga.
Samma principer tillämpas på produktion med fri finansiering, men
80 % av arrendet tas ut i detta fall.
Tomterna ovan ligger främst på västra och södra sidan av
Godahoppsparken som korsar det s.k. inledningsområdet (området
ingår i detaljplaneändringen nr 11770) för byggande på Busholmen.
Avsikten är att inleda byggandet på tomterna i fråga åren 2015–2016
och på vissa tomter har byggarbetena redan börjat.
Tomter som ska utarrenderas
Tomterna 20017/1 och 2, för vilka arrendegrunder nu ska fastställas,
ligger något närmare havsstranden än de västligaste
jämförelsetomterna på cirka 150 meters avstånd. Jämförelsebeslutet
om arrendegrunder fattades för mer än ett år sedan och under den
tiden har Busholmen utvecklats i takt med byggande av olika slag,
bostadsprojekt som redan blivit färdiga och annan utveckling i området.
Tomtmarkens värde har samtidigt stigit. Av dessa orsaker är det skäl
att i viss grad justera förslaget till arrendegrunder jämfört med de
tidigare arrendegrunderna.
På basis av uppgifterna ovan föreslås det att årsarrendet för tomterna
bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet
”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 37 euro/m² vy i fråga om
hyresbostäder som byggs med statligt räntestöd eller, om finansieringsoch besittningsformen i reserveringsbeslutet för tomterna ändras till
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produktion av bostäder med hitasvillkor eller bostadsrättsbostäder ska
samma pris på 37 euro/m² vy tillämpas också för dessa.
Om man ändå kommer fram till att ändra reserveringsvillkoren för
tomterna så att det ska byggas fritt finansierade hyres- eller
ägarbostäder utan hitasvillkor på tomterna ska poängtalet 100 för det
officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” i detta fall
motsvaras av priset 46 euro/m² vy enligt förslaget.
Det har underhandlats om priserna för tomterna för bostadsproduktion
med statligt stöd med finansierings- och utvecklingscentralen för
boendet Ara som anser att priserna följer Aras anvisningar och att
priserna är godtagbara. Av årsarrendena för tomterna tas 80 % ut så
länge som statligt bostadslån för bostadsproduktionen på tomterna
återstår att amortera eller så länge som staten betalar räntegottgörelse
(räntestöd) på lån som beviljats för bostadsproduktionen.
Enligt förslaget ska dessutom en begynnelseårsnedsättning på 30 %
beviljas för tomter för bostadsproduktion med statligt stöd utöver en
eventuell arava- eller räntestödsnedsättning och en
begynnelseårsnedsättning på 20 % för objekt med fri finansiering till
31.12.2020. Enligt förslaget ska begynnelseårsnedsättningen beviljas
med anledning av att byggarbetena i området inte är fullbordade.
Därför tas 70 % av arrendet ut i fråga om tomter för produktion med
statligt stöd och 80 % i fråga om tomter för produktion med fri
finansiering till 31.12.2020.
Det kalkylmässiga priset på tomterna uppgår enligt förslaget till
ca 706–878 euro/m² vy (det s.k. sänkta Ara-priset ca 565 euro/m² vy) i
prisnivån 3/2015 (index 1908) beroende på besittnings- och
finansieringsformen. Tomtarrendenas teoretiska effekt på
boendekostnaderna uppgår i den föreslagna prisnivån till cirka
2,82–3,51 euro/m² bostadsyta i månaden (ca 2,26 euro/m²
bostadsyta med beaktande av den s.k. Ara-nedsättningen) beroende
på besittnings- och finansieringsformen.
Den för tomterna föreslagna begynnelseårsnedsättningen som ska
gälla till 31.12.2020 har inte beaktats i priskalkylerna ovan.
Begynnelseårsnedsättningen sänker priserna ovan med 30 % i fråga
om objekt med statligt stöd och 20 % i fråga om objekt med fri
finansiering till 31.12.2020.
Årsarrendena för offentliga servicelokaler (till exempel daghem), lokaler
för grupphem eller andra lokaler med beteckningen Y bestäms så att
poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober
1951 = 100” motsvaras av priset 18 euro/m² vy. Arrendet motsvarar den
Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

11/2015

297 (418)

Kaj/15
17.06.2015

genomsnittliga arrendenivån för tomter för allmänna byggnader, alltså
cirka hälften av arrendet för motsvarade bostadstomter.
Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna
våningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.
Övrigt
Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende nr 18) är årsarrendet
för en bostadstomt 4 % och för övriga tomter 5 % av tomtens
kalkylmässiga pris, vilket bestäms enligt den huvudsakliga
dispositionen för tomten.
Avsikten är att utarrendera tomterna på Busholmens område för en
period på cirka 60 år. Därför föreslås det att arrendetiden ska upphöra
31.12.2075.
Förslaget stämmer överens med fastighetsnämndens framställning.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor
1

Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12020

Sökande av ändring
Kunnallisvalitus, valtuusto
För kännedom
Kiinteistölautakunta

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 08.06.2015 § 607
HEL 2015-005194 T 10 01 01 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan
vuokraamaan Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama)
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asemakaavan muutokseen nro 12020 merkityt erityisasumisen (AKS)
tontit 20071/1-2 tai niistä muodostettavat tontit lautakunnan
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin
ehdoin:
1
Tonttien vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana
asuinkerrosneliömetrihintana valtion korkotuen turvin rahoitettavien
vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen sekä Hitas-asuntojen
osalta 37 euroa, ja tonteille mahdollisesti toteutettavien
vapaarahoitteisten ilman Hitas-ehtoja toteutettavien vuokra- ja/tai
omistusasuntojen osalta 46 euroa.
Tonteille mahdollisesti toteutettavien julkisten palvelutilojen (esim.
päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mukaisten
tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana
kerrosneliömetrihintana 18 euroa.
Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä maanvuokraa.
Tonteille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- tai
muista vastaavista tiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista
vastaavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.
2
Tonttien vuosivuokrista peritään 80 % siltä ajalta, jona tonteille
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tonteille
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella
korkohyvitystä (korkotukea).
Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrista peritään
valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin
asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta tonteilta
vastaavin periaattein 80 % 31.12.2020 saakka.
3
Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien
vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä
lisäehtoja. Mahdollisten Hitas-kohteiden osalta noudatetaan lisäksi
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen
hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 28.05.2015 § 245
HEL 2015-005194 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta 49/671 494 ja 49/671 495, Atlantinkatu

Esitys
Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta
oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan
(Länsisatama) asemakaavan muutokseen nro 12020 merkityt
erityisasumisen (AKS) tontit 20071/1-2 tai niistä muodostettavat tontit
lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka
seuraavin ehdoin:
1
Erityisasumisen tonttien (AKS) vuosivuokra määrätään pitäen
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100”
pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana valtion
korkotukemien vuokra-asuntojen osalta 37 euroa.
Erityisasumisen tonttien (AKS) vuosivuokra määrätään pitäen
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100”
pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana tonteille
mahdollisesti toteutettavien Hitas-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen
osalta 37 euroa.
Erityisasumisen tonttien (AKS) vuosivuokra määrätään pitäen
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100”
pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana tonteille
mahdollisesti toteutettavien vapaarahoitteisten ilman Hitas-ehtoja
toteutettavien vuokra- ja/tai omistusasuntojen osalta 46 euroa.
Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä maanvuokraa.
Tonteille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- tai
muista vastaavista tiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista
vastaavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.
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Tonteille mahdollisesti toteutettavien julkisten palvelutilojen (esim.
päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mukaisten
tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana
kerrosneliömetrihintana 18 euroa.
2
Tonttien vuosivuokrista peritään 80 % siltä ajalta, jona tonteille
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tonteille
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella
korkohyvitystä (korkotukea).
Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrista peritään
valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin
asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta tonteilta
vastaavin periaattein 80 % 31.12.2020 saakka.
3
Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien
vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä
lisäehtoja. Mahdollisten Hitas-kohteiden osalta noudatetaan lisäksi
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen
hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.
Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila
Lisätiedot
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36438
kristian.berlin(a)hel.fi
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§ 173
Arrendegrunder för bostadstomten 33366/1 och villkor om en
köpoption i arrendeavtalet (Kårböle, Hongasmossa)
HEL 2015-005603 T 10 01 01 02

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag
A
bemyndiga fastighetsnämnden att från en av nämnden bestämd
tidpunkt till 31.12.2075 utarrendera tomten nr 1 i kvarteret nr 33366 i 33
stadsdelen (Kårböle) eller tomter som bildas av den. Tomten ingår i
detaljplanen för Hongasmossa, nr 11870, och är reserverad för
bostadshus. Villkoren för utarrenderingen är följande:
1
Årsarrendet för tomten eller de tomter som bildas av den bestäms så
att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober
1951 = 100” motsvaras av priset 26 euro per kvadratmeter våningsyta i
fråga om bostadsproduktion utan reglering och av priset 23 euro per
kvadratmeter våningsyta i fråga om produktion av bostadsrättsbostäder
finansierad med statligt räntestöd.
Affärs-, kontors- och arbetslokaler som eventuellt byggs på tomten
beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet bestäms.
Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna
våningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.
2
En andel på 80 % av årsarrendet för tomten tas ut så länge ett statligt
bostadslån som beviljats för byggandet av bostadshus på tomten inte
har återbetalats i sin helhet eller så länge staten betalar
räntegottgörelse (räntestöd) för ett lån som beviljats för
bostadsbyggandet.
3
I övrigt gäller sedvanliga arrendevillkor för bostadstomter och av
fastighetsnämnden eventuellt föreskrivna tilläggsvillkor.
B

Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

11/2015

302 (418)

Kaj/16
17.06.2015

bemyndiga fastighetsnämnden att i arrendeavtalet för en tomt som
bildas av tomten 33366/1 med tanke på fritt finansierad produktion av
hyresbostäder införa det nedanstående villkoret om en köpoption
baserad på ett principbeslut som stadsstyrelsen fattade 1.3.2010
(251 §), likaså de övriga nedanstående villkoren.
1
Arrendetagaren har rätt att köpa tomten inom längst fem (5) år räknat
från den dag arrendetiden i arrendeavtalet börjat.
Arrendetagaren kan utnyttja köpoptionen tidigast då
byggnadstillsynsmyndigheten godkänt att det eller de hus som byggs
på tomten tas i bruk.
2
Då tomten säljs ska det genom avtalsvillkor ses till att bostäderna på
den förblir hyresbostäder i minst tio år räknat från den dag huset tagits i
bruk.
3
Köpesumman baserar sig då köpoptionen utnyttjas på att poängtalet
100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100”
motsvaras av ett pris för byggrätten på 29 euro per kvadratmeter
våningsyta i fråga om fritt finansierade hyresbostäder.
Köpesumman bestäms utifrån det ovannämnda à-priset justerat enligt
det vid tidpunkten för köpet senast offentliggjorda poängtalet för
levnadskostnadsindex.
Staden har under alla omständigheter rätt att få lägst en köpesumma
som baserar sig på det ovannämnda à-priset och som räknas ut genom
att à-priset multipliceras med 19,08 (4/2015, index 1 908).
Affärslokaler, lokaler för offentlig service och lokaler för
kommunaltekniska anordningar som eventuellt byggs på tomten
beaktas på samma sätt som fritt finansierade hyresbostäder då
köpesumman bestäms.
Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna
våningsytan beaktas inte då köpesumman bestäms.
4
Om den slutliga sammanlagda våningsytan för tomten i det
lagakraftvunna bygglovet överstiger den våningsyta som arrendet i det
långfristiga arrendeavtalet baserar sig på, eller om denna våningsyta
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överstigs av någon annan anledning, har staden rätt att av köparen få
en motsvarande tilläggsköpesumma för varje överstigande
kvadratmeter våningsyta.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor
1

Sijaintikartta ja ote asemakaavasta

Sökande av ändring
Kunnallisvalitus, valtuusto
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Reservering och överlåtelse för byggande
Stadsstyrelsen beslutade 8.12.2014 (1303 §) reservera den planerade
tomten 1 i kvarteret 33366 i 33 stadsdelen (Kårböle, Malmgård) för
Suomen Vuokrakodit Oy. Reserveringen gäller till 31.12.2016, och
företaget planerar bostadsprojekt på tomten. Enligt
reserveringsbeslutet ska 50 % av byggrätten utnyttjas för fritt
finansierad produktion av hyresbostäder och 50 % för produktion av
bostadsrättsbostäder finansierad med statligt räntestöd.
Suomen Vuokrakodit Oy och TA-Asumisoikeus Oy är skyldiga att
sinsemellan komma överens om en ändamålsenlig tomtindelning i
enlighet med ett villkor om finansierings- och besittningsform.
Det börjar bli aktuellt att bygga på tomten, och arrendegrunder bör
därför fastställas. Arrendeavtalet för en tomt som utarrenderas för fritt
finansierad produktion ska innehålla villkor om en köpoption.
Detaljplane- och tomtuppgifter
Detaljplanen för Hongasmossa överklagades och trädde sedan i kraft i
april 2015. Tomten 33366/1 är enligt detaljplanen kvartersområde för
bostadshus (A). Byggrätten omfattar 7 400 m² vy.
Tomten har en yta på 9 874 m². Den ligger vid Fjärilsringen 33.
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En karta över läget och ett utdrag ur detaljplanekartan finns i bilaga 1.
Arrendegrunder
Det föreslås att årsarrendena för de tomter som bildas ska bestämmas
så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober
1951 = 100” motsvaras av priset 23 euro/m² bostadsvåningsyta i fråga
om produktion av bostadsrättsbostäder finansierad med statligt
räntestöd och av priset 26 euro/m² bostadsvåningsyta i fråga om
bostadsproduktion utan reglering.
Affärs-, kontors- och arbetslokaler som eventuellt byggs på tomten
beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet bestäms.
Bostadskomplement som enligt detaljplanebestämmelserna får byggas
utöver den i detaljplanen angivna våningsytan beaktas inte då arrendet
bestäms.
En andel på 80 % av årsarrendena för tomterna tas i fråga om
hitasproduktion ut så länge ett statligt bostadslån som beviljats för
byggandet av småhus på tomterna inte har återbetalats i sin helhet
eller så länge staten betalar räntegottgörelse för ett lån som beviljats
för bostadsbyggandet.
De föreslagna arrendena för tomterna motsvarade i mars 2015 (index
1 908) i fråga om bostadsproduktion utan reglering ca 469 euro/m²
bostadsvåningsyta och i fråga om produktion av bostadsrättsbostäder
finansierad med statligt räntestöd ca 439 euro/m² bostadsvåningsyta
med ARA-nedsättningen obebeaktad och ca 351 euro/m²
bostadsvåningsyta med ARA-nedsättningen (20 %) beaktad.
Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna blir då i fråga om
bostadsproduktion utan reglering ca 2 euro/m² bostadsvåningsyta i
månaden och i fråga om produktion av bostadsrättsbostäder
finansierad med statligt räntestöd ca 1,8 euro/m² bostadsvåningsyta i
månaden med ARA-nedsättningen obebeaktad och ca 1,4 euro/m²
bostadsvåningsyta i månaden med ARA-nedsättningen beaktad.
Enligt ett beslut som stadsfullmäktige fattade 1.10.1980 (ärende 18)
ska årsarrendet för bostadstomter motsvara 4 % av det kalkylmässiga
tomtpriset baserat på den huvudsakliga tomtanvändningen.
Arrendetiden föreslås vara ca 60 år. Den går då ut 31.12.2075.
Det kan för jämförelsens skull nämnas att stadsfullmäktige 25.9.2013
(298 §) beslutade bemyndiga fastighetsnämnden att utarrendera
tomterna i den del av detaljplanen som blivit fastställd tidigare. Villkoren
var då desamma.
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Köpoption
Stadsstyrelsen beslutade 1.3.2010 (251 §) att tomterna för fritt
finansierad produktion av hyresbostäder ska överlåtas genom
utarrendering och att arrendetagaren ska ha köpoption på tomten.
Arrendetagaren föreslås med hänvisning till beslutet få rätt att köpa en
tomt som bildas av tomten 33366/1 med tanke på fritt finansierad
produktion av hyresbostäder. Ett villkor om detta tas därför in i
arrendeavtalet.
Det föreslås att villkoren för köpoptionen ska bestämmas i enlighet med
beslutet. Arrendetagaren kan följaktligen utnyttja köpoptionen tidigast
då byggnadstillsynsmyndigheten godkänt att det hus som byggs på
tomten tas i bruk och bostäderna börjat användas som fritt finansierade
hyresbostäder. Köpoptionen föreslås gälla längst i fem år räknat från
den dag arrendetiden i arrendeavtalet börjat.
Bostäderna i husen på tomten ska förbli hyresbostäder i minst tio år
räknat från den dag huset tagits i bruk.
Enligt beslutet utgörs kapitalvärdet på byggrätten, på vilket
köpesumman baserar sig, av det à-pris för byggrätten som arrendet
baserar sig på och som motsvarar poängtalet 100 för det officiella
levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” multiplicerat med 1,1
och justerat enligt det vid tidpunkten för köpet senast offentliggjorda
poängtalet för levnadskostnadsindex.
À-priset blir uträknat på ovanstående sätt 29 euro/m² vy (26 × 1,1) för
tomten 33366/1. Det motsvarar ett nuvärde på ca 553 euro/m² vy
(4/2015, index 1 908).
Staden föreslås under alla omständigheter ha rätt att få lägst en
köpesumma som baserar sig på det ovannämnda à-priset och som
räknas ut genom att à-priset multipliceras med 19,08 (4/2015, index
1 908).
Staden föreslås dessutom ha rätt att få en tilläggsköpesumma för
tomten om den slutliga sammanlagda våningsytan för tomten i det
lagakraftvunna bygglovet överstiger den våningsyta som arrendet i det
långfristiga arrendeavtalet baserar sig på. Köpesumman kan inte
bestämmas direkt utifrån detaljplanen eftersom våningsytan där är
angiven för hela den normativa tomten 33366/1. Rätten till en
tilläggsköpesumma föreslås därför basera sig på den våningsyta som
hänför sig till utarrenderingen.
Slutkommentar
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Förslaget är i överensstämmelse med framställningen från
fastighetsnämnden.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor
1

Sijaintikartta ja ote asemakaavasta

Sökande av ändring
Kunnallisvalitus, valtuusto
För kännedom
Kiinteistölautakunta

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 08.06.2015 § 608
HEL 2015-005603 T 10 01 01 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
A
Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan
vuokraamaan Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarela)
Honkasuon asemakaavaan nro 11870 merkityn korttelin nro 33366
asuinrakennusten tontin nro 1 tai siitä muodostettavat tontit
lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka
seuraavin ehdoin:
1
Tontin tai siitä muodostettavien tonttien vuosivuokra määrätään pitäen
perusteena sääntelemättömän asuntotuotannon osalta virallisen
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana
kerrosneliömetrihintana 26 euroa ja valtion korkotuella rahoitettavan
asumisoikeusasuntotuotannon osalta virallisen elinkustannusindeksin
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”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana
kerrosneliömetrihintana 23 euroa.
Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen osalta
peritään asuintiloja vastaavaa vuokraa.
Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.
2
Asuntotontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella
korkohyvitystä (korkotukea).
3
Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.
B
Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan
sisällyttämään tontista 33366/1 vapaarahoitteista vuokraasuntotuotantoa varten muodostettavan tontin vuokrasopimukseen
kaupunginhallituksen 1.3.2010 (251 §) tekemän periaatepäätöksen
mukaisen seuraavan osto-oikeuden ja muut ehdot:
1
Vuokralaisella on tonttiin osto-oikeus, joka on voimassa enintään viisi
(5) vuotta maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-ajan alkamisesta.
Vuokralaisella on mahdollisuus käyttää osto-oikeutta aikaisintaan, kun
tontille rakennettava rakennus/rakennettavat rakennukset on
rakennusvalvontaviranomaisen toimesta hyväksytty käyttöön
otettavaksi.
2
Tonttia myytäessä on sopimusehdoin varmistettava, että sille
rakennetut asunnot pidetään vuokra-asuntokäytössä vähintään
kymmenen vuotta rakennuksen käyttöönotosta.
3
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Kauppahinta osto-oikeutta käytettäessä perustuu virallisen
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951= 100” pistelukua 100 vastaavaan
rakennusoikeuden yksikköhintaan 29 euroa/k-m² vapaarahoitteisten
vuokra-asuntojen osalta.
Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistulla
elinkustannusindeksin pisteluvulla korjatun edellä mainitun
yksikköhinnan mukaan.
Kaupungilla on kuitenkin kaikissa tapauksissa oikeus periä vähintään
edellä mainittuun yksikköhintaan perustuvaa kauppahintaa, joka
saadaan kertomalla edellä mainittu yksikköhinta luvulla 19,08 (4/2015,
ind. 1908).
Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, julkisten palvelu- ja
kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta peritään samaa
kauppahintaa kuin vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen osalta.
Asemakaavaan merkityn kerrosalamäärän (k-m²) lisäksi rakennettavien
asuntojen ulkopuolisten asumista palvelevien tilojen osalta ei peritä
kauppahintaa.
4
Mikäli tontin lopullinen yhteenlaskettu kerrosalamäärä lainvoimaisessa
rakennusluvassa ylittää pitkäaikaisen vuokrasopimuksen vuokran
määrittämisen perusteena käytetyn kerrosalamäärän tai mainittu
kerrosalamäärä muutoin ylitetään, kaupungilla on oikeus periä ostajalta
kultakin ylittävältä kerrosneliömetriltä vastaavaa lisäkauppahintaa.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 28.05.2015 § 249
HEL 2015-005603 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta 125/682 491, Perhosenkierto 33

Esitys
A
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Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta
oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan
(Kaarela) Honkasuon asemakaavaan nro 11870 merkitty korttelin
33366 asuinrakennusten tontti 1 tai siitä muodostettavat tontit
lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka
seuraavin ehdoin:
1
Asuntotontin (A) 33366/1 tai siitä muodostettavien tonttien vuosivuokra
määrätään pitäen perusteena sääntelemättömän asuntotuotannon
osalta virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua
100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 26 euroa ja valtion
korkotukeman asumisoikeusasuntotuotannon osalta virallisen
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana
kerrosneliömetrihintana 23 euroa.
Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen osalta
peritään asuintiloja vastaavaa vuokraa.
Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.
2
Asuntotontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion
asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille
rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella
korkohyvitystä (korkotukea).
3
Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.
B
Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta
oikeutetaan sisällyttämään tontista 33366/1 vapaarahoitteista vuokraasuntotuotantoa varten muodostettavan tontin vuokrasopimukseen
kaupunginhallituksen 1.3.2010 (251 §) tekemän periaatepäätöksen
mukainen seuraava osto-optio ja muut ehdot:
1
Vuokralaisella on tonttiin osto-oikeus, joka on voimassa enintään viisi
(5) vuotta maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-ajan alkamisesta.
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Vuokralaisella on mahdollisuus käyttää osto-oikeutta aikaisintaan, kun
tontille rakennettava rakennus/rakennettavat rakennukset on
rakennusvalvontaviranomaisen toimesta hyväksytty käyttöön
otettavaksi.
2
Tonttia myytäessä on sopimusehdoin varmistettava, että sille
rakennetut asunnot pidetään vuokra-asuntokäytössä vähintään
kymmenen vuotta rakennuksen käyttöönotosta.
3
Kauppahinta osto-oikeutta käytettäessä perustuu virallisen
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951= 100” pistelukua 100 vastaavaan
rakennusoikeuden yksikköhintaan 29 euroa/k-m² vapaarahoitteisten
vuokra-asuntojen osalta.
Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistulla
elinkustannusindeksin pisteluvulla korjatun edellä mainitun
yksikköhinnan mukaan.
Kaupungilla on kuitenkin kaikissa tapauksissa oikeus periä vähintään
edellä mainittuun yksikköhintaan perustuvaa kauppahintaa, joka
saadaan kertomalla edellä mainittu yksikköhinta luvulla 19,08 (4/2015,
ind. 1908).
Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, julkisten palvelu- ja
kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta peritään samaa
kauppahintaa kuin vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen osalta.
Asemakaavaan merkityn kerrosalamäärän (k-m²) lisäksi rakennettavien
asuntojen ulkopuolisten asumista palvelevien tilojen osalta ei peritä
kauppahintaa.
4
Mikäli tontin lopullinen yhteenlaskettu kerrosalamäärä lainvoimaisessa
rakennusluvassa ylittää pitkäaikaisen vuokrasopimuksen vuokran
määrittämisen perusteena käytetyn kerrosalamäärän tai mainittu
kerrosalamäärä muutoin ylitetään, kaupungilla on oikeus periä ostajalta
kultakin ylittävältä kerrosneliömetriltä vastaavaa lisäkauppahintaa.
Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila
Lisätiedot
Katarina Nordberg, kiinteistölakimies, puhelin: 310 31800
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katarina.nordberg(a)hel.fi
Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 310 36449
martti.tallila(a)hel.fi
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§ 174
Detaljplaneändring för centrumslingan (nr 12290)
HEL 2012-010853 T 10 03 03

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag
godkänna detaljplaneändring för områdena nedan och för
underjordiska utrymmen i gatu-, park- och vattenområden i de angivna
stadsdelarna enligt ritning nr 12290, daterad 18.11.2014 och ändrad
19.5.2015, och på de grunder som framgår av
detaljplanebeskrivningen.
 underjordiska utrymmen på tomterna 45/4, 45/5 och 45/12 i 1
stadsdelen (Kronohagen),
 underjordiska utrymmen på tomterna 37/9, 37/14, 37/15, 37/18,
37/19, 37/20, 37/21, 37/23, 42/5, 97/1, 97/3, 97/6, 2002/2,
2002/3, 2002/4, 2002/5, 2002/6, 2002/7, 2002/10, 2002/11,
2007/1, 2096/9, 2096/10, 2096/32 och 2099/13 i 2 stadsdelen
(Gloet),
 underjordiska utrymmen på tomterna 213/13, 217/1, 217/3,
217/4, 64/2, 64/24, 194/1, 4007/6, 4007/7, 4007/8, 4008/1, 4010,
4011/1, 4012/1 och 4212/1 i 4 stadsdelen (Kampen),
 underjordiska utrymmen på tomterna 297/1, 297/2, 297/5,
297/10, 297/12, 11299/1, 11299/2, 11299/3, 11299/4, 11299/5,
11299/10, 11299/12, 11001/5, 304/3, 307/1, 307/7, 307/11,
307/12, 307/13, 307/14, 307/15, 307/16, 308/7, 308/18, 308/20,
11309/28, 11309/30, 11309/31, 11309/32, 11310/33, 11310/34,
11310/35, 11310/36, 11314/17, 11315/19, 11315/21, 11315/23,
11315/25, 11315/27, 11316/1, 11316/4, 11316/29, 11316/33,
11317/35, 11317/37 och 11363/3 i 11 stadsdelen (Berghäll),
 gatu-, park- och järnvägsområde, tomterna 392/2, 392/8, och
392/22 samt underjordiska utrymmen på tomten 357/10 i 12
stadsdelen (Åshöjden),
 underjordiska utrymmen på tomterna 410/13, 410/15, 410/17,
410/19, 410/56, 412/1, 412/3, 412/6, 412/8, 412/22, 415/4,
419/2, 419/26, 427/2, 428/1, 431/1, 431/2, 431/3, 431/16, 432/1,
437/4, 437/17, 437/35, 437/36, 437/37, 437/39, 438/26, 442/4,
442/6, 442/7, 442/18, 442/21, 443/23, 443/41, 443/43, 448/15,
448/17, 448/19, 448/21, 448/22, 448/23, 448/24, 448/25
och 448/26 i 13 stadsdelen (Främre Tölö),
 gatu-, park-, och järnvägsområde samt underjordiska utrymmen
på tomterna 463/1, 463/2, 463/3, 463/4, 463/5, 463/6, 463/8,
463/13, 464/4, 464/15, 464/19, 468/1, 468/2, 468/3, 470/1,
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470/2, 470/4, 470/5, 470/6, 472/3, 473/3, 473/5, 473/8, 473/61,
473/63, 473/65, 473/67, 473/69, 474/1, 474/2, 474/9, 474/34,
474/59, 477/3, 477/5, 477/16, 477/32, 477/34, 477/36, 477/58,
477/60, 478/5, 478/7, 478/56, 479/5, 479/52, 514/3, 515/1
och 524/1 i 14 stadsdelen (Bortre Tölö),
 järnvägs- och gatuområde i 17 stadsdelen (Böle).
Behandling
Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom
redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen under diskussionen hade
föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny
beredning utgående från att ytterligare alternativ utreds.
Ordföranden konstaterade att ledamoten Yrjö Hakanens förslag om
återremiss inte hade understötts, varvid det förföll.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi
Jukka Tarkkala, projektipäällikkö, telefon: 310 37302
jukka.tarkkala(a)hel.fi
Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor
1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12290 kartta, päivätty
18.11.2014, muutettu 19.5.2015
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12290 selostus, päivätty
18.11.2014, muutettu 19.5.2015, päivitetty Kslk:n 19.5.2015 päätöksen
mukaiseksi
Tehdyt muutokset, päivitetty Kslk:n 19.5.2015 päätöksen mukaiseksi
Tilastotiedot
Havainnekuva, 18.11.2014
Kaupunkiympäristössä näkyvät muutokset (korjattu 10.6.2015)
Vuorovaikutusraportti 18.11.2014 liitteineen, täydennetty 19.5.2015
Viranomaisneuvottelun 25.3.2013 muistio
Osa päätöshistoriaa

2
3
4
5
6
7
8
9

Sökande av ändring
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Utdrag
Utdrag
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Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Helen Sähköverkko Oy
Helen Oy
Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä
Helsingin seudun
ympäristöpalvelutkuntayhtymä/Vesihuolto
Liikennevirasto
Puolustusvoimat
Eduskunta
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Sammandrag
Centrumslingan som kopplar ihop stambanan och kustbanan är under
planering i Helsingfors innerstad söder om Böle.
Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga centrumslingan, dess
underjordiska järnvägsstationer och de avsnitt som är nödvändiga för
att koppla ihop centrumslingan med stambanan i enlighet med
Trafikverkets översiktsplan och de preciserande planerna. Enligt
översiktsplanen blir centrumslingan ca 8 km lång och 6 km av banan
kommer att byggas i tunnel.
Detaljplaneområdet omfattar en del av stambanan söder om Böle och
spåravsnitt som löper under jord i form av en ögla genom stationer i
Hagnäs, centrum och Tölö. Dessutom ingår de nödvändiga vertikala
förbindelsena för tunneln och stationerna i detaljplanen.
Detaljplaneområdet omfattar 57 ha. Det underjordiska järnvägsområdet
omfattar 42,5 ha.
Syftet med detaljplaneändringen är att säkerställa förutsättningarna för
järnvägstrafikens driftsäkerhet och utveckling och skapa
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byggförutsättningar för ett effektivt och funktionellt järnvägssystem som
ökar innerstadens livskraft, trivsel och tillgänglighet, förkortar
resetiderna, möjliggör ökad tågtrafik också i ett större område än
Helsingfors och utvidgar järnvägens driftområde i innerstaden.
I detaljplanen fastställs utrymmesreserveringarna för centrumslingans
underjordiska tunnlar och ovanjordiska områden med skyddszoner.
Samtidigt har tunnlarnas, de tekniska lokalernas, stationernas,
ingångarnas, de vertikala schaktens och konstruktionernas läge i
förhållande till grannfastigheterna, närmiljön och markytan fastställts.
I projektet för centrumslingan har bedömning av miljökonsekvenser
tillämpats. Bedömningen utfördes samtidigt som översiktsplaneringen
åren 2010–2011. Trafikverket godkände översiktsplanen genom sitt
beslut år 2012.
Centrumslingan ingår i ett avtal mellan staten och
huvudstadsregionens kommuner om stödande av stora infraprojekt och
främjande av bostadsproduktionen som undertecknades år 2014. I
Helsingforsregionens trafiksystemplan HLJ 2015 ingår projektet i
projekten för utveckling av infrastrukturen 2016–2025.
Byggandet av centrumslingan förutsätter att staten fattar ett byggbeslut
och att en järnvägsplan utarbetas i enlighet med banlagen.
Föredragandens motiveringar
Detaljplaneändringen stämmer överens med de riksomfattande målen
för områdesanvändningen, Generalplan 2002 med rättsverkan och den
underjordiska generalplanen med rättsverkan, och främjar att stadens
strategiska mål uppnås i enlighet med stadsfullmäktiges beslut. Det
normativa läge för en bana för regional trafik och de områden som är
viktiga med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården som är
betecknade i landskapsplanen har beaktats under beredningen.
Utgångspunkterna för och motiveringarna till detaljplanen framgår mer i
detalj av den bifogade beskrivningen.
Syftet med detaljplaneändringen är att säkerställa förutsättningarna för
järnvägstrafikens driftsäkerhet och utveckling, skapa
byggförutsättningar för ett effektivt och funktionellt järnvägssystem som
ökar innerstadens livskraft, trivsel och tillgänglighet, förkortar
resetiderna, möjliggör ökad tågtrafik också i ett större område än
Helsingfors och utvidgar driftområdet för järnvägen i innerstaden.
Detaljplanen har utarbetats på basis av Trafikverkets översiktsplan för
centrumslingan och de preciserande planerna.
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I detaljplanen fastställs utrymmesreserveringarna för centrumslingans
underjordiska tunnlar och ovanjordiska områden med skyddszoner.
Samtidigt har tunnlarnas, de tekniska lokalernas, stationernas,
ingångarnas, de vertikala schaktens och konstruktionernas läge i
förhållande till grannfastigheterna, närmiljön och markytan fastställts.
Dessutom har följande justeringar gjorts i namnskicket i detaljplanen:
genom stadsstyrelsens beslut har Fartvägen (Vauhtitie) som redan
tidigare fått sitt namn betecknats och Stallgatan (Tallikatu) strukits i
detaljplanen till följd av omreglerade gator. På Stallgatans plats har det
planerats en cykelväg, som senare ska få namnet Norra banan.
Centrumslingan och dess järnvägsstationer
Centrumslingan blir en ca 8 km lång bana i form av en ögla i
innerstaden söder om Böle. Sammanlagt 6 km av banan byggs i tunnel.
Det underjordiska järnvägsavsnittet består av två parallella tunnlar och
en service- och räddningstunnel vid dessa.
Utkasten till trafikplanerna för centrumslingan, översiktskartorna och
längdsnitten för banan och arkitektplanerna för järnvägsstationerna har
fogats till detaljplanebeskrivningen.
Den underjordiska järnvägen och dess tre järnvägsstationer under jord
används för trafiken på stadsbanan men det är inte möjligt att använda
banan för fjärr- eller godstrafik.
Tunnlarnas mynningar, järnvägsbroar och avsnitten ovan jord byggs vid
huvudbanan i områdena Djurgården och Alpparken.
Nya stationer har planerats vid Tölötorg, i centrum mellan Kampen och
järnvägsstationen och väster om Hagnäs metrostation.
Centrumslingan medför inga omedelbara behov att ändra Böle station.
Stationens användarvolym kommer dock att öka, vilket innebär att
förbindelserna mellan plattformarna och den omgivande
markanvändningen ska förbättras. Projektet Tripla som är under arbete
har samma målsättningar. Användarvolymen på Helsingfors
centralstation kommer avsevärt att minska eftersom bara fjärrtrafiken
och närtåg som trafikerar på längre avstånd såsom till Kyrkslätt,
Riihimäki och Lahtis kommer att använda stationen. Av de nuvarande
användarna kommer ca ¾ att övergå till innerstadens nya stationer i
Tölö, centrum och Hagnäs.
Tölö järnvägsstation byggs i ett centralt läge vid kvartersområden och
kollektivtrafik och med tanke på stora evenemang för allmänheten. I
området finns också offentlig och kommersiell service, såsom operan,
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ett sjukhus och stora hotell. Stationen har två huvudingångar. I området
för Mannerheimvägen, Helsingegatan och Paavo Nurmis stig finns
Paavo Nurmis ingång som används under de evenemang för
allmänheten som ordnas i området och tjänar övrig kollektivtrafik och
de näraliggande kvarteren. Hissförbindelser som kompletterar
huvudingången anges i detaljplanen vid operan och i den nuvarande
byggnaden vid Runebergsgatan 60. Stationens andra huvudingång
byggs vid Tölötorg som är ett av de centralaste lägena i Bortre Tölö.
Vid den här ingången är det möjligt att bygga förbindelser till Tölö
metrostation eller spårvägen vid Topeliusgatan om man senare
kommer fram till att bygga dessa.
Den nya underjordiska järnvägsstationen i centrum har ett bra läge
med tanke på den offentliga och kommersiella servicen och
kollektivtrafiken. Plattformen under jord har planerats vid köpcentret
Kampen, hotellfastigheten vid Simonsplan, Glaspalatset och köpcentret
Forum. Stationens västra huvudingång byggs mellan köpcentret
Kampen och hotellfastigheten vid Simonsplan. Utöver dessa fastigheter
får man smidiga förbindelser till Urho Kekkonens gata och kvarteren vid
gatan, Narinken, metron och bussterminalerna för när- och fjärrtrafik.
De nuvarande underjordiska utrymmena i området begränsar i viss
mån möjligheterna till nya förbindelser och därför förläggs till exempel
stora hissar till området mellan Kampen och Glaspalatset, vid den
gamla busstationens södra gavel.
Det har planerats direkta förbindelser under jord från stationens östra
del till plattformen på Järnvägstorgets metrostation, till västra ändan av
Stationstunneln och till nedersta källarvåningen i köpcentret Forum.
Man kom fram till att beteckna ingången till Tresmedersplatsen inne i
varuhuset Stockmann i Mannerheimvägens och Alexandersgatans
korsning. Som alternativa lösningar har också en separat ingång vid
den öppna platsen och lägen i Helsingfors universitets studentkårs
fastighet och Tallbergs affärsfastighet granskats.
Hagnäs järnvägsstation byggs väster om metrostationen.
Metrostationens nuvarande ingångar tjänar även järnvägsstationen.
Det kommer att bli mycket populärt att byta från tåget till metron och
man har strävat att hitta de bästa lägena för korridorer och rulltrappor
för att göra trafiken så smidig som möjligt.
Omstigningsförbindelserna ska ha stor kapacitet och god tolerans för
störningar. Det är nödvändigt att bygga en ny hiss i stationens norra
ända. Enligt förslaget byggs hissen i den nuvarande byggnaden för
verksamhetslokaler vid ingången till metron. En ny ingång byggs i norra
delen av Hagnäs varuhus i hörnet av Broholmsgatan och
Paasivuorigatan i stationens södra ända. Man har i planeringen också
berett sig på en gångförbindelse i riktningen mot Hagnäs torgparkering.
Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

11/2015

318 (418)

Kaj/17
17.06.2015

Centrumslingan avviker från Västmetron och Ringbanan i fråga om
järnvägens och stationernas underhåll och räddningsarrangemang.
Eftersom centrumslingan anläggs i ett redan bebyggt område blir
körtunnlarna för stationsbyggande och räddningsverksamhet långa.
Järnvägen har många tekniska system som ska fungera tillförlitligt. De
stora underjordiska stationerna kräver mycket husteknik som inte kan
förläggas till byggnader ovan jord. Centrumslingan kommer att ha ett
stort passagerarantal och därför ska även nödutgångarna för
undantagssituationer vara breda. Dessa behov har beaktats så att
körtunnlarna har planerats som tunnlar för både underhåll och
räddningsverksamhet under driftstiden. De har betecknats i närheten
av järnvägstunnlarna och mellan de olika tunnlarna byggs
förbindelsekorridorer med 150 meters mellanrum. I stationsområdena
kan en del av banans tekniska system byggas i samband med serviceoch räddningskorridoren. En stor del av underhållet kan genomföras
när banan är i drift och underhållsobjekten kan nås med sedvanliga
fordon. I undantagssituationer är det möjligt att använda service- och
räddningstunneln som en nödutgång och för räddningsverksamhet.
Arrangemangen ovan har också lett till att de breda nödutgångar till
bl.a. Glaspalatsplatsen och Banan som anges i översiktsplanen för
centrumslingan inte längre är nödvändiga.
Konsekvenser av detaljplaneändringen för stadsmiljön och byggandet under jord
I detaljplanen reserveras en 70–120 meter bred zon under jord för
centrumslingan. Detaljplaneområdet har 186 tomter och ca 250
fastigheter, i vilkas område detaljplaneändringen begränsar
möjligheterna att bygga till exempel jordvärmebrunnar under jord i
framtiden.
Konsekvenserna av detaljplaneändringen för den byggda miljön har
granskats brett i detaljplanebeskrivningen och illustrationerna i
beskrivningens bilagematerial.
De största ändringarna i stadsmiljön anges i den bifogade
sammanställningen (bilaga 6).
De viktigaste ändringarna gäller Fartvägen i östra delen av Djurgården
och området öster om banan i Alpparken där mynningarna för
järnvägstunnlarna kommer att finnas. Järnvägs-, gatu- och
parkområdena i de ovannämnda områdena kommer att genomgå flera
arrangemang men de funktionella principerna för områdena kommer
inte att ändras. Över Fartvägen byggs en järnvägsbro som slutar vid
tunnelns mynning. I södra ändan av parkeringsområdet byggs en
körtunnel med en förbindelse till service- och räddningstunneln för
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centrumslingan och eventuella andra underjordiska utrymmen i
området.
I Alpparkens västra kant genomförs arrangemang för järnvägstunnelns
mynning, bl.a. Norra banan får en ny sträckning mellan Tivolivägen och
skolorna i Djurgården. Vid Banan och järnvägen byggs ett nytt
rökventilationsschakt för service- och räddningstunneln. Schaktet är
mindre märkbart intill bergsnittet än ett separat schakttorn.
Den nuvarande tunnelmynningen i Diakoniparken förbättras för serviceoch räddningstunneln. Enligt nuvarande uppgifter är det
bredvidliggande ventilationsschaktet inte nödvändigt för centrumslingan
men reserveringen har lämnats i detaljplanen.
I södra delen av planeringsområdet för centrumslingan finns ett stort
antal objekt som är synliga i stadsmiljön men objekten är av mindre
volym. Objekten ligger i närheten av de nya järnvägsstationerna. Under
byggarbetena kommer antalet objekt att vara större. I stadsträdgårdens
område ska en del av funktionerna flyttas annanstans under tiden för
byggarbetena och förutsättningarna för övrig verksamhet blir också
avsevärt sämre.
Paavo Nurmi-ingången till Tölö station byggs i det nuvarande
rekreationsområdet vid Paavo Nurmis stig söder om sporthallen.
Området har goda förbindelser till spårvagnarna och bussarna på
Mannerheimvägen, Helsingegatan och Runebergsgatan. Man har
också förberett sig på en separat hissförbindelse vid operan. Väster om
Mannerheimvägen har man också förberett sig på att bygga en hiss i
den nuvarande byggnaden.
Ingången vid Tölötorg byggs intill spårvägs- och busshållplatserna vid
Runebergsgatan. I östra delen av torget anges en liten byggnad med
nödutgångstrappor och hissar. Det är möjligt att bygga en underjordisk
tunnel från stationen till området vid Sandels byggnad på andra sidan
Runebergsgatan.
Det finns flera tekniska schakt i anslutning till Tölö järnvägsstation. Intill
Tölö elstation i kanten av Tölö sjukhus servicegård finns ett stort
rökventilationsschakt. Ett annat rökventilationsschakt har betecknats i
gatuområdets kant vid Tölögatan 30. I östra kanten av skvären vid
Stengårdsgatan byggs ett nytt ventilationsschakt i två delar vid hotellets
nuvarande schakt. Tekniska schakt byggs också i anslutning till
stationens ingångar.
Den västligaste ingången till stationen i centrum byggs mellan
köpcentret Kampen och hotellfastigheten vid Simonsplan. Läget är bra
men trångt och förutsätter invecklade arrangemang. Hissar förläggs till
Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

11/2015

320 (418)

Kaj/17
17.06.2015

den gamla busstationens södra gavel vid Narinken och därifrån
kommer man också till Glaspalatsplatsen. I detaljplanen finns en
reservering för en rulltrappa och en ingångsbyggnad på
Glaspalatsplatsen men dessa ingår inte i järnvägsplanen.
De övriga ingångarna till stationen i centrum syns inte som separata
objekt i stadsmiljön. Enligt förslaget kommer underjordiska förbindelser
att byggas till Järnvägstorgets metrostation, Stationstunneln och
köpcentret Forum. Ingången på Tresmedersplatsen anges i hörnet av
varuhuset Stockmann.
Rökventilationsschakten vid stationen i centrum leds till Banans södra
vägg och Simonsskvärens kant, vid parkeringsanläggningens ramp.
Rökventilationskonstruktionerna i skvären byggs i flera byggdelar i
syfte att minska konstruktionens massiva karaktär. I norra kanten av
skvären byggs ett ventilationsschakt vid det befintliga schaktet.
Körtunneln till stationen i centrum och till service- och räddningstunneln
har betecknats på Brobergskajen. Här finns redan en tidigare planlagd
körförbindelse. Förbindelsen är särskilt viktig för byggandet av
centrumslingan. Vid behov kan man senare avstå från den eftersom en
ersättande förbindelse kan anvisas för servicen och
räddningsverksamheten.
Ingångarna till Hagnäs järnvägsstation byggs i befintliga byggnader och
metroförbindelser. Rökventilations- och ventilationsschakten är nya,
stora och synliga objekt i stadsbilden. Det sydligare schaktet byggs i
Paasivuoriskvärens östra del. Schaktet längre i norr byggs i ett
bergområde öster om Berghälls hälsostation. Hissarna till
centrumslingan förläggs till samma byggnad som den nuvarande
ingången till metron vid Andra linjen.
Konsekvenserna av centrumslingan för trafikarrangemangen och stadsstrukturen
De nuvarande huvudtrafiknäten byggs upp genom att bygga
centrumslingan. Byggandet av centrumslingan följer trafiksystemplanen
för Helsingforsregionen.
Byggandet av centrumslingan främjar utvecklingen av
Helsingforsregionen som ett internationellt konkurrenskraftigt
huvudcentrum på hela landets nivå och ett europeiskt
områdescentrum. Helsingforsregionen ligger i korsningen av två
trafikkorridorer i kärnnätverket för Transeuropeiska nätverk för
transporter (TEN-T). Centrumslingan kompletterar och effektiviserar
samverkan hos de transeuropeiska trafikkorridorerna i kärnnätverket.
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Den centrala nyttan av centrumslingan är att nätet för spårtrafik
förstärks och tillgängligheten förbättras vid järnvägarna och på
Helsingforsudden, vilket främjar möjligheterna att uppnå en enhetligare
samhällsstruktur som stöder sig på spårtrafiken.
Centrumslingan förbättrar kollektivtrafikens funktionsförutsättningar och
frigör plattformsutrymme på Helsingfors centralstation. Förbindelserna
till övriga kollektivtrafiksystem har beaktats i planeringen av de nya
stationerna. Stationerna har planerats så smidiga och tillgängliga som
möjligt med tanke på gångförbindelserna och infartsparkering för cyklar
har planerats på stationerna.
Tillsammans med de nuvarande stadsbanorna och Ringbanan utvidgar
centrumslingan omfattningen av området för ett linjenät med täta
turintervaller. Trafiken på stadsbanorna separeras från järnvägarna för
fjärr- och regionaltrafik för att undvika att störningssituationer
ackumulerar lika lätt som i nuläget. Antalet knutpunkter för
järnvägstrafik och övrig kollektivtrafik ökar, kollektivtrafiknätet och
tillgängligheten förbättras och restiderna förkortas. Det blir möjligt att
öka antalet regionaltågs- och fjärrtågsturer och de spår som blir
oanvända i kanterna gör det lättare att hantera undantagssituationer.
Eventuellt byggande av en andra metrolinje och en metrostation vid
Tölötorg har också beaktats i planeringen av centrumslingan genom
utrymmesreserveringar.
De trafikmässiga och områdesekonomiska effekterna av
centrumslingan granskas närmare i detaljplanebeskrivningen.
Byggkostnaderna för centrumslingan
Byggkostnaderna för projektet centrumslingan uppgår till 956 miljoner
euro exklusive mervärdesskatt (jordbyggnadskostnadsindex 152, 2005
= 100). Staden och staten kommer senare sinsemellan överens om
kostnadsfördelningen. Kostnaderna för planeringen åren 2012–2016
beräknas uppgå till 40 miljoner euro. Helsingfors stad ansvarar för en
andel på 17 % av planeringskostnaderna. Europeiska unionen har
beviljat delfinansiering för järnvägsplanerna och -utredningarna till
utgången av understödsperioden som slutar år 2014.
Europeiska unionen har år 2012 beviljat delfinansiering på 4,5 miljoner
euro inom ramen för TEN-T för järnvägsplanerna och
markutredningarna för centrumslingan. För byggplaneringen och första
understödsperioden för byggandet har man planerat söka
finansieringsstöd hos Europeiska unionens nya finansieringsinstrument
Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility
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CEF) som implementerades för att utveckla det transeuropeiska
trafiknätet.
Hur detaljplaneändringen förverkligas
Centrumslingan ingår i ett avtal mellan staten och
huvudstadsregionens kommuner om stödande av stora infraprojekt och
främjande av bostadsproduktionen som undertecknades år 2014.
Kommunerna har i avtalet förbundit sig att åren 2016–2019 öka antalet
detaljplaner med ca 25 % jämfört med den gällande målsatta nivån
med den förutsättningen att staten uppfyller sin del av avtalet bland
annat genom att delta i finansieringen av centrumslingan. Avtalet
kompletterar avsiktsförklaringen mellan staten och kommunerna om
markanvändning, boende och trafik (MBT 2012–2015) och utgör grund
för en överenskommelse om MBT-frågorna åren 2016–2019.
I Huvudstadsregionens trafiksystemplan HLJ 2015 ingår projektet i
planerna för utveckling av infrastrukturen 2016–2025.
Trafikverket beslutar om byggandet av centrumslingan och riksdagen
om finansieringen. Vid behov fattar de övriga parterna i projektet sina
egna beslut om byggandet. Förutsättningen för projektet är en
järnvägsplan i enlighet med banlagen. Planen får inte vara i strid med
den gällande detaljplanen. Detaljplaneändringen för centrumslingan
skapar därigenom förutsättningar för att centrumslingan kan
förverkligas. Järnvägsplanen kan godkännas när detaljplanen har
vunnit laga kraft.
Byggandet förutsätter dessutom bygglovsförfarande i enlighet med
markanvändnings- och bygglagen och tillstånd i enlighet med
miljöskyddslagen och vattenlagen. Byggarbetena beräknas ta ca 7 år.
Trafikverket skaffar äganderätten eller nyttjanderätten till de
järnvägsområden under eller ovan jord som är nödvändiga för projektet
genom inlösningsförfarandet i järnvägslagen.
Staden äger tomter och allmänna områden i influensområdet för
detaljplanen. En del av tomterna har utarrenderats genom långfristiga
arrendeavtal som vid behov kommer att kompletteras och ändras med
servitutsliknande villkor eller andra villkor som gäller centrumslingan.
Planeringsfaser och växelverkan
Planläggningen inleddes på stadens initiativ.
Intressenterna underrättades om att frågan om en detaljplaneändring
blivit väckt genom en skrivelse från stadsplaneringskontorets
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detaljplaneavdelning. Samtidigt med skrivelsen fick de ett program för
deltagande och bedömning (daterad 10.8.2012).
Deltagandet och växelverkan ordnades i enlighet med programmet för
deltagande och bedömning. Under beredningen ordnades fem
informationsmöten för allmänheten och beredningsmaterialet hölls
framlagt också på Tölö, Böle och Berghälls bibliotek.
I projektet för centrumslingan har bedömning av miljökonsekvenser
tillämpats. Bedömningen utfördes samtidigt som översiktsplaneringen
åren 2010–2011. Trafikverket godkände översiktsplanen genom sitt
beslut år 2012.
Myndighetssamarbete
I anslutning till beredningen av detaljplaneändringen har
myndighetssamarbete bedrivits i stor omfattning med stadens
förvaltningar, affärsverk och samkommuner och andra
sakkunnigmyndigheter såsom Museiverket, Trafikverket,
kommunikationsministeriet, trafiksäkerhetsverket Trafi,
säkerhetsteknikcentralen Tukes, staben för Södra Finlands militärlän,
polisinrättningen i Helsingfors härad samt kommunerna i
Helsingforsregionen, Nylands förbund, riksdagens kansli,
Senatfastigheter, Helsingfors församlingar, Stadionstiftelsen,
Helsingfors universitet, Stiftelsen Barnens Dag, Nationaloperan och
VR-Group Ab.
Myndigheternas ställningstaganden gällde planeringsområdets
kulturhistoriska värde, antalet grönområden, områdesstrukturer,
konsekvenserna av detaljplanen i den byggda gatu- och parkmiljön,
olägenheterna från bygg- och schaktningsarbetena, konsekvenserna
och informationen, höjningen av havsytan, planerna för
vattenförsörjning och flyttning av ledningar, konst i området, det
närmare innehållet i detaljplanebeteckningarna, brand- och
räddningssäkerheten och verksamhetsförutsättningarna för
stadsträdgården.
De frågor som myndigheterna tagit upp har beaktats i mån av möjlighet
i den fortsatta planeringen och beredningen av förslaget till detaljplan.
I samband med beredningen av detaljplanen har
myndighetsförhandlingar ordnats 25.3.2013 i enlighet med 66 § i
markanvändnings- och bygglagen. Promemorian från mötet finns som
bilaga. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har ansett att det
inte är behövligt att ordna nya myndighetsförhandlingar.
Åsikter
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I anslutning till beredningen av detaljplaneändringen fick
detaljplaneavdelningen 43 skrivelser med åsikter om programmet för
deltagande och bedömning eller utkastet till detaljplaneändring.
Dessutom framfördes det muntliga åsikter vid diskussionsmötet och per
telefon.
Åsikterna om detaljplaneutkastet gällde planerna från
översiktsplansfasen, grunderna för det valda alternativet, förslag till
förbättring av den nuvarande planen, tillräckligheten av
miljökonsekvensbedömningen, trafiken, miljöstörningarna under
byggarbetena och driftstiden, kostnaderna och växelverkan.
Åsikterna har beaktats i planläggningen i mån av möjlighet i den
fortsatta planeringen och beredningen av förslaget till detaljplan.
I den bifogade rapporten om växelverkan anges myndigheternas
ställningstaganden och åsikterna i sammandrag och genmälena till
dessa mer i detalj. En promemoria från diskussionsmötet har fogats till
rapporten.
Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt
19.12.2014–26.1.2015.
Anmärkningar och markägarnas ställningstaganden
Fyra anmärkningar gjordes mot förslaget och sex skrivelser kom in. De
markägare vars markområden kommer att ha förbindelser från
centrumslingan till markytan bads att lämna in sina ställningstaganden
om förslaget. Sammanlagt åtta sådana ställningstaganden kom in.
I en av anmärkningarna föreslår en privatperson en omfattande ändring
i järnvägssystemet på avsnittet från Ilmala och Kottby stationer söderut
ända till centrum och att Ilmala bangård och depå ska omdisponeras.
I anmärkningarna från fastighetsägare och innehavare av
parkeringsanläggningar framförs oro över det korta avståndet mellan
nya och befintliga bergutrymmen, underjordiska utrymmesreserveringar
och särskilt de stora olägenheterna under byggtiden och den
ekonomiska förlusten som de orsakar för företagsverksamheten.
Anmärkningarna har beaktats i planläggningen så att reserveringarna
för bergutrymmen har preciserats i detaljplanen. Ändringarna i förslaget
till detaljplaneändring är förtecknade i bilagan Tehdyt muutokset.
Skrivelser
I skrivelserna från innehavare till parkeringsanläggningar och
affärsfastigheter framförs oro över det korta avståndet mellan nya och
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befintliga bergutrymmen, underjordiska utrymmesreserveringar och
särskilt de stora olägenheterna under byggtiden och den ekonomiska
förlusten som de orsakar för företagsverksamheten. Stadionstiftelsen
är likaså orolig för sammanfogningen av konstruktionerna. I två av
skrivelserna anses projektet som positivt för områdets livskraft.
I en av skrivelserna ansåg avsändaren att ingångarna till
centrumslingans station i centrum har betecknats på ett sätt som
minskar fotgängarströmmarna i Citypassagen väsentligt. Avsändaren
skulle ha velat få en begäran om utlåtande om detaljplanen men
önskade inte att få något genmäle från stadsplaneringsnämnden till de
punkter som togs upp i skrivelsen.
Utlåtanden
Fastighetsnämnden, räddningsnämnden, byggnadstillsynsverket,
direktionen för konstmuseet, nämnden för allmänna arbeten,
miljöcentralen, direktionen för stadsmuseet, direktionen för affärsverket
Helsingfors stads trafikverk, nämnden för tekniska tjänster, social- och
hälsovårdsverket, riksdagens kansli, samkommunen
Helsingforsregionens trafik, vattenförsörjningen vid samkommunen
Helsingforsregionens miljötjänster, Helen Ab, Helen Elnät Ab,
Trafikverket, Försvarsmakten och Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Nyland gav utlåtande om förslaget.
I utlåtandet från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
konstateras det att kulturobjekten och de värdefulla byggnaderna har
bra beaktats förslaget till detaljplan. Vissa fasadlösningar ska noggrant
övervägas i byggfasen. I utlåtandet påminner man om att eventuella
havsvatten-, dagvatten- och rörbrottsöversvämningar ska beaktas i all
konstruktionsplanering. Bullret och stombullret och konsekvenserna för
naturen har beaktats i planeringen i tillräckligt stor omfattning.
Detaljplanen främjar verkställandet av det riksomfattande målet för
områdesanvändningen att bygga upp ett kollektivtrafiksystem som
stöder sig på spårtrafiken. Projektet är dessutom viktigt för utvecklingen
av spårtrafiken i ett större område än bara Helsingfors.
I de övriga utlåtandena tar man ställning till frågor som tagits upp redan
i ställningstagandena framförda under beredningen av detaljplanen. Till
vissa delar har de också lett till att detaljplanebeteckningar och bestämmelser har justerats. I flera utlåtanden konstaterade man att det
finns värdefulla objekt i området, att byggarbetena i projektet orsakar
stora störningar eller olägenheter för de nuvarande funktionerna i
området och att man ska bedriva aktiv informationsverksamhet och
samarbete med olika parter i samband med byggarbetena. I en
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detaljplanebestämmelse har det reserverats möjlighet för stadsmuseet
att ge utlåtande om planerna för den byggda kulturmiljön.
I räddningsverkets och Trafikverkets utlåtanden konstaterar man att
utrymmesreserveringarna i detaljplanen är snäva särskilt med tanke på
att när planerna ytterligare preciseras kommer utrymmesbehoven och
de funktionella arrangemangen i planerna att ändras. Tillräckliga
utrymmesreserveringar betonas även i byggnadstillsynsverkets
utlåtande. I räddningsverkets och affärsverket trafikverkets utlåtanden
påminner man också om att passagerarantalet inom den underjordiska
kollektivtrafiken kommer att öka, vilket påverkar lokalernas
funktionalitet och säkerhet. Detaljplanebestämmelserna har
kompletterats med ett krav om att de underjordiska utrymmena ska
förses med adresser.
Trafikverket har gett ett utförligt och detaljerat utlåtande i vilken man
framhäver behovet av tillräckligt stora utrymmen och smidigheten att
göra små ändringar i planen. Det anges i utlåtandet att detaljplanen har
gjorts för snäv och att den delvis inte ens täcker alla lokalbehov för de
konstruktioner som man redan har kännedom om. Större rymlighet är
nödvändig också därför att man ännu inte har kännedom om alla
myndighetskrav. De underjordiska utrymmena i detaljplanen ska
dimensioneras så att man inte behöver avvika från detaljplanen och att
detaljplanen inte leder till större byggvolym än nödvändigt. Det ska
anges färre mått i detaljplanebestämmelserna. Det anses som
motiverat att förlägga nya ingångar till allmänna områden och färre i
nuvarande byggnader. Dessutom anges det tiotals justeringsbehov i
utlåtandet och bilagorna.
Utlåtandena har beaktats så att förslaget till detaljplan har justerats i
fråga om beteckningarna och områdesreserveringarna. Ändringarna
och justeringarna är förtecknade i bilagan Tehdyt muutokset.
I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna, skrivelserna och
utlåtandena i sammandrag och genmälena till dessa mer i detalj.
Växelverkan efter framläggandet
Efter framläggandet har beredningen av järnvägsplanen för
centrumslingan fortskridit. Planerna har preciserats, vilket har medfört
ändringar i många delar av detaljplanen. Detaljplaneområdet har gjorts
något större. Detaljplanebeteckningarna och områdesreserveringarna
har preciserats i viss mån. Ändringarna anges i en bilaga.
Detaljplanebeskrivningen har justerats med anledning av utlåtandena,
anmärkningarna och de preciserade planerna.
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Efter framläggandet begärde man utlåtande av de intressenter vilkas
områden justeringarna i förslaget till detaljplan gäller. I utlåtandena
fästes det uppmärksamhet vid konsekvenserna för fastigheterna.
I rapporten om växelverkan anges utlåtandena i sammandrag och
genmälena till dessa mer i detalj.
Detaljplaneändringen höjer inte avsevärt byggrätten på tomterna och
därför behöver man inte föra markpolitiska underhandlingar i enlighet
med stadsstyrelsens markpolitiska beslut 9.2.2004.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi
Jukka Tarkkala, projektipäällikkö, telefon: 310 37302
jukka.tarkkala(a)hel.fi
Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi
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Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12290 kartta, päivätty
18.11.2014, muutettu 19.5.2015
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12290 selostus, päivätty
18.11.2014, muutettu 19.5.2015, päivitetty Kslk:n 19.5.2015 päätöksen
mukaiseksi
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Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä
1. kaupunginosan Kruununhaka maanalaisia tiloja tonteilla 45/4, 45/5,
45/12,
2. kaupunginosan Kluuvi maanalaisia tiloja tonteilla 37/9, 37/14, 37/15,
37/18, 37/19, 37/20, 37/21, 37/23, 42/5, 97/1, 97/3, 97/6, 2002/2,
2002/3, 2002/4, 2002/5, 2002/6, 2002/7, 2002/10, 2002/11, 2007/1,
2096/9, 2096/10, 2096/32, 2099/13,
4. kaupunginosan Kamppi maanalaisia tiloja tonteilla 213/13, 217/1,
217/3, 217/4, 64/2, 64/24, 194/1, 4007/6, 4007/7, 4007/8, 4008/1,
4010, 4011/1, 4012/1, 4212/1,
11. kaupunginosan Kallio maanalaisia tiloja tonteilla 297/1, 297/2,
297/5, 297/10, 297/12, 11299/1, 11299/2, 11299/3, 11299/4, 11299/5,
11299/10, 11299/12, 11001/5, 304/3, 307/1, 307/7, 307/11, 307/12,
307/13, 307/14, 307/15, 307/16, 308/7, 308/18, 308/20, 11309/28,
11309/30, 11309/31, 11309/32, 11310/33, 11310/34, 11310/35,
11310/36, 11314/17, 11315/19, 11315/21, 11315/23, 11315/25,
11315/27, 11316/1, 11316/4, 11316/29,11316/33, 11317/35, 11317/37,
11363/3,
12. kaupunginosan Alppiharju katu-, puisto- ja rautatiealuetta, tontteja
392/2, 392/8, 392/22 sekä maanalaisia tiloja tontilla 357/10,
13. kaupunginosan Etu-Töölö maanalaisia tiloja tonteilla 410/13,
410/15, 410/17, 410/19, 410/56, 412/1, 412/3, 412/6, 412/8, 412/22,
415/4, 419/2, 419/26, 427/2, 428/1, 431/1, 431/2, 431/3, 431/16, 432/1,
437/4, 437/17, 437/35, 437/36, 437/37, 437/39, 438/26, 442/4, 442/6,
442/7, 442/18, 442/21, 443/23, 443/41, 443/43, 448/15, 448/17,
448/19, 448/21, 448/22, 448/23, 448/24, 448/25, 448/26,
14. kaupunginosan Taka-Töölö katu-, puisto- ja rautatiealuetta sekä
maanalaisia tiloja tonteilla 463/1, 463/2, 463/3, 463/4, 463/5, 463/6,
463/8, 463/13, 464/4, 464/15, 464/19, 468/1, 468/2, 468/3, 470/1,
470/2, 470/4, 470/5, 470/6, 472/3, 473/3, 473/5, 473/8, 473/61, 473/63,
473/65, 473/67, 473/69, 474/1, 474/2, 474/9, 474/34, 474/59, 477/3,
477/5, 477/16, 477/32, 477/34, 477/36, 477/58, 477/60, 478/5, 478/7,
478/56, 479/5, 479/52, 514/3, 515/1, 524/1,
17. kaupunginosan Pasila rautatie- ja katualuetta
sekä näiden kaupunginosien alueilla katu-, puisto- ja vesialueilla olevia
maanalaisia tiloja koskevan asemakaavan muutosehdotuksen
18.11.2014 päivätyn ja 19.5.2015 muutetun piirustuksen nro 12290
mukaisena ja kaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
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apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi
Jukka Tarkkala, projektipäällikkö, puhelin: 310 37302
jukka.tarkkala(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.05.2015 § 155
HEL 2012-010853 T 10 03 03

Ksv 3861_1, rautatiealue Pasilan eteläpuolella, Alppipuisto ja Eläintarha sekä maanalainen alue
Alppiharjussa, Kalliossa, Kruunuhaassa, Kluuvissa, Kampissa, Etu-Töölössä ja Taka-Töölössä,
karttalehdet G3, G4 ja H3

Esitys
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle
esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti
 18.11.2014 päivätyn ja 19.5.2015 muutetun
1. kaupunginosan Kruununhaka maanalaisia tiloja tonteilla 45/4,
45/5, 45/12,
2. kaupunginosan Kluuvi maanalaisia tiloja tonteilla 37/9, 37/14,
37/15, 37/18, 37/19, 37/20, 37/21, 37/23, 42/5, 97/1, 97/3, 97/6,
2002/2, 2002/3, 2002/4, 2002/5, 2002/6, 2002/7, 2002/10,
2002/11, 2007/1, 2096/9, 2096/10, 2096/32, 2099/13,
4. kaupunginosan Kamppi maanalaisia tiloja tonteilla 213/13,
217/1, 217/3, 217/4, 64/2, 64/24, 194/1, 4007/6, 4007/7, 4007/8,
4008/1, 4010, 4011/1, 4012/1, 4212/1,
11. kaupunginosan Kallio maanalaisia tiloja tonteilla 297/1,
297/2, 297/5, 297/10, 297/12, 11299/1, 11299/2, 11299/3,
11299/4, 11299/5, 11299/10, 11299/12,11001/5, 304/3, 307/1,
307/7, 307/11, 307/12, 307/13, 307/14, 307/15, 307/16, 308/7,
308/18, 308/20, 11309/28, 11309/30, 11309/31, 11309/32,
11310/33, 11310/34, 11310/35, 11310/36, 11314/17, 11315/19,
11315/21, 11315/23, 11315/25, 11315/27, 11316/1, 11316/4,
11316/29, 11316/33, 11317/35, 11317/37, 11363/3,
12. kaupunginosan Alppiharju katu-, puisto- ja rautatiealuetta,
tontteja 392/2, 392/8, 392/22 sekä maanalaisia tiloja tontilla
357/10,
13. kaupunginosan Etu-Töölö maanalaisia tiloja tonteilla 410/13,
410/15, 410/17, 410/19, 410/56, 412/1, 412/3, 412/6, 412/8,
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412/22, 415/4, 419/2, 419/26, 427/2, 428/1, 431/1, 431/2, 431/3,
431/16, 432/1, 437/4, 437/17, 437/35, 437/36, 437/37, 437/39,
438/26, 442/4, 442/6, 442/7, 442/18, 442/21, 443/23, 443/41,
443/43, 448/15, 448/17, 448/19, 448/21, 448/22, 448/23, 448/24,
448/25, 448/26,
14. kaupunginosan Taka-Töölö katu-, puisto- ja rautatiealuetta
sekä maanalaisia tiloja tonteilla 463/1, 463/2, 463/3, 463/4,
463/5, 463/6, 463/8, 463/13, 464/4, 464/15, 464/19, 468/1,
468/2, 468/3, 470/1, 470/2, 470/4, 470/5, 470/6, 472/3, 473/3,
473/5, 473/8, 473/61, 473/63, 473/65, 473/67, 473/69, 474/1,
474/2, 474/9, 474/34, 474/59, 477/3, 477/5, 477/16, 477/32,
477/34, 477/36, 477/58, 477/60, 478/5, 478/7, 478/56, 479/5,
479/52, 514/3, 515/1, 524/1,
17. kaupunginosan Pasila rautatie- ja katualuetta
sekä näiden kaupunginosien alueilla katu-, puisto- ja vesialueilla
olevia maanalaisia tiloja koskevan asemakaavan
muutosehdotuksen nro 12290 hyväksymistä ja etteivät tehdyt
muistutukset ja annetut lausunnot anna aihetta muihin
toimenpiteisiin. Muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti
esityslistan liitteestä ja kaavaselostuksesta
 ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
Lisäksi lautakunta päätti
 antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja
vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin
perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin
 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin
mielipiteisiin.
Käsittely
19.05.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä muutti esitystään seuraavasti: Asiakirjassa "3861_1_09
pisararata liite 06 tehdyt muutokset" sivuilla 5,6 ja 8 (liitteenä) on
yhteensä neljä pinta-alalukumuutosta, jotka ovat jääneet kirjaamatta
asiakirjaan ja selostukseen. Asemakaavan muutoskartan määräyksiin
ne on merkitty.
Pinta-alalukutarkistukset koskevat keskustan alueella:
Simonpuistikkoon merkityn mai-3 savunpoistokuilun (1) e-merkittyä
alueen osaa (40>55 m2) ja mai-4 alueella (2) d-merkittyä alueen osaa
(10>20 m2) sekä (3) f-merkittyä alueen osaa (12>18m2).
Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

11/2015

332 (418)

Kaj/17
17.06.2015

Baanan kohdalla (4) mai-5 merkittyä alueen osaa (40>60m2).
18.11.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot
Jukka Tarkkala, projektipäällikkö, puhelin: 310 37302
jukka.tarkkala(a)hel.fi
Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203
martin.bunders(a)hel.fi
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121
markku.granholm(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37482
raila.hoivanen(a)hel.fi
Mika Kaalikoski, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433
mika.kaalikoski(a)hel.fi
Jukka Kähkönen, arkkitehti, puhelin: 310 37260
jukka.e.kahkonen
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258
anu.lamminpaa(a)hel.fi
Kajsa Lybeck, arkkitehti, puhelin: 310 37052
kajsa.lybeck(a)hel.fi
Pekka Nikulainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37122
pekka.nikulainen(a)hel.fi
Taneli Nissinen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37447
taneli.nissinen(a)hel.fi
Janne Prokkola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37233
janne.prokkola(a)hel.fi
Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465
perttu.pulkka(a)hel.fi
Ville Purma, arkkitehti, puhelin: 310 37261
ville.purma(a)hel.fi

Rakennusvalvontavirasto 6.3.2015
HEL 2012-010853 T 10 03 03

Pisararatahanke on tarpeellinen hanke Helsingin ja
pääkaupunkiseudun kehittymisessä. Kaava-asiakirjoista ilmenee
valmistelun laaja-alaisuus ja monitahoisuus ja monien
asiantuntijatahojen osallistuminen työhön. Teknisesti erittäin vaativa
hanke tulee tekemään omalla sarallaan historiaa. Vaikea ja laaja hanke
on kyetty kiitettävällä tavalla tuomaan esille kaava-aineistossa.
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Pisararadan reitti asettuu suurimmaksi osin kulttuurihistoriallisesti
arvokkaalle alueelle, josta osa on myös valtakunnallisesti merkittävää
rakennettua kulttuuriympäristöä. Alueella on runsaasti myös yksittäisiä
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin
kannalta merkittäviä rakennuksia ja puistoja.

Samalla kun hanke pyrkii varmistamaan julkisen liikenteen toimivuuden
kaupungin keskeisillä alueilla kolmen maanalaisen aseman
rakentamisen kautta, se puuttuu kaupunkimiljöön keskeisiin kohtiin.
Kaupunkitilan ja -kuvan kannalta olennaisia muutoksia tulevat olemaan
yhtäältä uudet rautatieasemien sisäänkäynnit sekä porras- ja
hissiyhteydet. Samoin asemien läheisyyteen sekä niiden väliselle
rataosuudelle esitetyt lukuisat ilmanvaihtokuilut (ilmanvaihto-,
paineentasaus-, savunpoisto sekä lv- ja sähkökuilut) muuttavat
ympäristöä näkyvästi. Lisäksi tunnelien suuaukot muun muassa
Eläintarhan ja Alppipuiston alueella aiheuttavat merkittäviä ruhjeita
kaupunkimaisemaan. Pisararadan rakentamisen aikaiset järjestelyt
tulevat vaikuttamaan julkiseen kaupunkitilaan voimakkaasti ja pitkän
aikaa.

Hankkeen ja kaava-asiakirjojen laajuus mahdollistaa tässä vain
joidenkin tärkeimpien asioiden ja yksityiskohtien esiin nostamisen.

Asemien sisäänkäynnit sekä muut porras- ja hissiyhteydet

Asemat ansaitsevat kukin yksilöllisen julkisen ilmeensä, mutta toisaalta
niiltä vaaditaan yhtenäisiä, kaikkia asemia yhdistäviä tekijöitä, kuten
selkeätä ja yhdenmukaista opastusjärjestelmää sekä värityksen ja
materiaalien yhdenmukaisuutta. Asemien sisäänkäyntirakennusten
neuvottelukunta toivoi olevan ilmeeltään keveitä, paviljonkimaisia.

Kaupunkikuvaneuvottelukunta näki tarpeelliseksi harkita maanpintaan
johtavien porras- ja hissiyhteyksien lukumäärää. Niitä vähentämällä
vältyttäisiin puuttumasta joihinkin kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin
rakennuksiin ja ympäristöihin. Esimerkiksi Stockmannin tavaratalon
arkkitehtuurin integriteettiä ja sen länsikulman asemaa
kaupunkikuvassa ei tulisi rikkoa. Kolmensepänaukiolle yhteyden
avaaminen ei myöskään istu. Siksi jatkossa tulisi vielä selvittää
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mahdollisuuksia sijoittaa sisäänkäynti viereisiin kiinteistöihin.
Neuvottelukunta pohti, voisiko porras- ja hissiyhteyden sijoittaa
vastapäiseen Tallbergin taloon. Samoin pidettiin mahdottomana
Lasipalatsin aukiolle koneporrasyhteyden vaatimaa, havainnekuvan
esittämää rakennelmaa. Mikäli aukiolle on tarpeen sijoittaa
sisäänkäynti, tulee se suunnitella yhdessä Amos Anderssonin
taidemuseon rakenteiden kanssa, yhtä laadukkaaksi ja niihin
yhteensopivaksi. Töölöntorin rajaamisen usealla rakennuksella ja
rakennelmalla neuvottelukunta epäili heikentävän paikan
ominaisluonnetta avoimena kaupunkitilana. Jatkosuunnittelun pohjaksi
olisi syytä selvittää toriaukion ympäristön historiaa ja laatia torin
erityispiirteet huomioon ottava kokonaissuunnitelma. Toisaalta ei
kannata tinkiä siitä, että maan alta päästään nopeasti maan pinnalle,
liukuportaiden ja hissien mitoituksen tulee olla riittävä.

Ilmanvaihtokuilut

Ilmanvaihtokuilurakennelmien suurta määrää pidettiin ongelmallisena.
Erityisesti neuvottelukunta esitti huolensa niiden koosta ja muistutti,
että jo asemakaavavaiheessa tulisi varmistaa, ettei tarvittavien
rakennelmien koko toteutusvaiheessa kasva. Jokaisen kuilun sijoitus
julkisessa miljöössä merkitsee vaativaa sovittamista. Siksi on tärkeää,
että kaikkien tarpeellisten kuilujen paikat ovat tiedossa ja tarkoin
reunaehdoin kaavaan kirjatut niin, ettei hallitsemattomiin
lisäjärjestelyihin ajauduta. Suotavaa olisi, mikäli mahdollista, kuilujen
integroiminen olemassa oleviin tai rakennettaviin uusiin rakennuksiin
taikka sijoittaminen korttelien sisäpihoille.
Esimerkiksi Kallion virastotalon tietämille esitetyt kuutiot nähtiin
paikkaan epäsopivina ja liian talomaisina. Paasivuoren puistikkoon
tulevan rakennelman sijaintia ja kokoa pidettiin epäonnistuneena ja
epäiltiin havainnekuvassa esitetyn, rakennelmaa peittävän puuston
elinmahdollisuuksia. Asemakaavavaraus tulisi pyrkiä siirtämään pois
puistosta. Samoin Varsapuiston laidalle esitetty rakennelma on aivan
liian näkyvä ja kaupunkitilaan sopimaton. Se, samoin kuin
Sammonpuistikkoon esitetty kuilurakennelma, on havainnekuvisssa
sijoitettu keskelle puistoa. Näissä ja muissa vastaavissa paikoissa
rakennelmat tulisi sijoittaa eheän kaupunkitilan reunavyöhykkeelle eikä
sen keskelle.
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Todettiin, että Kampin hiljentymiskappelin läheisyyteen esitetyn
ilmanvaihtokuilurivistön vaikutus kaupunkitilaan on kyseenalainen.
Neuvottelukunta totesi, että kaavassa edellytettyjen ympäristötaiteen
keinojen sijaan ilmanvaihtokuilut tulisi pyrkiä ratkaisemaan
yksinkertaisin, huomiota herättämättömin muurirakentein.
Taideteoksena kuilut kilpailisivat lähimiljöön arkkitehtuurin kanssa.
Myös muualla kyseisenlaisten teknisten rakennelmien tulisi olla
mieluummin vähäeleisiä kuin vahvoja itsenäisiä aiheita kaupunkitilassa.
Jos kuiluja jossain haluttaisinkin käyttää ympäristötaiteena, tulisi
suunnittelusta järjestää taidekilpailu.

Tunnelien suuaukot

Ratatunnelia ja huoltoa varten rakennettavat suuaukot tuottavat
väistämättä suuria muutoksia kaupunkimaisemaan ja kaventavat
osaltaan keskustan rajallisia vapaa- ja viheralueita.
Eläintarhan alueella ja Alppipuistossa tapahtuvat muutokset tulevat
olemaan näkyviä ja kiistämättä nykytilannetta heikentäviä. Jatkotyössä
tulee neuvottelukunnan mukaan varmistaa, että visuaalinen vaurio
minimoidaan hyvän ja asiantuntevan suunnittelun sekä tiukan
mittakaavan keinoin. Diakoniapuiston huoltotunnelin suuaukon
ympäristöön havainnekuvassa esitetty armollinen vehreys ei voi
luultavasti aivan tässä mittakaavassa säilyä. Siltavuorenpenkereeseen
rakennettavaksi esitettyä Pisara-radan huollon vaatimaa ajoaukkoa
neuvottelukunta piti paikkaan liian massiivisena. Erityisesti
neuvottelukunta oli huolissaan esitetyn kaltaisen otsapinnan tylystä
ilmeestä. Sen mittasuhteisiin ja maisemointiin tulee jatkotyössä
kiinnittää erityistä huomiota.

Rakentamisen aikaiset järjestelyt

Suurisuuntainen hanke aiheuttaa useammassa pisteessä
Helsinginniemellä isoja väliaikaisia järjestelyjä. Neuvottelukunta totesi,
että myös näissä järjestelyissä tulee kiinnittää huomiota
kaupunkimiljöön ilmeeseen suunnittelemalla työmaa-aidat ja muut
väliaikaiset rakenteet laadukkaiksi.
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Pisarahankkeen toteutusaikataulun nyt saatua lisäaikaa, tulisi se
hyödyntää huolelliseen jatkosuunnitteluun. Neuvottelukunta totesi, että
kuten aiemmin Vauhtitien sillasta, on tarpeellista järjestää
arkkitehtuurikilpailuja muidenkin keskeisten rakennelmien tarkemmasta
suunnittelusta. Suunnittelijoiden pätevyyteen ja kelpoisuuteen on
kiinnitettävä huomiota. Kokemus ja ymmärrys kulttuurihistorialliseen
ympäristöön suunnittelusta on edellytys hyvälle lopputulokselle.

Todettiin myös, että kaavaselostuksessa tuodaan hyvin esiin ja
puolustetaan myös kaupunkikuvallisia ja historiallisia arvoja. Onkin
huolehdittava siitä, että jatkosuunnittelussa hyvät periaatteet löytävät
kussakin yksittäisessä rakentamiskohteessa optimaalisen
konkreettisen muodon. Neuvottelukunta korosti myös jatkosuunnittelun
aikana tapahtuvan tiiviin viranomaisyhteistyön tärkeyttä.

Teknisen palvelun lautakunta 05.03.2015 § 34
HEL 2012-010853 T 10 03 03

Lausunto
Teknisen palvelun lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle
seuraavan lausunnon:
Suunnitellun Pisararadan linjaus kulkee Kaupunginpuutarhan alueen
alitse. Kaupunginpuutarhan alueella toimii tällä hetkellä Staran kolme
eri työyksikköä, kaupunkitekniikan rakentamisen projektimittaus,
kaupunkitekniikan ylläpidon hoitopiiri sekä ympäristönhoidon
puutarhapalvelu. Kaupunginpuutarhan alueella työskentelee useita
kymmeniä vakituisia Staran työntekijöitä.
Suunniteltu radan tunnelilinjaus kulkee kohdasta, jossa kalliossa on
havaittu painanne ja tämän seurauksena painanteen kohdalla tunneli
on rakennettava avokaivantona. Avokaivanto osuu
Kaupunginpuutarhan alueelle toimintojen kannalta erittäin keskeiselle
paikalle. Tästä syystä erittäin todennäköisesti kaksi kolmesta
työyksiköstä, projektimittaus ja hoitopiiri, joutuvat siirtymään
väistötiloihin. Puutarhapalveluiden toiminta myös häiriintyy tai estyy
erittäin merkittävästi rakentamisen ajaksi.
Puutarhapalveluiden toiminnan ennakoinnin vuoksi rakentamisen
ajoitus, aloitus ja tarvittavat ennakkotoimet on pystyttävä sopimaan
vähintään 12 kuukautta ennen alueella aloitettavaa rakentamista.
Vuosirytmin vuoksi Puutarhapalvelu joutuu toteuttamaan joitain
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ennakkotilauksia liki vuotta aiemmin ja seuraavan vuoden suunnittelu
kulkee myös 12 kuukautta edellä. Myös rakennustyömaan aloituksen
ajoitus vuodenaikaan nähden on merkittävä. Oikealla ajoituksella
vuodenaikaan nähden rakentamisen aikaiset haitat ja erityistoimet
voidaan minimoida. Toimintoja ei täysin Kaupunginpuutarhan alueella
voida pysäyttää rakentamisen ajaksi jo pelkästään Talvipuutarhan
ylläpidon ja asiakaspalvelun vuoksi. Työmaa-alueen suunnittelussa ja
toteutuksessa on huomioitava alueella toimivien tarpeet, esimerkiksi
työmaaparakkien ja autopaikkojen suhteen tulee hyödyntää viereistä
Mäntymäen kentän suurempaa avokaivantotyömaata.
Kaupunginpuutarhan alueelle sijoittuvan työmaakaivannon tarvitsema
työtila tulee rajata niin pieneksi kuin teknisesti on mahdollista tai
muutoin kaivannon vieressä olevat kasvihuoneet on purettava, jolloin
kasvintuotanto estyisi täysin.
Räjäytystyössä on huomioitava alueen rakennuskannan erityispiirteet
sekä Talvipuutarhassa vierailevat. Räjäytys ja kovaääninen työn ajoitus
on sovittava ennakkoon tarkasti.
Tunnelityö Kaupunginpuutarhan alueella on arvioitu kestävän vähintään
vuoden ajan. Väistötilojen ja poikkeusjärjestelyjen aiheuttamat
negatiiviset kustannusvaikutukset on rakennushankkeen korvattava
täysimääräisesti Staralle ja sen työyksiköille.
Alueen ennallistamisesta on huolehdittava. Koska rakentaminen
toteutuu maanalaisiin osiin, eikä maanpäälisiin osiin ole suunniteltu
uusia rakenteita, niin ennallistamisen lähtökohtana on pidettävä
alkutilannetta. Ennallistaminen on toteutettava välittömästi
rakentamisen yhteydessä ja minimissään tasolle, joka on ollut ennen
rakentamista. Pisararadan maanpäälisiä rakenteita ei tule sallia
Kaupunginpuutarhan alueelle.
Työmaan ulkopuolinen liikennöinti ja järjestelyt on toteutettava niin, että
Talvipuutarhassa vierailevat huomioidaan, olkoon kyse
koululaisryhmistä tai yksittäisistä kaupunkilaisista. Talvipuutarhan
palvelut eivät saa häiriintyä rakentamisessa.
Teknisen palvelun lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro
12290 edellä esitetyin huomautuksin.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen
Lisätiedot
Jari Kuusi, kasvituotantopäällikkö, puhelin: 310 28601
jari.kuusi(a)hel.fi
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Pelastuslautakunta 24.02.2015 § 32
HEL 2012-010853 T 10 03 03

Lausunto
Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Pisararadan
asemakaavan muutoksesta nro 12290
Asemakaavassa tulee huomioida, että Pisararadan suunnitelmien
keskeneräisyyden takia ei voida varmistua kaavassa olevien Pisaran
tilavarausten riittävyydestä. Monet Pisaran tarpeet, jotka tulisi ottaa
huomioon kaavassa, ovat vielä selvittämättä tai tarkentumatta, joten on
mahdollista, ettei niitä ole tässä kaavassa vielä riittävällä laajuudella
huomioitu.
Muun muassa seuraaviin kohtiin tulisi vielä kiinnittää huomiota:
Savunpoisto
Savunpoistoon tarvittavia tiloja ei ole huomioitu riittävällä tarkkuudella.
Kaavamateriaalista ei selviä esimerkiksi Keskustan aseman ja Kolmen
Sepän Aukion välisen jalankulkuyhteyden savunpoistoa ja sen vaatimia
tilavarauksia.
Savunpoiston äänenvaimennukseen tarvittavia tiloja ei ole otettu
kaavassa huomioon. Savunpoistojärjestelmät tulee koestaa
säännöllisesti toimintakunnon varmistamiseksi. Tämä on mahdollista
yleensä vain yöaikaan liikennekatkon aikana. Ilman
äänenvaimennusjärjestelyjä savunpoiston koestaminen voi olla
mahdotonta, mikäli siitä aiheutuva melu aiheuttaa lähistön asukkaille
kohtuutonta haittaa.
Kaavassa ei ole tutkittu savunpoiston vaikutusta yleisillä alueilla
sijaitsevien savunpoistokuilujen ympäröivien alueiden turvallisuuteen.
Savunpoistotilanteessa liian matalalla olevista savunpoistokuiluista
poistuva savu on turvallisuusriski kuilujen läheisyydessä oleville
kiinteistöille, liikenteelle ja liikkuvalle väestölle.
Osoitteisto
Kaavaan tulee sisällyttää velvoite maanalaisen osoitteiston laatimisesta
Pisaran tosiasiallisen hankekokonaisuuden laajuudella. Osoitteisto on
välttämätön viranomaistoiminnan mahdollistamiseksi sekä auttamaan
matkustajia liikkumaan sujuvammin Pisararadan tiloissa ja
ilmoittamaan tarkemmin mahdollisten poikkeuksellisien ilmiöiden tai
tapahtumien sijainnista.
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Paineentasaus
Kaava-aineistosta ei tule ilmi, onko junaliikenteen aiheuttamia
painevaihteluita otettu rakenteissa ja tilavarauksissa huomioon.
Rakenteiden pitkäaikaiskestävyyden kannalta asianmukainen
paineentasaus on tärkeä huomioida suunnittelussa.
Tulvariskeihin varautuminen
Kaava-aineistosta ei ilmene tilavarauksia Pisaran tulvavaroaltaiden
sijainnista ja koosta. Tulvariskit, myös vanhentuneen putkiverkoston
aiheuttaman riskin osalta, on huomioitava ja niihin on varauduttava
Pisararadan koko tosiasiallisen hankkeen laajuudelta.
Tulvavarojärjestelyiden vaatimat tilavaraukset on esitettävä kaavassa.
Vaikutukset muihin olemassa oleviin kohteisiin
Kaavaan tulisi lisätä huomio jatkotutkimustarpeesta Pisararadan
vaikutuksista olemassa oleviin kohteisiin, muun muassa metroasemiin,
ja niiden muutostarpeisiin turvallisuuskysymyksissä, jonka yhteys
Pisararataan aiheuttaa huomattavan henkilömäärän lisäyksen
johdosta.
Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot
Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232
esko.rantanen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 19.02.2015 § 70
HEL 2012-010853 T 10 03 03

Lausunto
Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle
Pisararadan asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12290 seuraavan
lausunnon:
Asemakaavan muutos mahdollistaa kantakaupunkiin sijoittuvan
maanalaisen rautatielenkin, kolmen maanalaisten rautatieaseman ja
nykyiseen rautatieasemaan liittymisen edellyttämien osien
rakentamisen.
Asemakaavan muutoksen alue on osa pääradasta Pasilan
eteläpuolella sekä silmukkamaisesti Hakaniemen, keskustan ja Töölön
alueella sijaitsevien asemien kautta kiertävä tunneli maan pinnan
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alapuolella. Kaavan alueeseen kuuluu lisäksi tunnelin ja kolmen
maanalaisen aseman tarvitsemat pysty-yhteydet. Rautatiestä ja sen
osista käytetään nimeä Pisararata. Kaava-alueen pinta-ala on 56,74
ha. Maanalaisen rautatiealueen pinta-ala on 39,18 ha. Pisararadan
pituus kaava-alueella on 7,8 km, josta 6,0 km kulkee maan alla.
Pisararadan tarvitsemat maanpäälliset ja maanalaiset rautatiealueet,
asemat sisäänkäynteineen ja pystykuilut sijoittuvat valtion
rautatiealueelle, kaupungin katu-, vesi- ja puistoalueille sekä valtion,
kaupungin tai yksityisten omistamille tonteille.
Asemakaavan muutoksessa määritetään Pisararadan maanalaisten
tunnelien ja maanpäällisten alueiden tilavaraus suojavyöhykkeineen.
Samalla määritetään tunnelien, niiden palo- ja pelastusturvallisuuden,
huollon ja teknisten järjestelmien vaatimat tilat, asemien,
sisäänkäyntien, pystykuilujen ja rakenteiden sijoittuminen suhteessa
naapurikiinteistöihin, lähiympäristöön ja maanpintaan.
Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
ja oikeusvaikutteisen Yleiskaava 2002:n ja oikeusvaikutteisen
maanalaisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupunginvaltuuston
päätösten mukaisten kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.
Pisararadan rakentamisella toteutetaan Helsingin seudun
liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (HLJ) kehittämällä nykyisiä
pääliikenneverkkoja, parantamalla joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä
ja vapauttamalla laituritilaa Helsingin päärautatieasemalla. Pisararadan
toteuttaminen edistää Helsingin seudun kehittämistä kansainvälisesti
kilpailukykyisenä valtakunnallisena pääkeskuksena. Samalla
mahdollisuudet raideliikenteeseen tukeutuvan ja eheytyvän
yhdyskuntarakenteen toteutumiseen paranevat.
Valtion ja pääkaupunkiseudun 14 kunnan kesken on syksyllä 2014
solmittu sopimus suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen
edistämiseksi. Kunnat ovat sitoutuneet lisäämään asuntokaavoitusta
vuosina 2016 - 2019 noin 25 % voimassa olevaan tavoitetasoon
nähden edellyttäen, että valtio täyttää oman osansa sopimuksesta
osallistumalla mm. Pisararadan rahoitukseen. Tämä sopimus
täydentää valtion ja kuntien välistä maankäytön, asumisen ja liikenteen
aiesopimusta (MAL 2012 - 2015) ja luo perustan Helsingin seudun
MAL-asioista sopimiseen vuosina 2016 - 2019.
Liikennevirasto vastaa Pisararadan suunnittelusta ja toteuttamisesta.
Hankearviointi, jossa käytetään hyöty-kustannusanalyysiä ja
vaikuttavuuden arviointia, sisältyy Liikenneviraston valmistelemaan
ratasuunnitelmaan. Hankkeen hyöty-kustannussuhde (H/K) on
Pisararadan ratalenkin ajoajasta riippuen 0,5 - 0,6 (kustannukset
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kaksinkertaiset hyötyihin nähden), joka jää selvästi alle
yhdyskuntataloudellisen kannattavuusrajan. Herkkyystarkasteluna
tutkittu kehittämisvaihtoehto, jossa Pisararadan myötä
kaupunkirataliikennettä tihennetään, on kuitenkin perustarkastelua
huomattavasti kustannustehokkaampi ja ylittää yhteiskuntataloudellisen
kannattavuusrajan. Vertailuvaihtoehto pohjautuu Helsingin ratapihan
toiminnallisuuden kehittämissuunnitelmaan (HELRA).
Eduskunta päättää Pisararadan rahoituksesta. Hankkeen ilmoittamat
Pisararadan rakentamiskustannukset ovat 965 miljoonaa euroa
(maanrakennuskustannusindeksi 152, 2005=100, alv. 0 %).
Pisararadan suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät valtion ja
kaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa) sopimusta kustannusjaosta.
Hankkeelle on mahdollista hakea ja saada EU:n tukea. Valtio ja
pääkaupunkiseudun kunnat ovat neuvotelleet hankkeelle alustavan
rahoitusratkaisun, jonka mukaisesti valtion osuus rahoituksesta on
60 %, EU-rahoituksen osuus 20 % ja pääkaupunkiseudun kuntien
osuus 20 %, josta Helsingin osuus on 17 %.
Liikennevirasto hankkii hankkeen toteuttamiseen tarvittaviin
maanpäällisiin ja maanalaisiin rautatiealueisiin omistusoikeuden tai
käyttöoikeuden ratalain lunastusmenettelyllä.
Kiinteistölautakunta toteaa, että kiinteistöviraston edustajat ovat olleet
mukana kaavamuutoksen valmistelussa ja viranomaisyhteistyössä.
Kaupunki omistaa asemakaavan muutoksen vaikutusalueella olevia
tontteja ja yleisiä alueita. Osa tonteista on vuokrattu pitkäaikaisilla
maanvuokrasopimuksilla, joita tullaan tarpeen mukaan täydentämään
ja muuttamaan rataa koskevilla rasitteenluonteisilla tai muilla ehdoilla.
Rakennustyön aikana alueita vuokrataan myös työmaatarkoituksiin.
Kaavamuutos rajoittaa tulevaisuudessa kaava-alueen kiinteistöjen
maanalaisen rakentamisen mahdollisuuksia ja esim.
maalämpökaivojen rakentamista.
Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotukseen.
Esittelijä
virastopäällikkö
Jaakko Stauffer
Lisätiedot
Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471
esko.patrikainen(a)hel.fi
Elina Kuikanmäki, kiinteistölakimies, puhelin: 310 34008
elina.kuikanmaki(a)hel.fi

Taidemuseon johtokunta 17.02.2015 § 8
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Lausunto
Taidemuseon johtokunta antoi seuraavan lausunnon Pisararadan
kaavamuutoksesta.
Pisararata parantaa Helsingin keskustan joukkoliikennettä ja Kampin
alueen saavutettavuutta huomattavasti. Rata lisää asiakasvirtoja myös
Tennispalatsin välittömässä läheisyydessä. Taidemuseon mielestä olisi
ihmisvirtojen liikkumisen kannalta erittäin tärkeää, että suora
kulkuyhteys Pisararadan Kampin asemalle olisi mahdollista myös
Tennispalatsilta sekä Salomonkadun puolelta että maan alta.
Tennispalatsin peruskorjausta suunniteltaessa 1990-luvun puolivälissä
oli esillä maanalaisen yhteyden louhiminen Tennispalatsin alta metroon
ja Kampin tulevaan kauppakeskukseen. Kaupunki luopui
suunnitelmasta. Koska Pisararadan tunneli tulee kulkemaan aivan
Tennispalatsin rakennuksen alta, toivomme että tässä yhteydessä
aiempi suunnitelma päivitetään; Kampin alueelle on muodostumassa
merkittävä taiteen keskus, kun Amos Andersonin Lasipalatsisuunnitelma toteutuu. Kahden taidemuseon välille tulisi Pisararataa
rakennettaessa luoda maanalainen kulkuyhteys ja samalla tutkia
mahdollisuutta louhia museoille yhteisiä väliaikaisvarastoja.
Synergiaedut olisivat huomattavat.
Louhintatöiden aiheuttamat riskit:
Kun louhintatöiden riskianalyysiä tehdään, tulee taidemuseoon olla
suoraan yhteydessä. Louhinta- ja räjäytystyöt saattavat aiheuttaa
Taidemuseossa oleville teoksille mittavia vahinkoja. Taidemuseon on
pystyttävä ennakoimaan ja eliminoimaan riskitekijät ajoissa, jotta esillä
oleva taideomaisuus ei vaurioituisi. Näyttelyohjelmiston suunnittelussa
on ennakkoon varauduttava kaikkiin mahdollisiin riskitekijöihin.
Näyttelyiden vakuutusarvot liikkuvat sadoissa miljoonissa euroissa ja
kansainväliset vakuutusehdot ovat äärettömän tiukat. Siksi
Taidemuseon on ehdottomasti oltava tietoinen louhinnan aikatauluista
ja niiden aiheuttamista vaaratekijöistä.
Julkista taidetta:
Koska Pisararata on mittava rakennushanke, taidemuseo esittää, että
sen yhteydessä sovelletaan prosenttirahaperiaatetta taideteosten
toteuttamiseksi. Tämän lisäksi taidemuseolla on mahdollisuus toteuttaa
kaupungin hallinnoimiin tiloihin julkista taidetta omilla määrärahoillaan.
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Taidemuseon johtokunta esittää, että Pisararadan asemille luodaan
kullekin omaleimainen ilme julkisella taiteella ja että taidemuseo
osallistuu asiantuntijana projektiin mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa.
Käsittely
17.02.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Taidemuseon johtaja muutti esitystään lisäämällä seuraavan
täydentävän kappaleen lausunnon loppuun:
Taidemuseon johtokunta esittää, että Pisararadan asemille luodaan
kullekin omaleimainen ilme julkisella taiteella ja että taidemuseo
osallistuu asiantuntijana projektiin mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa.
Esittelijä
vs. taidemuseon johtaja
Erja Pusa
Lisätiedot
Maija Tanninen-Mattila, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008
maija.tanninen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 27.01.2015 § 33
HEL 2012-010853 T 10 03 03

Lausunto
Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle
seuraavan lausunnon:
Pisararadan rakentamisella toteutetaan Helsingin seudun
liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Yhdessä nykyisten kaupunkiratojen ja
Kehäradan kanssa lisätään tiheällä vuorovälillä liikennöitävien linjojen
kattamaa aluetta. Kaupunkiratojen liikenne erotetaan kauko- ja
taajamaliikenteen radoista, jolloin häiriötilanteet eivät kertaudu yhtä
herkästi kuin nykyään. Rautatieliikenteen ja muun joukkoliikenteen
solmupisteiden määrä kasvaa, joukkoliikenteen verkko paranee,
saavutettavuus paranee ja matka-aikahyödyt kasvavat.
Päärautatieasemalle päättyvien taajama-ja kaukojunien vuoroja
voidaan lisätä ja reunoilta vapautuvat raiteet helpottavat
poikkeustilanteiden hallintaa.
Pisararadan toteuttamisesta ei ole vielä tehty päätöstä. Pisararadan
rakennustyö aiheuttaa useiden vuosien ajan huomattavaa haittaa
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joukkoliikenteelle, ajoneuvoliikenteelle sekä jalankululle ja pyöräilylle.
Rakentaminen vaikuttaa liikenteeseen useissa kohdissa ja liikenteen
poikkeusjärjestelyt ovat välttämättömiä.
Hankkeen varhaisessa vaiheessa tulee ottaa huomioon hankkeen
laajat vaikutukset rakentamisaikana. Tiedottaminen ja yhteistyö eri
hallintokuntien ja toimijoiden kesken on tärkeää. Työmaat ja väliaikaiset
liikennejärjestelyt ovat osa kaupunkia ja kaupunkilaisten arkea monia
vuosia. Hankkeessa tulee ottaa huomioon työmaa-alueiden,
työtukikohtien sekä väliaikaisten liikennejärjestelyjen
kaupunkikuvallinen ilme. Tiedottaminen ja opastaminen väliaikaisista
liikennejärjestelyistä tulee olla laajaa ja ennakoivaa. Työmaa-alueiden
rajautumiset ja niiden käyttö on suunniteltava huolellisesti yhteistyössä.
Olympiastadionin edustan kallioleikkauksen ja kansirakenteen kohdalla
puiston maanpinta tulee palauttaa alkuperäiseen korkoon ja
muotoonsa. Lisäksi on huolehdittava korkeatasoisen
maisemasuunnitelman tekemisestä maiseman ennallistamiseksi.
Vaikka kalliota ei voidakaan palauttaa ennalleen, tulee
maisemavaurioiden haittoja lieventää korkeatasoisella
maisemarakentamisella.
Joukkoliikenteen asemat ympäristöineen ovat esteettömyyden
erikoistason alueita. Esteettömyysasiantuntijan tulee olla mukana
asemien ja kaupungin muun yleiseen maanalaiseen ja maanpäälliseen
jalankulkuverkostoon liittyvässä suunnittelussa. Jalankulkuyhteyksille
on laadittava valaistuksen, joukkoliikenteen opastuksen, muun
opastuksen sekä mainoslaitteiden yleissuunnitelma.
Pisararata toteutetaan olemassa olevan kaupunkirakenteen sisällä.
Valittu ratkaisu vähentää muun muassa viheralueiden pinta-alaa ja tuo
uusia elementtejä kaupunkiympäristöön Suomen tiheimmin
rakennetulla alueella. Jatkosuunnittelussa tulee pyrkiä mahdollisimman
tehokkaasti vähentämään haittoja, joita radan toteutuminen aiheuttaa
Helsingin yleisille alueille ja niiden käyttäjille.
Helsingin kaupunki on sitoutunut rahoittamaan Pisararadan
suunnittelun kustannuksista 17 % osuuden vuoteen 2016 saakka.
Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro 12290
edellä esitetyin huomautuksin.
Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440
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petri.arponen(a)hel.fi
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419
anu.kiiskinen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335
anni.tirri(a)hel.fi
Jussi Luomanen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 38626
jussi.luomanen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 27.01.2015 § 36
HEL 2012-010853 T 10 03 03

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

Kaupunginmuseon johtokunta 27.01.2015 § 5
HEL 2012-010853 T 10 03 03

Lausunto
Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon:
Pisararadan suunnittelualue on laaja ja se on suurelta osin
valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, minkä
lisäksi vaikutusalueella on yksittäisiä merkittäviä rakennustaiteellisesti
ja kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita sekä paikallisesti tärkeitä
kaupunkinäkymiä.
Asemakaavassa määrätään, että kulttuuriympäristö, puistot ja arvokas
rakennuskanta tulee ottaa huomioon sovittamalla uudet rakenteet
olemassa olevaan kulttuuriympäristöön ja kaupunkirakenteeseen
mahdollisimman hyvin. Kunnostus- ja palauttamismääräyksin pyritään
säilyttämään puistojen maisemallisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja.
Eläintarhan alue muodostuu useista osa-alueista, joilla kullakin on
omanlainen identiteettinsä. Puistohistoriallisesti ja
kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet, historiallisesti ja
rakennustaiteellisesti tärkeät urheilu- ja liikuntapaikat sekä perinteiset
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virkistysalueet limittyvät siellä toisiinsa. Maisemaa ja ympäristöä
muokataan rajulla ja peruuttamattomalla tavalla erityisesti, kun
joudutaan avaamaan tunneliaukkoja, tekemään avokaivantoja
Kaupunginpuutarhan ja Stadionin pysäköintikentän alueella ja
rakentamaan uusi Pisararadan vaatima silta Eläintarhan puolelle.
Alppipuiston puolella radan rakentaminen supistaa puiston pinta-alaa.
Erityisesti Vauhtitien ja Alppipuiston rautatietunnelien suuaukkojen ja
teknisten rakenteiden suunnittelu ja toteutus edellyttää paneutumista
kulttuuriympäristöjen ominaispiirteiden huomioon ottamiseen.
Asemien sisäänkäynnit ja tekniset yhteydet ovat näkyviä muutoksia
kaupunkirakenteessa. Pisararadan rakentamisen seurauksena ne ovat
runsaslukuisia, kookkaita ja monesti häiritseviä uusia elementtejä
kaupunkikuvassa.
Kaupunginmuseon johtokunta esittää huolensa erityisesti Eläintarhan ja
Alppipuiston alueita koskevien maisemallisesti merkittävien muutosten
johdosta. Asemakaavamääräyksin on pyritty lieventämään maisemaan
kohdistuvia haittoja, mutta kulttuurihistoriallisesti arvokas ja
historiallisesti merkittävä viheralue joka tapauksessa kapenee ja
maisema lopullisella tavalla muuttuu rakentamisen myötä. Asemien
sisäänkäynnit ja tekniset yhteydet ovat niin ikään näkyviä rakenteita,
joiden sovittaminen ympäristöönsä on ensiarvoisen tärkeää.
Kaupunginmuseon johtokunta esittää, että kulttuurihistoriallisesti
arvokkaisiin puistoihin ja valtakunnallisesti merkittäviin
kulttuuriympäristöihin (RKY-2009) liittyvistä suunnitelmista tulee varata
kaupunginmuseolle tilaisuus lausunnon antamiselle.
Kaupunginmuseon johtokunta puoltaa asemakaavaehdotusta edellä
mainituin huomautuksin.
Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen
Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483
sari.saresto(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 26.1.2015
HEL 2012-010853 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa koskien
Pisararadan asemakaavan muutosta nro 12290. Asemakaavan muutos
mahdollistaa kantakaupunkiin sijoittuvan Pisararadan (maanalaisen
rautatielenkin, sen maanalaisten rautatieasemien ja nykyiseen
rautatiehen liittymiseksi tarvittavien osien) rakentamisen.
Kaavoitettavaan alueeseen kuuluu osa pääradasta Pasilan
eteläpuolella sekä silmukkamaisesti Hakaniemen, keskustan ja Töölön
alueella sijaitsevien asemien kautta kiertävänä tunnelina maan pinnan
alapuolella sijaitseva rautatiealue.
Pisararadan Hakaniemen ja keskustan asemat on suunnitteilla yhdistää
tunnelein viereisille metroasemille. Kaavan alueeseen kuuluu lisäksi
rautatietunnelin ja -asemien tarvitsemat pysty-yhteydet, joilla saattaa
olla yhtymäkohtia HKL:n hallinnoimien alueiden kanssa. Pisararadan
toteuttamispäätöstä ei ole tehty.
Toteutuessaan Pisararata parantaa joukkoliikenteen
toimintaedellytyksiä Helsingin keskustan alueella. HKL muistuttaa, että
Pisararadan tarvitsemien maanalaisten tilojen, pystykuilujen ja muiden
teknisten tilojen varaukset tulee mahdollisuuksien mukaan yhteen
sovittaa metroasemia ja tunneleita sivuavilla kohteilla. HKL on
osallistunut ja osallistuu jatkossa Pisararadan suunnittelutyöhön
Liikennelaitoksen alueiden rajapintojen osalta. Koska Pisararadan
kiinteistöt liittyvät olennaisesti mm. Rautatietorin ja Hakaniemen
metroasemiin, ei Pisara-hankkeen liittymisestä saa aiheutua
muutosvaatimuksia nykyisten metroasemien suunnitteluun.
Pisararadan rakennustyö aiheuttaa useiden vuosien ajan huomattavia
väliaikaisia liikennejärjestelyitä. Liikennelaitosta koskevat väliaikaiset
liikennejärjestelyt tulee hankkeen toteuttajan tiedottaa ajoissa ja
riittävän laajasti yhteistyössä HKL:n kanssa. Liikennelaitoksen
joukkoliikenteen tulee pystyä toimimaan moitteettomasti Pisararadan
rakentamisen aikana.
Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691
jaakko.laurila(a)hel.fi

Opetusvirasto 8.1.2014
HEL 2012-010853 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavaa Helsingin
keskustan alle suunniteltua lähijunien tunnelirataa Pisararataa varten.
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Maanalaisia asemia suunnitellaan Töölöntorin läheisyyteen, Kampin ja
Rautatieaseman väliin sekä Hakaniemeen.
Tunneleiden suuaukot sijoittuvat Eläintarhan ja Alppipuiston alueille.
Lisäksi tarvitaan maanpäällisiä alueita työtunneleita ym. varten koko
suunnittelualueella. Asemakaavassa määritellään maanalaisten
tunnelien ja maanpäällisten alueiden tilavaraus. Päätös Pisararadan
toteuttamisesta tehdään aikaisintaan 2014. Rakentaminen kestänee
noin viisi vuotta.
Sekä rakentaminen että käyttö voivat aiheuttaa ympäristölle melu- ja
tärinähaittoja. Räjäytysten, louhintojen ja kuljetusten mahdollisimman
haitaton järjestäminen vaatii erityisen huolellista suunnittelua. Lisäksi
tarvitaan riittävää ja oikea-aikaista vuorovaikutusta rakennusviraston,
kaupunkisuunnitteluviraston, liikenneviraston ja palveluhallintokuntien
kanssa.
Opetusvirasto edellyttää, että asemakaavan muutoksen yhteydessä
kiinnitetään huomiota erityisesti turvalliseen liikkumiseen jalan. Lisäksi
pyöräilyverkoston tulisi olla jatkuva ja esteettömät kulkureitit luontevia
ja selvästi havaittavissa.
Tarvittavat meluntorjuntaa koskevat määräykset on tarpeen sisällyttää
kaavaan. Melusuojausta tarvittaneen mm. Eläintarhan ala-asteen
koulun ja viereisen Stadin ammattiopiston kohdalla. Opetusvirasto pitää
tärkeänä, että Pisararataa lähellä sijaitsevia oppilaitoksia kuullaan
ennakkoon ja heidän kanssa sovitaan muun muassa rakentamisen
aikatauluista ja toiminnan edellyttämistä rakennustyön häiriötekijöihin
liittyvistä rajoituksista. Tällä taataan, että rakennustyö ei aiheuta
kohtuutonta haittaa opetustoiminnalle.
Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291
kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 29.11.2013
HEL 2012-010853 T 10 03 03

Kaupunginmuseo arvioi Pisararadan asemakaavahanketta
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu
asemakaavaluonnoksesta seuraavaa. Asemakaavamääräysten tulee
turvata kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti ja maisemallisesti
arvokkaiden rakennusten, rakennuskokonaisuuksien, aukioiden ja
puistojen arvot.
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Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan
maakuntakaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta ja
virkistysaluetta. Osa alueesta on merkitty kulttuuriympäristön tai
maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi. Pisararata on
merkitty ohjeellisena seutuliikenteen ratana. Kaavan
suunnittelumääräysten mukaan radan suunnittelussa on otettava
huomioon seudulliset ulkoilu-, virkistys- ja viheryhteystarpeet,
luonnonsuojelu, kulttuuriympäristö, pohjavesien suojelu sekä lajiston
liikkuminen.
Maakuntavaltuuston 20.3.2013 hyväksymässä Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on pääosin
keskustatoimintojen aluetta, valtakunnan keskus. Osa alueesta on
merkitty valtakunnallisesti merkittäväksi, kulttuuriympäristön vaalimisen
kannalta tärkeäksi alueeksi (RKY 2009). Pisararata on merkitty
liikennetunneliksi.
Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on keskustatoimintojen aluetta,
hallinnon ja julkisten palvelujen aluetta, teknisen huollon aluetta,
kerrostalovaltaista aluetta asumiselle ja toimitiloille, vesialuetta ja
kaupunkipuistoaluetta. Pisararadan vaikutusalueella on
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin
kannalta merkittäviä kohteita.
Maanpinnan yläpuoliset alueet ja asemien ympäristöt
Eläintarhan alue on kaupunkipuistoa, jossa sijaitsee Talvipuutarha ja
kaupunginpuutarhan tuotantoalueet. Tulevan Töölön aseman ympäristö
on kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennettu ympäristö. Aseman
eteläinen lippuhalli sijoittuu Töölöntorin ympäristöön. Aseman
pohjoinen sisäänkäynti sijoittuu Oopperan, Kisahallin ja
Olympiastadionin kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön.
Keskustassa Pisararadan aseman sisäänkäynnit tulevat ympäristöön,
joka on kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävimpiä
alueita Helsingissä. Alueella on rakennustaiteellisesti ja
kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia ja aukioita. Pisararadan
keskustan alueen tärkeimmät sisäänkäynnit sijoittuvat Lasipalatsin ja
vanhan linja-autoaseman, asema-aukion sekä Kolmen Sepän aukiolle.
Hakaniementori on kulttuurihistoriallisesti merkittävä kauppatori ja yksi
kaupunkirakenteellinen solmukohta. Eläintarhan alue ja Alppipuisto
ovat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kaupunkipuistoja.
Suojelukohteet
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Pisararadan vaikutusalueella on runsaasti kulttuurihistoriallisesti,
rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäviä
suojelukohteita. Pisararadan kannalta olennaiset kohteet sijaitsevat
uusien rautatieasemien sisäänkäyntien läheisyydessä sekä Eläintarhan
ja Alppipuiston alueella. Pisararadan kaava-alueella ovat seuraavat
RKY 2009 alueet: Pasilan veturitallit, konepaja ja SOK:n
teollisuuskorttelit, Olympiarakennukset, Taka-Töölön kerrostaloalue,
Etu-Töölön kaupunginosa, Vakuutusyhtiö Pohjan talo, Lasipalatsi ja
Rautatalo, Helsingin Aleksanterinkatu, Helsingin Rautatientori,
Helsingin yliopiston rakennukset, Kaisaniemen puisto ja kasvitieteelliset
puutarhat sekä Kallion kirkko.
Töölön aseman ympäristössä sekä työmaan avokaivantojen
läheisyydessä on valtakunnallisesti merkittävän rakennetun ympäristön
alue: Olympiastadion, Kisahalli, Uimastadion ja Mäntymäen kenttä.
Lasipalatsin aukion työmaan avokaivannon läheisyydessä on
Lasipalatsi. Näihin ja Narinkkatoriin, Kolmen Sepän aukioon
ympäristöineen, Sokoksen tavarataloon ja Kaivopihan kortteliin liittyy
myös merkittäviä kaavahistoriallisia ja paikallisia arvoja
Pasilan eteläosan kallioalueella sijaitsee asemakaavalla suojeltu
Eläintarhan ala-asteen koulurakennus. Koulurakennus on myös
kaupunkikuvallisesti merkittävä. Alueella ja työkohteiden läheisyydessä
on julkisia veistoksia, kuten Lauri Pihkalan ja Paavo Nurmen patsaat
Olympiastadionin eteläpuolella ja Kolme seppää -patsas
Mannerheimintien varressa.
Laajimmat arvokkaat viheralueet ovat Alppipuisto, Eläintarhan alue,
Töölönlahti ympäristöineen, Kaisaniemen puisto ja kasvitieteellinen
puutarha ja Tokoinranta. Eläintarhan alue on osa Keskuspuistoa.
Kulttuurihistoriallisesti ja maisemakulttuurin kannalta arvokkaat
Eläintarhan alue ja Alppipuisto ovat tärkeä osa Helsingin
puistohistoriaa. Eläintarhan ja Alppipuiston alueesta on laadittu
ympäristöhistoriallinen selvitys Pisararadan suunnittelua ja vaikutusten
arviointia varten.
Kulttuuriympäristön huomioon ottaminen
Pisararadan alueella ja läheisyydessä sijaitsevat Olympiarakennukset
ja Kaupunginpuutarhan rakennukset ja rakenteet edellyttävät erityistä
varovaisuutta rakennustyössä. Uusia sisäänkäyntejä,
ilmanvaihtokuiluja ja työtunneleiden aukkoja sijoittuu arvokkaaseen
kaupunkiympäristöön. Niiden sovittaminen tulee tehdä ympäristö
huomioiden. Valtakunnallisesti merkittävän Lasipalatsin ja vanhan linjaautoaseman rakennusten ympäristön alueella rautatietunnelin
ylöstulojen louhinnassa ja rakentamisessa tulee noudattaa erityistä
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varovaisuutta. Kaivanto-, louhinta- ja työmaa-alueet on suunniteltava
niin, etteivät suojellut rakennukset ja niiden perustukset vaurioidu.
Raideliikenneverkostoa laajennettaessa ympäröivä alueidenkäyttö ja
lähiympäristö, arvokkaat kulttuuriympäristöt sekä maiseman
erityispiirteet tulee ottaa huomioon. Tämä edellyttää uusien rakenteiden
taitavaa sovittamista kaupunkikuvaan ja kulttuuriympäristö-arvojen
kunnioittamista. Maanpinnalle johtavien tunneliyhteyksien ja hormien
rakennusosien sovittamiseen kaupunkikuvaan ja olemassa oleviin
rakennuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Erityisesti Eläintarhaan
ja Alppipuistoon liittyvät tunneleiden suuaukot ja uusi rautatiesilta
tulevat olemaan maisemaa hallitsevia uusia elementtejä.
Kaupunginmuseo korostaa, että Pisararadan maanpäällisten
rakenteiden kaavamääräyksissä on tuotava esiin maisemallisesti ja
kaupunkikuvallisesti herkät tilat ja niiden asettamat edellytykset uusien
rakenteiden, uloskäyntien, ilmanvaihtokuilujen ym. maanpäälle
rakennettavien osien sijoittamiselle ja arkkitehtuurille.
Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan maanpäällisiä uusia
rakenteita, rautatiesiltaa ja tunneliaukkoja koskeviin kaavamääräyksiin
tulee lisätä /s merkintä ja maininta että rakenteet tulee huolellisesti
sovittaa kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti ja/tai
maisemallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Kaupunginmuseo esittää
myös suojelukohteiden (sr ja /s) määräyksiin lisättäväksi lausetta:
Suunnitelmista on pyydettävä kaupunginmuseon lausunto.
30.8.2012 Lausunto annettu
Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483
sari.saresto(a)hel.fi

Pelastuskomentaja 28.11.2013 § 56
HEL 2012-010853 T 10 03 03

Päätös
Pelastuslaitos päätti antaa seuraavan lausunnon
Yleissuunnitelman mukaan ”Pisara-radalla liikennöidään
lähiliikenteeseen tarkoitetuilla sähkömoottorijunilla.”
Yleissuunnitelmassa on hyvin vähän ja yleisluonteisesti otettu kantaa
tunnelissa käytettävään kalustoon. Syvällä maan alla kulkeva junarata
edellyttää maanalaisiin tiloihin erityisesti suunniteltua ja soveltuvaa
junakalustoa, sen tulee täyttää tiukat turvallisuusvaatimukset mm.
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paloturvallisuusominaisuuksiensa osalta. Tulipalon syttyminen tulee
olla hyvin epätodennäköistä, sen leviäminen rakenteisiin vaikeaa ja
muodostuvien palokaasujen vähäisiä ja mahdollisimman myrkyttömiä.
Henkilökunnan ja matkustajien omatoimiseen alkusammutukseen tulee
kiinnittää erityistä huomiota. Kokonaisturvallisuuden parantamiseksi
pelastuslaitos esittää automaattisten sammutusjärjestelmien
asentamista tunnelissa liikennöiviin juniin.
Pelastuslaitoksen mielestä pyrkimys korkealaatuiseen
turvallisuustasoon tulisi lisätä kaavaan selkeästi. Esimerkiksi pelkkä
tunnelin pituus ei ole mielestämme ainoa määräävä tekijä tiettyjen
turvallisuuteen liittyvien selvitysten tekemiseen.
Työtunneleiden reititystä tulee vielä tarkentaa siten, että reitit kulkevat
lähempänä ratalinjausta jolloin niistä saadaan yhteys aseman kohdan
lisäksi myös ratatunneliosuudelle. Tämä mahdollistaa työtunneleiden
käytön paremmin jatkossa pelastus- ja hyökkäysreitteinä.
Kaavasta ei ole nähtävissä kuilualueiden tilantarpeiden riittävyys koska
ilmanvaihdon, savunpoiston ja poistumiskuilujen tarkempaa mitoitusta
ei ole tehty. Kaavaluonnoksessa olevat tilavaraukset voivat osoittautua
riittämättömiksi suhteessa tilatarpeisiin.
Maanalaisissa tiloissa liikkuville matkustajille tulee luoda selkeä
osoitejärjestelmä, minkä perusteella he pystyvät paikallistamaan
itsensä myös maanpäälliseen kaupunkirakenteeseen.
Onnettomuustapauksissa tai sairauskohtauksissa on erittäin tärkeätä,
että sivulliset pystyvät ilmoittamaan tarkasti, missä apua tarvitaan ja
mitä on tapahtunut. Myös sisäänkäynneille tulee luoda selkeät
osoitteet.
Pisararata ja sen asemat sijaitsevat syvällä maan pinnan alapuolella,
jolloin sekä kohteesta poistuminen maan pinnalle että kohteen
saavuttaminen sammutus-, pelastus- ja ensihoitotoimintaa varten on
selvästi hitaampaa. Tämän vuoksi maanalaiset tilat tulee varustaa
automaattisella sammutuslaitteistolla.
Kaikki ratatunneli- ja asema-alueet teknisine tiloineen tulee varustaa
tarvittavalla sammutus- ja pelastustyötä mahdollistavilla ja tukevilla
laitteilla maanalaisissa tiloissa.
Lisätiedot
Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232
esko.rantanen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 28.11.2013
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää Pisararadan
asemakaavaluonnoksesta rakennusviraston kannanottoa 29.11.2013
mennessä.
Pisararadan asemakaavaluonnokset käsittävät vain maanalaiset
alueet. Asemakaavoista ei ole otettu huomioon maanpäällisen
rakentamisen tilavarauksia ja kaupunkikuvallista ilmettä.
Rakennusviraston näkemyksen mukaan maanpäällisille rakennuksille
ja rakenteille tulee tehdä myös asemakaavat.
Pisararadalla on merkittäviä vaikutuksia Helsingin kantakaupungin
kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin yleisiin alueisiin ja niiden käyttäjille.
Lähes koko alue on osa Museoviraston listaamaa valtakunnallisesti
arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Pisararata on mittava ja
erittäin vaativa rakennushanke, joka vaatii huolellista suunnittelua ja
riittävää sekä oikea-aikaista vuorovaikutusta rakennusviraston,
kaupunkisuunnitteluviraston, liikenneviraston ja muiden osallisten
kanssa. Asemakaavojen laatimisen ja ratasuunnittelun aikataulu on
tiukka vaativalle hankkeelle.
Mäntymäen alle kallioluolaan suunnitteilla oleva lumensulatuslaitos
tulee huomioida asemakaavassa. Hanke on merkittävä parannus
lumilogistiikkaan koko kantakaupungin alueella.
Asemakaavamuutosten vaikutustenarvioinnin yhteydessä tulee tutkia
sisäänkäyntien, ilmastoinnin, paineentasauksen ja muiden tarvittavien
teknisten laitteiden sijoittuminen maanpäällisille yleisille alueille sekä
niiden vaikutusta kaupunkikuvaan ja viihtyvyyteen. Suunnittelun
lähtökohtana tulee olla se, että tarvittavat, uudet rakenteet voidaan
integroida olemassa oleviin rakennuksiin ja maanalaisin tiloihin.
Asemakaavojen tueksi on laadittava yleissuunnitelmat, joissa
ratkaistaan seuraavat suunnittelukysymykset:
 Suunnittelualueesta tulee laatia asemakaavoituksen pohjaksi
ympäristö- ja kulttuurihistoriallinen selvitys niiltä osin kuin
selvitys puuttuu. Avoimia kysymyksiä teknisistä ratkaisuista ja
liikenteen ohjauksesta on paljon, joten rakentamisvaiheen
ratkaisuista ja vaikutuksista tarvitaan lisäselvityksiä ja
suunnitelmia.
 Liikennejärjestelmän vaatimat muutokset tulee ottaa huomioon.
Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa 2011 on
Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

11/2015

354 (418)

Kaj/17
17.06.2015

tarkistettava ja kehittävä tarvittavin osin, ja siinä on huomioitava
muuttuvat liikennevirrat. Tietoa tarvitaan arvioitaessa yleisten
alueiden muutostarpeita, kuten ihmisten ja liikenteen
kulkureittien muutoksia sekä vaikutuksia kaupallisiin ja muihin
toimintoihin. Muutokset saattavat vaatia ylläpidon painopisteiden
muutamista tai lisäämisiä.
 Kaikkiin muutoskohteisiin (tunneleiden suuaukot, asemat,
huoltoyhteydet, hätäpoistumistiet, betonikansirakenteet, tekniset
laitteet ja ilmastointikanavat ynnä muut sellaiset) tulee
asemakaavan muutosten pohjaksi laatia ensin riittävän tarkka
yleissuunnitelma, jossa on tutkittu tarvittavien rakenteiden
sijoittuminen ja niiden kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen
vaikutus. Tähän mennessä laadittujen yleispiirteisten
suunnitelmien pohjalta ei voida tehdä näitä tarkasteluja.
 Kaikki tarpeet yleisillä alueilla tulee esittää jo kaavan laadinnan
yhteydessä tehtävässä yleissuunnitelmassa. Sisäänkäyntien ja
muiden kuilujen paikat sekä sisäänkäyntien vaatimat palvelut ja
tilatarpeet tai muutokset tulee selvittää selvitysvaiheessa.
Tällaisia tarpeita tai palveluita ovat esimerkiksi huoltoliikenne,
kioskit, julkiset käymälät, opastus, polku- ja
kaupunkipyöräpysäköinti, joukkoliikenteen pysäkit, saatto- ja
jättöpaikat yksityisille autoille ja taksitolpat.
 Pisara-radan maanpäälliset rakenteet tulee pyrkiä ensisijaisesti
integroimaan nykyisiin rakenteisiin ja rakennuksiin ja vasta
toissijaisesti tutkia erillisratkaisuja.
 Merkittävimmät puistojen ympäristömuutokset osuvat
Eläintarhan ja Alppipuiston alueelle, joka on tiiviisti asuttua
kaupunkia. Radan rakentamisen yhteydessä menetetään
asukkaille merkittävää puistopinta-alaa. Tämä tulee
kompensoida korkeatasoisella puiston toteutuksella.
Puistoalueiden meluntorjuntarakenteiden tulee olla
korkeatasoista maisema-arkkitehtuuria.
 Betonikansien käsittely ja tekniset vaatimukset katu- ja
puistoalueilla tulee tutkia kaavavaiheessa. Erityisesti
Mäntymäen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen maisemaan
tulevat tunneleiden betonikannet ovat vaikeita ja kalliita
puistorakentamisen kannalta. Kaava laadittaessa on esitettävä
ratkaisuperiaatteet betonikansien katteista ja mahdollisesta
kasvillisuudesta ottaen huomioon esimerkiksi isojen puiden
rakenteiden kantavuudelle asettamat vaatimukset.
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 Meluvaikutukset tulee selvittä sekä esittää melunsuojaus
Alppipuistossa sekä Eläintarhanpuolella. Meluntorjunnassa tulee
puistoalueiden lisäksi pyrkiä ratkaisuihin, jotka minimoivat
runkomelun vaikutukset radan vaikutusalueella.
 Vaikutukset pohjavesiin ja kuivatustarpeiden muutokset yleisillä
alueilla on oltava osana suunnittelumateriaalia.
Pohjavedenpinnan muutokset on kyettävä suunnittelemaan ja
toteuttamaan niin, ettei tästä aiheudu haittaa olemassa oleville
rakenteille tai puustolle.
 Louhintamateriaalin käyttö, vaikutukset liikenteeseen,
asuinympäristöihin ja sen kuljetus on suunniteltava alustavasti jo
tässä vaiheessa yleisten töiden lautakunnan pöytäkirjan 20/2011
mukaisesti. Louheenajoreitit ja -kasauspaikat sekä pölynkäsittely
ja muu tästä aiheutuva ylläpito on selvitettävä. Tunneleista
tulevan louhekiven jatkojalostukseen ja murskaamiseen maan
alla on varauduttava. Tämä tarkoittaa, että Pisararadan
yhteyteen on louhittava riittävän laaja maanalainen tila,
esimerkiksi pysäköintiluola, jossa murskaustoiminnot ovat
mahdollisia.
 Louhinnasta syntyvät poravesien ja hulevesien käsittely ja
johtaminen pitää selvittää. Tätä varteen tarvitaan luotatettavat
arviot syntyvistä hule- ja poravesien määristä, sopivista
käsittelytavoista ja -tiloista ja riittävästä käsittelykapasiteetistä.
Vesien johtaminen on ratkaistava niin, että ne vaativat
mahdollisimman vähän lisärakentamista yleisille alueille ja ilman
viheralueille sijoitettavia väliaikaisia altaita.
 Työmaan huoltotilojen, kuten kaluston ja työmaakoppien,
pitkäaikainen sijoittaminen vaikuttaa usean vuoden verran
alueiden käyttöön. Viheralueiden, katuaukioiden ja kenttien
käyttö työmaan huoltotilana vaatii erikoisratkaisuita ja päätöksiä
ajoyhteyksien, ylläpidon, kulkureittien ja käytön osalta. Työmaa
tuo pidempiaikaisia liikenteenohjauksen muutoksia. Tämän
vuoksi liikennettä on tutkittava simulointien avulla etenkin, kun
katuja voidaan joutua poistamaan yleisestä käytöstä tai
rajoittamaan niillä kulkemista ja pysäköintiä töiden aikana.
Erityisesti muutokset Mäntymäen kentän pysäköintikapasiteettiin
on tutkittava.
Rakennusvirasto puoltaa kaavaluonnoksen hyväksymistä edellä
esitetyin ehdoin.
14.9.2012 Lausunto annettu
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Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419
anu.kiiskinen(a)hel.fi
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440
petri.arponen(a)hel.fi
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237
marko.jylhanlehto(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335
anni.tirri(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveysvirasto 27.11.2013
HEL 2012-010853 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavaa Pisararataa
varten. Pisararata on Helsingin keskustan alle suunniteltu lähijunien
tunnelirata. Pisararadan maanalaisia asemia suunnitellaan Töölöntorin
läheisyyteen, Kampin ja Rautatieaseman väliin sekä Hakaniemeen.
Pääosa Pisararadasta kulkee maan alla. Tunneleiden suuaukot
sijoittuvat Eläintarhan ja Alppipuiston alueille. Maanpäällisiä alueita
tarvitaan lisäksi työtunneleita ja teknisiä sekä pelastautumisyhteyksiä
varten koko suunnittelualueella. Asemakaavassa määritellään
maanalaisten tunnelien ja maanpäällisten alueiden tilavaraus. Päätös
Pisararadan toteuttamisesta tehdään aikaisintaan 2014. Rakentaminen
kestänee noin viisi vuotta.
Sosiaali- ja terveysviraston lausunto
Sosiaali- ja terveysvirasto pitää tärkeänä, että asemakaavan
muutoksen yhteydessä kiinnitetään huomiota erityisesti matka- ja
kuljetusketjujen toimivuuteen, eri liikennemuotojen yhteistyön
kehittämiseen, jalankulun ja pyöräilyverkostojen jatkuvuuden,
turvallisuuden ja laadun edistämiseen sekä esteettömien selkeästi
havaittavien reittien järjestämiseen.
Pisararata lisää palvelujen saavutettavuutta kaikkien lähijunien
asemien läheisyydessä sekä erityisesti Kallion ja Töölön alueilla.
Töölön rautatieaseman eteläpään sisäänkäynnit sijoittuvat Töölöntorin
ympäristöön. Hakaniemessä Pisararata sivuaa olevaa metrotunnelia ja
metroasemaa, ja niillä on pohjoispäässä yhteiset sisäänkäynnit.
Yksi kolmesta asemakaavaan varatusta työtunnelista sijoittuu
Diakoniapuistossa olevan väestönsuojan tunneliyhteyteen, joka
voidaan laajentaa Hakaniemen asemalle johtavalle työtunnelille. Tämä
Hakaniemen aseman yhteyteen rakennettava työ- ja huoltotunneli
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suojavyöhykkeineen sijoittuu Kallion virastotalon välittömään
läheisyyteen. Virastotalon, Porthaninkadun ja Toisen linjan väliselle
viheralueelle on suunniteltu maanpintaan johtavia
hätäpoistumisyhteyksiä suoja-alueineen. Näiden poistumisyhteyksien
ja tunnelin rakentaminen pitää suunnitella ja toteuttaa huolella, jotta
estetään louhimisen ja rakentamisen haitat virastotalon sosiaali- ja
terveyspalvelujen käyttäjille.
Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256
pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus Kehittämisosasto 19.10.2012
HEL 2012-010853 T 10 03 03

Talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosasto ei anna asiasta
lausuntoa.
Lisätiedot
Merja Lehikoinen, suunnittelusihteeri, puhelin: 310 36121
merja.lehikoinen(a)hel.fi

Taidemuseo 17.10.2012
HEL 2012-010853 T 10 03 03

Ksv 3861_1

Taidemuseolle on toimitettu mielipidepyyntö Pisararadalle laadittavasta
asemakaavasta kantakaupungin alueella. Mielipiteet suunnittelun
lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään
toimittamaan viimeistään 14.9.2012 kirjallisesti osoitteeseen Helsingin
kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099
HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo,
Pohjoisesplanadi 11–13), sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi,
faksilla (09) 655 783 tai suullisesti projektipäällikölle tai kaavan
valmistelijoille.
Alueelle on suunnitteilla lähes kokonaan maanalainen rautatie,
Pisararata, ja sen kolme maanalaista rautatieasemaa. Tulevia asemia
suunnitellaan Töölöntorin läheisyyteen, keskustaan Kampin ja
Rautatieaseman väliin sekä Hakaniemeen metroaseman länsipuolelle.
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Asemille suunnitellaan 1–3 sisäänkäyntiä ja lisäksi maanpäälle
ulottuvia ilmanvaihtolaitteita.
Kaupunginhallitus hyväksyi prosenttirahahankkeissa sovellettavat
periaatteet 12.12.2011 § 1134. Niiden mukaisesti kaupunki toteuttaa
prosenttirahahankkeita mm. merkittävissä talonrakennushankkeissa,
joilla tarkoitetaan yleisölle ja käyttäjille avoimia, julkisia rakennuksia.
Pisararadan rautatieasemat soveltuvat erinomaisesti julkisen taiteen
sijoituskohteiksi. Näissä kohteissa olisi suotavaa soveltaa
prosenttiperiaatetta taideteosten hankinnassa, vahvistetun
periaatepäätöksen mukaisesti.
Taidemuseo esittää kannanottonaan, että Pisararata-hankkeen
hankesuunnitteluvaiheessa otettaisiin yhteyttä taidemuseoon.
Hankesuunnitteluvaiheessa tulisi katsoa taidehankkeen toteuttamisen
edellytykset.
Lisätiedot
Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043
elina.leskela(a)hel.fi
Klas Fontell, suunnittelija/arkkitehti, puhelin: 310 87047
klas.fontell(a)hel.fi

Terveyskeskus 10.9.2012
HEL 2012-010853 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavaa
Pisararadalle Pasilan eteläpuolella kantakaupungin alueella. Alueelle
on suunnitteilla lähes kokonaan maanalainen rautatie, Pisararata, ja
sen kolme maanalaista rautatieasemaa Töölöntorin läheisyyteen,
Kampin ja Rautatieaseman väliin sekä Hakaniemen metroaseman
länsipuolelle. Asemille suunnitellaan 1 - 3 sisäänkäyntiä ja lisäksi
maanpäälle ulottuvia ilmanvaihtolaiteita.
Laadittavassa asemakaavassa määritellään Pisararadan maanalaisten
tunnelien ja maanpäällisten alueiden tilavaraus. Samalla määritellään
tunnelien, niiden teknisten tilojen, asemien, sisäänkäyntien,
pystykuilujen ja rakenteiden sijoittuminen suhteessa
naapurikiinteistöihin, lähiympäristöön ja maanpintaan.
Päätös Pisararadan toteuttamisesta tehdään aikaisintaan vuonna 2014.
Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta pyydetään toimittamaan viimeistään 14.9.2012.
Mielipiteenään terveyskeskus esittää seuraavaa:
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Terveyskeskuksen kannalta on tärkeää, että Pisararata suunnitellaan ja
toteutetaan siten, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriötä
terveyskeskuksen toiminnalle ja asiakkaille. Suunnittelun kannalta
erityisesti Hakaniemen alue on keskeinen, sillä tulevan aseman
välittömässä läheisyydessä on Kallion virastotalossa (Toinen linja 4 A)
sijaitseva Kallion terveysasema, hammashoitola ja useita
sosiaaliviraston palvelupisteitä. Suunnitteluratkaisujen tulee olla
sellaisia, että terveysasema voi toimia ilman häiriöitä rakennustyömaan
aikana.
Rakentamisen vaikutusalueella olevia muita terveydenhuollon kohteita
ovat Hesperian sairaala-alueen Kivelän sairaala ja HUS/HYKS:n
Psykiatriakeskus. Kivelän sairaalassa (Sibeliuksenkatu 12- 14) toimii
Töölön terveysasema, Töölön hammashoitola, Kivelän psykiatrian
poliklinikka, kaupunginsairaalan fysioterapiayksikkö ja kotisairaala sekä
sosiaaliviraston vanhustenkeskus.
Terveyskeskus pitää tärkeänä, että Pisararataa lähellä sijaitsevia
terveyspalvelujen toimijoita kuullaan ennakkoon ja heidän kanssa
sovitaan muun muassa tiedottamisen yhteyshenkilöistä, rakentamisen
aikatauluista ja toiminnan edellyttämistä rakennustyön häiriötekijöihin
liittyvistä rajoituksista. Tällä taataan, että rakennustyö ei aiheuta
kohtuutonta haittaa terveyspalveluiden toimipisteille ja palveluiden
käyttäjille.
Terveyslautakunta on antanut lausunnon 3.5.2011 (§ 128) Pisararadan
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta kaupunginhallitukselle.
Lausunnossaan terveyslautakunta tarkasteli Pisararadan vaikutuksia
erityisesti terveysvaikutusten näkökulmasta.
Lisätiedot
Sipiläinen Pirjo, arkkitehti, puhelin: 310 42256
pirjo.sipilainen(a)hel.fi
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§ 175
Detaljplaneändring för en del av kvarteret 10570, hamn-, vatten- och
gatuområden och småbåtshamn i Sörnäs (nr 12284, södra delen av
Nätholmen)
HEL 2011-006629 T 10 03 03

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag
godkänna detaljplaneändring för en del av kvarteret 10570, hamn-,
vatten- och gatuområden och småbåtshamn i 10 stadsdelen (Sörnäs,
Fiskehamnen) enligt ritning nr 12284, daterad 18.11.2014 och ändrad
17.3 2015, och på de grunder som framgår av
detaljplanebeskrivningen. Nya kvarter med numren 10600–10602
bildas genom detaljplaneändringen.
Behandling
Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom
redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen under diskussionen hade
föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny
beredning utgående från att byggrätten och våningstalet minskas.
Ordföranden konstaterade att ledamoten Yrjö Hakanens förslag om
återremiss inte hade understötts, varvid det förföll.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3
4
5
6

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12284 selostus, päivätty
18.11.2014, muutettu 17.3.2015, päivitetty Kslk:n 17.3.2015 päätöksen
mukaiseksi
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12284 kartta, päivätty
18.11.2014, muutettu 17.3.2015
Havainnekuva 18.11.2014, muutettu 17.3.2015
Tehdyt muutokset
Vuorovaikutusraportti liitteineen, täydennetty 17.3.2015
Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
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Utdrag
Utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Bilagor till utdrag
Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy
Beslutsförslag
Framställningen stämmer överens med förslaget.
Sammandrag
Området är beläget norr om Brändö bro, mellan havet och den
planerade gatan Capellas allé i Fiskehamnen, och sträcker sig ett
stycke norr om nuvarande Nätgatan.
Detaljplaneändringen gör det möjligt att bebygga ett område för
bostäder och verksamhetslokaler på södra delen av Nätholmen. Där
byggs bostäder för ca 1 300 boende. Bostadsområdet består av två
bostadskvarter, av vilka det ena är ett storkvarter för olika slags
flervåningshus och det andra ett havsnära kvarter för terrasshus vid
strandlinjen. I söder, strax norr om Brändö bro, finns en tomt för en stor
verksamhetsbyggnad med upp till 18 våningar.
Ändringsområdet har en yta på 7,7 ha, varav 4,5 ha är markområde och
3,3 ha vattenområde. Byggrätten omfattar i detaljplaneförslaget
sammanlagt 88 800 m² vy, varav 58 600 m² vy ska användas för
bostäder och 30 200 m² vy för affärs- och kontorslokaler.
Detaljplaneändringen har beretts genom planläggning baserad på
partnerskap. Underlag för planläggningen är ett detaljplaneutkast som
stadsplaneringsnämnden godkänt och förslag valda utifrån ett
anmälnings- och förhandlingsförfarande som ordnats för
bostadskvarteren.
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Stadsfullmäktige godkände 8.4.2015 (100 § och 101 §)
genomförandeavtal och/eller föravtal för fastighetsköp som förhandlats
fram med deltagarna.
Föredragandens motiveringar
Detaljplaneändringen strider inte mot vare sig de riksomfattande målen
för områdesanvändningen eller delgeneralplanen för
Sörnässtranden–Hermanstadsstranden, som är en generalplan med
rättsverkningar. Den bidrar till att stadens strategiska mål nås.
Området är i landskapsplanen för Nyland område för tätortsfunktioner
och i etapplandskapsplan 2 för Nyland område som ska förtätas och
behöver ett grönstråk.
Området är upptaget som område för flervåningshus och som område
för service och förvaltning i den gällande delgeneralplanen för
Sörnässtranden–Hermanstadsstranden från år 2008.
Området ingår i gällande detaljplaner från 1985, 1990, 1996 och 2013.
Det består huvudsakligen av hamnområde, kvartersområde för
lagerbyggnader som betjänar hamnverksamheten och kvartersområde
för industri- och lagerbyggnader som betjänar fiskhamnen och
livsmedelsindustrin. Till en mindre del är området småbåtshamn,
vattenområde och gatuområde.
Området är i stadens ägo. Det är fråga om ett område som använts
som område för hamnfunktioner och som lagerområde inom
partihandel med livsmedel, särskilt inom fiskförädlingsindustrin. Hela
området består av utfylld mark. Området har planerats med beaktande
av hälso- och miljörisker och det önskvärda i ett ekonomiskt
samhällsbyggande.
Detaljplaneändringen baserar sig på att ett område för bostäder och
verksamhetslokaler planerats på södra delen av Nätholmen. Där byggs
bostäder för ca 1 300 boende. Bostadsområdet består av två
bostadskvarter, av vilka det ena är ett storkvarter för olika slags
flervåningshus och det andra ett havsnära kvarter för terrasshus vid
strandlinjen. I söder, strax norr om Brändö bro, finns en tomt för en stor
verksamhetsbyggnad med upp till 18 våningar.
Gatulinjerna för Capellas allé, Partitorgsgränden, Verkstadsgatan och
Nätholmsgatan fortsätter genom södra delen av Nätholmen. Dessutom
förlängs siktaxeln mot Fiskehamnsparken i form av en gata genom
området. Ett huvudstråk för gång- och cykeltrafik i sydnordlig riktning
som utgör en del av stråket för sådan trafik längs stranden förläggs till
gatan Nätholmsstranden. Havsstranden omvandlas genom ett
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strandstråk, en bassäng och en kanal. Nätholmskanalen (w-3) ska vara
ett vattenområde där det vid stranden mot kvartersområdet får byggas
bryggor för de boende.
Nätholmen blir ett betydande nytt element mitt i ett stadslandskap vid
havet. Kontorsbyggnaderna på Nätholmen är en del av en planerad
port till östra innerstaden – porten byggs kring Brändö bro – och de blir
i stadsbilden ett tydligt blickfång som syns från alla håll. Det är möjligt
att från området se långt ut över det lummiga landskapet i inre
skärgården.
Området har planerats med beaktande av hälso- och miljörisker och
det önskvärda i ett ekonomiskt samhällsbyggande.
Det blir följande kostnader för staden när detaljplanen genomförs
(kostnadsnivå 2014, exklusive moms):
Grundberedning
Sanering av förorenad mark
Nätholmskanalen (stadens andel)
Övriga strandkonstruktioner
Gator och öppna platser

7
10
6
5
4

mn
mn
mn
mn
mn

euro
euro
euro
euro
euro

Sammanlagt

32 mn euro

Området får nya nät av anordningar för den samhällstekniska
försörjningen. Det är nätinnehavarna som ska bygga ut näten och stå
för kostnaderna. Kostnaderna täcks med anslutnings- och bruksavgifter
som tas ut för tomterna i området. Nätutbyggnaden beräknas medföra
följande kostnader:
Vatten och avlopp
Energiförsörjning (fjärrvärme, fjärrkyla)
Elnät
Sopsug

2,2
5,2
2,1
1,0

mn
mn
mn
mn

euro
euro
euro
euro

Det blir när detaljplanen genomförs kostnadsbelastningar för tomterna i
detaljplaneområdet bl.a. för att det ska byggas strandkonstruktioner
som hör till tomterna och dessutom bilplatser under jord. Den som
bebygger tomterna utmed Nätholmskanalen är skyldig att bygga en
mur vid södra kanten av kanalen och att underhålla muren.
Skyldigheten att anlägga och underhålla stranden och området för
allmän gångtrafik i kvarteret 10601, som består av en enda tomt,
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hänför sig till kvarteret. Den som bebygger kvarteret 10602, som också
består av en enda tomt, är skyldig att bygga och underhålla
strandkonstruktionerna i kvarteret. Grundförhållandena är så krävande
att osedvanligt dyra lösningar måste tillämpas när byggnaderna
grundläggs.
Staden beräknas få inkomster på ca 50 mn euro genom att sälja
byggrätten för bostadshus och utarrendera tomterna. Det beräknade
värdet på byggrätten för affärs- och kontorskvarteret är ca 15 mn euro.
Det är tänkt att bostadshusen på södra delen av Nätholmen ska
byggas enligt en sådan tidsplan att byggstarten sker år 2016 i kvarteret
10601, år 2017 på tomterna 10600/1, 2, 5 och 7 och år 2018 på
tomterna 10600/3, 4 och 6. Byggstarten på tomten 10600/7 har att göra
med när Capellas allé byggs.
Planeringsfaser och växelverkan
Förslaget till detaljplaneändring har utarbetats på initiativ av staden
själv.
Detaljplaneändringen har beretts genom planläggning baserad på
partnerskap. Underlag för planläggningen är ett detaljplaneutkast som
stadsplaneringsnämnden godkände 3.3.2011. De som fått tomterna i
kvarteren 10600 och 10601 reserverade för sig har valts utifrån ett
separat anmälnings- och förhandlingsförfarande.
Stadsstyrelsen beslutade 30.1.2012 (113 §) att de i ett utkast till
detaljplaneändring för Nätholmen angivna kvarteren 10600 och 10601
med byggrätt för bostäder på ca 45 600 m² vy skulle reserveras för
planläggning baserad på partnerskap, utifrån ett separat anmälningsoch förhandlingsförfarande och med de villkor som nämns i beslutet.
Enligt reserveringsbeslutet ska ca 10 500 m² vy reserveras för fritt
finansierade ägarbostäder med hitas I-villkor och återstoden för fritt
finansierade hyres- och ägarbostäder utan reglering.
Fastighetsnämnden föreslog efter anmälnings- och
förhandlingsförfarandet att tomterna i kvarteren 10600 och 10601
skulle reserveras för tre olika byggherrar. Stadsfullmäktige godkände
8.4.2015 (100 § och 101 §) genomförandeavtal och föravtal för
fastighetsköp som förhandlats fram med deltagarna.
Deltagandet och växelverkan arrangerades i enlighet med programmet
för deltagande och bedömning. Förslaget till detaljplaneändring hölls
offentligt framlagt 12.12.2014–19.1.2015.
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En anmärkning mot förslaget framställdes. Utlåtanden gavs av
räddningsnämnden, nämnden för allmänna arbeten, miljönämnden,
fastighetskontoret, Helen Elnät Ab och samkommunen
Helsingforsregionens miljötjänster (HRM).
Anmärkning
Skanska Talonrakennus Oy framställde en anmärkning och tar där upp
innehållet i enskilda detaljplanebestämmelser: byggnadsytan, kravet på
en fettsepareringsbrunn och en ventilationskanal i anslutning till
affärslokalerna, kravet på gemensamma lokaler för de boende, kravet
på kabelskåp för den samhällstekniska försörjningen, fasaderna, läget
för tekniska utrymmen, tillgänglighet. Det är fråga om
detaljplanebeteckningar och -bestämmelser som bolaget under
planläggningsprocessen baserad på partnerskap hade en annan åsikt
om än planläggarna och som nu inte har exakt den form på
detaljplanekartan eller i bestämmelserna som bolaget föreslagit.
Detaljplanebestämmelserna baserar sig på allmänna
planläggningsprinciper för Fiskehamnen och på projektplaner som
utarbetats som underlag för hur södra delen av Nätholmen ska
planläggas och bebyggas. Bestämmelserna började diskuteras med
Skanska Talonrakennus Oy i november 2013. Diskussionerna
resulterade i att bolaget godkände förslaget till detaljplaneändring.
Stadsplaneringsnämnden godkände förslaget 18.11.2014, efter att
bolaget godkänt det.
Detaljplanebestämmelserna har inte ändrats med anledning av
anmärkningen. Stadsplaneringsnämnden anser att det inte är
ändamålsenligt att byggstandarden sänks i en enskild del av området
och dessutom att syftet med bestämmelserna är att byggnaderna skall
uppföras i enlighet med projektplanen och inte att någon alternativ plan
ska genomföras. En del av det som bolaget tar upp är sådant som kan
beaktas i bygglovsskedet.
Utlåtanden och av dessa föranledda ändringar
Räddningsnämnden framhåller att räddningsvägarna bör planeras så
att räddningsverkets tunga materiel kan komma tillräckligt nära
byggnaderna och reservvägarna.
Nämnden för allmänna arbeten och fastighetskontoret föreslår att hela
Nätholmskanalen ska bli en vattenkanal och att det alternativ som gör
det möjligt att anlägga västra ändan som ett slags naturstrand ska
strykas i detaljplanen.
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Miljönämnden anser att detaljplaneförslaget bör kompletteras med
uppgifter om höjdnivåer och om lägsta nivåer för byggande. Nämnden
anser också att detaljplanebestämmelserna bör justeras och vid behov
kompletteras vad bullerbekämpningen beträffar.
Utlåtandena har beaktats på så sätt att bestämmelsen om västra delen
av Nätholmskanalen har strukits på detaljplanekartan, att ungefärliga
höjdlägen för markytan och gårdsplanerna på AK-tomterna har införts
på detaljplanekartan, att detaljplanekartan och
detaljplanebeskrivningen har fått en bestämmelse om lägsta
rekommenderade nivå för byggande på tomterna i detaljplaneområdet
och att en ledningsgränd har införts på Partitorgsgränden som ett
servitut för tomten. Höjdlägena för gatorna på detaljplanekartan
baserar sig på en gatuplan som utarbetats under planläggningen. Det
övriga är redan beaktat i detaljplanebeskrivningen och/eller kommer att
beaktas i genomförandefasen.
Anmärkningen i sin helhet och utlåtandena i sammandrag ingår i
rapporten över växelverkan, likaså genmälena i sin helhet.
Dessutom har en bestämmelse om småbåtsbryggor införts på
detaljplanekartan. Syftet med bestämmelsen är att den ska bidra till att
Fiskehamnen blir utbyggt som ett havsnära område. Namnet
Nätholmsstranden har ersatts med namnet Capellastranden, och
stråket för gångtrafik genom kvarteret 10600 har fått namnet
Capellagränden.
Ändringarna relateras ingående i en bilaga och i
detaljplanebeskrivningen.
Beslutsförslaget är i överensstämmelse med stadsplaneringsnämndens
justerade framställning. Nämnden fattade beslutet om framställningen
enhälligt.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi
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1
2
3
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Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12284 selostus, päivätty
18.11.2014, muutettu 17.3.2015, päivitetty Kslk:n 17.3.2015 päätöksen
mukaiseksi
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12284 kartta, päivätty
18.11.2014, muutettu 17.3.2015
Havainnekuva 18.11.2014, muutettu 17.3.2015
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Tehdyt muutokset
Vuorovaikutusraportti liitteineen, täydennetty 17.3.2015
Osa päätöshistoriaa

1
2

Sijaintikartta
Ilmakuva

Bilagematerial

Sökande av ändring
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Utdrag
Utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Bilagor till utdrag
Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy
För kännedom
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Kiinteistövirasto
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 25.05.2015 § 557
HEL 2011-006629 T 10 03 03
Postadress
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Esitys
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 10. kaupunginosan (Sörnäinen,
Kalasatama) osaa korttelista 10570, satama-, vesi- ja katualuetta sekä
venesatamaa (muodostuvat uudet korttelit 10600—10602) koskevan
asemakaavan muutosehdotuksen 18.11.2014 päivätyn ja 17.3.2015
muutetun piirustuksen nro 12284 mukaisena ja
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36024
katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.03.2015 § 75
HEL 2011-006629 T 10 03 03

Ksv 0954_1

Esitys
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle
 18.11.2014 päivätyn ja 17.3.2015 muutetun 10. kaupunginosan
(Sörnäinen, Kalasatama) osaa korttelista 10570, satama-, vesija katualuetta sekä venesatamaa (muodostuvat uudet korttelit
10600—10602) koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro
12284 hyväksymistä ja etteivät tehty muistutus ja annetut
lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset
ilmenevät yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja
kaavaselostuksesta
 ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti
 antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja
vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin
perusteltuna kannanottona tehtyyn muistutukseen.
18.11.2014 Ehdotuksen mukaan
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Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot
Salla Hoppu, arkkitehti, puhelin: 310 37240
salla.hoppu(a)hel.fi
Helena Färkkilä-Korjus, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310
37325
helena.farkkila-korjus(a)hel.fi
Heikki Hälvä, projektipäällikkö, meluselvitykset, puhelin: 310 37142
heikki.halva(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37482
raila.hoivanen(a)hel.fi
Johanna Iivonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37137
johanna.iivonen(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37252
mikko.juvonen(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37251
jouni.kilpinen(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37250
kaarina.laakso(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 03.02.2015 § 50
HEL 2011-006629 T 10 03 03

Lausunto
Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle
seuraavan lausunnon:
Verkkosaaren eteläosaan suunnitellaan asuin- ja toimitila-alue, johon
tulee asunnot noin 1 300 uudelle asukkaalle. Asuinalue koostuu
kahdesta asuinkorttelista, joista toinen on erityyppisistä
asuinkerrostaloratkaisuista koostuva suurkortteli ja toinen on
rantaviivaan rakennettu merellinen terassitalokortteli. Alueen
eteläosassa, välittömästi Kulosaarensillan pohjoispuolella on tontti
suurta toimitilarakennusta varten, joka on korkeimmillaan 18kerroksinen.
Verkkosaarenkanavan toteutustavalla on vaikutus kanavaan
rajautuvien tonttien ja yleisten alueiden toteutuskustannuksiin sekä
alueelta saataviin tonttituloihin. Asemakaavamääräyksissä on (w-3)määräys, joka koskee Verkkosaarenkanavan itäisintä aluetta.
Määräyksessä todetaan, että kanavan länsipää voidaan toteuttaa joko
vesialueena tai matalin istutuksin luonnonrannan kaltaisena, kadun
tasolta vedenpinnan tasolle laskevana puistomaisena alueena, jolle
sijoitetaan puisia istuskelutasoja.
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Jatkosuunnittelussa on selvinnyt, että kustannusero
Verkkosaarenkanavan länsipään toteuttamiselle vesialueena on pieni
suhteessa siitä saatuun hyötyyn kaupungille. Kanavan toteuttaminen
vesialueena nostaa viereisten kiinteistöjen arvoa ja kaupungin saamia
tonttituloja. Investointikustannukset ovat hiukan korkeammat
vesialuevaihtoehdossa, mutta käyttötalouden osalta taas puistomainen
ratkaisu on kalliimpi. Alueen tiiviin rakentamisen, kulutuksen sekä
pilaantuneen maaperän takia aluetta ei voida rakentaa kuitenkaan
luonnonrannan kaltaiseksi. Rakenneratkaisujen ja pienen
kustannuseron sekä tonttitulojen vuoksi asemakaavamääräyksestä
tulee poistaa vaihtoehto puistomaisesta, luonnonrannan kaltaisesta
alueesta.
Alueen katujen suunnittelu on käynnissä. Korot määritellään
katusuunnitelmassa, joka valmistuu kevään 2015 aikana. Korttelien
katualueeseen rajautuvat reunalinjat tulevat olemaan korkeudessa
+ 3,3 m. Alueen korttelit on kaavoitettu kumppanuusperiaatteella.
Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia
kaupunkisuunnitteluviraston arvion mukaan seuraavasti (kustannustaso
2014, alv. 0 %):
- esirakentaminen 7 miljoonaa euroa
- pilaantuneiden maiden kunnostus 10 miljoonaa euroa
- verkkosaaren kanava (kaupungin osuus) 6 miljoonaa euroa
- muut rantarakenteet 5 miljoonaa euroa
- kadut ja aukiot 4 miljoonaa euroa
Kustannukset yhteensä 32 miljoonaa euroa.
Yleisten töiden lautakunta puoltaa Sörnäisten (10.ko) asemakaavan
muutosta nro 12284 edellä esitetyin huomautuksin.
Käsittely
03.02.2015 Ehdotuksen mukaan
Esittelijän muutos: Lisätään lausuntoehdotukseen seuraava uusi viides
kappale: Alueen katujen suunnittelu on käynnissä. Korot määritellään
katusuunnitelmassa, joka valmistuu kevään 2015 aikana. Korttelien
katualueeseen rajautuvat reunalinjat tulevat olemaan korkeudessa
+ 3,3 m. Alueen korttelit on kaavoitettu kumppanuusperiaatteella."
27.01.2015 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
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Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440
petri.arponen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335
anni.tirri(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 2.2.2015
HEL 2011-006629 T 10 03 03

Capellan puistotie, Verkkosaarenranta, Verkkosaarenkanava

Kalasataman Verkkosaaren eteläosaa on tarkoitus kehittää
korkeatasoisena asuin- ja toimitila-alueena, johon toteutetaan asunnot
noin 1 300 asukkaalle.
Tämän vuoksi kiinteistövirasto järjesti kaupunginhallituksen
varauspäätöksen 30.1.2012 (113 §) ja kiinteistölautakunnan 27.6.2013
(365 §) hyväksymän hakuohjeen mukaisesti Verkkosaaren eteläosan
asuinkortteleita 10600 ja 10601 koskevan ilmoittautumis- ja
neuvottelumenettelyn (hakumenettelyn) 27.6. - 15.10.2013.
Hakumenettely perustui kaupunkisuunnittelulautakunnan 3.3.2011
hyväksymään asemakaavan muutosluonnokseen, jonka mukaan po.
korttelien asuinrakennusoikeus oli yhteensä 45 600 k-m² ja liiketilojen
yhteensä 1 800 k-m². Varauspäätöksen mukaan noin 10 500 k-m² tulee
varata vapaarahoitteiseen Hitas I -ehdoin toteutettavaan
omistusasuntotuotantoon. Muut tontit varataan sääntelemättömään
vapaarahoitteiseen vuokra- ja omistusasuntotuotantoon.
Kilpailun tavoitteena oli tutkia mahdollisuuksia kehittää kaavaluonnosta
sekä saada ehdotuksia (ideoita) mainittujen asuinkorttelien
asemakaavan muutoksen laatimisen ja toteuttamisen perustaksi.
Hakumenettelystä saatiin kummankin korttelin 10600 ja 10601 osalta
yhteensä viisi hakemusta (alustavaa projektisuunnitelmaa), joista
arviointiryhmä valitsi jatkoneuvotteluihin korttelin 10600 osalta YIT
Rakennus Oy:n ja Skanska Talonrakennus Oy:n/Sato Oyj:n sekä
korttelin 10601 osalta Westpro cc Oy:n.
Kaupungin ja mainittujen osallistujien välillä on neuvoteltu ja saatettu
alustavat projektisuunnitelmat lopullisiksi projektisuunnitelmiksi.
Samalla on mainittujen suunnitelmien perusteella laadittu
kumppanuuskaavoituksena Verkkosaaren eteläosan asemakaavan
muutosehdotus nro 12284 ja neuvoteltu osallistujien kanssa
toteutussopimukset ja/tai kiinteistökauppojen esisopimukset.
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Asemakaavan muutosluonnoksen 3.3.2011 jatkosuunnittelu on ollut
tarpeen muun ohella toteutussopimusten ja/tai kiinteistökauppojen
esisopimusneuvotteluiden edistämiseksi.

Samalla on kaavaluonnosta kehitetty siten, että
asuinrakennusoikeuden määrä on kasvanut noin 13 000 k-m² ja
kaavaratkaisuja on kehitetty kaavaluonnokseen nähden
toteutuskelpoisemmiksi. Tätä voidaan pitää kiinteistötoimen sekä
asetettujen asuntotuotantotavoitteiden kannalta myönteisenä asiana.
Helsingin kaupunki omistaa kokonaan kaava-alueen, joka muodostuu
kahdesta asuinkorttelista 10600 ja 10601, joista toinen on erityyppisistä
asuinkerrostaloratkaisuista koostuva suurkortteli ja toinen rantaviivaan
rakennettava merellinen terassitalokortteli. Mainittuihin kortteleihin on
merkitty kahdeksan asuinkerrostalotonttia (AK) 10600/1 - 7 sekä
10601/1, joille voi toteuttaa asuintilaa 58 600 k-m² ja liiketiloja
1 800 k-m².
Lisäksi kaava-alueeseen sisältyy asuinalueen eteläpuolella oleva
korkeimmillaan enintään kahdeksantoistakerroksinen liike- ja
toimistorakennusten tontti (K-1) 10602/1, jolle saa rakentaa
urheilutoimintaa palvelevia tiloja. Tontille on merkitty liike- ja toimitilaa
30 200 k-m².
Kaava-alueella on siten kaikkiaan rakennusoikeutta 90 600 k-m².
Asuinkorttelien keskelle ei ole merkitty yhteispihatontteja.
Asuntotonttien autopaikat on tarkoitus sijoittaa pihojen alapuolelle (ma)
pysäköintilaitoksiin.
Kiinteistölautakunta päätti 13.11.2014 (550 §) hakumenettelyn
perusteella valita tontin (AK) 10600/7 varauksensaajaksi ja toteuttajaksi
parhaimman lopullisen projektisuunnitelman ”Terassitalo 1” tehneen
YIT Rakennus Oy:n ja tontin (AK) 10601/1 varauksensaajaksi ja
toteuttajaksi parhaimman lopullisen projektisuunnitelman ”Portus”
tehneen Westpro cc Oy:n päätöksessä mainituin ehdoin.
Kiinteistölautakunta päätti 18.12.2014 (636 §) hakumenettelyn
perusteella valita tonttien (AK) 10600/1 ja 5 varauksensaajaksi ja
toteuttajaksi parhaimman lopullisen projektisuunnitelman tehneen Sato
Oyj:n ja tonttien (AK) 10600/2, 3, 4 ja 6 varauksensaajaksi ja
toteuttajaksi parhaimman lopullisen projektisuunnitelman tehneen
Skanska Talonrakennus Oy:n päätöksessä mainituin ehdoin.
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Kaava-alueeseen sisältyvät asuntotontit on siten varattu, mutta niiden
eteläpuolella olevaa liike- ja toimitilarakennusten tonttia ei ole varattu.
Kiinteistötoimi puoltaa muutosehdotukseen merkityn kanavan
toteuttamista kokonaisuudessaan vesiaiheisena (myös läntinen osaalue W-3). Vesikanava nostaa sitä ympäröivien tonttien ja kiinteistöjen
arvoa (Verkkosaaren eteläosa, Verkkosaaren pohjoisosa ja Capellan
korttelit). Vesikanavan toteuttaminen ei liene merkittävästi
kuivakanavaa kalliimpi. Lisäksi vesikanava on kaupunkikuvallisesti ja
-rakenteellisesti parempi ja laadukkaampi vaihtoehto.
Alueen toteutuksen ja jätehuollon kannalta on myönteistä, että
muutosehdotukseen on kirjattu velvollisuus rakentaa kortteliin yhteinen
kierrätyshuone jätteiden putkikuljetusjärjestelmän ulkopuolelle jäävän
materiaalin keräystä varten koko korttelin käyttöön. Samoin
kaavaehdotukseen on kirjattu kunkin tontin osalta velvollisuus liittyä
alueelliseen jätteen putkikeräysjärjestelmään.
Asuntotontit tulevat liittymään myös alueelliseen palveluyhtiöön
yhteiskerhotilojen ja alueportaalin osalta, mikä on huomioitu
kaavamääräyksissä yhteiskerhotilojen osalta.
Kaavaehdotus luo huomattavat edellytykset rakentamiselle ja
kaupungin kehittämiselle sekä lisää samalla huomattavasti kaupungin
tontin luovutukseen liittyviä tuloja sekä maanarvoa.
Kiinteistövirastolla ei ole muuta huomauttamista asemakaavan
muutosehdotuksesta.
Lisätiedot
Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 310 36449
martti.tallila(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 27.01.2015 § 35
HEL 2011-006629 T 10 03 03

Lausunto
Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.
Asemakaava-alue sijaitsee osittain merkittävällä meriveden tulvavaaraalueella. Kaavaehdotuksesta ei käy ilmi, miten merenpinnan nousun
aiheuttamat tulvat on otettu huomioon kaavoituksessa. Merenpinnan
nousun aiheuttamiin tulviin varautumisessa noudatetaan kesäkuussa
2014 julkaistua Suomen ympäristökeskuksen, Ilmatieteen laitoksen,
ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön opasta: "Tulviin
varautuminen rakentamisessa - opas alimpien rakentamiskorkeuksien
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määrittämiseksi". Oppaan mukaan alin suositeltava rakentamiskorkeus
ilman aaltoiluvaraa Helsingin kaupungin rannikkoalueella on N2000
+2,80 metriä. Tähän tulee lisätä paikkakohtainen aaltoiluvara.
Kaavaselostuksessa tulee esittää kaava-alueella käytettävä alin
suositeltava rakennuskorkeus ja se, kuinka siihen sisältyvä aaltoiluvara
on määritetty. Kaavassa ei ole alueen korkotasoja tai alinta
rakentamiskorkeutta ja kaavaehdotusta tulee siltä osin täydentää.
Kulosaaren sillan nopeusrajoituksen alentaminen 50 kilometriin
tunnissa ja metroradan nykyisten meluesteiden jatkaminen Kulosaaren
suuntaan vuonna 2016 parantavat kaava-alueen melutilannetta
huomattavasti. Näiden toimenpiteiden toteutuminen on edellytyksenä,
jotta korttelin 10601 oleskelupihan melutasot saadaan alle melutason
ohjearvojen. Kaavassa osa asuinkortteleiden parvekkeista on määrätty
lasitettavaksi liikennemelua vastaan. Kaavaselostuksessa ei ole
esitetty julkisivuihin kohdistuvia melutasoja, joten kaavamääräyksen
riittävyyttä ei voida täysin arvioida. Parvekkeiden lasittamiseen liittyvät
kaavamääräykset tulee tarkistaa ja tarvittaessa täydentää.
Lähtökohtana tulisi olla, että asuinkortteleiden parvekkeilla ja terasseilla
melutason ohjearvot eivät ylity.
Pysäköintipaikkoja koskevilla kaavamääräyksellä mahdollistetaan
pysäköintipaikkojen korkea käyttöaste ja jousto pysäköintinormista.
Autopaikkojen määrää voidaan vähentää, mikäli paikat toteutetaan
keskitetysti ja nimeämättöminä tai/ ja tontti liittyy
yhteiskäyttöjärjestelmään ja yhteiskäyttöautoille osoitetaan vähintään 5
% autopaikkojen vähimmäismäärästä. Ympäristölautakunta pitää
lievennyksen käyttämistä erittäin suositeltavana alueilla, joilla on hyvät
joukkoliikenneyhteydet.
Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916
anu.haahla(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 20.01.2015 § 6
HEL 2011-006629 T 10 03 03

Lausunto
Pelastuslautakunta antoi (10. ko) Sörnäinen, Kalasatama osaa
korttelia 10570 Satama-, vesi- ja katualuetta sekä venesatamaa
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koskevasta asemakaavan muutoksesta nro 12284 seuraavan
lausunnon:
Kaikista tiloista ja asunnoista tule olla mahdollista poistua
hätätilanteessa omatoimisesti tai pelastuslaitoksen avustamana.
Katualueet ja kevyenliikenteen reitit tulee suunnitella siten, että
pelastuslaitoksen raskas kalusto pääsee tarvittaessa riittävän lähelle
rakennuksia ja mahdollisia varateitä. Ajoreiteille mahdollisesti tulevat
istutukset, tekniset asennukset ja kiinteät rakennelmat eivät saa estää
pelastuslaitoksen toimintaa.
Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot
Harri Laakso, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31234
harri.laakso(a)hel.fi
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§ 176
Detaljplaneändring för tomter i kvarteren 39118, 39120, 39129,
30131, 30132 och 30148 och för gatu- och parkområden i 39
stadsdelen (Staffansby, Staffansslätten, Mosabacka) (nr 12314,
området söder om Gamla Staffansbyvägen)
HEL 2012-017477 T 10 03 03

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag
godkänna detaljplaneändring för tomterna 1 och 25 i kvarteret 39118,
tomten 14 i kvarteret 39120, tomterna 26 och 27 i kvarteret 39129,
tomterna 4, 5, 6 och 15 i kvarteret 39131, tomterna 23, 26 och 27 i
kvarteret 39132, tomterna 3–7, 10 och 11 i kvarteret 39148 och gatuoch parkområden i 39 stadsdelen (Staffansby, Staffansslätten,
Mosabacka) enligt ritning nr 12314, daterad 18.11.2014 och ändrad
12.5 2015, och på de grunder som framgår av
detaljplanebeskrivningen.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3
4
5
6
7

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12314 kartta, päivätty
18.11.2014, muutettu 12.5.2015
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12314 selostus, päivätty
18.11.2014, muutettu 12.5.2015, päivitetty Kslk:n 12.5.2015 päätöksen
mukaiseksi
Havainnekuva 12.5.2015
Tehdyt muutokset
Tilastotiedot, 12.5.2015
Vuorovaikutusraportti 18.11.2014 liitteineen, täydennetty 12.5.2015
Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Utdrag
Utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus
Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Bilagor till utdrag
Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
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asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Helen Sähköverkko Oy
Helen Oy
Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Beslutsförslag
Framställningen stämmer överens med förslaget.
Sammandrag
Nya bostadstomter har planerats vid Gamla Staffansbyvägen och i de
oanlagda parkområdena Fallåkersparken och Åkerparken vid
Hemmalmsvägen. Där får byggas småhus men också radhus och små
flervåningshus med en skala anpassad till småhus. En del av de stråk
för gång- och cykeltrafik som är angivna i detaljplanen men inte blivit
byggda har strukits, och de reserverade områdena har fogats till gamla
bostadstomter. Byggrätten för de gamla bostadstomterna har ökats i
någon mån. Bostadsvåningsytan ökar med 4 304 m², varav 3 600 m²
hänför sig till mark i stadens ägo och 704 m² till privatägd mark.
Föredragandens motiveringar
Detaljplaneändringen strider inte mot de riksomfattande målen för
områdesanvändningen eller mot generalplanen med rättsverkningar.
Den bidrar till att stadens strategiska mål nås.
Utgångspunkterna och motiveringarna för detaljplanelösningen framgår
närmare av detaljplanebeskrivningen (bilaga), likaså de
konsekvensbedömningar som hänför sig till programmet för deltagande
och bedömning.
Utgångspunkter
Området ingår i åtta detaljplaner från åren 1978–2001. Tomterna är
enligt de gällande detaljplanerna avsedda för egnahemshus eller
radhus. Exploateringstalet är huvudsakligen 0,25 och beteckningen för
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det maximala antalet våningar I½ eller II. Planeringsområdet har också
flera parker och ett tätt nät av stråk för gång- och cykeltrafik. En stor
del har inte blivit byggda.
Området hör till det stora småhusområdet i Staffansby, där husen är
olika gamla. I utkanterna finns det också låga flervåningshus. Tomterna
i planeringsområdet är huvudsakligen bebyggda. Det finns högklassiga
parker i närheten och bl.a. lågstadie- och högstadieskolor på
gångavstånd.
Bostadstomterna är i privat ägo. Staden äger största delen av parkoch gatuområdena, men en del av de reserverade områdena i
detaljplanen är fortfarande privatägda.
Innehåll i och motiveringar till detaljplaneändringen
Detaljplaneändringen gäller kompletterande bostadsbyggande i
Staffansby. Avsikten är att planeringsområdet ska få ett mångsidigare
bostadsbestånd genom att också små flervåningshus o.d. får byggas.
Oanlagda parkområden har ändrats till tomter, och områden
reserverade för stråk för gång- och cykeltrafik har fogats till gamla
tomter.
Exploateringen i de nya kvartersområdena för bostadshus (A) är
angiven med siffror som ungefär motsvarar exploateringstalen
0,42–0,48. Garage och gemensamma lokaler får byggas utöver den
våningsyta som framgår av detaljplanekartan. Till
detaljplanebestämmelserna hör bl.a. bestämmelser om husen vad
maximimått, material, takform och färg beträffar. Syftet med detta är att
de nya husen skalmässigt ska smälta in i det småhusdominerade
området. För att husen ska bli av småhustyp får bl.a. verandor byggas
utöver våningsytan.
Exploateringen i kvartersområdena för radhus har höjts så att den
ungefär motsvarar exploateringstalet 0,40. Exploateringstalet är 0,25
för nästan alla kvartersområden för fristående småhus. En
ekonomibyggnad eller ett garage på 25 m² per bostad får uppföras på
tomterna utöver våningsytan och utanför byggnadsytan.
Marken i området består huvudsakligen av friktionsjord, och denna är
bra med tanke på byggbarheten. Ställvis finns det ett 2–5 m tjockt
lerskikt ovanpå friktionsjorden. Detaljplanen har bestämmelser om att
grundvattennivån och risken för vibrationer i marken ska beaktas.
Konsekvenser av detaljplaneändringen
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Det byggande som är möjligt enligt detaljplanen kompletterar den
bebyggda miljön. De nya bostäderna är avsedda för ca 120 boende.
Stadsbilden påverkas av att områdena vid Hemmalmsvägen och
Gamla Staffansbyvägen blir mer utbyggda. Byggsättet på de nya
tomterna är ytterstadsmässigt och något mer kompakt än i
omgivningen, vilket betyder att området präglas av en intressant
variation och får ett nytt slags tomtutbud. Dessutom gör byggsättet att
servicen i området lättare kan bevaras.
I och med att parkområden ändras till bostadstomter blir närmiljön och
utsikten annorlunda för några bostadstomter. Trafiken påverkas föga av
detaljplanen eftersom den fördelar sig på flera gator. De nya husen gör
att trafikbullret inte sprider sig till omgivningen, med andra ord förbättrar
de förhållandena i de färdigt utbyggda områdena.
Alla de nya bostadstomterna ligger vid gator i det nuvarande gatunätet
och har anslutning till anordningar i näten för den samhällstekniska
försörjningen. Det blir inga merkostnader för staden när detaljplanen
genomförs.
Planeringsfaser och växelverkan
Planläggningsarbetet inleddes i fråga om parkområdena på initiativ av
staden själv. Det hade dessutom kommit sju ansökningar som gäller
privatägda tomter i planeringsområdet.
Deltagandet och växelverkan arrangerades i enlighet med programmet
för deltagande och bedömning.
Myndighetssamarbete bedrevs under detaljplaneberedningen med dem
av stadens förvaltningar som hade med saken att göra.
Ställningstagandena beaktades under beredningen.
Stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelning fick nitton skrivelser
med åsikter förknippade med detaljplaneberedningen. Tolv gäller
programmet för deltagande och bedömning och sju utkastet till
detaljplaneändring. Dessutom framfördes åsikter muntligt vid ett
diskussionsmöte och per telefon.
Åsikterna gäller främst Fallåkersparken och konsekvenserna av att
detta parkområde ändrats till en tomt för byggande. De beaktades på
så sätt i planläggningsarbetet att detaljplanekartan justerades i fråga
om tomten: planteringsområdena förstorades och bestämmelserna
preciserades.
Ställningstaganden från myndigheter och skrivelserna med åsikter
ingår i sammandrag i rapporten över växelverkan (bilaga), och
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genmälena ingår där i sin helhet. En promemoria över
diskussionsmötet utgör bilaga till rapporten.
Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt
12.12.2014–19.1.2015.
Anmärkningar
Tre anmärkningar mot förslaget framställdes. Två av dem handlar om
sådant som har att göra med trafiksäkerheten på Vaktstigen. Skalan på
de nya husen ifrågasätts dessutom. Den som framställt den tredje
anmärkningen motsätter sig att ett visst parkområde ändras till tomt.
Utlåtanden
Utlåtanden om förslaget gavs av Helen Elnät Ab, räddningsnämnden,
nämnden för allmänna arbeten, miljönämnden, fastighetskontoret och
stadsmuseet. Byggnadstillsynsverket meddelade att verket ingenting
hade att invända mot förslaget. Utlåtandena är huvudsakligen positiva.
Fastighetskontoret påpekar att detaljplaneändringen inte gagnar de
privata markägarna i så hög grad att det markpolitiska beslut som
stadsstyrelsen fattade 9.6.2014 (685 §) måste tillämpas. Sådana
förhandlingar som baserar sig på beslutet bör följaktligen inte föras.
Nämnden för allmänna arbeten och miljönämnden framhåller att det
måste utredas hur vibrationerna från trafiken påverkar förhållandena på
tomterna. Nämnden för allmänna arbeten föreslår dessutom att
parkremsan mellan tomter ska fogas till tomterna. Den tar också upp
dagvattenlösningar och frågor med anknytning till trafiksäkerheten.
Stadsmuseet anser att husbeståndet i området kräver en ytterligare
utredning för att skyddsbehovet ska kunna bedömas. De övriga
utlåtandena innehåller inga särskilda kommentarer.
Detaljplanebeskrivningen omfattar nu med anledning av utlåtandet från
stadsmuseet en utredning om husbeståndet i området.
Stadsplaneringsnämnden betonar i sitt genmäle till utlåtandet att
husbeståndet i området består av småhus och radhus av olika åldrar
och i olika stilar och är typiskt för ytterstaden. Inget enskilt hus är
speciellt värdefullt, och husen bildar inga stadsbildsmässiga helheter
som gör att de bör skyddas som delar av en helhet.
Anmärkningarna, utlåtandena och ställningstagandena ingår i
sammandrag i rapporten över växelverkan, och genmälena ingår där i
sin helhet.
Ändringar
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Förslaget till detaljplaneändring har justerats med anledning av
utlåtanden. Ändringarna framgår närmare av detaljplanebeskrivningen
och en särskild bilaga.
Förslaget är i överensstämmelse med en framställning som
stadsplaneringsnämndens gjorde 18.11.2014 och justerade 12.5 2015.
Nämnden fattade beslutet om framställningen enhälligt.
Detaljplaneändringen kräver inget förfarande för ett
markanvändningsavtal.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor
1

3
4
5
6
7

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12314 kartta, päivätty
18.11.2014, muutettu 12.5.2015
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12314 selostus, päivätty
18.11.2014, muutettu 12.5.2015, päivitetty Kslk:n 12.5.2015 päätöksen
mukaiseksi
Havainnekuva 12.5.2015
Tehdyt muutokset
Tilastotiedot, 12.5.2015
Vuorovaikutusraportti 18.11.2014 liitteineen, täydennetty 12.5.2015
Osa päätöshistoriaa

1
2

Sijaintikartta
Ilmakuva

2

Bilagematerial

Sökande av ändring
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Utdrag
Utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus
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Bilagor till utdrag
Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
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hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
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Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Helen Sähköverkko Oy
Helen Oy
Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
För kännedom
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Kaupunginmuseo
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistövirasto
Rakennusvirasto

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 08.06.2015 § 606
HEL 2012-017477 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 39. kaupunginosan
(Tapaninkylä, Tapaninvainio, Tapanila) korttelin 39118 tontteja 1 ja 25,
korttelin 39120 tonttia 14, korttelin 39129 tontteja 26 ja 27, korttelin
39131 tontteja 4, 5, 6 ja 15, korttelin 39132 tontteja 23, 26 ja 27,
korttelin 39148 tontteja 3-7, 10 ja 11 sekä katu- ja puistoalueiden
asemakaavan muutosehdotuksen 18.11.2014 päivätyn ja 12.5.2015
muutetun piirustuksen nro 12314 mukaisena ja asemakaavan
selostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
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Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.05.2015 § 137
HEL 2012-017477 T 10 03 03

Ksv 0742_38, Vanhan Tapanilantien alue, karttaruutu J7/P3

Esitys
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle
 18.11.2014 päivätyn ja 12.5.2015 muutetun 39. kaupunginosan
(Tapaninkylä, Tapaninvainio, Tapanila) korttelin 39118 tontteja 1
ja 25, korttelin 39120 tonttia 14, korttelin 39129 tontteja 26 ja 27,
korttelin 39131 tontteja 4, 5, 6 ja 15, korttelin 39132 tontteja 23,
26 ja 27, korttelin 39148 tontteja 3-7, 10 ja 11 sekä katu- ja
puistoalueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro
12314 hyväksymistä ja etteivät saapuneet muistutukset ja
annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja
kaavaselostuksesta
 ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
Lisäksi lautakunta päätti
 antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja
vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin
perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin.
18.11.2014 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot
Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299
johanna.mutanen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 2.2.2015
HEL 2012-017477 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 28.11.2014
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Helsingin kaupunginmuseo on tutustunut Tapaninkylän Vanhan
Tapanilantien eteläpuolista aluetta koskevaan asemakaavan
muutosehdotukseen. Kaupunginmuseo lausui 14.10.2014
asemakaavan muutosluonnoksesta.
Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa pientalovaltaisen
asuntoalueen täydentävä rakentaminen Vanhan Tapanilantien
eteläpuolelle. Kaavaehdotuksessa on muutettu aiemmin puistoiksi
varatut, mutta rakentamatta jääneet alueet, asuinrakennusten
korttelialueiksi ja nostettu asuintalojen enimmäiskerroslukumäärä
olemassa olevilla rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuntorakennusten
alueilla puolestatoista kahteen.
Kaavoitettavan alueen rakennuskanta muodostuu eri-ikäisistä
pientaloista ja rivitaloista. Edellisessä lausunnossaan museo
huomautti, että asemakaava-aineiston mukana ei ole esitetty selvitystä
alueen rakennuskannasta, eikä kaavan pohjatietoja voida siten pitää
maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamalla tavalla riittävinä (9§).
Alueella sijaitsevien rakennusten
suojelutarve voidaan arvioida vain selvityksen perusteella, koska
alueen rakennuskannasta ei ole olemassa inventointia tai muuta
aikaisempaa selvitystä. Museo on tutustunut alueen rakennuskantaan
paikan päällä, mutta pitää valitettavana, että kaavaehdotuksen
aineiston mukanakaan ei ole esitetty ko. selvitystä.
Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa kaava-alueen
täydennysrakentamisen suhteen.
14.10.2014 Lausunto annettu
27.3.2013 Lausunto annettu
Lisätiedot
Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473
johanna.bjorkman(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 27.01.2015 § 37
HEL 2012-017477 T 10 03 03

Lausunto
Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle
seuraavan lausunnon:
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Asemakaavan muutosehdotus koskee 39. kaupunginosan
(Tapaninkylä), Vanhan Tapanilantien eteläpuolisia katu- ja puistoalueita
sekä asuintontteja. Alueelle suunnitellaan täydentävää
asuntorakentamista. Uusia asuintontteja esitetään Huhtapuiston,
Peltopuiston ja Kotinummentien varressa olevan Ruohopolun
puistoalueille sekä rakentamattomat Saavipolku ja Peltopolku liitetään
asuintontteihin. Lisäksi päivitetään nykyisten asuintonttien merkintöjä
nykykäytäntöjä vastaavaksi.
Puistoalueet, joita esitetään muutettavaksi asuinkäyttöön, eivät ole
virkistyskäytön kannalta merkittäviä. Puistoalueita ei ole rakennettu
puistomaisiksi, vaan niitä on hoidettu luonnonhoidon keinoin. Samoin
tontteihin liitettäväksi ehdotetut Saavipolku ja Peltopolku ovat
rakentamattomia ja Peltopolku lisäksi yksityisomistuksessa, joten ne
eivät ole tarpeellisia yleisten kulkuyhteyksien kannalta.
Asemakaavaehdotuksessa esitetty kapea puistoalue tonttien välissä
Vahtipolun ja Kotinummentien välillä on hankala ylläpitää ja tarpeeton,
sillä alueen kadut toimivat hyvin myös jalankulku- ja pyöräilyyhteyksinä. Puistoraittia ei ole koskaan rakennettu. Osa nykyisistä
puistoalueista on edelleen yksityisomistuksessa, joten mahdollinen
raitin toteuttaminen edellyttäisi maa-alueiden lunastamista kaupungin
omistukseen. Yleisten töiden lautakunta esittää, että kyseinen
puistoaluevaraus poistetaan asemakaavasta ja mahdollistetaan
alueiden liittäminen viereisiin tontteihin. Vaihtoehtona on merkitä alueet
asemakaavaan jalankululle ja pyöräilylle varattuna katualueina, jotka
lunastetaan kaupungille.
Yleisten töiden lautakunta esittää Huhtatien ja Kotinummentien väliin
esitetyn kapean puistoyhteyden siirtämistä maanalaisten johtojen
varausalueelle. Asemakaavan muutosehdotuksessa johtovaraus on
osoitettu tontille, mikä on hankala ratkaisu. Raittiyhteys toimii näin
kapeana puistoaluevarauksena vain polkumaisena. Puistoyhteydelle on
tarpeen varata vähintään 4 metriä leveyttä, jotta reittiyhteys saadaan
toteutettua. Puistoalueet pitää nimetä asemakaavassa.
Liikennesuunnittelussa ratkaistaan pysäkkien ja suojateiden
muutostarpeet sekä uusien tonttiliittymien järjestäminen. Liittymien
määrä on pyrittävä minimoimaan ja sijoittamaan ne tonttikaduille aina
kun mahdollista. Tonttiliittymissä tulee tarkastella riittävät näkemät
myös jalankulun ja pyöräilyn näkökulmasta ja turvallisuus
suojatienylityksissä. Lisäksi on hyvä tarkastella, ovatko
Kotinummentien ja Vanhan Tapanilantien jalankulun ja pyöräilyn
järjestelyt toimivia vai onko niissä muutostarpeita, jotka voitaisiin
huomioida kaavamuutoksen yhteydessä.
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Rakennusvirastoon on tullut Kotinummentien varren asukkailta lukuisia
palautteita liikenteen aiheuttamasta tärinästä. Kun kaavoitetaan uutta
pientalorakentamista Kotinummentien varteen, tulee liikenteen
aiheuttaman mahdollisesti asumismukavuutta häiritsevän tärinän riskit
selvittää kaavoituksen yhteydessä. Tarvittaessa tulee asettaa
Kotinummentien varteen rajoittuvien tonttien osalta
kaavamääräykseksi, että kiinteistöhankkeissa tulee teettää
hankekohtainen tärinäselvitys ja suunnitelma siitä, miten liikenteen
aiheuttaman asumismukavuutta häiritsevän tärinän esiintymisen riskit
vältetään uusien rakennusten rakenneteknisin ratkaisuin.
Mahdollisen asuntorakentamisen yhteydessä on otettava huomioon
uusien ja nykyisten tonttien hulevesiratkaisut ja tarkistettava, että
kuivatukselle on edellytykset ja että kuivatus toimii jatkossa, sillä
viheralueidelle ja rakentamattomille katualueille osoitettava
asuntorakentaminen vähentää hulevesiä imeyttävää pinta-alaa.
Helsingin kaupungin hulevesistrategiassa tavoitteena on pyrkiä
säilyttämään avo-ojat.
Asemakaavan muutosehdotuksen selostuksen mukaan kaupungille ei
aiheudu kustannuksia asemakaavan toteuttamisesta. Huhtatie,
Ruohopolku, Vahtitie ja Hietanummenkuja ovat rakentamattomia
katuja, niin sanottuja sorakatuja. Näiden katujen rakentaminen tullee
ajankohtaiseksi alueen täydennysrakentamisen takia. Tämän takia
rakennusvirastolle aiheutuu katujen rakentamisesta noin 1,1 miljoonan
euron kustannukset.
Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro 12314
edellä esitetyin huomautuksin.
Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisätiedot
Virpi Vertainen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38518
virpi.vertainen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335
anni.tirri(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 20.01.2015 § 10
HEL 2012-017477 T 10 03 03

Lausunto
Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon:
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Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa 39.kaupunginosan
(Tapaninkylä, Tapaninvainio, Tapanila) korttelin 39118 tonttien 1 ja 25,
39120 tontin 14, 39129 tonttien 26 ja 27, 39131 tonttien 4-6 ja 15,
39132 tonttien 23, 26 ja 27, 39148 tonttien 3-7, 10 ja 11 sekä katu- ja
puistoalueiden asemakaavan muutosehdotukseen nro 12314.
Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot
Pulmu Waitinen, palotarkastaja, puhelin: 310 31237
pulmu.waitinen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 13.01.2015 § 10
HEL 2012-017477 T 10 03 03

Lausunto
Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon
Osa kaava-alueesta ja eritysesti Kotinummentien alue on paikoitellen
mahdollista tärinäriskialuetta. Ympäristökeskukseen on Tapaninkylän
alueelta ja Kotinummentien varren asukkailta tullut lukuisia
yhteydenottoja liikenteen, erityisesti raskaan liikenteen aiheuttamasta
tärinästä. Alueelle on suunniteltu pääasiassa 2-kerroksisia pien-ja
rivitaloja, joita pidetään savimaa-alueella esim. kerrostaloja herkempinä
liikenteestä aiheutuvalle tärinälle.
Kaavaselostuksessa todetaan, että syksyn 2014 aikana uusien
asuinkortteleiden kohdilta selvitetään liikennetärinää maaperästä
tehtävin mittauksin ja tärinäselvityksen tulokset otetaan huomioon
jatkotyöskentelyssä ja kaavaehdotusta täydennetään tarvittavin osin
lausuntovaiheessa. Kaavaehdotuksessa on annettu yleisluontoinen
määräys liikennetärinän huomioonottamisesta rakennusten
suunnittelussa. Koska tärinäselvityksen tuloksia ei ole käytettävissä, ei
kaavamääräyksen riittävyyttä voida arvioida. Kaavamääräyksiä tulee
tarpeen mukaan täydentää. Ympäristölautakunta pitää tärkeänä, että
liikenteen aiheuttaman asuinmukavuutta häiritsevän tärinän
esiintymisen riskit vältetään uusissa asuinrakennuksissa
rakenneteknisin keinoin.
Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916
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anu.haahla(a)hel.fi

Rakennusvirasto 22.10.2014
HEL 2012-017477 T 10 03 03

Asemakaavan muutosluonnos koskee 39. kaupunginosan
(Tapaninkylä), Vanhan Tapanilantien eteläpuolisia katu- ja puistoalueita
sekä asuintontteja. Alueelle suunnitellaan täydentävää
asuntorakentamista. Uusia asuintontteja esitetään Huhtapuiston,
Peltopuiston ja Kotinummentien varressa olevan Ruohopolun
puistoalueille. Lisäksi päivitetään nykyisten asuintonttien merkintöjä
nykykäytäntöjä vastaavaksi.
Puistoalueet, joita esitetään muutettavaksi asuinkäyttöön, eivät ole
virkistyskäytön kannalta merkittäviä. Puistoalueita ei ole rakennettu
puistomaisiksi, vaan niitä on hoidettu luonnonhoidon keinoin.
Mahdollisen asuntorakentamisen yhteydessä on huomioitava uusien ja
nykyisten tonttien hulevesiratkaisut ja tarkistettava, että kuivatukselle
on edellytykset ja että se toimii jatkossa. Helsingin kaupungin
hulevesistrategiassa tavoitteena on pyrkiä säilyttämään avo-ojat.
Rakennusvirasto katsoo, että asemakaavaluonnoksessa esitetty kapea
puistoalue tonttien välissä Vahtipolun ja Kotinummentien välillä on
hankala ylläpitää ja tarpeeton, sillä alueen kadut toimivat hyvin myös
jalankulku- ja pyöräily-yhteyksinä. Puistoraittia ei ole koskaan
rakennettu ja osa nykyisistä puistoalueista on edelleen
yksityisomistuksessa, joten mahdollinen raitin toteuttaminen edellyttäisi
maa-alueiden lunastamista kaupungin omistukseen. Rakennusvirasto
esittää, että kyseinen puistoaluevaraus poistetaan asemakaavasta ja
mahdollistetaan alueiden liittäminen viereisiin tontteihin.
Rakennusvirasto esittää Huhtatien ja Kotinummentien väliin esitetyn
kapean puistoyhteyden siirtämistä maanalaisten johtojen
varausalueelle. Asemakaavan muutosluonnoksessa johtovaraus olisi
jäämässä tontille, mikä on hankala ratkaisu. Raittiyhteys toimii näin
kapeana puistoaluevarauksena vain polkumaisena. Jotta polkumaiset
raitit olisivat yhtenevästi merkitty, olisi kaava-alueen rajaukseen hyvä
ottaa mukaan myös Ruohopolku ja merkitä se yhtenevällä tavalla
puistoyhteydeksi. Raittivaraukset on mahdollista toteuttaa näin
kapeassa tilassa vain polkumaisina, sillä olemassa olevat rakennukset
sijaitsevat hyvin lähellä raittia. Puistoyhteydelle on hyvä varata
vähintään 4 metriä, jotta reittiyhteys saadaan toteutettua.
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Asemakaavaluonnoksen jatkotyöstämisessä on huomioitava
liikennesuunnittelutarpeet. Pysäkkien ja suojateiden muutostarpeet
sekä uusien tonttiliittymien järjestäminen tarkoituksenmukaisesti
vaikuttavat asemakaavan ratkaisuihin. Liittymien määrä on pyrittävä
minimoimaan ja sijoittamaan ne tonttikaduille aina kun mahdollista.
Tonttiliittymissä tulee tarkastella riittävät näkemät myös jalankulun ja
pyöräilyn näkökulmasta ja turvallisuus suojatienylityksissä. Lisäksi on
hyvä tarkastella, ovatko Kotinummentien ja Vanhan Tapanilantien
jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt toimivia vai onko niissä
muutostarpeita, jotka voitaisiin huomioida kaavamuutoksen
yhteydessä.
Rakennusvirastoon on tullut Kotinummentien varren asukkailta lukuisia
palautteita liikenteen aiheuttamasta tärinästä. Kun kaavoitetaan uutta
pientalorakentamista Kotinummentien varteen, tulee liikenteen
aiheuttaman mahdollisesti asumismukavuutta häiritsevän tärinän riskit
selvittää kaavoituksen yhteydessä. Tarvittaessa tulee asettaa
Kotinummentien varteen rajoittuvien tonttien osalta
kaavamääräykseksi, että kiinteistöhankkeissa tulee teettää
hankekohtainen tärinäselvitys ja suunnitelma siitä, miten liikenteen
aiheuttaman asumismukavuutta häiritsevän tärinän esiintymisen riskit
vältetään uusien rakennusten rakenneteknisin ratkaisuin.
Asemakaavaluonnokseen liittyvän havainnekuvan puiden sijoittelua on
hyvä tarkistaa, sillä nyt osa puista on sijoitettu esimerkiksi nykyisen
viemärilinjan tai luonnostellun puistokäytävän päälle.
Rakennusviraston yhteyshenkilöt asemakaavan valmistelussa ovat
Anni Tirri ja Virpi Vertainen.
26.3.2013 Lausunto annettu
Lisätiedot
Virpi Vertainen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38518
virpi.vertainen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335
anni.tirri(a)hel.fi
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§ 177
Detaljplaneändring för kvarteren 47360-47361 och 47363-47366 m.m.
i 47 stadsdelen (Mellungsby, Mellungsbacka, Stångfallet med
omgivning) (nr 12321)
HEL 2014-009968 T 10 03 03

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag
godkänna detaljplaneändring för kvarteren 47360–47361 och
47363–47366, områden för närrekreation, gatuområden och
skyddsgrönområde i 47 stadsdelen (Mellungsby, Mellungsbacka) enligt
ritning nr 12321, daterad 2.12.2014 och ändrad 30.3 2015, och på de
grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3
4
5

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12321 kartta, päivätty 2.12.2014,
muutettu 30.3.2015
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12321 selostus, päivätty
2.12.2014, muutettu 30.3.2015
Havainnekuva, 2.12.2014
Vuorovaikutusraportti 2.12.2014, täydennetty 30.3.2015
Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Utdrag
Utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus
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Bilagor till utdrag
Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
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Bilaga 5
Helen Sähköverkko Oy
HSY Vesihuolto
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Sammandrag
Detaljplaneändringen innebär att obebyggda småhuskvarter ändras till
kvarter för flervåningshus. Markanvändningen blir effektivare. Marken
består huvudsakligen av lera, och tjockleken på lerskiktet varierar
mellan fem och över tolv meter. Grundberednings- och
grundläggningskostnaderna blir så höga på grund av leran att det inte
har lönat sig ekonomiskt att bygga småhus i området. Intäkterna blir
större i och med att byggrätten höjs och täcker därför bättre
kostnaderna för samhällstekniska anordningar. De kvartersområden
som ändras till kvartersområden för flervåningshus förstoras.
Parkområdet Stångfallet blir smalare. Flervåningshusen får fyra
våningar. Södra kanten av området är avsedd för radhus. Byggrätten
omfattar totalt en våningsyta på 14 900 m², varav en andel på 8 050 m²
är ny.
Föredragandens motiveringar
Detaljplaneändringen strider inte mot vare sig de riksomfattande målen
för områdesanvändningen eller målen i generalplanen med
rättsverkningar. Den bidrar till att stadens strategiska mål nås. Det är
staden själv som tagit initiativet till detaljplaneändringen. Marken är i
stadens ägo.
I den gällande detaljplanen, nr 12008 från år 2012, är kvartersområden
för fristående småhus och andra småhus angivna vid
Stångbacksgatan. Kvartersområdena gränsar till rekreationsområdena
Stångfallet och Borgbergsparken. Detaljplanen har inte blivit genomförd
i fråga om gatu- och kvartersområdena. Området är i Generalplan 2002
rekreationsområde och bostadsområde dominerat av småhus. Det är
beläget i ett viktigt grundvattenområde där grundvattnet och det
hängande grundvattnet är skyddade. Motorfordonstrafiken på
Österleden orsakar buller i detaljplaneområdet.
Syftet med detaljplaneändringen är att markanvändningen ska bli
effektivare genom att de nuvarande obebyggda kvartersområdena för
småhus ändras till kvartersområden huvudsakligen för flervåningshus.
För att genomförbarheten ska förbättras höjs exploateringen. De
intäkter som den nya byggrätten för med sig täcker bättre
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grundberednings- och grundläggningskostnaderna orsakade av den
svaga grunden. Målen för stadsbilden är att gaturummen ska vara
tydligt avgränsade och att bostäderna och gårdsplanerna ska vetta mot
parken.
Kvartersområden för flervåningshus (AK) är angivna öster om
Stångbacksgatan. Det har planerats att sex punkthus i fyra våningar
ska uppföras där, lite i sicksack. Gränsen för kvartersområdena har
flyttats 13 m in i parken. Byggrätten omfattar sammanlagt 5 700 m² vy.
Söder om Stångbacksgatan och Stångbacksgränden finns det
kvartersområden för bostadshus (A). Fyravåningshus är angivna på
gatsidan och radhus på tomtdelarna i söder, på parksidan. Byggrätten
omfattar sammanlagt 9 200 m² vy, varav ca 2 000 m² vy gäller radhus.
Bilplatserna förläggs till markplanet på tomterna, mellan husen.
Ändan av Stångbacksgränden ändras till stråk för gång- och cykeltrafik.
Mellungsbybäckens östra fåra flyttas längre österut för byggandets
skull. Husen grundläggs med stödpålar i lerområdet. Gatorna och de
kommunaltekniska anordningarna kräver djupstabilisering i lerområdet.
På gårdsplanerna tillämpas också djupstabilisering eller, om tjockleken
på lerskiktet är under 5 m, förbelastning. Gårdsplanerna för utevistelse
på tomterna för flervåningshus närmast Österleden ligger i en
bullerskugga som skapas av byggnadsmassorna. Bullernivåerna
överstiger inte riktvärdena i bullerskuggan.
Konsekvenser av detaljplaneändringen; kostnader
Grönområdet Stångfallet blir smalare. Där det är allra smalast är det
ca 30 m smalt. Det gräsområde som använts för bollspel blir mindre.
Skalan på husen ökar. Flervåningshusen kommer närmare det
befintliga småhusområdet i Fallbacka. Avståndet mellan de nya och de
gamla husen är 36 m där det är som kortast. Gatorna avgränsas av
flervåningshus. Dessa hus är punkthus som uppförs i sicksack. De gör
att det bildas en mer halvoffentlig öppen plats på gatsidan och en
skyddad gårdsplan för lek på parksidan. Parken Stångfallet syns från
Stångbacksgatan tack vare områdena mellan punkthusen. Radhusen i
södra kanten av området bildar en mer småskalig husrad mot parken.
Den nya våningsytan innebär att trafiken på Stångbacksgatan ökar
med ca 150 bilar per dygn. Parkutsikten förändras för dem som bor i
kanten av Fallbacka småhusområde genom att Stångfallet blir smalare
och flervåningshus uppförs på andra sidan parken. Området får ca 370
invånare, av vilka ca 200 till följd av detaljplaneändringen.
Det blir följande kostnader för staden när detaljplanen genomförs:
Grundberedning
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Gator
Vattentjänster
Grönområden
Fjärrvärme
Elektricitet
Flyttning av ledningar:
elektricitet
telekommunikation

1,80
0,80
0,30
0,15
0,10

mn
mn
mn
mn
mn

euro
euro
euro
euro
euro

Sammanlagt

5,57 mn euro

0,01 mn euro
0,01 mn euro

Planeringsfaser och växelverkan
Detaljplaneändringen började beredas på initiativ av staden själv.
Deltagandet och växelverkan arrangerades i enlighet med programmet
för deltagande och bedömning.
Under beredningen
Stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelning fick fyra skrivelser med
åsikter. Följande föreslås i skrivelserna: Begränsningar föranledda av
naturgasledningar bör införas bland detaljplanebestämmelserna. Två
punkthus bör strykas för att området för bollspel i Stångfallet ska
bevaras. Exploateringen bör vara högre. Den fina parken blir förstörd
och trivseln i området försvinner i och med att det byggs
flervåningshus. Planen på småhus bör inte skrotas.
Åsikterna beaktades på så sätt i planläggningsarbetet att
begränsningar för byggande nära naturgasledningen infördes bland
detaljplanebestämmelserna. Gräsområdet för bollspel försvinner inte
även om det blir mycket mindre. Det är mindre än i verkligheten också i
den gällande detaljplanen. Om exploateringen höjs blir följden dyra
parkeringslösningar och en exploatering som är olämplig i miljön.
Parkområdet Stångfallet blir smalare men inte helt förstört. Det
fortsätter att ha förbindelse med stora rekreationsområden. Utsikten
från småhusområdet förändras. Den ekonomiska ekvationen förbättras
från stadens synpunkt om det byggs flervåningshus, och samtidigt
möter byggandet den ökande efterfrågan på bostäder.
Ställningstaganden från myndigheter och skrivelserna med åsikter
ingår i sammandrag i rapporten över växelverkan, och genmälena ingår
där i sin helhet .
Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 9.1–9.2.2015.
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Utlåtanden
Utlåtanden om förslaget till detaljplaneändring gavs av
fastighetskontoret, nämnden för allmänna arbeten, miljöcentralen,
räddningsnämnden, Helen Elnät Ab och samkommunen
Helsingforsregionens miljötjänster.
Helen Elnät Ab, miljöcentralen och fastighetskontoret har (11.12.2014,
5.2.2015 respektive 6.2.2015) ingenting att invända mot förslaget. Inget
förfarande för ett markanvändningsavtal krävs för området.
Räddningsnämnden betonar (20.1.2015) att det genom detaljplanen
ska ses till att tillgången på släckvatten är tillräcklig.
Nämnden för allmänna arbeten påpekar (24.2.2015) att den ena
beteckningen för lekplats (le) bör strykas. Ett exakt sätt eller en exakt
teknik bör inte anges i detaljplanen när det gäller dagvattenhantering
inom gatu- och trafikområden. Kostnaderna för grundberedning är i
förslaget beräknade till ett 0,1 mn euro högre belopp och kostnaderna
för parkbyggande till ett 0,2 mn euro högre belopp än i
detaljplanebeskrivningen.
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster framhåller
(17.2.2015) att läget för ledningsgränder på bilagan med en karta över
vattentjänster i detaljplanebeskrivningen bör justeras utifrån den nyaste
planen för vattentjänster. Bredden på ledningsgränden för en
avloppsledning på tomten 47366/2 bör ökas till minst 8 m, och saken
bör införas i villkoren för överlåtelse av tomten. Ledningsgränden bör
beskrivas tydligare. Bestämmelsen om grundvattenskydd bör
kompletteras med en passus om att byggnadstillsynsverkets
anvisningar om byggsättet ska följas i det viktiga grundvattenområdet i
detaljplaneområdet.
Stadsplaneringskontoret meddelar att den ena normativa beteckningen
för lekplats har strukits. Bestämmelsen om dagvattenhantering inom
gatu- och trafikområden har också strukits. Byggkostnaderna är nu
preciserade i detaljplanebeskrivningen. Bilagan med en karta över
vattentjänster i detaljplanebeskrivningen och ledningsgränderna i
detaljplanen har korrigerats utifrån de senaste planerna.
Ledningsgränden för en avloppsledning är nu 8 m bred. Bestämmelser
om planteringar är inte längre anknutna till beteckningen för
ledningsgränd. Ledningen kan tas upp i villkoren för överlåtelse av
tomten men behöver inte beskrivas i detaljplanen. Enligt en
bestämmelse i detaljplanen får byggandet inte smutsa ner
grundvattnet, sänka ytan eller minska flödet. Byggnadstillsynsverket
övervakar att anvisningarna om byggsättet följs i byggprojekt. Frågor
som gäller släckvatten löses under byggplaneringen. Tre brandposter
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under jord inom gatuområden i detaljplaneområdet ingår i
byggplanerna för vattentjänster. Det har planerats att en vattenstation
med släckvatten ska förläggas till den tomt där Mellungsbacka
räddningsstation är belägen. Var vattenposter där släckvatten kan tas
ska ligga bestäms inte i detaljplanen.
Utlåtandena refereras närmare i rapporten över växelverkan (bilaga).
Genmälena ingår också i rapporten.
Ändringar i förslaget till detaljplaneändring
Ändringarna har diskuterats med förvaltningarna i fråga.
Utlåtandet från nämnden för allmänna arbeten har föranlett följande
ändringar i förslaget till detaljplaneändring:
 Den ena normativa beteckningen för lekplats har strukits.
 Bestämmelsen om dagvattenhantering inom gatu- och
trafikområden har strukits.
 Byggkostnaderna är preciserade i detaljplanebeskrivningen.
Utlåtandet från samkommunen Helsingforsregionens
miljötjänster/vattenförsörjning har föranlett följande ändringar i förslaget
till detaljplaneändring:
 Bilagan med en karta över vattentjänster i
detaljplanebeskrivningen och ledningsgränderna i detaljplanen
har ändrats utifrån de senaste planerna för vattentjänsterna.
 Ledningsgränden för en avloppsledning är 8 m bred på
detaljplanekartan.
 Bestämmelser om planteringar är inte längre anknutna till
beteckningen för ledningsgränd.
Förslaget till detaljplaneändring har inte behövt ändras med anledning
av utlåtandet från räddningsnämnden.
Stadsplaneringskontoret har för den fortsatta planeringens skull ändrat
förslaget till detaljplaneändring på följande sätt:
 Bestämmelsen att +2,6 m är lägsta byggnivå har strukits.
Förslaget till detaljplaneändring är i överensstämmelse med
stadsplaneringsnämndens framställning. Nämnden fattade beslutet om
framställningen enhälligt. Stadsplaneringskontoret har gjort de
ovannämnda justeringarna i förslaget. Ändringarna är inte väsentliga.
Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor
1

3
4
5

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12321 kartta, päivätty 2.12.2014,
muutettu 30.3.2015
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12321 selostus, päivätty
2.12.2014, muutettu 30.3.2015
Havainnekuva, 2.12.2014
Vuorovaikutusraportti 2.12.2014, täydennetty 30.3.2015
Osa päätöshistoriaa

1
2

Sijaintikartta
Ilmakuva

2

Bilagematerial

Sökande av ändring
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Utdrag
Utdrag
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Bilagor till utdrag
Kunnallisvalitus, yleiskaavan,
asemakaavan,
rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Sähköverkko Oy
HSY Vesihuolto
För kännedom
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Geotekninen osasto
Pelastuslautakunta
Rakennusvirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta
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Ympäristökeskus

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 01.06.2015 § 581
HEL 2014-009968 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 47. kaupunginosan (Mellunkylä,
Mellunmäki) kortteleiden 47360–47361, 47363–47366, lähivirkistys-,
katu- ja suojaviheralueiden asemakaavan muutosehdotuksen
2.12.2014 päivätyn ja 30.3.2015 muutetun piirustuksen nro 12321
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36024
katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 30.3.2015
HEL 2014-009968 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 4664_1

47. kaupunginosan (Mellunkylä, Mellunmäki) kortteleiden
47360–47361, 47363–47366, lähivirkistys-, katu- ja suojaviheralueiden
asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot.
Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 2.12.2014 asemakaavan
muutosehdotuksen hyväksymistä.
Asemakaavan muutos mahdollistaa rakentamattomien
pientalokorttelien muuttamisen kerrostaloasumiseen. Alueen
maankäyttö tehostuu. Maaperä on pääosin savea, jonka syvyys
vaihtelee viidestä yli kahteentoista metriin. Esirakentamis- ja
perustamiskustannukset savikolla nousevat niin suuriksi, ettei alueen
toteuttaminen pientaloina ole ollut taloudellisesti kannattavaa.
Lisääntyvästä rakennusoikeudesta saatava tuotto kattaa paremmin
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yhdyskuntatekniikan rakentamisen kustannuksia.
Asuinkerrostalorakentamiseen muutettavat korttelialueet laajenevat.
Tankovainion puistoalue kaventuu. Kerrostaloihin tulee neljä kerrosta.
Alueen eteläreunaan on esitetty rivitaloja. Kokonaiskerrosala on 14 900
m², josta uutta kerrosalaa on 8 050 m².
Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä
9.1.–9.2.2015.
Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa kiinteistövirasto, yleisten
töiden lautakunta, ympäristökeskus, pelastuslautakunta, Helen
Sähköverkko Oy ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä.
Helen Sähköverkko Oy:llä (11.12.2014), ympäristökeskuksella
(5.2.2015) ja kiinteistövirastolla (6.2.2015) ei ole huomautettavaa
asemakaavan muutosehdotuksesta.
Pelastuslautakunta (20.1.2015) toteaa, että asemakaavassa tulee
huolehtia riittävän sammutusveden saannista.
Yleisten töiden lautakunta (24.2.2015) toteaa, että toinen leikkipaikkaa
osoittava le-merkintä tulee poistaa. Asemakaavassa ei tule määritellä
katu- ja liikennealueiden sadevesien tarkkaa käsittelytapaa tai tekniikkaa. Esirakentamiskustannukset oli arvioitu 0,1 miljoonaa euroa
ja puistojen rakentamiskustannukset 0,2 miljoonaa euroa suuremmiksi
kuin kaavaselostuksessa.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä toteaa
lausunnossaan (17.2.2015), että selostuksen vesihuollon liitekartan
johtokujien sijainti tulee tarkistaa uusimman vesihuoltosuunnitelman
mukaisiksi. Tontille 47366/2 merkityn jätevesiviemärin johtokuja tulee
leventää vähintään 8 metriä leveäksi ja lisätä siitä maininta
tontinluovutusehtoihin. Johtokujan määritelmää tulee selkeyttää.
Pohjavesien suojelua koskevaa määräystä tulee täydentää maininnalla:
"Kaava-alueella tulee noudattaa rakennusvalvontaviraston laatimaa
rakentamistapaohjetta tärkeällä pohjavesialueella."
Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että toinen ohjeellisista
leikkipaikkamerkinnöistä on poistettu. Katu- ja liikennealueiden
sadevesien käsittelyä koskeva määräys on poistettu.
Rakentamiskustannuksia on tarkennettu kaavaselostukseen.
Kaavaselostuksen vesihuoltoliitekartta ja kaavan johtokujat on korjattu
vastaamaan viimeisiä suunnitelmia. Jätevesiviemärin johtokuja on
merkitty 8 metrin levyisenä. Johtokujamerkinnästä on poistettu
istutuksia koskevat määräykset. Johdosta voidaan tehdä maininta
tontinluovutusehtoihin, mutta sitä ei ole tarpeen määrätä
asemakaavassa. Asemakaavassa määrätään, ettei rakentaminen saa
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aiheuttaa pohjaveden likaantumista, pinnan alenemista tai virtauksen
vähenemistä. Rakennusvalvontavirasto valvoo rakentamistapaohjeiden
noudattamista rakennushankkeissa. Palovesiasiat ratkaistaan
rakennussuunnitteluvaiheessa. Vesihuollon rakennussuunnitelmissa on
kaavan katualueille suunniteltu kolme maapalopostia. Yksi
pelastusvesiasema on suunniteltu Mellunmäen pelastusaseman
tontille. Asemakaava ei ota kantaa sammutusvesipisteiden
sijoittumiseen.
Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä
olevassa vuorovaikutusraportissa.
Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset
Yleisten töiden lautakunnan lausunnon johdosta asemakaavan
muutosehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:
 toinen ohjeellisista leikkipaikkamerkinnöistä on poistettu
 katu- ja liikennealueiden sadevesien käsittelyä koskeva määräys
on poistettu
 rakentamiskustannuksia on tarkennettu kaavaselostukseen
HSY:n vesihuollon lausunnon johdosta
 selostuksen vesihuollon liitekartta ja kaavan johtokujat on
muutettu vastaamaan vesihuollon viimeisiä suunnitelmia
 jätevesiviemärin johtokuja on merkitty asemakaavakarttaan 8
metrin levyisenä
 johtokujamerkinnästä on poistettu istutuksia koskevat
määräykset.
Pelastuslautakunnan lausunnon johdosta asemakaavan
muutosehdotusta ei ole muutettu.
Kaupunkisuunnitteluvirasto on muuttanut asemakaavan
muutosehdotusta jatkosuunnittelun johdosta seuraavasti:
 Kaavamääräyksistä on poistettu: "Alin rakentamistaso on +2,6
m."
Jatkotoimenpiteet
Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.
Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole
olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.
Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien kanssa.
Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

11/2015

400 (418)

Kaj/20
17.06.2015

Lisätiedot
Timo Karhu, arkkitehti, puhelin: 310 37332
timo.karhu(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 24.02.2015 § 90
HEL 2014-009968 T 10 03 03

Lausunto
Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle
seuraavan lausunnon:
Alue sijaitsee Mellunmäessä Linnanpajantien teollisuusalueen ja
Fallpakankujan pientalokortteleiden välisellä alueella Tankomäenkadun
varressa. Suunnittelualueeseen kuuluu rakentamaton Tankomäenkatu,
rakentamattomia pientalokortteleita sekä Tankovainion ja
Linnavuorenpuiston virkistysalueita.
Asemakaavan muutos mahdollistaa rakentamattomien
pientalokorttelien muuttamisen kerrostalotonteiksi. Näin alueen
maankäyttö tehostuu.
Linnanpajantielle välillä Linnanpajankuja-Tankomäenkatu sekä
Tankomäenkadulle välillä Itäväylä-Tankomäenkuja on jo laadittu ja
hyväksytty katusuunnitelmat. Ne ovat tämän asemakaavan mukaiset.
Kaava-alueen lounaispäässä olevan viheralueen (kaavamerkintä VL)
leikkipaikkaa osoittava le-merkintä tulee poistaa. Tankovainion
puistossa, joka on kaava-alueen merkittävä viheralue, sijaitsee koko
asuinaluetta palveleva leikkipaikka.
Kaava-alueen länsiosassa, tonttien A47365 ja A47366 välillä oleva
purouoma jouduttaneen putkittamaan, koska viheralue on liian kapea
avouomalle ja kanavan rakentaminen kyseiseen kohtaan on erittäin
kallista.
Asemakaavamääräyksessä ja -selostuksessa todetaan, että katu- ja
liikennealueiden sadevesiviemäriverkostojen vedet tulee johtaa
öljynerotuskaivojen kautta pohjavesialueen ulkopuolelle tai kohtaan,
jossa ei muodostu pohjavettä. Asemakaavassa ei tule määritellä
sadevesien tarkkaa käsittelytapaa tai -tekniikkaa, vaan esittää
ainoastaan maininta hulevesien käsittelyvelvoitteesta
pohjavesialueella. Katu- ja liikennealueiden sadevesien käsittelytapa
suunnitellaan tarkemmin katujen rakennussuunnitteluvaiheessa.
Kaavamuutoksen esirakentamiskustannukset ovat noin 2,5 miljoonaa
euroa. Asemakaavan katujen rakentaminen maksaa noin 1,8 miljoonaa
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euroa, ja viheralueiden rakentamisen kustannukset ovat noin 0,5
miljoonaa euroa. Viheralueiden kustannuksissa ei ole mukana edellä
mainittua kanavaa eikä leikkipaikkaa.
Asemakaavan muutosta on valmisteltu yhteistyössä rakennusviraston
kanssa.
Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro 12321
edellä esitetyin huomautuksin.
17.02.2015 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838
nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939
silja.hurskainen(a)hel.fi
Taru Sihvonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 38434
taru.sihvonen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 27.01.2015 § 31
HEL 2014-009968 T 10 03 03

Päätös
Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi
ympäristökeskus.
Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916
anu.haahla(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 20.01.2015 § 19
HEL 2014-009968 T 10 03 03

Lausunto
Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Mellunkylän
Tankovainion asemakaavan muutoksesta (nro 12321):
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Asemakaavassa tulee huolehtia riittävän sammutusveden saannista.
Sammutusvesiasemia on sijoitettava 150 metrin välein.
Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236
katja.seppala(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.12.2014 § 385
HEL 2014-009968 T 10 03 03

Ksv 4664_1, Tankomäenkatu 4, karttaruutu X1/Y2

Esitys
Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle
 2.12.2014 päivätyn 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Mellunmäki)
kortteleiden 47360–47361, 47363–47366, lähivirkistys-, katu- ja
suojaviheralueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 12321
hyväksymistä
 asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30
päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.
Samalla lautakunta päätti
 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin
mielipiteisiin
 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat
lausunnot
 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen
vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta
ehdotuksen sisältöä.
Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot
Timo Karhu, arkkitehti, puhelin: 310 37332
timo.karhu(a)hel.fi
Heikki Hälvä, projektipäällikkö, meluselvitys, puhelin: 310 37142
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heikki.halva(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129
jussi.jaaska(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248
peik.salonen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 6.11.2014
HEL 2014-009968 T 10 03 03

Kiinteistöviraston geotekninen osasto pitää myönteisenä asiana, että
rakentamisoikeutta on lisätty alueella, jossa esirakentamisen
kustannukset ovat merkittävät. Haluamme kuitenkin kiinnittää
Mellunmäenpuron rakentamiseen seuraavasti: Itäisessä uomassa tulisi
purouoman syvyys olla mahdollisimman pieni, jotta tarvittava
stabiliteetti saavutettaisiin kohtuullisemmilla
esirakentamiskustannuksilla. Läntinen uoma joudutaan siirtämään nyt
esitetyltä tontilta. Riittävän stabiliteetin takaamiseksi kohtuullisin
kustannuksin esitämme harkittavaksi uoman putkittamista kyseisellä
osuudella.
Lisätiedot
Pekka Holopainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 37826
pekka.holopainen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 15.10.2014
HEL 2014-009968 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston lausuntoa
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1178-00/14 (Mellunkylä, 47.ko,
Tankovainio) 17.10.2014 mennessä.
Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta
Mellunkylän Tankovainion alueelle. Suunnittelualueeseen kuuluu
rakentamaton Tankomäenkatu, rakentamattomia erillispientalo- ja
asuinpientalokortteleita sekä Tankovainion ja Linnavuorenpuiston
virkistysalueita. Tavoitteena on tehostaa alueen maankäyttöä
muuttamalla rakentamattomat pientalokorttelit kerrostaloasumiseen.
Alueen maaperä on pääosin savea, jonka syvyys vaihtelee viidestä yli
kahteentoista metriin. Esirakentamis- ja perustamiskustannukset
savikolla nousevat niin suuriksi, ettei alueen toteuttaminen pientaloina
ole ollut taloudellisesti mahdollista. Asuinkerrostalorakentamiseen
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muutettavat korttelialueet laajenevat ja Tankovainion puistoalue
kaventuu.
Tankomäenkatu on uusi katu, jonka molemmin puolin rakentuu uusi
Tankovainion asuinalue. Alueen pohjoisosan tonttien rakentaminen on
alkanut kesällä 2014 Tankomäenkadun länsipuolella.
Kannanotto
Asemakaavan muutosta on valmisteltu yhteistyössä rakennusviraston
kanssa. Alueelle jo tehdyt katusuunnitelmat ovat asemakaavan
muutoksen mukaiset.
Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta.
Kaavayhteistyön yhteyshenkilöt rakennusvirastossa ovat lisätietojen
antajat.
Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838
nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939
silja.hurskainen(a)hel.fi
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§ 178
Motioner inlämnade vid sammanträdet
HEL 2015-007311, 2015-007314, 2015-007316, 2015-007312, 2015-007313, 2015-007315

Beslut
Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt
 Motion av ledamoten Jasmin Hamid m.fl. om inrättande av en
lånefond för koloniträdgårds- och sommarhyddeföreningarna
 Motion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om påverkande i TTIPavtalsförhandlingarna
 Motion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om en jourmottagning
för rehabilitering för veteraner
 Motion av ledamoten Sanna Vesikansa m.fl. om utnyttjande av
idrottsplatser för rastverksamhet
 Motion av ledamoten Matti Niiranen m.fl. om namngivning av en
lämplig gata, gränd, öppen plats e.d. efter Harri Holkeri
Motioner som hör till stadsstyrelsens beslutanderätt
 Motion av ledamoten Ville Jalovaara om belysning av
friluftsleden vid Stora Kallviks badstrand i Nordsjö
Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för
beredning.
Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 158, 159, 160 (Kohdat 1 - 3), 169 ja 178 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
2
VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjan 160 (Kohta 4), 161 - 168 §:t ja 170 - 173 §:t.
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianomainen)
 kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
Postiosoite
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi
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 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 päätös johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, jolla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä
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 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 97 euron
oikeudenkäyntimaksun.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)
(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)
(09) 310 13703 (Sivistystoimi)
(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
3
VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjan 174 - 177 §:t.
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä
koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen)
 kunnan jäsen
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä muu
viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
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 maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla
maankäytöllä on vaikutuksia
 rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa
kuuluvissa asioissa toimialueellaan.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Faksinumero:
Käyntiosoite:
Puhelinnumero:

helsinki.hao@oikeus.fi
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
029 56 42079
Radanrakentajantie 5
029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
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Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
ehyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 97 euron
oikeudenkäyntimaksun.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Faksinumero:
Käyntiosoite:
Puhelinnumero:

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

helsinki.kirjaamo@hel.fi
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
09 655 783
Pohjoisesplanadi 11–13
09 310 13701
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING
1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING
158, 159, 160 (punkterna 1 - 3), 169 och 178 § i protokollet.
Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller
verkställighet.
Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen
2
BESVÄRSANVISNING
160 (punkt 4), 161 - 168 § och 170 - 173 § i protokollet.
Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.
Besvärsrätt
Ändring i beslutet får sökas
 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel
direkt påverkas av beslutet (part)
 av kommunmedlemmarna
Besvärstid
Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av
beslutet.
Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast
besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.
En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet
avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.
Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna
inlämnas första vardagen därefter.
Besvärsgrunder
Kommunalbesvär får anföras på den grunden att
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 beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina
befogenheter
 beslutet annars strider mot lag
Besvärsmyndighet
Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.
Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:
E-postadress:
Adress:

helsinki.hao@oikeus.fi
Banbyggarvägen 5

00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
Telefonnummer:

029 56 42079

029 56 42000

Formen för och innehållet i besvärsskriften
Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på
skriftlig form.
I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges
 det beslut som besvärsskriften gäller
 till vilka delar ändring söks I beslutet och hurdana ändringar som
söks
 på vilka grunder ändring söks
I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun
uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare
eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i
besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.
I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det
telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas
ändringssökanden.
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga
företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver
emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet
innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att
betvivla dokumentets autenticitet och integritet.
Till besvärsskriften ska fogas
 det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia
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 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan
utredning över när besvärstiden har börjat
 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin
begäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts
myndigheten
Rättegångsavgift
Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 97 euro för
behandlingen av ärendet.
Protokoll
Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på
begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads
registratorskontor.
E-postadress:
Postadress:

helsinki.kirjaamo@hel.fi
PB10
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: (09) 310 13700 (Allmän förvaltning, Energi och
Hamnen)
(09) 310 13701 (Stadsplanerings- och fastighetsväsendet)
(09) 310 13702 (Byggnads- och miljöväsendet)
(09) 310 13703 (Bildningsväsendet)
(09) 310 13704 (Social- och hälsovårdsväsendet)

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00
3
BESVÄRSANVISNING
174 - 177 § i protokollet
Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.
Besvärsrätt
I ett beslut som gäller godkännande av generalplan, detaljplan och
byggnadsordning får ändring genom kommunalbesvär sökas
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 av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel
direkt påverkas av beslutet (part)
 av kommunmedlemmarna
 av närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och andra
myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhetsområde
 av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område
den markanvändning som anges i detaljplanen har
konsekvenser
 av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden
som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska
område där sammanslutningen är verksam
Besvärstid
Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast
besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.
En kommunmedlem, en part och andra med rätt att anföra besvär
anses har fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.
Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna
inlämnas första vardagen därefter.
Besvärsgrunder
Kommunalbesvär får anföras på den grunden att
 beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina
befogenheter
 beslutet annars strider mot lag
Besvärsmyndighet
Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.
Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:
E-postadress:
Adress:
Faxnummer:
Telefonnummer:
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

helsinki.hao@oikeus.fi
Banbyggarvägen 5
00520 HELSINGFORS
029 56 42079
029 56 42000
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+358 9 310 1641
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Formen för och innehållet i besvärsskriften
Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på
skriftlig form.
I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges
 det beslut som besvärsskriften gäller
 till vilka delar ändring söks i beslutet och hurdana ändringar som
söks
 på vilka grunder ändring söks
I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun
uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare
eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i
besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.
I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det
telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas
ändringssökanden.
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga
företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver
emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet
innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att
betvivla dokumentets autenticitet och integritet.
Till besvärsskriften ska fogas
 det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan
utredning över när besvärstiden har börjat
 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin
begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten
Rättegångsavgift
Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 97 euro för
behandlingen av ärendet.
Protokoll
Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på
begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads
registratorskontor.
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E-postadress:
Postadress:
Faxnummer:
Besöksadress:
Telefonnummer:

helsinki.kirjaamo@hel.fi
PB 10
00099 HELSINGFORS STAD
(09) 655 783
Norra esplanaden 11–13
(09) 310 13701

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.
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HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO
HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Mari Puoskari
puheenjohtaja
ordförande

Harry Bogomoloff
puheenjohtaja
ordförande

Tiina Teppo
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu
Protokollet justerat

Marcus Rantala

Mika Raatikainen

Otso Kivekäs

Veronika Honkasalo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 26.06.2015.
Protokollet har hållits offentligt framlagt på Helsingfors stads
registratorskontor (Norra esplanaden 11-13) 26.06.2015.

Tiina Teppo
johtava asiantuntija
ledande sakkunnig
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