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Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

1/2022

19.01.2022

Kokousaika

19.01.2022 18:00 - 22:16

Kokouspaikka

Kaupunginvaltuuston istuntosali, Aleksanterinkatu 20 / sähköinen
kokous

Läsnä
Jäsenet
Diarra, Fatim
Rydman, Wille
Torsti, Pilvi
Vartiainen, Juhana
Arhinmäki, Paavo
Razmyar, Nasima
Sazonov, Daniel
Sinnemäki, Anni
Ahde, Hilkka
Ahmed, Mahad
Alametsä, Alviina
Alanko-Kahiluoto, Outi
Arajärvi, Pentti
Biaudet, Eva
Bogomoloff, Harry
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Castrén, Maaret
Ebeling, Mika
Gebhard, Elisa
Grotenfelt, Nora
Haatainen, Tuula
Haglund, Mia
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Harakka, Timo
Harjanne, Atte
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina
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kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
etänä
kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
etänä
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poistui 20:05, poissa: 6 - 17§
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Hiltunen, Titta
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Huff, Shawn
Hyttinen, Nuutti
Iskanius, Anniina
Jalovaara, Ville
Jungner, Mikael
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kauppila, Elina
Kivekäs, Otso
Kivelä, Mai
Kolbe, Laura
Kopra, Pia
Korpinen, Laura
Korpinen, Sini
Lindgren, Minna
Makkonen, Teija
Malin, Petra
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Nevanlinna, Tuomas
Niskanen, Dani
Nuorteva, Johanna
Nygård-Peltola, Mia
Ohisalo, Maria
Pajula, Matias
Pajunen, Jenni
Pakarinen, Pia
Pasanen, Amanda
Peltokorpi, Terhi
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari
Rantanen, Tuomas
Rautava, Risto
Ruohonen-Lerner, Pirkko
Sarkomaa, Sari
Sauri, Pekka
Saxberg, Mirita
Soininvaara, Osmo
Suomalainen, Nina
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Taipale, Ilkka
Tuomioja, Erkki
Valtonen, Elina
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vierunen, Maarit
Yanar, Ozan
Asko-Seljavaara, Sirpa
Kolehmainen, Laura
Majok, Ajak
Niemelä, Kimmo
Paunio, Mikko
Vesikansa, Sanna

etänä
etänä
etänä
etänä
etänä
varajäsen
saapui 20:05, poissa: 1 - 5 §
varajäsen
etänä
varajäsen
etänä
varajäsen
etänä
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Muut
Sarvilinna, Sami
Jolkkonen, Juha
Peltonen, Antti
Hyttinen, Hannu
Menna, Lauri
Kähönen, Henri
Kentala, Julianna
Leino, Antti
Salminen, Teresa
Holmberg, Iris
Schroderus, Jenny
Hopeakunnas, Maisa
Turtola, Ilona

kansliapäällikkö
etänä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
vs. hallintojohtaja
johtava kaupunginsihteeri
johtava asiantuntija
kaupunginsihteeri
erityisavustaja
erityisavustaja
erityisavustaja
kielenkääntäjä
kielenkääntäjä
viestintäasiantuntija
viestintäasiantuntija

Puheenjohtaja
Fatim Diarra

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
1 - 17 §

Lauri Menna

johtava asiantuntija
1 - 4 §, 14 - 17 §
vs. hallintojohtaja

Pöytäkirjanpitäjä
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Hannu Hyttinen
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5 - 9 §, osa 10 §
johtava kaupunginsihteeri
osa 10 §, 11 - 13 §
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Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll
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19.01.2022

Tid

19.01.2022 18:00 - 22:16

Plats

Stadsfullmäktiges sessionssal, Alexandersgatan 20 / Elektroniskt
sammanträde

Närvarande
Ledamöter
Diarra, Fatim
Rydman, Wille
Torsti, Pilvi
Vartiainen, Juhana
Arhinmäki, Paavo
Razmyar, Nasima
Sazonov, Daniel
Sinnemäki, Anni
Ahde, Hilkka
Ahmed, Mahad
Alametsä, Alviina
Alanko-Kahiluoto, Outi
Arajärvi, Pentti
Biaudet, Eva
Bogomoloff, Harry
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Castrén, Maaret
Ebeling, Mika
Gebhard, Elisa
Grotenfelt, Nora
Haatainen, Tuula
Haglund, Mia
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Harakka, Timo
Harjanne, Atte
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina
Hiltunen, Titta
Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

stadsfullmäktiges ordförande
stadsfullmäktiges I vice ordförande
på distans
stadsfullmäktiges II vice ordförande
på distans
borgmästare
avlägsnade sig 20:05, frånvarande:
6 - 17 §
biträdande borgmästare
på distans
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Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Huff, Shawn
Hyttinen, Nuutti
Iskanius, Anniina
Jalovaara, Ville
Jungner, Mikael
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kauppila, Elina
Kivekäs, Otso
Kivelä, Mai
Kolbe, Laura
Kopra, Pia
Korpinen, Laura
Korpinen, Sini
Lindgren, Minna
Makkonen, Teija
Malin, Petra
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Nevanlinna, Tuomas
Niskanen, Dani
Nuorteva, Johanna
Nygård-Peltola, Mia
Ohisalo, Maria
Pajula, Matias
Pajunen, Jenni
Pakarinen, Pia
Pasanen, Amanda
Peltokorpi, Terhi
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari
Rantanen, Tuomas
Rautava, Risto
Ruohonen-Lerner, Pirkko
Sarkomaa, Sari
Sauri, Pekka
Saxberg, Mirita
Soininvaara, Osmo
Suomalainen, Nina
Taipale, Ilkka
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Tuomioja, Erkki
Valtonen, Elina
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vierunen, Maarit
Yanar, Ozan
Asko-Seljavaara, Sirpa
Kolehmainen, Laura
Majok, Ajak
Niemelä, Kimmo
Paunio, Mikko
Vesikansa, Sanna

på distans
på distans
på distans
på distans
på distans
ersättare
anlände 20:05, frånvarande: 1 - 5 §
ersättare
på distans
ersättare
på distans
ersättare
på distans
ersättare
ersättare
på distans

Övriga
Sarvilinna, Sami
Jolkkonen, Juha
Peltonen, Antti
Hyttinen, Hannu
Menna, Lauri
Kähönen, Henri
Kentala, Julianna
Leino, Antti
Salminen, Teresa
Holmberg, Iris
Schroderus, Jenny
Hopeakunnas, Maisa
Turtola, Ilona

kanslichef
på distans
sektorchef i social- och hälsovårdssektorn
stf. förvaltningsdirektör
ledande stadssekreterare
ledande sakkunnig
stadssekreterare
specialmedarbetare
specialmedarbetare
specialmedarbetare
translator
translator
kommunikationsspecialist
kommunikationsspecialist

Ordförande
Fatim Diarra

stadsfullmäktiges ordförande
1 - 17 §

Lauri Menna

ledande sakkunnig
1 - 4 §, 14 - 17 §
stf. förvaltningsdirektör
5 - 9 §, delvis 10 §

Protokollförare

Antti Peltonen
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PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi
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§

Asia

1

Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

2

Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

3

Asia/3

Kyselytunti
Frågestund

4

Asia/4

Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta
Val av ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion

5

Asia/5

Kaupunginhallituksen käyttövaroihin varatun koronatoipumismäärärahan käyttö
Användning av anslag som har reserverats i stadsstyrelsens dispositionsmedel för återhämtning efter covid-19-pandemin

6

Asia/6

Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja määrärahojen siirtäminen
Överskridning av vissa anslag och överföring av anslag i 2021 års
budget

7

Asia/7

Hallintosäännön muuttaminen liikenneliikelaitoksen yhtiöittämiseen
liittyen
Ändring av förvaltningsstadgan med anledning av bolagiseringen av
trafikaffärsverket

8

Asia/8

Aleksis Kiven peruskoulun perusparannuksen enimmäishinnan korottaminen
Höjning av maximipriset i projektplanen för ombyggnad av Aleksis Kiven peruskoulus skolhus

9

Asia/9

Tilojen vuokraaminen Urhea-halli Oy:ltä Mäkelänrinteen lukion ja muiden oppilaitosten urheilu- ja liikuntaopetuksen käyttöön
Hyrning av lokaler av Urhea-halli Oy för Mäkelänrinteen lukios och
andra läroanstalters idrotts- och gymnastikundervisning

10

Asia/10

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Pasila, Postipuisto tontit 17129/1, 2 ja 3)
Arrendeprinciper för vissa tomter (Böle, Postparken tomterna 17129/1,
2 och 3)

11
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Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuin- ja työpaikkarakennusten
korttelialueen tonteille (ATY) 41296/4 ja 41296/5 (Suurmetsä, Alppikylä)
Arrendeprinciper för tomterna 41296/4 och 41296/5 i ett kvarter-
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sområde för bostads- och arbetsplatsbyggnader (ATY) (Storskog, Alpbyn)
12

Asia/12

Etu-Töölön tontin 422/5 asemakaavan muuttaminen, Kansallismuseon
laajennus (nro 12677)
Detaljplaneändring för tomten 422/5 i Främre Tölö, utbyggnaden av
Nationalmuseet (nr 12677)

13

Asia/13

Laakson yhteissairaalan asemakaavan muuttaminen (nro 12681),
Lääkärinkatu 6-8, Urheilukatu 9, Nordenskiöldinkatu 18
Detaljplaneändring för Dals samsjukhus (nr 12681), Läkaregatan 6–8,
Idrottsgatan 9, Nordenskiöldsgatan 18

14

Asia/14

Ruskeasuon Huopalahdenportin asemakaavan muuttaminen (nro
12591)
Detaljplaneändring för Hoplaxporten i Brunakärr (nr 12591)

15

Asia/15

Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite merellisen tapahtumakeskuksen
perustamisesta Helsinkiin
Den av ledamoten Mauri Venemies väckta motionen om ett maritimt
evenemangscenter i Helsingfors

16

Asia/16

Valtuutettu Pauliina Saareksen aloite kansallisen lapsistrategian käyttöönotosta Helsingissä
Den av ledamoten Pauliina Saares väckta motionen om ibruktagande
av den nationella barnstrategin

17

Asia/17

Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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Asia/1
19.01.2022

§1
Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Nimenhuuto ja estyneet
Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu
seuraavat varavaltuutetut:






Emma Kari, tilalle Sanna Vesikansa
Suldaan Said Ahmed, tilalle Ajak Majok
Minja Koskela, tilalle Laura Kolehmainen
Tom Packalén, tilalle Mikko Paunio
Harry Harkimo, tilalle Kimmo Niemelä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu
koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä.
Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että
kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Asia/2
19.01.2022

§2
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Elina Valtonen ja Laura
Korpinen sekä varalle valtuutetut Maarit Vierunen ja Pirkko RuohonenLerner.
Käsittely
Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Elina Valtonen ja Laura Korpinen sekä varalle valtuutetut Maarit Vierunen ja Pirkko Ruohonen-Lerner.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

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

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

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

1/2022

3 (239)

Asia/3
19.01.2022

§3
Kyselytunti
Päätös
Kyselytunnilla oli esillä valtuutettu Sari Sarkomaan kysymys aiheesta
lumen mereen ajon lopettamisesta ja kestävän vaihtoehtoisen ratkaisun käyttöön ottamisesta, valtuutettu Minna Lindgrenin kysymys aiheesta kulttuuri- ja tapahtuma-alojen selviytyminen epidemiatilanteessa
sekä valtuutettu Mika Ebelingin kysymys aiheesta Helsingin koronastrategia.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Asia/4
19.01.2022

§4
Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta
HEL 2021-013876 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginvaltuusto
 myönsi Otto Merelle eron kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimesta
 valitsi Maarit Vierusen varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuonna 2023 päättyväksi toimikaudeksi.
Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312
saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet
1

Eroilmoitus 3.12.2021

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallituksen konsernijaosto huolehtii kaupunkikonsernin konserniohjauksen ja -valvonnan täytäntöönpanosta sekä niiden toimivuudesta. Konsernijaosto tekee esityksiä omistajapolitiikan linjauksista ja
konserniohjauksen periaatteista, tytäryhteisöille ja -säätiöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista sekä muista yhteisöjen
sekä säätiöiden toimintaan ja talouteen liittyvistä asioista. Lisäksi konPostiosoite
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sernijaosto ohjaa, seuraa ja valvoo kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden toimintaa sekä niille asetettujen tavoitteiden toteutumista.
Jaostossa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi jaoston jäsenet ja varajäsenet. Jäsenet ja varajäsenet valitaan
kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä.
Kaupunginvaltuusto on 2.8.2021 tekemällään päätöksellä valinnut konsernijaoston jäsenet ja varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi. Päätöksen mukaan jaostoon on valittu jäseniksi viisi naista ja neljä miestä
sekä varajäseniksi kolme naista ja kuusi miestä.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a
§:n mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
Jaoston kohdalla tasa-arvolain mukainen kiintiö lasketaan jäsenten ja
varajäsenten osalta erikseen. Tämän hetkinen sukupuolijakauma ei siten täytä tasa-arvolain vaatimuksia.
Otto Meri on 3.12.2021 pyytänyt eroa jaoston varajäsenen luottamustoimesta sillä perusteella että sukupuolijakauma ei täytä tasa-arvolain
edellytyksiä.
Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan
henkilön tulee olla vaalikelpoinen kuntalain 71 §:n ja 73 §:n mukaisesti.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö,
joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä
hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312
saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet
1

Eroilmoitus 3.12.2021

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
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Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
Tarkastusvirasto

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 10.01.2022 § 3
HEL 2021-013876 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto
 myöntää Otto Merelle eron kaupunginhallituksen konsernijaoston
varajäsenen luottamustoimesta
 valitsee Maarit Vierusen varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuonna 2023 päättyväksi toimikaudeksi.
Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.
Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen
Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312
saara.nirkko(a)hel.fi
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§5
Kaupunginhallituksen käyttövaroihin varatun koronatoipumismäärärahan käyttö
HEL 2021-013311 T 02 02 02

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti siirtää vuoden 2022 talousarvion talousarviokohdalta 1 30 01, kaupunginhallituksen käyttövarat, talousarviokohdalle 5 10 01 sosiaali- ja terveyspalvelut 45 miljoonaa euroa sosiaali- ja
terveyslautakunnan esityksen (21.12.2021 § 312) mukaisesti hoito- ja
palveluvelan korjaamiseen.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallituksen käyttövaroihin, talousarviokohdalle 1 30 01, on
varattu 70 miljoonaa euroa koronasta toipumiseen eli koronan aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin vuosille 2022 ja 2023. Määräraha osoitetaan kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan sekä sosiaali- ja terveystoimialoille erillisten käyttösuunnitelmien mukaisesti. Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään vuoden 2023 alusta valtion rahoituksella, jonka vuoksi koronapalautumisen määräraha siirretään sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle ja käytetään vuoden 2022
aikana. Kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tekevät vuonna 2022 käyttämättä jäävän määrärahan osalta siirtoesityksen vuodelle 2023. Toimialat raportoivat koronatoipumismäärärahan käytöstä kolme kertaa vuodessa talousarvion toteumaennusteiden yhteydessä.
Sosiaali- ja terveystoimialalle siirrettävä 45 miljoonan euron määräraha
kohdentuu palvelujen saatavuuden parantamiseen (muun muassa terveysasematoiminta, suun terveydenhuolto, neuvola sekä koulu- ja
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opiskeluterveydenhuolto), matalan kynnyksen mielen hyvinvointia edistäviin palveluihin sekä iäkkäiden päivätoimintapalveluihin seuraavasti:





10,4 miljoonaa euroa perhe- ja sosiaalipalveluihin
23,8 miljoonaa euroa terveys- ja päihdepalveluihin
6,0 miljoonaa euroa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluihin
4,8 miljoonaa euroa toimialan hallintoon ja yhteisiin palveluihin.

Kaupunginhallitus päätti 10.1.2022 § 2 kohdentaa vuoden 2022 talousarvion talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat,
koronan aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin varatusta määrärahasta
 17 miljoonaa euroa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle lautakunnan esityksen (14.12.2021 § 388) mukaisesti lasten ja nuorten
osaamis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseen ja
 8 miljoonaa euroa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle lautakunnan
esityksen (21.12.2021 § 213) mukaisesti kulttuuri- ja tapahtumaalan tukemiseen, lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen,
ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin ja liikkeelle lähtemisen tukemiseen sekä ulkoilun ja liikunnan mahdollisuuksien vahvistamiseen.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle osoitettava 17 miljoonan euron
määräraha kohdennetaan lasten ja nuorten osaamis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseen seuraavasti:
 10,1 miljoonaa euroa oppilaiden ja opiskelijoiden tarpeiden mukaisiin opetus- ja tukijärjestelyihin
 4,0 miljoonaa euroa monikielisiin ohjaajiin
 1,2 miljoonaa euroa oppilas- ja opiskelijahuoltohenkilöstön lisäämiseen
 1,0 miljoonaa euroa opettajien osaamisen vahvistamiseen ja henkilöstön palautumiseen (täydennyskoulutus, sijaiskustannukset, työnohjaus ja mentorointi)
 0,7 miljoonaa euroa iltapäivätoiminnan lisäavustuksiin sekä asiakasmaksujen huojennuksiin.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle osoitettava 8 miljoonan euron määräraha kohdennetaan kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukemiseen, lasten ja
nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen, ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin ja liikkeelle lähtemisen tukemiseen sekä ulkoilun ja liikunnan
mahdollisuuksien vahvistamiseen seuraavasti:
 3,52 miljoonaa euroa kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukemiseen, josta
avustuksiin kohdennetaan 1,85 miljoonaa euroa
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 3,4 miljoonaa euroa lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen, josta avustuksiin kohdennetaan 1,0 miljoonaa euroa
 0,52 miljoonaa euroa ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin ja liikkeelle
lähtemisen tukemiseen
 0,56 miljoonaa euroa ulkoilun ja liikunnan mahdollisuuksien vahvistamiseen.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 10.01.2022 § 2
HEL 2021-013311 T 02 02 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2022 talousarvion talousarviokohdalta 1 30 01, kaupunginhallituksen käyttövarat, talousarviokohdalle 5 10 01 sosiaali- ja terveyspalvelut 45 miljoonaa euroa sosiaali- ja
terveyslautakunnan esityksen (21.12.2021 § 312) mukaisesti hoito- ja
palveluvelan korjaamiseen.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti kohdentaa vuoden 2022 talousarvion
talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, koronan
aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin varatusta määrärahasta
 17 miljoonaa euroa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle lautakunnan esityksen (14.12.2021 § 388) mukaisesti lasten ja nuorten
osaamis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseen ja
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 8 miljoonaa euroa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle lautakunnan
esityksen (21.12.2021 § 213) mukaisesti kulttuuri- ja tapahtumaalan tukemiseen, lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen,
ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin ja liikkeelle lähtemisen tukemiseen sekä ulkoilun ja liikunnan mahdollisuuksien vahvistamiseen.
Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.12.2021 § 312
HEL 2021-013311 T 02 02 02

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunkistrategian mukaisen erillisen koronan toipumispaketin sosiaali- ja terveystoimelle kohdennettavat määrärahat 45,0 miljoonaa euroa
siirretään sosiaali- ja terveystoimeen sosiaali- ja terveyspalvelut talousarviokohdalle 5 10 01.
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä sosiaali- ja terveystoimen koronan toipumispaketin määrärahojen kohdennukset liitteen 1.
tulosbudjetin mukaisesti.
Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta valtuutti sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan tekemään talousarviokohdan 5 10 01 Sosiaali- ja
terveyspalvelut palvelukokonaisuuksien, hallinnon ja toimialan yhteisten menojen välisiä koronan toipumispaketin määrärahasiirtoja tarvittaessa.
Käsittely
21.12.2021 Ehdotuksen mukaan
Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa
kutsuttuja asiantuntijoita, eivätkä nämä siitä syystä osallistuneet tämän
asian käsittelyyn.
14.12.2021 Pöydälle
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
sampo.pajari(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.12.2021 § 213
HEL 2021-013311 T 02 02 02

Esitys
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että
kaupunginhallitus kohdentaa vuoden 2022 talousarvion talousarviokohdalle 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, koronasta toipumiseen eli koronan aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin varatusta 70
miljoonan euron määrärahasta 8 miljoonaa euroa kulttuurin ja vapaaajan toimialalle käytettäväksi kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukemiseen,
lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen, ikääntyneiden mielen
hyvinvoinnin ja liikkeelle lähtemisen tukemiseen sekä ulkoilun ja liikunnan mahdollisuuksien vahvistamiseen. Koronamäärärahoista varataan
yhteensä 2 000 000 euroa jaettavaksi vuosina 2022 ja 2023 käytettäväksi vuosittain jaettaviin kulttuurin, liikunnan ja nuorison avustuksiin.
Määrärahan jakautuminen:
 Kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukemiseen 3 520 000 euroa, josta
avustuksiin 1 850 000 euroa
 Lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen 3 400 000 euroa,
josta avustuksiin 1 000 000 euroa
 Ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin ja liikkeelle lähtemisen tukemiseen 520 000 euroa
 Ulkoilun ja liikunnan mahdollisuuksien vahvistamiseen 560 000 euroa
Käsittely
21.12.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Mika Malmberg.
Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Lisätään kappaleen yksi loppuun:
"Koronamäärärahoista varataan yhteensä 2 000 000 euroa jaettavaksi
vuosina 2022 ja 2023 käytettäväksi vuosittain jaettaviin kulttuurin, liikunnan ja nuorison avustuksiin."
Kannattaja: Nina Suomalainen
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen yksimielisesti.
14.12.2021 Pöydälle
Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot
Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045
tommi.laitio(a)hel.fi
Reetta Sariola, suunnitteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987
reetta.sariola(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.12.2021 § 388
HEL 2021-013311 T 02 02 02

Esitys
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle,
että kaupunginhallitus kohdentaa vuoden 2022 talousarvion talousarviokohdalle 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, koronasta toipumiseen eli koronan aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin varatusta
70 miljoonan euron määrärahasta 17 miljoonaa euroa kasvatuksen ja
koulutuksen toimialalle käytettäväksi lasten ja nuorten osaamis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseen seuraavasti:
- 10,1 miljoonaa euroa oppilaiden ja opiskelijoiden tarpeiden mukaisiin
opetus- ja tukijärjestelyihin
- 4,0 miljoonaa euroa monikielisiin ohjaajiin
- 1,2 miljoonaa euroa oppilas- ja opiskelijahuoltohenkilöstön lisäämiseen
- 1,0 miljoonaa euroa opettajien osaamisen vahvistamiseen ja henkilöstön palautumiseen (täydennyskoulutus, sijaiskustannukset, työnohjaus
ja mentorointi)
- 0,7 miljoonaa euroa iltapäivätoiminnan lisäavustuksiin sekä asiakasmaksujen huojennuksiin.
Käsittely
14.12.2021 Ehdotuksen mukaan
Asian aikana oli kuultavana talous- ja suunnittelupäällikkö Tero Vuontisjärvi.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Satu Järvenkallas
Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442
anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi
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§6
Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja määrärahojen siirtäminen
HEL 2021-013090 T 02 02 00

Päätös
Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituksen ja kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat enintään seuraavasti:
Ta-kohta
8 01 02
8 01 02 02
8 01 02 03
8 01 02 06
8 01 03
8 03 01
8 03 02
8 03 02 03
8 03 02 07

euroa
Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, Khn käytettäväksi
Länsisataman esirakentaminen
Kalasataman esirakentaminen
Pasilan esirakentaminen
Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi
Uudisrakentaminen, perusparantaminen,
liikennejärjestelyt ja muut investoinnit,
Kylkn käytettäväksi
Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi
Kalasatama
Kruunusillat

5 200 000
4 900 000
3 700 000
5 700 000
2 100 000

1 100 000
2 600 000

Investointien määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 25 300 000 euroa.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tehdä siirrot vuoden 2021 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin käyttötarkoitusta muuttaen seuraavasti:
Talousarviokohdalta
8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn
käytettäväksi
Talousarviokohdalle
8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi
8 03 02 03 Kalasatama

euroa
-1 000 000

+1 000 000

Talousarviokohdalta
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8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn
käytettäväksi
8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet
8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikuntaalueet
8 04 02 05 Pasilan puistot
8 04 02 09 Malmin puistot
Talousarviokohdalle
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi
8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus

-750 000
-200 000
-150 000
-200 000

+1 300 000

Talousarviokohdalta
8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet, Khn -350 000
käytettäväksi
Talousarviokohdalle
8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen, Khn käytet- +350 000
täväksi
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Kaupunkiymparistolautakunta_määrärahasiirrot_30.11.2021
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Kaupunkiympäristön toimiala_toimialajohtajan kirje_kadut_19.11.2021

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Esitysehdotus
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Investointien määrärahojen ylitykset
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Investointien määrärahojen ylitykset ovat joiltain osin tarkentuneet kaupunkiympäristön toimialan esityksestä.
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, Khn käytettäväksi
Projektialueiden esirakentamisen määrärahan ylitystarpeet johtuvat Kalasatamasta Pasilaan raitiotiehankkeen kehitysvaiheen kustannuksista
ja raitiotiehankkeen yhteydessä tehtävästä Nihdin esirakentamisesta,
Verkkosaaren pohjoisosan ruoppauskustannuksista sekä Länsisataman ja Ilmalan alueen esirakentamisesta.
8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen
Länsisatamassa ylitystarve johtuu lähinnä Hernesaaren itärannan esirakentamisurakasta ja We Land -toimistotalojen pilaantuneiden maiden
kunnostuksesta sekä Hernesaaren sedimenttialtaiden tyhjennystarpeesta. Ylitystarve on yhteensä 5,2 milj. euroa.
8 01 02 03 Kalasataman esirakentaminen
Kalasatamassa Verkkosaaren pohjoisosan rakentaminen on nopeutunut, joka mahdollistaa asuntorakentamisen käynnistymisen alueella
nopeammin (vaikutus ylitystarpeeseen on noin 2,0 milj. euroa). Lisäksi
Vilhonvuorenkadun rakentamiseen sisältyvät pilaantuneisiin maihin liittyvät työt ovat tulleet arvioitua kalliimmaksi, jonka vaikutus ylitystarpeeseen on noin 1,5 milj. euroa. Myös tiilisen kaasukellon korjaukseen liittyvät kustannukset ovat olleet noin 1,5 milj. euroa suuremmat kuin mitä
oli talousarvion valmistelun yhteydessä arvioitu. Ylitystarve on yhteensä 4,9 milj. euroa.
8 01 02 06 Pasilan esirakentaminen
Pasilassa Radiokadun rakentamisen yhteydessä on kallion huonosta
laadusta johtuen jouduttu muuttamaan toteutussuunnitelmia, mikä on
nostanut kustannuksia alkuperäisiin arvioihin nähden. Ylitystarve on 3,7
milj. euroa.
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen
Talousarviokohdan 8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, ylitystarve johtuu pääosin ennakoimattomista
lisäkustannuksista, joita ei ole voitu huomioida vuoden 2021 talousarvion valmistelun yhteydessä. Nämä ennakoimattomat lisäkustannukset
kohdistuivat pääosin Talinrannan alueella rakennettavan asuinkorttelin
esirakentamiseen (kustannusvaikutus n. 2,0 milj.), Roihupellon Tulppakuja 4:n tontin edellyttämiin johtosiirtoihin (kustannusvaikutus n. 1,0
milj.), Hakaniemen huoltopihan esirakentamiseen (kustannusvaikutus
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n. 1,5 milj.) ja Itäkeskuksen Jokerikortteleiden huoltoajoyhteyden esirakentamiseen (kustannusvaikutus n. 1,1 milj.). Ylitystarve on yhteensä
5,7 milj. euroa.
8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja
muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi
Talousarviokohdan 8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen,
liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi, ylitysesitys
koostuu usean eri hankkeen ennakoimattomasta määrärahatarpeen
kasvusta. Merkittävä syy ylityksiin on hankkeiden ennakoitua nopeampi
eteneminen. Näitä hankkeita ovat mm. Hietaniemenkadun peruskorjaus ja Kaisantunneli. Ylitystarve on yhteensä 2,1 milj. euroa.
8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi
Projektialueiden katuihin, Khn käytettäväksi, varatun määrärahan ylitystarve on yhteensä 3,7 milj. euroa.
8 03 02 03 Kalasatama
Kalasataman katujen määrärahan käytön ennuste on 13,5 milj. euroa,
joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 2,1 milj. eurolla. Kalasataman katujen osalta ylitys kohdistuu Kalasatamasta Pasilaan raitiotiehankkeeseen, jolla mahdollistetaan asuntorakentamisen käynnistyminen Nihdissä suunnitellusti vuonna 2022. Lisäksi Kalasataman katuihin
siirretään 1,0 milj. euroa kohdasta Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa. Ylitystarve on 1,1 milj. euroa.
8 03 02 07 Kruunusillat
Kruunusilloissa ylitystarve johtuu käynnissä olevasta Kruunusiltojen siltaurakasta, joka on edennyt arvioitua nopeammin. Ylitystarve on 2,6
milj. euroa.
Investointien määrärahasiirrot
Investointien määrärahasiirrot ovat joiltain osin tarkentuneet kaupunkiympäristön toimialan esityksestä.
8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi
8 03 02 03 Kalasatama
Kalasataman katujen määrärahan käytön ennuste on 13,5 milj. euroa,
joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 2,1 milj. eurolla. Kalasataman katuihin esitetty 1,0 milj. euron määrärahasiirto käytetään Kalasatamasta Pasilaan raitiotiehankkeen yhteydessä toteutettavaan katurakentamiseen. Määräraha mahdollistaa osaltaan asuntorakentamisen
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käynnistyminen Nihdissä vuonna 2022. Lisäksi talousarviokohdalle 8
03 02 03 Kalasatama, Khn käytettäväksi, haetaan ylitysoikeutta 1,1
milj. euroa.
8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi
Talousarviokohtaan 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa,
kaupunginhallituksen käyttöön, osoitettua määrärahaa jää käyttämättä
1,4 milj. euroa hankkeiden viivästymisistä johtuen. Tuusulanväylän melueste Torpparinmäen kohdalla on viivästynyt valtionrahoituksen puutteen vuoksi. Lisäksi Kuninkaantammen eritasoliittymän rakennussuunnittelun käynnistyminen on viivästynyt. Käyttämättä jäävästä määrärahasta 1,0 milj. euroa on mahdollista siirtää talousarviokohdalle 8 03 02
03 Kalasatama.
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet Kylkn käytettäväksi
Talousarviokohdan 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, määräraha ylittyy 1,26 milj. euroa. Määrärahan ylitykseen ovat vaikuttaneet yleinen materiaalien kustannustason
nousu ja yksittäisten hankkeiden kasvaneet kustannukset. Mm. kuntoporrasohjelman mukaisten kuntoportaiden toteuttaminen, puistojen takuuhoitotyöt sekä luonnonsuojelualueiden infrarakentamisen määrärahankäyttö on ollut ennakoitua suurempia. Ylitys on mahdollista kattaa
siirtämällä 1,3 milj. euroa talousarviokohdan 8 04 02 Projektialueiden
puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi, käyttämättä jäävistä määrärahoista.
8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi
Talousarviokohdalta 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet,
Khn käytettäväksi, määrärahaa jää käyttämättä 2,54 milj. euroa, johtuen mm. hankkeiden uudelleen aikataulutuksesta sekä kustannussäästöistä. Länsisataman puistojen toteutusta vaiheistettiin. Kalasatamassa Loviseholminpuiston urakan käynnistyminen viivästyi. Myös
Kruunuvuorenrannan liikuntapuiston pintarakennusurakka siirtyi. Pasilassa Konepajanpuiston urakan kustannukset olivat ennakoitua alhaisemmat. Käyttämättä jäävästä määrärahasta 1,3 milj. euroa on mahdollista siirtää talousarviokohdan 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet,
Kylkn käytettäväksi sekä 0,35 milj. euroa talousarviokohdalle 8 01 02
02 Länsisataman esirakentaminen.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi
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4

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 910
HEL 2021-013090 T 02 02 00

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että se päättää oikeuttaa
kaupunginhallituksen ja kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään
vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat enintään seuraavasti:
Ta-kohta
8 01 02
8 01 02 02
8 01 02 03
8 01 02 06
8 01 03
8 03 01
8 03 02
8 03 02 03
8 03 02 07
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Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi
Uudisrakentaminen, perusparantaminen,
liikennejärjestelyt ja muut investoinnit,
Kylkn käytettäväksi
Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi
Kalasatama
Kruunusillat
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Investointien määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 25 300 000 euroa.
Lisäksi kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että se päättää
tehdä siirrot vuoden 2021 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin
käyttötarkoitusta muuttaen seuraavasti:
Talousarviokohdalta
8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn
käytettäväksi
Talousarviokohdalle
8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi
8 03 02 03 Kalasatama
Talousarviokohdalta
8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn
käytettäväksi
8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet
8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikuntaalueet
8 04 02 05 Pasilan puistot
8 04 02 09 Malmin puistot
Talousarviokohdalle
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi
8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus

euroa
-1 000 000

+1 000 000

-750 000
-200 000
-150 000
-200 000

+1 300 000

Talousarviokohdalta
8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet, Khn -350 000
käytettäväksi
Talousarviokohdalle
8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen, Khn käytet- +350 000
täväksi
Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi
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§7
Hallintosäännön muuttaminen liikenneliikelaitoksen yhtiöittämiseen
liittyen
HEL 2021-013729 T 00 01 00

Päätös
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen mukaisesti 1.2.2022 lukien.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1

Hallintosääntöluonnos

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Taustaa
Kaupunginvaltuusto päätti 22.9.2021 (282 §)
 hyväksyä liikenneliikelaitoksen toiminnan siirtämisen metron infraja liikennöintisopimukseen liittyviä toimintoja lukuun ottamatta liikelaitoksen liiketoimintaa välittömästi jatkamaan perustettavalle osakeyhtiölle (kaupunkiliikenneyhtiö), sekä
 hyväksyä kaupunkiliikenneyhtiön perustamiseen ja liikenneliikelaitoksen toimintojen siirtoon liittyvät pääomajärjestelyt.
Hallintosäännön muutokset
Kaupungin hallintosäännössä on liikenneliikelaitosta koskevia määräyksiä 2 luvun 9 §:ssä ja 13 §:ssä, 4 luvun 6 §:ssä, 5 luvun 7 §:ssä
sekä 16 luvun 13 §:ssä ja 14 §:ssä.
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HKL:n muun kuin metroon liittyvän toiminnan yhtiöittämisen johdosta
liikenneliikelaitosta koskevia hallintosäännön määräyksiä on tarpeen
muuttaa vastaamaan muuttuvaa tilannetta.
Hallintosääntöön on tarpeen tehdä seuraavat muutokset:
2 luvun 13 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:
Liikenneliikelaitoksen johtokunta huolehtii 4 luvun 6 §:n 4 momentissa
tarkoitetun liikenneliikelaitoksen toimialan mukaisista tehtävistä. Liikenneliikelaitos kuuluu kaupunkiympäristön toimialaan.
Johtokunnassa on 5 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen.
Kaupunginhallitus valitsee toimikaudekseen johtokunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginhallitus valitsee johtokunnan varsinaisista
jäsenistä sille puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
4 luvun 6 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä tarjoaa kaupunkiympäristön
palveluja. Kaupunkiympäristön toimiala toimii, lukuun ottamatta pelastuslaitosta ja liikenneliikelaitosta, kaupunkiympäristölautakunnan alaisuudessa.
Kaupunkiympäristön toimiala jakautuu kolmeen palvelukokonaisuuteen:
1 Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus, joka vastaa
toimintaedellytysten luomisesta ja järjestämisestä kaupunkiympäristön
kehittämiselle, rakenteelliselle toimivuudelle ja viihtyisyydelle
2 Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus, joka vastaa kaupunkiympäristön rakentamisesta sekä käytettävyydestä
3 Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus, joka tuottaa kaupunkiympäristön palveluja.
Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluu lisäksi pelastuslaitos, joka huolehtii pelastustoimesta sekä tuottaa ensihoitopalveluja siinä laajuudessa kuin palvelujen järjestäjän kanssa on sovittu. Pelastuslaitos toimii
pelastuslautakunnan alaisuudessa.
Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluu myös liikenneliikelaitos, joka
huolehtii metroliikenteestä sekä siihen liittyvästä joukkoliikenneinfrastruktuurista. Liikenneliikelaitos toimii liikenneliikelaitoksen johtokunnan
alaisuudessa. Liikelaitos käyttää toiminnassaan nimeä HKL.
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16 luvun 13 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:
Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikenneliikelaitoksen johtokunta hyväksyy kaupungin metroliikennesäännön.
16 luvun 14 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:
Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikenneliikelaitoksen johtaja
1 tekee liikenteen palveluista annetun lain mukaisen toiminnanharjoittajan ilmoituksen metroliikenteen harjoittamisesta ja vastaa lain mukaisesta toiminnanharjoittajan turvallisuusjohtamisjärjestelmän ylläpidosta
2 tekee raideliikennelain mukaisen rataverkon haltijan ilmoituksen metrorataverkon hallitsemisesta ja vastaa lain mukaisesta rataverkon haltijan turvallisuusjohtamisjärjestelmän ylläpidosta
3 hakee kaupungin puolesta liikelaitoksen toimialaan kuuluvat valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet, lukuun ottamatta
Euroopan Unionin rahoitusta, ja käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa.
Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikenneliikelaitoksen johtaja päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää,
1 käyttää kaupungin ja liikenneliikelaitoksen johtokunnan puhevaltaa
johtokunnan ja liikenneliikelaitoksen viranhaltijoiden päätöksiä koskevissa muutoksenhakuasioissa, mikäli hän yhtyy muutoksenhaun kohteena olevaan päätökseen
2 ottaa vastaan haasteita ja käyttää liikenneliikelaitoksen puhevaltaa
tuomioistuimissa, hallintoviranomaisissa ja toimituksissa lukuun ottamatta saatavien valvomista konkurssi- ja pakkohuutokauppa-asioissa
sekä yrityssaneerausta ja yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevia
asioita.
Lopuksi
Hallintosääntömuutokset tulevat voimaan samaan aikaan, kun HKL:n
toimintoja siirtyy kaupunginvaltuuston päätöksen perusteella kaupunkiliikenneyhtiölle eli 1.2.2022 lukien.
Hallintosäännön muutosehdotus on käsitelty sääntötyöryhmässä HKL:n
yhtiöittämisvalmistelujen yhteydessä 9.8.2021.
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Kaupunginhallitukselle tuodaan erikseen päätettäväksi 1.2.2022 eteenpäin toimivan nykyistä pienemmän liikenneliikelaitoksen johtokunnan
nimeämistä koskeva asia.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1

Hallintosääntöluonnos

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
HKL

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 911
HEL 2021-013729 T 00 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen mukaisesti 1.2.2022 lukien.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
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§8
Aleksis Kiven peruskoulun perusparannuksen enimmäishinnan korottaminen
HEL 2016-005582 T 10 06 00

Päätös
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Aleksis Kiven peruskoulun perusparannuksen enimmäishinnan korotuksen 1 700 000 eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen korotettu enimmäishinta on 33 504 000
euroa syyskuun 2018 kustannustasossa.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1

Urakkavaiheen uusi kustannusarvio 20.5.2021

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Hyväksytty hankesuunnitelma
Kaupunginvaltuusto 31.8.2016 § 211 hyväksynyt Aleksis Kiven peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen
enimmäislaajuus on 11 520 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 27 200 000 euroa syyskuun 2015
kustannustasossa.
Hankesuunnitelma koskee rakennuksessa tehtävää laajaa toiminnallista ja teknistä perusparannusta. Hankkeessa ajanmukaistettiin tiloja
opetuksen vaatimusten mukaisesti, uusittiin talotekniset asennukset,
parannettiin energiataloutta sekä korjattiin vaurioituneet julkisivut, ikkunat ja vesikatto. Hankkeen yhteydessä korjattiin kosteusvaurioituneita
rakenteita ja rakennettiin uusi salaojitusjärjestelmä. Hankesuunnitelma
laadittiin kiinteistöviraston tilakeskuksen ja opetusviraston yhteistyönä.
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Koulurakennus
Rakennus on valmistunut vuonna 1934. Sen on suunnitellut arkkitehti
Gunnar Taucher. Valmistuessaan rakennus oli Pohjoismaiden suurin
kansakoulu ja toimi pitkään modernin koulurakennuksen esimerkkinä.
Rakennusta on laajennettu vuonna 1966 arkkitehti Irma Paasikallion
suunnitelmien mukaisesti. Tuolloin valmistui teknisen työn opetustilojen
lisärakennus Brahenkentän puoleiseen rinteeseen. Rakennukseen on
tehty vuosikymmenten kuluessa useita toiminnan vaatimia muutoksia ja
teknisiä parannuksia, jotka ovat osin muuttaneet sisätilojen luonnetta.
Julkisivuiltaan rakennus on kuitenkin säilyttänyt alkuperäisen ilmeensä.
Rakennuksen laajuus on 11 123 brm², 9 509 htm², 6 032 hym². Tontilla
on voimassa asemakaava nro 8901 vuodelta 1985 ja se määrittelee
tontin yleissivistävien oppilaitosten rakennusten korttelialueeksi (YO.)
Rakennusoikeus on 11 000 krs-m², rakennusala on määritelty nykytilanteen mukaisesti ja enimmäiskerrosluvuksi on määrätty 5. Tontin pinta-ala on 11 771 m². Rakennuksen käyttämä kerrosala on 10 470 krsm².
Peruskorjaus on valmistunut kesällä 2021 ja koulurakennus otettiin jälleen käyttöön syyslukukaudella 2021.
Kustannusmuutokset ja niiden syyt
Hankeen enimmäishinnan märittelyssä oli varauduttu tavanomaisiin perusparannushankkeessa esiintyviin muutostöihin. Hankkeen lisä- ja
muutostyövaraus ei riitä muodostuneisiin kustannuksiin. Töiden edetessä on jouduttu tekemään huomattavasti hankesuunnitteluvaiheessa
arvioitua enemmän korjaustöitä.
Hanke otettiin toteutusvaiheessa yhdeksi tutkimuskohteeksi Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnan vaativien korjaushankkeiden tutkimushankkeessa, jossa tavoitteena oli kehittää vaativien korjauskohteiden riskien hallintaa. Tutkimustyön tuloksia tullaan
hyödyntämään tulevissa korjaushankkeissa.
Hankeen rakennustyöt aloitettiin tammikuussa 2019. Hankkeen enimmäishinnan korotuksella varmistettiin välttämättömiksi ja
tarpeelliseksi todetut lisä- ja muutostyöt. Korjaustöiden aikana tuli esiin
mm. seuraavia lisä- ja muutostöitä:
 Rakennuksen ulkopuolen maakaivuiden yhteydessä kävi ilmi, että
olemassa olevat perustukset on tehty syvemmälle, kuin mitä vanhoissa rakennekuvissa oli esitetty. Tästä syystä uudet salaojat jouduttiin sijoittamaan syvemmälle ja perusmuurin vesieristystä lisäämään enemmän, kuin suunnitelmissa oli esitetty. Rakennuksen viePostiosoite
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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

1/2022

27 (239)

Asia/8
19.01.2022

rustoissa jouduttiin tekemään lisälouhintaa huomattavasti suunniteltua enemmän, jotta salaojat saatiin sijoittumaan rakenteellisesti oikeaan korkeusasemaan. Lisäksi rakennuksen alapohjan uusimisen
yhteydessä tuli esille peruskalliota jota jouduttiin louhimaan, jotta
uudet alapohjarakenteet saatiin rakennettua suunnitellusti. Vaikutus
noin 1 300 000 euroa.
 Pihan kaivuutöiden yhteydessä tuli esiin maaperässä olevia saastuneita maa-aineksia. Saastuneet maa-ainekset poistettiin
maaperästä ympäristötarkastajan ohjeistuksen mukaisesti. Vaikutus
noin 150 000 euroa.
 Lisääntyneet haitta-ainepurkutyöt. Vaikutus noin 100 000 euroa.
 Liikuntasalisiiven peltikatto oli hankesuunnitelmassa ajateltu säilytettäväksi, mutta se jouduttiin purkamaan ja rakentamaan uudelleen, koska ullakkotilaan suunniteltuja talotekniikka asennuksia ei
muuten olisi päästy asentamaan suunniteltuun tilaan. Vaikutus noin
150 000 euroa.
Hankkeen uudet kokonaiskustannukset
Hankkeen hyväksytty arvonlisäveroton enimmäishinta urakoiden tilausajankohtana oli 29 022 000 euroa syyskuun 2015 kustannustasossa.
Hankkeen enimmäishinnan korotuksen jälkeen uusi urakkavaiheen
enimmäishinta on 33 504 277 euroa arvonlisäverottomana syyskuun
2018 kustannustasossa. Indeksikorjattu hankesuunnitelman mukainen
enimmäishinta on syyskuun 2018 tasossa yhteensä 31 804 389 euroa.
Enimmäishinnan nousu on noin 1 700 000 euroa arvonlisäverottomana.
Kustannukset vastaavat samankaltaisten toteutettujen koulurakennusten vaativien perusparannusten keskineliöhintaa.
Rahoitus
Hankeen enimmäishinnan korotus rahoitetaan Käpylän peruskoulun
Väinölä rakennuksen perusparannukselle osoitetusta käyttämättä jääneestä määrärahasta. Käpylän peruskoulun Väinölä rakennuksen perusparannushankkeen aloitusedellytykset eivät toteudu suunnitellun aikataulun mukaisesti vuonna 2021 väistötilan aikatauluviiveen takia.
Kaupungin talousarviossa vuodelle 2021 hankkeelle varatusta määrärahasta noin 7 miljoonaa euroa arvioidaan jäävän käyttämättä 5 miljoonaa euroa vuonna 2021. Väinölä rakennuksen perusparannuksen rahoitustarve on otettu huomioon vuoden 2022 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa.
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 23.11.2021 § 378 antanut puoltavan lausunnon Aleksis Kiven peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta. Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.
Toimivalta
Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1

Urakkavaiheen uusi kustannusarvio 20.5.2021

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 10.01.2022 § 4
HEL 2016-005582 T 10 06 00

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Aleksis Kiven peruskoulun perusparannuksen enimmäishinnan korotuksen 1 700 000 eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen korotettu enimmäishinta on 33 504 000
euroa syyskuun 2018 kustannustasossa.
08.08.2016 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.11.2021 § 378
HEL 2016-005582 T 10 06 00

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta 1 700
000 eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverottomana enimmillään yhteensä 33 504 277
euroa syyskuun 2018 kustannustasossa.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei ole vuoden 2022 talousarviossaan voinut varautua esitettyyn vuokrankorotukseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta edellyttää, että kaupunkiympäristön toimialan nyt esittämä enimmäishinnan korotus ja siitä aiheutuva vuosittainen lisävuokra
(n. 358 000 euroa) kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuokraarvioon huomioidaan toimialan budjetissa vuonna 2023, jolloin lisävuokraa aloitetaan maksamaan. Lisäksi tilahankkeen vuokravaikutukset (n. 3 230 000 euroa) tulee huomioida toimialan talousarviossa.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot
Susan Niemelä, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657
susan.niemela(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 03.06.2021
§ 55
HEL 2016-005582 T 10 06 00

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti kaupunginhallitukselle Aleksis Kiven peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamista 1 700 000 eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen korotettu enimmäishinta
on 33 504 277 euroa syyskuun 2018 kustannustasossa.
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Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala hyväksyy enimmäishinnan korottamisen ja kustannusvaikutuksen omalta
osaltaan.
Käsittely
03.06.2021 Ehdotuksen mukaan
Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Jarmo Raveala. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot
Jarmo Kivinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39932
jarmo.kivinen(a)hel.fi
Sonja Liljeblad, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 38472
sonja.liljeblad(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko Yksikön päällikkö 30.01.2018 §
3
HEL 2016-005582 T 10 06 00

Hanke 2821P20093

Päätös
Palvelutilaverkkoyksikön päällikkö päätti hyväksyä Siren Arkkitehdit
Oy:n laatimat Aleksis Kiven peruskoulun 7.12.2017 päivätyt yleissuunnitelmat (L2).
Pöytäkirjanote Kasvatus ja koulutus -toimialalle sekä Kaupunkiympäristön Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudelle.
Päätöksen perustelut
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 31.8.2016 hyväksyä Aleksis
Kiven peruskoulun perusparannuksen 20.4.2016 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 11 520 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana
27 200 000 euroa syyskuun 2015 kustannustasossa.
Suunniteltu perusparannus
Aleksis Kiven peruskoulun rakennus on valmistunut vuonna 1934 arkkitehti Gunnar Taucherin suunnittelemana. Rakennus sijaitsee keskeiselPostiosoite
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lä ja näkyvällä paikalla Brahenpuiston laidalla Alppiharjussa. Rakennusta laajennettiin vuonna 1966 arkkitehti Irma Paasikallion suunnitelmien mukaan. Tuolloin valmistui teknisen työn tilojen lisärakennus. Rakennukseen on tehty vuosikymmenten kuluessa useita toiminnan vaatimia muutoksia ja teknisiä parannuksia, jotka ovat osin muuttaneet sisätilojen luonnetta. Julkisivuiltaan rakennus on kuitenkin säilyttänyt alkuperäisen ilmeensä.
Rakennukseen on suunniteltu laaja toiminnallinen ja tekninen perusparannus. Koulu on suunniteltu 700 oppilaspaikan mukaan. Hankkeen yhteydessä parannetaan opetustilojen varustusta, rakennetaan uusia oppilaiden wc-tiloja ja tehostetaan ruokahuollon tilojen järjestelyjä. Tavoitteena on parantaa rakennuksen sisäilma- ja lämpöolosuhteita, energiataloutta, esteettömyyttä ja akustiikkaa. Paloturvallisuutta parannetaan
ja siinä otetaan huomioon koulun toiminta tilapäisenä majoituskouluna.
Suunnitelmat on laadittu ottaen huomioon rakennuksen arkkitehtoninen
ja historiallinen arvo. Alkuperäistä valoisaa yleisilmettä pyritään palauttamaan erityisesti laajoissa käytävissä. Myös pihan toimintoja ja viihtyisyyttä parannetaan.
Perusparannuksen hankesuunnitelman mukaisesti rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan, ullakolle rakennetaan uudet ilmanvaihdon
konehuoneet. Lämpö-, vesi-, viemäri- ja sähköjärjestelmät sekä valaistus uusitaan. Rakennuksen ympärille rakennetaan uusi salaojajärjestelmä ja kellarin alapohjarakenne uusitaan alapohjan kosteusongelmien
poistamiseksi. Julkisivurappaus uusitaan kokonaisuudessaan, vesikatteet uusitaan. Yläpohjan kosteusvaurioituneet lämmöneristeet poistetaan ja korvataan uusilla rakennekerroksilla.
Hanke on suunniteltu Rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden sekä Kasvatus ja koulutus -toimialan yhteistyönä.
Muutokset hankesuunnitelmaan
Hankesuunnitelmassa pääosa ikkunoista, luokkahuoneiden ikkunat, oli
suunniteltu kunnostettaviksi ja tiivistettäviksi. Porrashuoneiden ja aulojen ikkunat oli tavoitteena uusia. Hankesuunnitelmasta poiketen rakennuksen ikkunat on päädytty uusimaan lähes kokonaisuudessaan. Tavoitteena on energiatehokkuuden nostaminen ja ikkunoiden pitempi
elinkaari.
Hanketta on laajennettu myös sisällyttämällä siihen kaikkien välipohjien
avaaminen ja niiden orgaanisten täytteiden poistaminen. Hankesuunnitelmassa avattaviksi oli suunniteltu vain märkätilojen lattioina olevat välipohjat.
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Asemakaava ja tontti
Tontilla on voimassa asemakaava vuodelta 1985 ja se määrittelee tontin yleissivistävien oppilaitosten rakennusten korttelialueeksi merkinnällä YO. Rakennusoikeus on 11 000 krs-m², rakennusala on määritelty
nykytilanteen mukaisesti ja enimmäiskerrosluvuksi on määrätty 5. Rakennusta ei ole asemakaavassa suojeltu.
Kustannukset
Suunnitelmista laaditun 23.1.2018 päivätyn kustannusarvion mukaan
hankkeen kustannukset ovat arvonlisäverottomana enintään
30 730 000 euroa hintatasossa 11/2017. Tämä ei ylitä tarjoushintaindeksillä korjattua hankesuunnitelman enimmäishintaa.
Rahoitus
Investointi rahoitetaan talousarviokohdassa 8020202 varatulla määrärahalla. Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan on varattu
hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle 27,2 milj.euroa. Hankkeen
edellyttämä rahoitustarve otetaan huomioon rakentamisohjelmaa tarkistettaessa.
Hankkeen ajoitus
Hanke on suunniteltu toteutettavaksi siten, että työ alkaa tammikuussa
2019 ja tilat valmistuvat joulukuussa 2020. Hankkeen toteutus vaiheistetaan siten, että koko työn ajan on käytettävissä osa teknisen työn
opetustiloista.
Väistötilat
Koulun toiminta on siirretty väistötiloihin rakennuksen huonokuntoisuuden vuoksi. Alakoulu toimii koulun kentälle pystytetyissä siirrettävissä
paviljongeissa. Yläkoulun väistötiloina toimivat osoitteessa Sturenkatu
2 olevat oppilaitostilat. Koulu toimii väistötiloissa koko perusparannuksen toteutuksen ajan.
Lausunnot ja esittelyt
Hanke on esitelty kaupunginmuseon, ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen edustajille hallintokuntien yhteistyökokouksessa 19.3.2015.
Suunnittelun kuluessa on järjestetty useita katselmuksia ja kokouksia,
joissa suunnitteluratkaisuista on neuvoteltu kaupunginmuseon edustajan kanssa. Yleissuunnitelmien mukaiset ratkaisut on esitelty kaupunginmuseon edustajalle katselmuksessa 6.6.2017 ja kokouksessa
31.8.2017. Rakennusvalvontapalveluissa on järjestetty ennakkoneuvotPostiosoite
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telu 9.11.2017. Hankkeen palotekninen suunnitelma on esitelty pelastuslaitoksella 19.10.2017.
Kasvatus ja koulutus -toimialan edustaja on osallistunut hankkeen
suunnitteluun ja pitänyt tarvittavia käyttäjäkokouksia. Lisäksi käyttäjiä
on kuultu suunnittelukokouksissa, joihin on osallistunut koulun rehtori.
Kasvatus ja koulutus -toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö on
antanut yleissuunnitelmista 8.12.2017 päivätyn lausunnon, jossa esitetyt näkökohdat otetaan huomioon suunnittelussa.
Lisätiedot
Anneli Nurmi, projektinjohtaja, puhelin: 310 86432
anneli.nurmi(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 31.08.2016 § 211
HEL 2016-005582 T 10 06 00

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
hyväksyä Aleksis Kiven peruskoulun perusparannuksen 20.4.2016 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on
11 520 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 27 200 000 euroa syyskuun 2015 kustannustasossa.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Opetuslautakunta 21.06.2016 § 126
HEL 2016-005582 T 10 06 00

Lausunto
Opetuslautakunta antoi puoltavan lausunnon kiinteistölautakunnalle
Aleksis Kiven peruskoulun perusparannuksen 20.4.2016 päivätystä
hankesuunnitelmasta.
Hankkeen laajuus opetusviraston tilojen osalta on 11 396 brm² ja rakentamiskustannukset 26 910 000 euroa. Hankkeen aiheuttama vuokran korotus on 1 009 220 euroa vuodessa, yhteensä 30 276 600 euroa
30 vuoden ajalta. Tästä väistötilojen osuus on 101 640 euroa vuodessa, 3 049 200 euroa 30 vuoden ajalta.
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Lisäksi opetuslautakunta pitää tärkeänä, että työsuojelutoimikunnan
esille ottamat näkökohdat perusparannuksen vaiheistusta ym. koskien
otetaan huomioon hankkeen toteuttamisessa.
Käsittely
21.06.2016 Ehdotuksen mukaan
Keskustelu.
Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.
Esittelijä
vs. linjanjohtaja
Marjo Kyllönen
Lisätiedot
Eeva Jalovaara, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657
eeva.jalovaara(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 02.06.2016 § 242
HEL 2016-005582 T 10 06 00

Porvoonkatu 2

Esitys
Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Aleksis Kiven peruskoulun perusparannuksen 20.4.2016 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 11 520 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana
27 200 000 euroa syyskuun 2015 kustannustasossa ehdolla, että opetuslautakunta antoi hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.
Kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa tilakeskuksen jatkamaan hankkeen
suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.
Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen
Lisätiedot
Anneli Nurmi, projektinjohtaja, puhelin: 310 86432
anneli.nurmi(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319
irmeli.grundstrom(a)hel.fi
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§9
Tilojen vuokraaminen Urhea-halli Oy:ltä Mäkelänrinteen lukion ja
muiden oppilaitosten urheilu- ja liikuntaopetuksen käyttöön
HEL 2021-000672 T 10 01 02

Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti vuokrata Urhea-halli Oy:ltä Urhea-hallista
noin 8 000 m² laajuiset tilat Mäkelänrinteen lukion sekä muiden erikseen sovittujen kaupungin oppilaitosten urheilu- ja liikuntaopetuksen
käyttöön 20 vuoden määräajaksi siten, että arvonlisäveroton kokonaisvuokra on enintään 13 103 000 euroa.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1

Vuokrasopimus luonnos

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Tarve
Kaupunginvaltuusto on 13.3.2019 § 102 hyväksynyt Mäkelänrinteen lukion laajennuksen ja perusparannuksen hankesuunnitelman. Kaupunginvaltuusto on 9.10.2019 § 300 päättänyt hankkeen enimmäishinnan
korottamisesta 20 800 000 euroon.
Mäkelänrinteen lukion rakennuksen perusparannushanke ja laajennusosan rakentaminen ovat osa Mäkelänrinteen opiskelun, urheilun ja
asumisen yhdistävän Urhea-kampuksen rakentamista. Mäkelänrinteen
lukion ja uintikeskuksen väliin rakennetun Urhea-hallin tilat tarjoavat
harjoittelumahdollisuuden useiden eri lajien urheilijoille.
Urhea-hallin halli-, sosiaali- ja opetustilojen vuokraaminen Mäkelänrinteen lukion käyttöön on ollut lähtökohta ja edellytys UrheaPostiosoite
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kampuskokonaisuudelle. Lukion ja liikuntatilojen toteutus samaan yhteyteen luo edellytykset Mäkelänrinteen lukion erikoislukiotehtävän hoitamiselle sekä mahdollistaa tilojen monipuolisen käytön.
Mäkelänrinteen lukio hyödyntää sen viereen toteutetun Urhea-hallin liikuntatiloja valmennuksen, liikunnanopetuksen ja harjoittelun tiloina. Lisäksi Urhea-hallin liikuntatiloja hyödynnetään ainakin Helsingin aikuislukion, Liiketalousopisto Perhon kaksoistutkintokoulutuksen, Brändö
gymnasiumin ja Pasilan peruskoulun käytössä.
Urhea-hallin ensisijaiset käyttäjät ovat Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia Urhean jäsenet eli lajien nimetyt huippu- ja kilpaurheilijat, Mäkelänrinteen lukion opiskelijat sekä erikseen sovittavien muiden kaupungin oppilaitosten opiskelijat. Urhea-kampuksella tulee toimimaan myös
valtakunnallinen Olympiavalmennuskeskus.
Urhea-hallin vuokrauksen myötä kaupunki luopuu pääosin ulkopuolelta
vuokrattavista liikuntatiloista, kuten judo- paini- yleisurheilu-, kori- ja
lentopallo-, teline- ja rytminen voimistelu- sekä salibandy- ja kuntosalitiloista. Lisäksi uintikeskuksen kanssa tehdystä tilankäyttösopimuksesta
luovutaan.
Urhea-halli Oy:n ja kaupungin välinen vuokrasopimus
Sopimuksen tarkoituksena on vuokrata Urhea-hallista tarvittavat liikunta- ja urheilutilat kaupungin nimetyille oppilaitoksille näiden koulupäivän
aikana pidettäviä liikuntatunteja varten sekä urheilun erityistehtävää toteuttavien oppilaitosten urheiluvalmennukseen. Lisäksi sopimuksella
vuokrataan toimisto- ja kokoustiloja koulujen liikunnanopettajille ja valmentajille.
Sopimuksessa sovitaan Urhea-hallin yksittäisten urheilu- ja liikuntatilojen luovuttamisesta koulujen liikunta- ja valmennustuntien käyttöön.
Urhea-halli Oy vastaa tilojen talotekniikasta, kunnossapidosta ja siivouksesta sekä myöntää hallin käyttäjille kulkuoikeudet tarvittaviin tiloihin.
Kaupunki maksaa nimettyjen koulujen ja oppilaitosten säännöllisestä
lukujärjestyksen mukaisten liikunta- ja valmennustuntien 8 000 m² salikäytöstä (elo–kesäkuu) sekä toimisto- ja kokoustilojen käytöstä arvonlisäverottomana 655 140 euroa vuodessa, eli 20 vuoden vuokra-ajalta
yhteensä noin 13 103 000 euroa. Vuokraan sisältyy tilan välineistön
käyttöoikeus. Vuokrahintaa voidaan korottaa vuosittain elinkustannusindeksin verran, mutta sitä ei lasketa, vaikka elinkustannusindeksi laskisi. Vuokraa voidaan myös korottaa, jos kaupunki korottaa tontin
maanvuokraa tai mikäli kiinteistövero nousee.
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Tilat vuokrataan Urhea-halli Oy:ltä neuvottelujen, toteutussuunnitelmien
ja liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti.
Tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaisesti pääomitettu arvonlisäveroton pääomavuokra 20 vuoden vuokra-ajalle nykyarvoon laskettuna on
noin 8 164 000 euroa. Nykyarvo tarkoittaa myöhempänä ajankohtana
maksettavien maksujen arvoa tarkasteluhetkellä (ts. nykyrahassa).
Vuokrasopimus on voimassa määräaikaisesti 31.8.2041 saakka. Mikäli
kaupunki haluaa jatkaa tilojen vuokraamista yli sovitun määräajan, tulee siitä sopia yksi (1) vuosi ennen sopimuksen päättymistä.
Kaupunki omistaa Urhea-halli Oy:stä 28 %. Kaupunki on myöntänyt
Urhea-halli Oy:lle pääomalainaa yhteensä 5 000 000 euroa sekä urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 11 000 000 euroa.
Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle
Tilakustannus muodostuu noin 8 000 m² laajuisten tilojen ja käyttöaikojen mukaan lasketusta tilavuokrasta (6,825 euroa/m²/kk) sekä kaupunkiympäristön toimialan hallintokulusta (0,5 euroa/htm²/kk).
Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on indeksikorjaamattomana ja arvonlisäverottomana yhteensä noin 58 600 euroa
kuukaudessa, eli noin 703 200 euroa vuodessa.
Tilojen käyttöönoton aikataulu
Urhea-halli on valmistunut vuoden 2021 kesäkuussa ja se otettiin käyttöön elokuussa. Mäkelänrinteen lukion muiden tilojen peruskorjaus ja tilat yhdistävä lisärakennus valmistuivat kesäkuussa 2021.
Urheahallin tiloja tarvittiin kaupungin käyttöön jo elokuusta 2021. Kaupunki on tehnyt Urheahalli Oy:n kanssa lyhytaikaisen vuokrasopimuksen, jolla sovittiin tilojen vuokraamisesta elokuusta 2021 siihen saakka
kunnes kaupunginvaltuusto on päättänyt tilojen vuokraamisesta pitkäaikaisesti.
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 9.2.2021 § 23 antanut puoltavan
lausunnon Urhea-hallin tilojen vuokraamisesta urheilu- ja liikuntaopetuksen sekä harjoittelun tiloiksi. Lausunto on kokonaisuudessaan asian
päätöshistoriassa.
Kokonaiskustannukset Urheahalli Oy:n tilojen vuokraamisessa nousivat
alkuperäiseen arvioon verrattuna noin 55 000 euroa vuodessa. Kasva-
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tus- ja koulutuslautakunta on 14.12.2021 § 398 antanut puoltavan lausunnon liikuntatilojen vuokrahinnan korotuksesta.
Toimivalta ja päätöksen täytäntöönpano
Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää ottaa vuokralle liikehuoneiston, kun sopimuksen
ennakoitu kokonaisarvo ylittää 10 miljoonaa euroa.
Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan tilat -palvelun asiakkuusyksikkö 1:n päällikön allekirjoittamaan Urhea-halli Oy:n kanssa
vuokrasopimus sekä tekemään vuokrasopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1

Vuokrasopimus luonnos

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 10.01.2022 § 5
HEL 2021-000672 T 10 01 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää vuokrata Urhea-halli Oy:ltä Urhea-hallista
noin 8 000 m² laajuiset tilat Mäkelänrinteen lukion sekä muiden erikseen sovittujen kaupungin oppilaitosten urheilu- ja liikuntaopetuksen
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käyttöön 20 vuoden määräajaksi siten, että arvonlisäveroton kokonaisvuokra on enintään 13 103 000 euroa.
Käsittely
10.01.2022 Ehdotuksen mukaan
Esteelliset: Kirsti Laine-Hendolin
Esteellisyyden syy: yhteisöjäävi (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.12.2021 § 398
HEL 2021-000672 T 10 01 02

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristön toimialalle
puoltavan lausunnon kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle vuokrattavan Urhea-halli Oy:n liikuntatilojen vuokrahinnan korotuksesta. Urheahalli Oy:n tilojen kokonaiskustannukset arvonlisäverottomana ovat
enimmillään 703 140 euroa / vuosi, jossa korotusta aiesopimukseen on
noin 55 000 euroa / vuosi.
09.02.2021 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen
Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777
vera.schulman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 22.04.2021
§ 37
HEL 2021-000672 T 10 01 02

Päätös
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti kaupunginhallitukselle:
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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

1/2022

40 (239)

Asia/9
19.01.2022

- Urhea-halli Oy:n omistamasta, osoitteeseen Mäkelänkatu 47 valmistuvasta Urhea-hallista noin 8 000 htm² laajuisten tilojen vuokraamista
käyttöoikeusperiaatteella Mäkelänrinteen lukion sekä erikseen sovittavien muiden Helsingin koulujen urheilu- ja liikuntaopetuksen käyttöön
20 vuoden määräajaksi siten, että kokonaisvuokra arvonlisäverottomana ja indeksikorjaamattomana 20 vuoden vuokra-ajalta on yhteensä
12 000 000 euroa.
- kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusyksikkö 1:n yksikön päällikön
oikeuttamista tekemään vuokrasopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sekä allekirjoittamaan Urhea-halli Oy:n kanssa vuokrasopimuksen.
Käsittely
22.04.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Kari Pudas: Esittelijä muutti esityksen perusteluista alaotsikon sisäinen
vuokra kappaletta 14 seuraavasti:
Tilakustannus käyttäjälle koostuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan
ilmaiseman tarpeen perusteella määriteltyjen tilojen ja käyttöaikojen
mukaan lasketusta tilavuokrasta 6,25 euroa/m²/kk sekä Kympin hallintokulusta (0,5 euroa/htm²/kk). 8 000 m² laajuisten tilojen tilakustannus
Kasko toimialalle on yhteensä 54 000,00 euroa/kk (6,75 e/m²/kk),
648 000 euroa vuodessa. Indeksikorjaamaton vuokrasumma 20 vuoden määräajalta on 12 960 000 euroa ja vastaavalle ajalle pääomitettuna vuokrasumma on 7 476 000 euroa.
Asian aikana kuultavana oli asiakaspäällikkö Timo Vierelä. Asiantuntija
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.
Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot
Timo Vierelä, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 26165
timo.vierela(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871
paivi.etelamaki(a)hel.fi
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§ 10
Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Pasila, Postipuisto tontit 17129/1, 2 ja 3)
HEL 2021-012096 T 10 01 01 02

Päätös
Kaupunginvaltuusto vahvisti Helsingin kaupungin 17. kaupunginosassa (Pasila) sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12475 sisältyvien asuinkerrostalotonttien (AK) 17129/1 ja 2 sekä autopaikkatontin
(LPA) 17129/3 tai niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet
31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Vuokrausperiaatteet
Sijaintikartta
Asemakaavan muutos nro 12475

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Pasilan Postipuistoon on laadittu asemakaavan muutos nro 12475, joka on tullut lainvoimaiseksi 6.7.2018. Asemakaava mahdollistaa rakentamisen noin 5 700 asukkaalle entisen Maaliikennekeskuksen alueelle.
Rakentaminen on käynnistynyt alueella vuonna 2019.
Varauspäätökset
Kaupunginhallitus on 25.8.2014 § 836 päättänyt varata Postipuiston
alueen suunnitellusta asuinrakennusoikeudesta noin 150 000 k-m² luovutettavaksi kaupungin omistuksessa olevien alueiden osalta kumppanuuskaavoitukseen ja asuntohankkeiden suunnittelua ja toteuttamista
varten 31.12.2016 saakka muun muassa seuraavin ehdoin:
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 Alueelle kaavoitettavasta asuinrakennusoikeudesta noin 20 % toteutetaan valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona, 40 % välimuodon asuntotuotantona ja 40 % vapaarahoitteisena sääntelemättömänä omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotantona. Sääntelemättömästä asuntotuotannosta enintään noin 30 % voi olla vuokraasuntotuotantoa.
 Sääntelemättömän asuntotuotannon toteuttajat valitaan
idea-/konseptikilpailulla.
 Sääntelemätön asuntotuotanto varataan kilpailun voittajien toteutettavaksi. Voittajien toteutettavaksi voidaan kiinteistölautakunnan harkinnan mukaan varata myös enintään noin 50 % välimuodon asuntotuotantoon tarkoitetusta asuinrakennusoikeudesta.
 Sääntelemättömään asuntotuotantoon tarkoitetut tontit luovutetaan
myymällä käyvästä arvosta edellyttäen, että kaupunginvaltuusto
vahvistaa tonttien myyntiperusteet.
Kaupunginhallitus on 23.11.2015 § 1141 varannut Postipuiston asemakaavaluonnoksen 12475 itäpuolen kortteleiden tontit (AK) 17123 ja
17125–17129 asuntohankkeiden suunnittelua varten kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimistolle. Aiemmin tehdyn
päätöksen mukaisesti asuntotuotantotoimistolle on Postipuiston alueelta yleisesti varattu noin 30 000 k-m² tuotantoa vastaava määrä valtion
tukemaan vuokra-asuntotuotantoon. Tämän lisäksi esitettiin asuntotuotantotoimistolle varattavaksi noin 31 500 k-m² vastaava määrä välimuodon tuotantoon aiemmin varatun säännellyn vuokraasuntotuotannon lisäksi. Varaukset kohdentuivat nyt kyseessä oleviin
kortteleihin, mutta rahoitus- ja hallintamuodon kohdentuminen tonteille
tullaan päätöksen mukaan määrittämään myöhemmin suunnittelun tarkentuessa.
Tonttipäällikkö on 6.4.2018 § 14, 13.12.2019 § 95 sekä 3.2.2021 § 5
jatkanut varausta siten, että varaus on voimassa 31.12.2021 saakka.
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotantopalvelun ilmoituksen mukaan tontti 17129/1 toteutetaan valtion tukemana
(pitkä korkotuki) asumisoikeusasuntotuotantona ja tontti 17129/2 välimuodon (Hitas) asuntotuotantona.
Tonttien yhteenlaskettu asuinrakennusoikeus on 12 000 k-m², josta välimuodon (Hitas, asumisoikeus) asuntotuotannon osuus on yhteensä 4
800 k-m² ja valtion korkotukeman asumisoikeusasuntotuotannon osuus
yhteensä 7 200 k-m². Lisäksi tonttien yhteenlaskettu myymälä- ja monikäyttötilojen rakennusoikeus on 400 k-m².
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Kyseessä oleva vuokrausperiaatepäätös toteuttaa kaupunginhallituksen 25.8.2014 § 836 tekemän varauspäätöksen mukaista hallintomuotojakaumaa. Hallintomuotojakauman kokonaistilanne on tällä hetkellä
seuraava. Välimuodon asuntotuotanto 38%, ARA-vuokraasuntotuotanto 22% sekä sääntelemätön asuntotuotanto, joka sisältää
vapaarahoitteisen omistus- sekä vuokra-asuntotuotannon 40%. Välimuotoon sisältyvät Postipuistossa asumisoikeus- ja Hitasasuntotuotanto.
Asemakaava
Postipuiston asemakaavan muutos nro 12475 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.4.2018 § 90 ja se on tullut voimaan 6.7.2018. Asemakaavan muutos sisältää kerrosalaa kaikkiaan 251 095 k-m², josta on
asumista 237 400 k-m², liike- ja toimitilaa 4 310 k-m², julkisia palveluja
8 200 k-m² ja yhteiskäyttötilaa 1 185 k-m².
Asemakaava-alueella on yhteensä 14 asuinkerrostalokorttelia (AK),
joista osalle saa sijoittaa asuin-, vapaa-ajan ja yhteistilojen lisäksi
myymälä-, monikäyttö- ja päiväkotitiloja. Lisäksi alueella on kaksi yleisten rakennusten korttelia (Y), joille saa rakentaa koulun ja/tai päiväkodin sekä yksi asumista palveleva yhteiskäyttöinen kortteli (AH), johon
saa sijoittaa asukkaiden käyttöön vapaa-ajan tilaa ja pienimuotoista liiketoimintaa, kuten kahvilan. Asemakaavaan on merkitty lisäksi kolme
autopaikkojen korttelia (LPA), joille saa rakentaa pysäköintitalon ja yhteistiloja maatasokerrokseen.
Sijaintikartta on liitteenä 2. Asemakaavan ote on liitteenä 3.
Vuokrausperiaatteet
Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu samalle tai vastaavalle alueelle aiemmin vahvistetut vuokrausperiaatteet, tonttien sijainti
ja käyttötarkoitus, alueen maanarvon kehittyminen sekä ulkopuolisen
asiantuntijan arvio tonttien rakennusoikeuksien markkina-arvosta pyrkien yhdenmukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun. Tonttien hallinta- ja rahoitusmuoto on tavanomaiseen tapaan otettu huomioon, samoin tonttien autopaikoituksesta ja rakennusten perustamisesta syntyvät kustannukset. Arviolausunto on oheismateriaalissa.
Vertailutiedot
Kaupunginvaltuusto on 8.9.2021 § 268 vahvistanut 17. kaupunginosan
(Pasila) asuinkerrostalotonttien (AK) 17114/2 ja 10 vuokrausperiaatteet
pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 =
100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana valtion korkotukemana vuokra-asuntotuotantona ja asumisoikeusasuntotuotantona
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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

1/2022

44 (239)

Asia/10
19.01.2022

toteuttavien tonttien osalta vähintään 34 (682 / ind. 2006) euroa. Valtion tukeman (pitkä korkotuki) asuntotuotannon osalta tonttien 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).
Kaupunginvaltuusto on 31.3.2021 § 76 vahvistanut 17. kaupunginosan
(Pasila) asuinkerrostalotontin (AK) 17116/6 vuokrausperiaatteet pitäen
perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100”pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitas-asuntotuotantona
toteuttavien tonttien osalta vähintään 40 euroa (792 euroa / ind. 1980).
Vuosivuokra ja vuokra-aika
Asuinkerrostalotontin (AK) 17129/1 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana valtion korkotukemana
asumisoikeusasuntotuotantona toteutettavien tonttien osalta vähintään
34 (689 euroa/ind. 2026) euroa.
Asuinkerrostalotontin (AK) 17129/2 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitas-asuntotuotantona
toteuttavien tonttien osalta vähintään 36 (729 euroa / ind. 2026) euroa.
Tonteille mahdollisesti toteutettavien myymälä- ja monikäyttötilojen, kuten liike-, toimisto-, kahvila-ravintola-, työ- tai vastaavien tilojen osalta
vähintään 22 (446 euroa/ind. 2026) euroa. Autopaikkatontin (LPA) kerrosneliömetri- tai neliömetrihinta on noin 20 euroa edellä mainitussa
hintatasossa.
Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.
Alueen keskeneräisyyden perusteella myönnettävän alkuvuosialennuksen johdosta valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavien tonttien vuokrasta esitetään perittäväksi 70 % vuoden 2026 loppuun saakka. Jonka jälkeen valtion tukeman (pitkä korkotuki) asuntotuotannon osalta tonttien 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).
Tonttien vuokra-aika on noin 60 vuotta eli 31.12.2080 saakka.
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Toimivalta
Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto
vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuokrausperiaatteet.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Vuokrausperiaatteet
Sijaintikartta
Asemakaavan muutos nro 12475

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi
Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristölautakunta
Asuntotuotanto

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 916
HEL 2021-012096 T 10 01 01 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin kaupungin 17. kaupunginosassa (Pasila) sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12475 sisältyvien asuinkerrostalotonttien (AK) 17129/1 ja 2 sekä autopaikkatontin
(LPA) 17129/3 tai niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet
31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.
Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 16.11.2021 § 639
HEL 2021-012096 T 10 01 01 02

Postipuisto

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
 että kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan (Pasila) sijaitsevan asemakaavan muutokseen nro 12475
sisältyvän asuinkerrostalotonttien (AK) 17129/1-2 ja autopaikkatontin (LPA) 17129/3 tai niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet 31.12.2080 saakka liitteestä 1 ilmenevin periaattein.
Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot
Elena Lukkarinen, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 28998
elena.lukkarinen(a)hel.fi
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§ 11
Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuin- ja työpaikkarakennusten korttelialueen tonteille (ATY) 41296/4 ja 41296/5 (Suurmetsä,
Alppikylä)
HEL 2021-012759 T 10 01 01 02

Päätös
Kaupunginvaltuusto vahvisti Helsingin Suurmetsässä (Alppikylä) sijaitsevien asuin- ja työpaikkarakennusten korttelialueen tonttien (ATY)
41296/4 ja 41296/5 vuokrausperiaatteet 31.12.2075 saakka liitteen 1
mukaisesti.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Vuokrausperiaatteet
Sijaintikartta
Asemakaavaote 11370

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Varauksensaajat

Otteen liitteet
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Asemakaava- ja tonttitiedot
Kaupunginvaltuuston 30.8.2006 § 214 vahvistaman ja 13.10.2006 voimaan tulleen asemakaavan nro 11370 mukaan korttelin 41296 tonteilla
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4 ja 5 on kaavamerkintä ATY (asuin- ja työpaikkarakennusten korttelialue). Alueelle saa sijoittaa ympäristöhaittaa tuottamattomia työ- ja liiketiloja.
Asemakaavassa tontin 41296/4 rakennusoikeudeksi on merkitty 400 km², josta enintään 250 k-m² on varattava asuintiloiksi ja 150 k-m² työ- ja
liiketiloiksi. Tontin pinta-ala on 1 059 m² ja osoite Alppikylänkuja 11.
Tontin 41296/5 rakennusoikeudeksi on merkitty 1 200 k-m², josta enintään 600 k-m² on varattava asuintiloiksi ja 600 k-m² työ- ja liiketiloiksi.
Tontin pinta-ala on 2 358 m² ja osoite Alppikylänkuja 9.
Tonteille 41296/4 ja 41296/5 on tehty tonttijako 18.6.2018 nro 13142.
Tontit on merkitty kiinteistörekisteriin 4.1.2019.
Sijaintikartta ja ote asemakaavasta ovat liitteinä 2 ja 3.
Varauspäätökset
Kiinteistölautakunta on 28.1.2016 § 36 siirtänyt tontit jatkuvaan hakuun.
Tontti varattiin Laponte Oy:lle (myöhemmin Den Finland Oy), joka kuitenkin luopui varauksesta. Tonttipäällikkö on 13.12.2019 § 95 siirtänyt
tontit takaisin jatkuvaan tonttihakuun. Tonttipäällikkö on 21.9.2020 § 53
varannut tontit 41296/4 ja 5 e-House Oy:lle ja Kiinteistökehitys Initum
Oy:lle 31.12.2022 saakka muun muassa ehdolla, että varauksensaajan
tulee suunnitella ja toteuttaa tonteille sääntelemättömiä vapaarahoitteisia omistus- ja/tai vuokra-asuntoja ja/tai lyhyen korkotuen (10 vuotta)
vuokra-asuntoja.
Lyhytaikainen vuokraus
Kaupunkiympäristön toimialan tontit -yksikön päällikkö on 26.11.2020 §
335 päättänyt vuokrata tontit 41296/4 ja 5 Initum Asunnot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 1.12.2020–30.11.2021 rakennusluvan hakemista
varten.
Vuokrausperiaatteet
Vuosivuokra ja vuokra-aika
Asuin- ja työpaikkarakennusten korttelialueen (ATY) tonttien 41296/4 ja
41296/5 vuosivuokra määrättävän pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana vapaarahoitteisen omistusasuntotuotannon osalta
23 euroa (nykyarvo n. 466 euroa /ind. 2026) sekä työpaikkarakennusten osalta pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu
1951=100" pistelukua vastaavana kerrosneliömetrihintana vähintään
13 euroa (nykyarvo noin 263 euroa/ind. 2026).
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Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on noin 1,86
euroa/kk/km². Työ- ja liiketilojen osalta vaikutus on noin 1,05 euroa/kk/km².
Esitettävät vuokrausperiaatteet perustuvat puolueettoman arvioitsijan
(GEM Property Oy, 12.1.2018) laatimaan arviokirjaan. Esitettyjä vuokrausperiaatteita tukee myös 1.7.2020 (GEM Property Oy) laadittu arviokirja Alppikylän (A-2, asuinrakennusten korttelialue) tonteista
41302/14 ja 41302/27, jossa on asuinrakennusoikeuden osalta arvioitu
sama vuokra-arvio. Arviokirja on oheismateriaalissa.
Tontit on tarkoitus vuokrata myöhemmin päätettävästä ajankohdasta
lukien siten, että vuokra-aika päättyy 31.12.2075.
Toimivalta
Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto
vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuokrausperiaatteet.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Vuokrausperiaatteet
Sijaintikartta
Asemakaavaote 11370

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Varauksensaajat

Otteen liitteet
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
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Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 917
HEL 2021-012759 T 10 01 01 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin Suurmetsässä (Alppikylä) sijaitsevien asuin- ja työpaikkarakennusten korttelialueen tonttien (ATY)
41296/4 ja 41296/5 vuokrausperiaatteet 31.12.2075 saakka liitteen 1
mukaisesti.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 30.11.2021 § 669
HEL 2021-012759 T 10 01 01 02

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunki vahvistaa Helsingin Suurmetsässä (Alppikylä) sijaitsevien asemakaavaan ja asemakaavamuutokseen nro 11370 sisältyvien asuin- ja
työpaikkarakennusten korttelialueen tonttien (ATY) 41296/4 ja 41296/5
vuokrausperiaatteet 31.12.2075 saakka liitteen 1 mukaisesti.
Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot
Juha Heikkilä, asiantuntija, puhelin: 09 310 70964
juha.heikkila(a)hel.fi
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§ 12
Etu-Töölön tontin 422/5 asemakaavan muuttaminen, Kansallismuseon laajennus (nro 12677)
HEL 2020-001640 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13. kaupunginosan (Etu-Töölö) korttelin
422 sekä katualueiden asemakaavan muutoksen 15.6.2021 päivätyn
asemakaavan piirustuksen nro 12677 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Asemakaavan muutoksen nro 12677 kartta, päivätty 15.6.2021
Asemakaavan muutoksen nro 12677 selostus, päivätty 15.6.2021, päivitetty Kylk:n 15.6.2021 päätöksen mukaiseksi
Vuorovaikutusraportti 22.2.2021, täydennetty 15.6.2021
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Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu
Telia Finland Oyj
Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus

Kymp/Taloudentuki

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

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaavaratkaisun keskeinen sisältö
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee osoitteessa Mannerheimintie 34 olevaa korttelia sekä katualueita, jotka sijaitsevat Etu-Töölön
kaupunginosan itäreunalla. Kaavaratkaisun tavoitteena on lisärakentamalla mahdollistaa suurten ja vaativien kansainvälisten näyttelyiden
tuottaminen Kansallismuseoon, jonka nykyiset tilat ovat liian pienet siihen tarkoitukseen. Uudisosa rakennetaan Kansallismuseon päärakennuksen yhteyteen sen suojeluarvot huomioiden. Uudisrakennuksen tilat
on tarkoitus sijoittaa museon pohjoispuolen pihapuiston alueelle suurimmaksi osaksi maan alle jättäen tilaa terassialueille, näyttelyille ja ulkotapahtumille. Tavoitteena on, että uudisrakennus voisi toimia omana
itsenäisenä yksikkönään tai liittyä nykyiseen rakennukseen. Uusien yhteyksien avaaminen Mannerheimintielle ja Töölönkadulle parantaa pihatilojen saavutettavuutta. Kaavaratkaisussa rakennuksia koskeva suojelumääräyksen kirjaus pohjautuu nykyiseen suojelupäätökseen, joka
on tehty valtion rakennusten suojelua koskeneeseen, nyt jo kumottuun
asetukseen perustuen.
Uudisrakennuksen ja olemassa olevien rakennusten maanpäällinen ja
maanalainen kerrosala on yhteensä 19 200 (12 100 + 7 100) k-m². Uudisrakennuksen maanalainen kerrosala on 4 200 k-m². Uutta museotoimintaa palvelevaa kerrosalaa on 5 200 k-m², josta 935 k-m² sijaitsee
maan päällä. Tontin tehokkuusluku on eₜ = 1,15.
Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro
7136), jonka mukaan museon uudisosan jalankulkuyhteyksien parantamiseksi tullaan kiinteistön kohdalla Mannerheimintiellä pidentämään
raitiotiepysäkkiä pohjoiseen ja siirtämään suojatie pohjoisemmaksi.
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Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että se mahdollistaa suurten ja vaativien kansainvälisten näyttelyiden tuottamisen
Kansallismuseoon, tuo kaupunkikuvaan uuden arkkitehtonisen elementin, parantaa pihatilojen saavutettavuutta, elävöittää kaupunkirakennetta vastaamaan vierailijoiden, kiinteistön tulevaisuuden sekä kehittyvän
keskustan tarpeita, alueen arvokas ympäristö huomioiden.
Päätökset kaavaratkaisun pohjana
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että edistetään kulttuuripalvelujen tarjontaa sekä tapahtumallisuutta ja kehitetään keskustan elinvoimaisuutta.
Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on liike- ja palvelukeskustan
(C1), keskustatoimintojen aluetta. Aluetta sivuaa pääkatumerkintä. Alueen lähellä kulkee pyöräilyn baanalinjauksia. Helsingin maanalaisen
yleiskaavan (nro 12704) mukaan alue on kantakaupungin pintakallioaluetta. Asemakaavaselostuksessa viitataan vielä aiempaan maanalaiseen yleiskaavaan vuodelta 2011. Kaavaratkaisu on em. yleiskaavojen
mukainen.
Laajennuksen suunnitteluratkaisu perustuu hakijan toteuttamaan kaksivaiheiseen arkkitehtuurikilpailuun vuodelta 2019, jonka voittajatyön perusteella kaavaratkaisu on laadittu.
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Alueella toimii Suomen Kansallismuseo, joka on osa Museovirastoa.
Museorakennus ja sen piharakennukset Häkälä ja Vaunuvaja sekä
tonttia reunustava muurirakenne 1900-luvun alusta (arkkitehdit Herman
Gesellius, Armas Lindgren ja Eliel Saarinen) on suojeltu valtioneuvoston päätöksellä. Puurivit reunustavat puistomaista pihaa. Laajemmissa
korjauksissa 1980-luvulla, vuosina 1998–2000 ja 2015–16 rakennettiin
mm. uusi auditorio, maanalaisia varastoja, ja katutason esteetön sisäänkäynti. Näyttelytilat muutettiin olosuhdehallituiksi ja mm. torni peruskorjattiin. Katualueen ja korttelin alapuolella on toteutumaton tilavaraus toiselle Töölönlahden pysäköintilaitoksen sisäänajotunnelille ja
rampille Cygnaeuksenkadulta. Töölönkadulla on toteutumaton merkintä
jalankululle ja pyöräilylle varatuksi alueeksi ja puurivimerkintä.
Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1977 ja maanalainen
asemakaava vuodelta 2001. Kaavoissa alue on merkitty museotoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YM) ja katualueeksi sekä
maanalaiseksi tilaksi ajo- ja huoltoyhteyttä varten, jolla on ajoluiskavaraus Cygnaeuksenkadulta. Rakennukset on suojeltu merkinnällä ark.
Tunnelin ja rampin sekä jalankulun ja pyöräilyn aluemerkinnät on kaavaratkaisusta tarpeettomina poistettu.
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Korttelialue on valtion omistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.
Kaavaratkaisun kustannukset
Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa seuraavasti: Museon kiinteistön kohdalla Mannerheimintiellä olevan raitiotiepysäkin pidentämisen ja suojatien siirron sekä näistä johtuvien katu- ja kevyen liikenteen muutosten rakentamisesta noin 150 000 euroa.
Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa, minkä vuoksi kaavaan liittyy
maankäyttösopimus. Sopimus on hyväksytty kaupungin puolesta tonttipäällikön päätöksellä 10.11.2021 § 64 ja se on allekirjoitettu.
Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana
Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.
Viranomaisyhteistyö
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan sisällä ja lisäksi seuraavien tahojen kanssa:









Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
Museovirasto
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Senaatti-kiinteistöt
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseo

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä
valmisteluaineistosta kohdistuivat rakennusten aiempaan suojelupäätökseen ja uudisrakennuksen liittymiseen olemassa olevaan rakennukseen suojeluarvot huomioon ottavalla tavalla. Lisäksi todettiin, että
asemakaavan muutosehdotus ei edellytä vesihuollon lisärakentamista.
Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että on muotoiltu suojelupäätökseen liittyvä määräys sekä muut suojeluun liittyvät kaavamääräykset toivotulla tavalla.
Mielipiteet
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat Cygnaeuksenkadun ajotunnelivaraukseen, raPostiosoite
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kentamisen turvallisuuteen, toiminnan luonteeseen, tontilla olevaan
puustoon, uudisrakennuksen lasituksen vaarallisuuteen linnustolle, valaistukseen, rakentamisen aikaiseen liikenteen sujuvuuteen, alueen
yrittäjien elinkeinon harjoittamiseen, esteettömyyden toteutumiseen,
uudisrakennuksen arkkitehtuuriin ja jo olemassa olevan kokonaisuuden
säilyttämiseen. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten,
että pohjoispuolen pihapuiston puurivit Töölönkadun ja Mannerheimintien puolella uuteen porttiin asti on merkitty säilytettäviksi tai uudelleen
istutettaviksi saman lajin puuistutuksilla. Rakentamisen aikaisista järjestelyistä, pelastusturvallisuudesta, henkilöturvallisuudesta ja louhimisesta päätetään toteutuksen yhteydessä. Esteettömyys varmistetaan
rakennuslupavaiheessa. Kansallismuseon rakennukset ja muuri on
suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelusta annettuun asetukseen perustuvan suojelupäätöksen nojalla vuonna 1980, mutta asetus
on sittemmin kumottu. Sen vuoksi Museovirasto tulee ehdottamaan, että korttelikokonaisuus suojeltaisiin kulttuuriperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) perusteella. Siihen saakka aiempi päätös on
voimassa ja asemakaavassa se on otettu huomioon. Kirjallisia mielipiteitä saapui 6 kpl.
Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 22.2.-23.3.2021, mistä ilmoitettiin
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.
Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus. Muistutuksessa esitetty huomautus kohdistui uudisrakennuksen lasijulkisivuun, jota tulisi lähtökohtaisesti käsitellä niin, että linnut huomaavat sen.
Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta: Helen Sähköverkko Oy, HSL,
HSY, Museovirasto, Eduskunta, ELY-keskus, Elisa Oyj, Telia Finland
Oyj ja kaupunginmuseo.
Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat kaavan yhteydessä
laadittuun liikennesuunnitelmaan, jota kannatettiin, tietoliikennerakenteisiin, joiden olemassaolo tulisi tiedostaa mahdollisten johtosiirtojen
yhteydessä sekä olemassa olevan vesihuollon riittävyyteen. Museoviraston ja kaupunginmuseon lausunnoissa todettiin mm., että rakennussuojelukysymys on ratkaistu asemakaavan muutoksessa asianmukaisesti, koska asetukseen tai rakennusperintölakiin perustuva suojelupäätös on ensisijainen asemakaavaan nähden. Kaavassa on otettu hyvin huomioon uudisrakennuksen sijoittuminen arvokkaaseen korttelikokonaisuuteen. Suojeltava pihan osa, säilytettävät puurivit sekä piha- ja
ulkoalueita koskevat yleismääräykset turvaavat hyvin korttelikokonaisuuden arvokkaan ympäristön säilymisen ja suojelun taso on riittävä
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ajatellen myös sitä, että pihan suojelu sisällytetään aikanaan rakennusperintölain nojalla annettavaan päätökseen.
Lisäksi Helen Oy ilmoitti ettei sillä ole lausuttavaa.
Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta
saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet
niissä esitettyihin huomautuksiin.
Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen
huomautusten johdosta.
Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen.
Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu
asianomaisten tahojen kanssa.
Tarkemmat perustelut
Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä
olevasta asemakaavaselostuksesta.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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Asemakaavan muutoksen nro 12677 kartta, päivätty 15.6.2021
Asemakaavan muutoksen nro 12677 selostus, päivätty 15.6.2021, päivitetty Kylk:n 15.6.2021 päätöksen mukaiseksi
Vuorovaikutusraportti 22.2.2021, täydennetty 15.6.2021
Osa päätöshistoriaa
12677 Kansallismuseo Liikennesuunnitelma Kylk 15.6.2021
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Kaavamuutoshakemus 6.2.2020, liite, maankäyttösuunnitelma
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7

Maankäyttösopimus. Senaatti (ak 12667) sis.allekirj
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Otteet
Ote
Kaavamuutoksen hakija
Eduskunta
Elisa Oyj
Helen Oy
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Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä
Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu
Telia Finland Oyj
Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus

Kymp/Taloudentuki
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HEL 2020-001640 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy 13. kaupunginosan (Etu-Töölö) korttelin
422 sekä katualueiden asemakaavan muutoksen 15.6.2021 päivätyn
asemakaavan piirustuksen nro 12677 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 15.06.2021 § 336
HEL 2020-001640 T 10 03 03

Hankenumero 5164_3, 3183

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
 15.6.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12677
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 13. kaupunginosan
(Etu-Töölö) korttelia 422 sekä katualueita.
Lisäksi lautakunta päätti
 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan
asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
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Käsittely
15.06.2021 Ehdotuksen mukaan
Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Kajsa Lybeck. Asiantuntija poistui
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Kajsa Lybeck, arkkitehti, puhelin: 310 37052
kajsa.lybeck(a)hel.fi
Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37233
janne.prokkola(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 16.02.2021 § 13
HEL 2020-001640 T 10 03 03

Päätös
Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12677 pohjakartan
kaupunginosassa 13 Etu-Töölö. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.
Päätöksen perustelut
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:
Asemakaavan numero: 12677
Kaupunginosa: 13 Etu-Töölö
Kartoituksen työnumero: 9/2020
Pohjakartta valmistunut: 15.2.2021 Uusinta (ensi tilaus 2020)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n
asettamat vaatimukset.
Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot
-yksikön päällikölle.
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Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911
merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883
timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 13
Laakson yhteissairaalan asemakaavan muuttaminen (nro 12681),
Lääkärinkatu 6-8, Urheilukatu 9, Nordenskiöldinkatu 18
HEL 2017-003866 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) puistoja katualueiden; 15. kaupunginosan (Meilahti) maanalaisten tilojen
osalla korttelin 520 tonttia 6, osalla korttelin 15526 tontteja 5 ja 9, osalla
korttelin 15529 tonttia 7, osalla korttelin 15601 tonttia 2 sekä puisto- ja
katualueilla; 17. kaupunginosan (Pasila, Länsi-Pasila) osan korttelin
17061 tonttia 2 sekä katualueen, maanlaisten tilojen osalla korttelin
17061 tonttia 2 sekä puisto- ja katualueilla; 18. kaupunginosan (Laakso) korttelin 18626 sekä puisto-, suojaviher- ja katualueiden, maanalaisten tilojen korttelin 604 tontilla 54 sekä osalla korttelin 604 tontteja
52, 56, 65, 67 ja 69 sekä puisto-, lähivirkistys-, urheilu- ja katualueilla
sekä yleiseen ulkoilukäyttöön varattavilla retkeilyalueilla, asemakaavan
muutoksen 24.11.2020 päivätyn ja 28.9.2021 muutetun piirustuksen
nro 12681 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
1
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Asemakaavan muutoksen nro 12681 kartta, päivätty 24.11.2020, muutettu 5.10.2021
Asemakaavan muutoksen nro 12681 selostus, päivätty 24.11.2020,
muutettu 5.10.2021, päivitetty Kylk:n 5.10.2021 päätöksen mukaiseksi
Havainnekuva, 24.11.2020, muutettu 28.9.2021
Viitesuunnitelma, Työyhteenliittymä Laakson LATU, 26.8.2021
Liikennesuunnitelma (piir.nro 7105 / 24.11.2020, 28.9.2021)
Tilastotiedot, 24.11.2020, päivitetty 28.9.2021
Vuorovaikutusraportti 24.11.2020, täydennetty 28.9.2021, liitteineen
Kuvaliite suojelukohteista
Ympäristöhistoriallinen selvitys 2018
Laakson sairaala, rakennushistoriaselvitykset, Arkkitehtitoimisto Freese
Oy: Hallintorakennus, itäinen ja läntinen paviljonki sekä autotalli,
30.9.2019; Tuberkuloositoimisto, 8.9.2020; Sairaalakappeli, 8.9.2020
Laakson sairaala, Liikenneselvitys, Sitowise Oy, 24.8.2021
Laakson yhteissairaala, Liikennemeluselvitys, A-Insinöörit Suunnittelu
Oy, 21.5.2021
Tärinä- ja runkomeluselvitys, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, 10.6.2019
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Laakson yhteissairaala, Pohjavesiselvitys, Sitowise Oy, 6.4.2020
Meilahti-Laakso -yhdystunneli, alustavat suunnitelmat, Sitowise Oy,
25.5.2020, 21.8.2020, 2.10.2020
LYS Maanalaiset pysäköinti- ja huoltotilat, alustavat suunnitelmat, Unitas (Afry Oy, A-Insinöörit Civil Oy), 1.7.2021
Kylmäakku, alustavat suunnitelmat, Sitowise Oy, 18.6.2020, 25.5.2020
Auroranportin geotekniset suunnitelmat, Unitas (A-Insinöörit Civil Oy),
26.3.2021
LYS Laakson yhteissairaala, Rakennettavuusselvitys, Unitas (AInsinöörit Civil Oy), 12.5.2021
Alustava palotekninen suunnitelma kaavaa varten, asemapiirros, L2
Paloturvallisuus Oy, 14.4.2021
Alustava palotekninen suunnitelma kaavaa varten, Meilahti-Laakso
logistiikkatunneli, L2 Paloturvallisuus Oy, 30.6.2020
Alustava palotekninen suunnitelma kaavaa varten, Meilahti-Laakso
ajoneuvotunneli, L2 Paloturvallisuus Oy, 30.6.2020
Laakson yhteissairaala, kunnallistekniikka, yleinen tarkastelu, Sitowise
Oy, 12.5.2021
Ympäristötekninen tutkimusraportti, Laakson sairaala, Vahanen Environment Oy, 30.9.2020
Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Otteet
Ote
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä
HUS/Keskuskirjaamo
Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus

Otteen liitteet
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 5
Liite 7

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut
Kaavaratkaisun keskeinen sisältö
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee nykyistä Laakson sairaalan aluetta, joka sijaitsee Taka-Töölön ja Meilahden tiiviin kantakaupunkirakenteen sekä Keskuspuiston rajalla. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden sairaalakampuksen rakentamisen.
Lisäksi sairaalan uusien liikenne- ja logistiikkayhteyksien mahdollistamiseksi kaava-alueeseen kuuluu maanalaisia tiloja Laakson ja Auroran
sairaala-alueiden välisellä Keskuspuiston osalla, pieni osa Auroran sairaala-alueesta sekä maanalaisia tiloja Laakson ja Meilahden sairaalaalueiden välillä.
Tavoitteena on keskittää sairaalatoimintoja keskeiselle ja hyvin saavutettavalle paikalle Meilahden sairaalakampuksen läheisyyteen. Alueelle
on suunniteltu sijoitettavan laaja-alaisesti pääkaupunkiseudun psykiatrista sairaanhoitoa sekä puolet Helsingin sairaalan sairaalatoiminnoista. Sairaala on Helsingin kaupungin sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) yhteinen hanke.
Sairaalatoimintoja on alueelle tarkoitus sijoittaa yhteensä noin 200 000
k-m², joista olemassa oleviin, säilytettäviksi aiottuihin sairaalarakennuksiin on tarkoitus sijoittaa noin 22 000 k-m². Laajamittaisen uudisrakentamisen mahdollistamiseksi on sairaala-alueelta tarkoitus purkaa
useampia rakennuksia, ja rakentaa tontin eteläpuoliskolla sijaitseva
luonnontilan kaltaisena säilynyt sairaalapuiston osa. Sairaalaan on tarkoitus sijoittaa yhteensä noin 930 sairaansijaa, poliklinikka- ja tukipalvelutiloja sekä maanalainen pysäköintilaitos enintään 650 autolle. Alueelle saa sijoittaa myös tutkimus-, koulutus- ja liiketiloja sekä päiväkodin. Kaavaratkaisun myötä alueen kerrosala kasvaa 138 450 k-m².
Pääasiallisella uudisrakentamisen alueella tehokkuusluvuksi (e) muodostuu 2,69 ja vanhalla sairaala-alueella 1,08.
Uusi rakentaminen sovitetaan olemassa olevaan ympäristöön kaupunkirakenteelliset ja -kuvalliset sekä liikenteelliset ja toiminnalliset seikat
huomioon ottaen. Tavoitteena on luoda parantumista edesauttavat olosuhteet potilaille sekä viihtyisää ja toimivaa työympäristöä sairaalahenkilökunnalle. Arkkitehtonisesti, kaupunkikuvallisesti ja/tai historiallisesti
arvokkaat rakennukset sekä niihin liittyvä sairaalapuutarha suojellaan.
Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro
7105), jonka mukaan pääasiallinen ajoyhteys sairaala-alueelle sekä
sen maanalaisiin tiloihin rakennetaan Auroranportin kautta. Nykyiset
ajoneuvoliittymät sairaala-alueelle säilyvät ennallaan.
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Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että merkittävä
sairaalakokonaisuus voidaan rakentaa Helsinkiin keskeiselle ja hyvin
saavutettavalle paikalle. Hanke luo merkittäviä synergiaetuja somaattisen ja psykiatrisen sairaanhoidon kesken sekä Meilahden sairaalakampuksen kanssa ja vahvistaa Meilahden asemaa merkittävänä terveysalan innovaatio- ja liiketoimintaympäristönä.
Päätökset kaavaratkaisun pohjana
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että vahvistetaan Meilahden kampuksen asemaa merkittävänä terveysalan innovaatio- ja liiketoimintaympäristönä, tuotetaan
asukkaille laadukkaita ja eriarvoistumista vähentäviä palveluita sekä
mahdollistetaan kaupungin kiinteistöstrategian mukaisten tilojen rakentaminen, myös ilmastovastuun mukaiset tavoitteet huomioiden.
Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on merkitty kantakaupunki- sekä
virkistys- ja viheraluemerkinnöin. Alueen pohjoispuolella on varaus pikaraitiotielle mutta yhteys voidaan toteuttaa myös bussein. Lisäksi siinä
on varaus pohjois-eteläsuuntaiselle pyöräily-yhteydelle (Keskuspuiston
baana). Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa 2021 (nro 12704) on
otettu huomioon asemakaavan muutoksessa osoitetut maanalaiset varaukset. Asemakaavan muutos on em. yleiskaavojen mukainen.
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Laakson sairaala-alue sijaitsee maakunnallisesti arvokkaan TakaTöölön ja Meilahden tiiviin kantakaupunkirakenteen sekä Keskuspuiston vihersormen rajalla seudullisesti ja paikallisesti hyvin saavutettavalla paikalla.
Meilahti-Laakso -sairaalakampus on Sairaalavisio 2030:n (2009, päivitetty 20.5.2016) mukaan yksi neljästä sairaala-alueesta, joille pääkaupunkiseudun sairaalatoiminnot tullaan keskittämään.
Nykyisin alueen pohjoisosassa sijaitsee Helsingin kaupungin sairaalatoimintojen tiloja entisen tuberkuloosisairaalan tiloissa, jotka on rakennettu 1920- ja 1950-luvulla. Lisäksi alueelle on rakennettu 1970–80 luvuilla kaksikerroksinen sairaalarakennus, neljä asuinkerrostaloa ja
päiväkoti sekä kuntoutuskeskus 2000-luvun alussa.
Suunnittelualueeseen kuuluu myös maanalaisia tiloja Laakson ja Meilahden sairaala-alueiden välissä sekä Laakson sairaala-alueen ja Auroranportin välillä uusien yhdystunnelien ja Auroranportille suunnitellun
sairaalan uuden pääajoliittymän rakentamiseksi.
Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1904–1987.
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Helsingin kaupunki omistaa Laakson sairaala-alueen sekä sen itäpuoliset alueet. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.
Kaavaratkaisun kustannukset
Kaavaratkaisun toteuttamisesta on arvioitu aiheutuvan kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa seuraavasti:
Rakentamiskelpoiseksi saattaminen
- Rakennusten purut4 milj. euroa
- Maaperän pilaantuneisuuden kunnostus0,25 milj. euroa
Katualueet
Yhteensä

4-5 milj.euroa

0,6...1,1 milj. euroa
noin 5–6 milj. euroa

Reijolankadun liikennejärjestelyt aiheuttavat sähkö- ja tietoliikennekaapeleiden siirtotarpeen kadun pohjois- ja eteläpuolella, joiden kustannuksia ei ole tässä vaiheessa arvioitu.
Mikäli jatkosuunnittelussa päädytään poistamaan maaperästä kaikki jätepitoinen maa-aines, ovat kustannukset jonkin verran aiempaa suuremmat. Edellä esitetyssä kustannusarviossa ei ole huomioitu mahdollisia kiinteistöjen hankintakustannuksia.
Lisäksi asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu yhdyskuntateknisen
huollon järjestelmien verkon haltijoille kohdistuvia kustannuksia seuraavasti:
Vesihuolto
Kaukolämpö ja jäähdytys

1 milj. euroa
0,7 milj. euroa

Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa.
Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 4.12.2020-15.1.2021.
Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus.
Neljän Urheilukadun varrella sijaitsevan taloyhtiön jättämässä yhteisessä muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdistuivat edelleen Urheilukadun puistomaisen ja pienmittakaavaisen luonteen katoamiseen sekä uudisrakentamisen korkeuteen ja määrään sekä siihen, ettei rakentamista ole siirretty esimerkiksi itään Keskuspuiston puolelle. Liikenteen
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teyden sijoittamiseen lähelle Urheilukadun ja Reijolankadun risteystä,
uuden ajoliittymän avaamiseen Urheilukatu 52:ta vastapäätä, pysäköintipaikkojen vähentämiseen Urheilukadun varresta sekä kasvavan liikenteen riskiin Urheilukadulla. Bussipysäkkien sijoittamisen Reijolankadun
molemmin puolin huomautettiin leikkaavaan sekä arvokasta kalliota että Urheilulehdon puistoa ja tekevän katutilasta ylileveän.
Lisäksi huomautettiin rakennustyömaavaiheen haitoista sekä maalämpökaivojen rakentamisen estymisestä Meilahti-Laakso -yhdystunnelivarauksen kohdalla.
Ristiriitaisena pidettiin määräystä, jonka mukaan uusi rakentaminen
sovitetaan olemassa olevaan ympäristöön kaupunkirakenteelliset ja kuvalliset sekä liikenteelliset ja toiminnalliset seikat huomioon ottaen.
Asemakaavaehdotuksen ei katsottu vastaavan näitä kaavalle asetettuja
tavoitteita eikä asemakaavaehdotusta ja rakentamissuunnitelmaa pidetty sellaisenaan toteuttamiskelpoisina.
Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:







Helen Sähköverkko Oy
Helen Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala / kaupunginmuseo

Kaavaehdotuksesta saaduissa lausunnoissa esitetyt huomautukset
kohdistuivat liikenteen aiheuttamiin ilmanlaatu- ja meluhäiriöihin erityisesti sairaala-alueen eteläosassa, rakentamisen edelleen rajustikin lähiympäristöstään poikkeavaan määrään ja Lääkärinkadun varteen osoitetun uudisrakennuksen paikkaansa nähden liian suureen rakennusalaan sekä samaan asiaan liittyen yhteyden katkeamiseen sairaalakappelin ja muiden alkuperäiseen sairaalarakennusten kokonaisuuteen
kuuluvien rakennusten välillä. HSL ilmoitti, ettei sillä ollut lisättävää
kaavahankkeen OAS-vaiheessa annettuun lausuntoon nähden.
Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta
saaduista muistutuksesta ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet
niissä esitettyihin huomautuksiin.
Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

1/2022

67 (239)

Asia/13
19.01.2022

Kaavakartan merkintöihin ja määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen.
Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu
asianomaisten tahojen kanssa.
Tarkemmat perustelut
Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä
olevasta asemakaavaselostuksesta.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
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helsinki.kirjaamo@hel.fi

Asemakaavan muutoksen nro 12681 kartta, päivätty 24.11.2020, muutettu 5.10.2021
Asemakaavan muutoksen nro 12681 selostus, päivätty 24.11.2020,
muutettu 5.10.2021, päivitetty Kylk:n 5.10.2021 päätöksen mukaiseksi
Havainnekuva, 24.11.2020, muutettu 28.9.2021
Viitesuunnitelma, Työyhteenliittymä Laakson LATU, 26.8.2021
Liikennesuunnitelma (piir.nro 7105 / 24.11.2020, 28.9.2021)
Tilastotiedot, 24.11.2020, päivitetty 28.9.2021
Vuorovaikutusraportti 24.11.2020, täydennetty 28.9.2021, liitteineen
Kuvaliite suojelukohteista
Ympäristöhistoriallinen selvitys 2018
Laakson sairaala, rakennushistoriaselvitykset, Arkkitehtitoimisto Freese
Oy: Hallintorakennus, itäinen ja läntinen paviljonki sekä autotalli,
30.9.2019; Tuberkuloositoimisto, 8.9.2020; Sairaalakappeli, 8.9.2020
Laakson sairaala, Liikenneselvitys, Sitowise Oy, 24.8.2021
Laakson yhteissairaala, Liikennemeluselvitys, A-Insinöörit Suunnittelu
Oy, 21.5.2021
Tärinä- ja runkomeluselvitys, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, 10.6.2019
Laakson yhteissairaala, Pohjavesiselvitys, Sitowise Oy, 6.4.2020
Meilahti-Laakso -yhdystunneli, alustavat suunnitelmat, Sitowise Oy,
25.5.2020, 21.8.2020, 2.10.2020
LYS Maanalaiset pysäköinti- ja huoltotilat, alustavat suunnitelmat, Unitas (Afry Oy, A-Insinöörit Civil Oy), 1.7.2021
Kylmäakku, alustavat suunnitelmat, Sitowise Oy, 18.6.2020, 25.5.2020
Auroranportin geotekniset suunnitelmat, Unitas (A-Insinöörit Civil Oy),
26.3.2021
LYS Laakson yhteissairaala, Rakennettavuusselvitys, Unitas (AInsinöörit Civil Oy), 12.5.2021
Alustava palotekninen suunnitelma kaavaa varten, asemapiirros, L2
Paloturvallisuus Oy, 14.4.2021
Alustava palotekninen suunnitelma kaavaa varten, Meilahti-Laakso
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25

logistiikkatunneli, L2 Paloturvallisuus Oy, 30.6.2020
Alustava palotekninen suunnitelma kaavaa varten, Meilahti-Laakso
ajoneuvotunneli, L2 Paloturvallisuus Oy, 30.6.2020
Laakson yhteissairaala, kunnallistekniikka, yleinen tarkastelu, Sitowise
Oy, 12.5.2021
Ympäristötekninen tutkimusraportti, Laakson sairaala, Vahanen Environment Oy, 30.9.2020
Osa päätöshistoriaa

1
2
3
4

Sijaintikartta
Ilmakuva
Muistutus
Tehdyt muutokset

22
23
24

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Otteet
Ote
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä
HUS/Keskuskirjaamo
Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus

Otteen liitteet
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 5
Liite 7

Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunginmuseo
Asemakaavoitus
Rakennusvalvontapalvelut
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Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 915
HEL 2017-003866 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) puistoja katualueiden; 15. kaupunginosan (Meilahti) maanalaisten tilojen
osalla korttelin 520 tonttia 6, osalla korttelin 15526 tontteja 5 ja 9, osalla
korttelin 15529 tonttia 7, osalla korttelin 15601 tonttia 2 sekä puisto- ja
katualueilla; 17. kaupunginosan (Pasila, Länsi-Pasila) osan korttelin
17061 tonttia 2 sekä katualueen, maanlaisten tilojen osalla korttelin
17061 tonttia 2 sekä puisto- ja katualueilla; 18. kaupunginosan (Laakso) korttelin 18626 sekä puisto-, suojaviher- ja katualueiden, maanalaisten tilojen korttelin 604 tontilla 54 sekä osalla korttelin 604 tontteja
52, 56, 65, 67 ja 69 sekä puisto-, lähivirkistys-, urheilu- ja katualueilla
sekä yleiseen ulkoilukäyttöön varattavilla retkeilyalueilla, asemakaavan
muutoksen 24.11.2020 päivätyn ja 28.9.2021 muutetun piirustuksen
nro 12681 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Käsittely
13.12.2021 Ehdotuksen mukaan
Esteelliset: Jenni Rope
Esteellisyyden syy: yhteisöjäävi: (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.10.2021 § 524
HEL 2017-003866 T 10 03 03

Hankenumero 5054_2

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
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 24.11.2020 päivätyn ja 5.10.2021 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12681 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) puisto- ja katualueita; 15.
kaupunginosan (Meilahti) maanalaisia tiloja osalla korttelin 520 tonttia 6, osalla korttelin 15526 tontteja 5 ja 9, osalla korttelin 15529
tonttia 7, osalla korttelin 15601 tonttia 2 sekä puisto- ja katualueilla;
17. kaupunginosan (Pasila, Länsi-Pasila) osaa korttelin 17061 tonttia 2 sekä katualuetta, maanlaisia tiloja osalla korttelin 17061 tonttia
2 sekä puisto- ja katualueilla; 18. kaupunginosan (Laakso) korttelia
18626 sekä puisto-, suojaviher- ja katualueita, maanalaisia tiloja
korttelin 604 tontilla 54 sekä osalla korttelin 604 tontteja 52, 56, 65,
67 ja 69 sekä puisto-, lähivirkistys-, urheilu- ja katualueilla sekä yleiseen ulkoilukäyttöön varattavalla retkeilyalueella.
Lisäksi lautakunta päätti
 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutukseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa,
Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
Käsittely
05.10.2021 Ehdotuksen mukaan
Asian aikana kuultavana olivat arkkitehti Kirsti Rantanen ja tiimipäällikkö Hanna Pikkarainen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen
kokouksesta.
28.09.2021 Pöydälle
24.11.2020 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot
Kirsti Rantanen, arkkitehti, puhelin: 310 37074
kirsti.rantanen(a)hel.fi
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Mikko Juvonen, tiimipäällikkö, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37252
mikko.juvonen(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258
anu.lamminpaa(a)hel.fi
Inga Valjakka, tiimipäällikkö, liikenne- ja katusuunnittelu, puhelin: 310 37087
inga.valjakka(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 14.10.2020 § 49
HEL 2017-003866 T 10 03 03

Päätös
Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12681 pohjakartan
kaupunginosissa 14 Taka-Töölö, 15 Meilahti, 17 Pasila, 18 Laakso.
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n
asettamat vaatimukset.
Päätöksen perustelut
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:
Asemakaavan numero: 12681
Kaupunginosat: 14 Taka-Töölö, 15 Meilahti, 17 Pasila, 18 Laakso
Kartoituksen työnumero: 26/2020
Pohjakartta valmistunut: 2.10.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n
asettamat vaatimukset.
Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot
-yksikön päällikölle.
Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911
merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883
timo.tolkki(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 22.5.2017
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HEL 2017-003866 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa
Laakson uuden yhteissairaalan asemakaavan muutoksen osallistumisja arviointisuunnitelmasta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuurihistorian ja rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.
Laakson sairaala-alueelle laadittavan asemakaavan muutoksen taustalla on Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaalatoimintojen keskittäminen synergiaetujen saavuttamiseksi.
Laakson sairaalan alueelle keskitetään lisää sairaalatoimintaa. Psykiatrisia sairaalatoimintoja siirretään mm. Auroran ja Kellokosken sairaalaalueilta Laakson sairaala-alueelle sijoitettavaksi suunniteltuun uuteen
yhteissairaalaan. Alueelle jää myös nykyistä Laakson sairaalan toimintaa, minkä lisäksi Laaksoon siirretään myös Suursuon sairaalan toimintaa.
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on sijoittaa Laakson sairaalaalueelle noin 125 000 k-m2, joista olemassa oleviin, säilytettäväksi esitettyihin rakennuksiin voitaisiin sijoittaa noin 25 000k-m2. Näin laajamittaisen uudisrakentamisen sijoittaminen sairaala-alueelle edellyttäisi
melko laajamittaista olemassa olevan rakennuskannan purkamista.
Osallistumis- ja arvioitisuunnitelman mukaan uusi rakentaminen pyritään sovittaman olemassa olevaan ympäristöön kaupunkirakenteelliset
ja –kuvalliset sekä liikenteelliset ja toiminnalliset seikat huomioon ottaen. Uudisrakentamista ei aiota sijoittaa Keskuspuiston puolelle. Tavoitteena on luoda parantumista edesauttavat olosuhteet potilaille ja
viihtyisää ja toimivaa työympäristöä sairaalahenkilökunnalle. Lisäksi
arkkitehtonisesti, kaupunkikuvallisesti ja / tai historiallisesti arvokkaat
rakennukset suojellaan. Myös alueen paikoitus- ja liikennejärjestelyjen
osittaista muuttamista tutkitaan, samoin Laakson ja Meilahden sairaalaalueen yhdistämistä tunnelilla.
Nyt esillä olevassa asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on alustavasti esitetty suojeltavat rakennukset ja toisaalta rakennukset, jotka purettaneen. Suojeltavaksi on esitetty tuberkuloosisairaalan ensimmäiseen 1920-luvun rakennusvaiheeseen kuuluvat hallinto- / asuin- ja poliklinikkarakennus laajennussiipineen, kaksi
potilaspaviljonkia, autovaja ja kappeli, joka on jo voimassa olevassa
asemakaavassa suojeltu merkinnällä sr-1. 1950-luvun laajennusvaiheesta säilytettäväksi on esitetty tuberkuloositoimistoksi suunniteltu,
nykyisin poliklinikkakäytössä oleva rakennus. Muut 1950-luvun kerrosPostiosoite
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tumaan ja alueen terveyskeskusvaiheeseen liittyvät sekä sitä nuoremmat rakennukset on esitetty purettavaksi, ei kuitenkaan 2000-luvun
vaihteessa rakennettuja mm. fysiatrian poliklinikan käsittävää Vegataloa ja Synapsia-taloa, jossa toimii selkäydinvammapoliklinikka.
Laakson ja Auroran sairaaloista on laadittu rakennushistoriaselvitys
(Arkkitehtitoimisto Freese Oy ja Taegen Arkkitehdit 31.8.2015). Kyseisessä selvityksessä on käyty läpi kummankin sairaala-alueen suunnittelu- ja rakentamisvaihe, tärkeimmät muutokset ja nykytilanne. Selvityksessä on myös arvotettu alueen rakennukset lukuun ottamatta 2000luvulla rakennettuja, säilytettäväksi määriteltyjä rakennuksia. Helsingin
tuberkuloosisairaalan perustamisvaiheeseen kuuluvat hallinto- / asuinja poliklinikkarakennus laajennussiipineen, kaksi potilaspaviljonkia, autovaja ja kappeli on arvotettu kolmiportaisessa arvoluokituksessa 1luokkaan huomattavan arvokkaina historiallisten arvojen ja kerrostuneisuuden, arkkitehtonisen laadun, kaupunkikuvallisen merkityksen, ulkotilojen säilyneisyyden ja sisätilojen säilyneisyyden perusteella. Myös sairaalan 1950-luvun rakennusvaiheeseen kuuluvat rakennukset eli huoltorakennus pois lukien potilaspaviljonkiin johtava yhdyssilta, lämpökeskus ja tuberkuloositoimisto on luokiteltu huomattavan arvokkaiksi. Sen
sijaan 1970-luvun arkkitehtuuria edustava päiväkotirakennus ja suuri
terveyskeskus sekä neljä asuinkerrostaloa alueen lounaiskulmassa on
arvotettu kuuluviksi 3-luokkaan.
Edellä mainitun selvityksen ja kaupunginmuseo aiemmin esittämien
Laakson sairaala-alueelle asettamiensa suojelutavoitteiden perusteella
kaupunginmuseo esittää olemassa olevan rakennuskannan osalta seuraavaa:
Laakson sairaala rakennettiin alun perin Helsingin ensimmäiseksi tuberkuloosisairaalaksi, jonka rakentamista oli ryhdytty selvittämään jo
1890-luvulla. Varsinaiseen suunnitteluun ryhdyttiin kuitenkin vasta
1920-luvulla. Vuonna 1924 kaupunginvaltuusto hyväksyi sairaalan paikaksi kaakkoisosan Pasilan aseman ja Läntisen Viertotien väliin keskussairaalalle varatusta alueesta. Suunnitelmat tilattiin arkkitehti Eino
Forsmanilta (1879-1958), jonka laatimat suunnitelmat kahdeksi potilaspaviljongiksi ja hallintorakennukseksi hyväksyttiin kesäkuussa 1926.
Tontin pohjoisosassa sijaitsevat hallintorakennus, kaksi potilaspaviljonkia, autotalli ja pieni siunauskappeli valmistuivat vuonna 1929. Hallintorakennusta laajennettiin Forsmanin suunnitelmien mukaan toisen autotallin paikalle rakennetulla kaksikerroksisella lisäsiivellä vuosina 19361938. Muu osa tontista jätettiin potilaiden oleskelutilaksi tarkoitetuksi
luonnonmukaiseksi puistoksi. Koko sairaala-alue ympäröitiin aidalla,
jolla tuberkuloosia sairastavat ja muu yhteiskunta erotettiin toisistaan.
Rakennukset muodostavat niin arkkitehtuuriltaan kuin sijoittelultaan
edustavan 1920-luvun klassistisen kokonaisuuden. Kaupunginmuseon
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näkemyksen mukaan tämä Laakson sairaala-alueen varhaisimman
vaiheen tuberkuloosisairaalakokonaisuus on suojeltava kokonaisuus ja
hallintorakennus, potilaspaviljongit ja autotallirakennus tulee varustaa
suojelumerkinnällä sr-2. Kappelirakennuksen merkintä sr-1 määräyksineen tulee säilyttää. Myös näihin liittyvien piha- ja puutarha-alueiden
säilyminen ja niiden alkuperäisten ominaispiirteiden vahvistuminen tulee turvata.
Sairaala-aluetta täydennettiin 1950-luvulla kolmella rakennuksella arkkitehtien Märta Blomstedt ja Matti Lampén suunnitelmien mukaan.
Vuonna 1955 rakennettiin alueen länsireunaan alueen uusi lämpökeskus. Tämä satulakattoinen kaksikerroksinen, rapattu rakennus on sekä
massoittelultaan että julkisivujen sommittelultaan vähäeleinen ja hillitty
1950-luvun arkkitehtuurin edustaja. Rakennuksen pohjoispäätyä hallitsee suoraan toiseen kerrokseen johtava luiska.
Arkkitehtitoimisto Blomstedt & Lampén suunnitteli myös vuonna 1956
vanhan lämpökeskuksen paikalle sijoitetun talousrakennuksen. Kaksi-,
osittain kolmikerroksiseen rakennukseen sijoitettiin sairaalan laitoskeittiö leipomoineen ja jäähdytystiloineen sekä varastoineen. Suuren, kahden kerroksen korkuisen keittiön ilmeen olennainen osa on vino katto,
jota palkit ja pyöreiden ilmastointiaukkojen rivit rytmittävät. Sivuikkunoiden lisäksi kattoikkunoiden kautta tilaan siivilöityy miellyttävästi luonnonvaloa. Rakennuksessa toimii myös henkilökunnan ruokala. Rungon
levyiseen ruokasaliin virtaa valo molempien pitkien sivujen suurista ikkunoista. Täyskiiltävät pylväät antavat ruokasalille juhlavan ilmeen.
Alueen länsikulmaan vuonna 1961 valmistunut, nykyisin poliklinikkakäytössä oleva tuberkuloositoimisto on myös on myös arkkitehtien Märta Blomstedt ja Matti Lampén suunnittelema. Tämä tuberkuloositoimistoksi suunniteltu ja röntgenseulonnassa käytetty rakennuksella on paitsi terveydenhoidon historiaan liittyviä, myös rakennustaiteellisia ja kaupunkikuvallisia arvoja. Rinteeseen sijoitettu rakennus noudattelee
maaston muotoja. Vanhan aidan ulkopuolelle, mutta alueen vahojen
rakennusten kanssa samaan linjaan sijoitettu rakennus vetäytyy kadusta, ja rakennuksen eteen muodostuu pieni sisääntulopiha. Satulakattoisen rapatun rakennuksen pitkillä julkisivuilla ovat ikkunanauhat. Nämä
antavat leimansa myös rakennusrungon ulkoseinille sijoitetuille toimistohuoneille, jotka visuaalisesti liittyvät käytäviin ikkunallisten väliseinien
kautta. Myös kaikki aulatilat ovat valoisia. Niitä valaisevat suuret päätyikkunat, vinokattoisessa korkeassa aulassa puolestaan yläikkunat.
Kokonaisuudessaan tilat edustavat materiaaleiltaan korkealuokkaista,
huolellisesti detaljoitua ja miellyttävän pienimittakaavaista 1950-luvun
lopun arkkitehtuuria.
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Edellä mainitut arkkitehtien Märta Blomstedt ja Matti Lampén suunnittelemat rakennukset muodostavat Laakson sairaala-alueen kokonaisuuteen arvokkaan 1950-luvun arkkitehtuuria ja alueen sodan jälkeistä rakennusvaihetta edustavan kerrostuman. Aikakauden suunnittelulle
ominaisesti rakennukset on vedetty mahdollisimman etäälle alueen
vanhemmista rakennuksista ja kehystävät näitä tontin eri reunoilta.
Näin Forsmanin 1920-luvun klassistiselle tuberkuloosisairaalakokonaisuudelle on jätetty sen arvon mukainen ja arkkitehtuurin vaatima väljyys. Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan entisen tuberkuloositoimiston säilyminen tulee varmistaa asemakaavassa suojelumerkinnällä
sr-2. Sairaala-alueelle tavoiteltavasta laajasta täydennysrakentamismäärästä huolimatta kaupunginmuseo esittää, että edelleen tutkitaan
myös talousrakennuksen ja lämpökeskuksen uusia käyttömahdollisuuksia ja niiden suojelemista asemakaavan muutoksen yhteydessä.
Kaupunginmuseo osallistuu mielellään suojelumääräysten laadintaan.
Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan myös erityisesti terveysasemalla on historiallista arvoa osana Laakson sairaala-alueen terveydenhoidon historiaa ja sen muutosvaiheita. Se on myös säilyneisyydeltään
hyvä samoin kuin päiväkotirakennus ja kaakkoiskulman asuinrakennukset. Kaupunginmuseo on aiemmin kantanut huolta myös tuberkuloosisairaalaan oleellisesti liittyneen puistoalueen vielä säilyneen kallioisen osan sekä tonttia ympäröivän muurin säilymisestä. Voimassa
olevassa asemakaavassa rakentamaton metsä- ja kallioalue on merkitty slp-alueeksi: ”Tontin osa, jolla luonnonympäristö on säilytettävä. Alueella sallitaan vain ympäristönhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet.” 2000-luvulla alueella toteutetut rakennushankkeet ovat jo osoittaneet kyseisen slp-kaavamerkinnän riittämättömäksi ja alueen luonteen
osittain jo muuttuneen.
Esillä oleva Laakson uuden yhteissairaalan asemakaavan muutos lähtee tarpeesta tiivistää aluetta ja rakentaa huomattavasti uusia tiloja. On
siten ilmeistä, että tavoiteltua uudisrakentamista ei ole mahdollista sijoittaa alueelle ilman, että alueelta puretaan olemassa olevia rakennuksia. Alkuperäiseen tuberkuloosisairaalaan olennaisesti liittyneen puistoalueen vielä rakentamatta säilyneet osat tultaneen siten rakentamaan
laajalti. Myös sairaala-alueen nuorempi rakennusperintö sijaitsee kokonaisuudessaan uudisrakentamiselle tavoitellulla alueella. Liikenne- ja
paikoitusjärjestelyt täsmentyvät suunnittelun edetessä, jolloin niihin on
paremmin mahdollista ottaa kantaa. Tässä muuttuvassa kokonaisuudessa kaupunginmuseo viittaa asemakaavamuutoksen tavoitteeseen
luoda parantumista edesauttavat olosuhteet potilaille ja viihtyisää ja
toimivaa työympäristöä sairaalahenkilökunnalle.
Laakson sairaalan arvo Helsingin kaupungin ensimmäisenä tuberkuloosisairaalana on merkittävä. Vuosikymmenten kuluessa tapahtuneen
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alueen täydennysrakentamisen myötä se kertoo terveydenhoidon kehityksestä Helsingin kaupungissa ja yleisemmin. Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan Laakson sairaala-alueen tulevaisuutta suunniteltaessa alueen historia ja rakennusten ominaispiirteet sekä niitä ympäröivä sairaalapuisto ovat niitä tekijöitä, joiden tulee ohjata etenkin alueen pohjoisosan suunnittelua vastapoolina uudelle tehokkaalle sairaalaympäristölle. Menneisyydestä aidosti, myös sisätiloiltaan kertovat rakennukset ja niiden vehreä, puutarhamainen lähiympäristö ovat keskeinen tekijä viihtyisää ja parantavaa toiminta- ja elinympäristöä luotaessa. Kaupunginmuseo esittää, että Laakson sairaala-aluetta kehitetään niin, että uudisrakentamisen rinnalla sairaala-alueella säilytetään
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 1920- ja 1950-luvun sairaalarakennusten ja niiden viherympäristön muodostama kokonaisuus, jolla voidaan tarjota voimakkaasti muuttuvalla alueella aito, alueen historiasta
kertova ja elvyttävä ympäristö niin sairaala-alueen työntekijöille kuin
asiakkaille.
Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501
anne.salminen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 19.5.2017
HEL 2017-003866 T 10 03 03

Kohteen suunnittelussa on otettava huomioon alueella olevat maanalaiset kalliotunnelit: suunnittelualueen etelä- ja länsiosassa sijaitseva
viemäritunneli J31 ja kohteen luoteisosassa sijaitseva vesijohtotunneli
V35. Muilta osin geoteknisellä osastolla ei ole lausuttavaa.
Lisätiedot
Ilkka Satola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37817
ilkka.satola(a)hel.fi

Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 03.05.2017 § 42
HEL 2017-003866 T 10 03 03

Päätös
Pelastusjohtaja antaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seuraavan lausunnon:
Mittavasta maanpäällisestä ja maanalaisesta rakennushankkeesta johtuen, kohteesta on tehtävä palotekninen suunnitelma ja hyväksytettävä
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se pelastusviranomaisella.
On varmistettava alueen riittävä sammutusveden saanti.
Hankkeen tässä vaiheessa ei ole muuta lausuttavaa.
Päätöksen perustelut
Yhteissairaalan toimintoja tukipalveluineen ja logistiikkatiloineen on
alueelle tavoitteena sijoittaa yhteensä noin 125 000 k-m2, joista olemassa oleviin, säilytettäviksi aiottuihin sairaalarakennuksiin voidaan
mahdollisesti sijoittaa noin 25 000 k-m2. Laajamittaisen uudisrakentamisen
mahdollistamiseksi selvitetään 1970–80-luvulla rakennetun sairaalarakennuksen,
päiväkodin ja asuin talojen purkamista ja toimintojen siirtämistä.
Kerrosalan määrä tarkentuu mm. alueelle laadittavan viitesuunnitelman
myötä.
Arkkitehtonisesti, kaupunkikuvallisesti ja/tai historiallisesti arvokkaat rakennukset suojellaan.
Sairaala-aluetta palvelemaan rakennetaan mahdollisesti maanalainen
pysäköintilaitos. Alueen asiakas-,
pysäköinti- ja huoltoliikenteen ohjaamista Nordenskiöldinkadulta Auroranportin liittymästä uuden maanalaisen tunneliyhteyden kautta tutkitaan. Ajoliittymät Lääkärinkadulta ja Neurotalon kohdalta säilyvät.
Laakson ja Meilahden sairaala-alueet on tarkoitus yhdistää toisiinsa
tunnelilla. Yhdystunneli on linjattu alustavasti pääasiassa katuverkon
alle.
Lisätiedot
Markku Holopainen, palomestari, puhelin: 310 30224
markku.holopainen(a)hel.fi
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§ 14
Ruskeasuon Huopalahdenportin asemakaavan muuttaminen (nro
12591)
HEL 2013-013706 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16. kaupunginosan (Ruskeasuo, Pikku
Huopalahti, Vanha Ruskeasuo) korttelin 16742 tonttien 2, 7 ja 8, katu-,
puisto- ja suojaviheralueiden asemakaavan muutoksen 19.11.2019
päivätyn ja 8.9.2020 muutetun piirustuksen nro 12591 (muodostuvat
uudet korttelit 16749–16754) mukaisena ja asemakaavaselostuksesta
ilmenevin perustein.
Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat kaksi toivomuspontta:
1

Hyväksyessään kaavan kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän voisiko rakentamisen yhteydessä alueelle toteuttaa ensimmäisen maailmansodan linnoitteista kertovan informaatiotaulun.
(Sami Muttilainen)

2

Hyväksyessään Huopalahdenportin asemakaavan
kaupunginvaltuusto edellyttää tutkittavan mahdollisuutta säästää mahdollisimman paljon nykyistä
vaahteravaltaista puustoa tulevan Kurjenmiekanpuiston alueella Mannerheimintien ja Vihdintien
kulmassa. (Elina Kauppila)

Käsittely
Palautusehdotuksen käsittely
Valtuutettu Laura Korpinen ehdotti valtuutettu Pirkko RuohonenLernerin kannattamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi seuraavin perusteluin:
Asuntorakentaminen ulottuu liian lähelle raskaasti liikennöityä valtaväylän risteystä, osa rakennuksista on tarpeettoman korkeita ympäristön
muihin rakennuksiin nähden, eikä autojen pysäköintitarpeita ole riittävässä määrin huomioitu. Ottaen huomioon suunniteltu iso asukasmäärä palvelut eivät alueella lisäänny vaan ne heikkenevät.
1 äänestys
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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

1/2022

79 (239)

Asia/14
19.01.2022

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI
JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Valtuutettu Laura Korpisen palautusehdotus
Jaa-äänet: 81
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto,
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet,
Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund,
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Timo Harakka, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika
Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael
Jungner, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Elina Kauppila, Otso Kivekäs,
Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Sini Korpinen,
Minna Lindgren, Ajak Majok, Teija Makkonen, Petra Malin, Otto Meri,
Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna,
Kimmo Niemelä, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia NygårdPeltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen,
Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen,
Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava,
Nasima Razmyar, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita
Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina
Suomalainen, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Erkki Tuomioja, Elina Valtonen,
Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen,
Ozan Yanar
Ei-äänet: 2
Laura Korpinen, Pirkko Ruohonen-Lerner
Poissa: 2
Harry Bogomoloff, Shawn Huff
Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.
Selonteko
Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kaksi toivomuspontta.
Valtuutettu Sami Muttilainen ehdotti valtuutettu Björn Månssonin kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
Hyväksyessään kaavan kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän voisiko rakentamisen yhteydessä alueelle toteuttaa ensimmäisen maailmansodan linnoitteista kertovan informaatiotaulun.
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Valtuutettu Elina Kauppila ehdotti valtuutettu Laura Korpisen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
Hyväksyessään Huopalahdenportin asemakaavan kaupunginvaltuusto edellyttää tutkittavan mahdollisuutta säästää mahdollisimman paljon nykyistä vaahteravaltaista puustoa tulevan
Kurjenmiekanpuiston alueella Mannerheimintien ja Vihdintien
kulmassa.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Äänestysjärjestys
Toivomusponsista äänestettiin erikseen.
Äänestykset
2 äänestys
Valtuutettu Sami Muttilaisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus
EI
JAA-ehdotus: Valtuutettu Sami Muttilaisen ehdottama toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 82
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto,
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet,
Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund,
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Timo Harakka, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika
Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Elina Kauppila,
Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Pia Kopra,
Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Teija Makkonen, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva,
Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia
Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Mika
Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto
Rautava, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman,
Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni
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Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Pilvi
Torsti, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar
Tyhjä: 1
Seija Muurinen
Poissa: 2
Harry Bogomoloff, Elina Valtonen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Sami Muttilaisen ehdottaman
toivomusponnen.
3 äänestys
Valtuutettu Elina Kauppilan ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus
EI
JAA-ehdotus: Valtuutettu Elina Kauppilan ehdottaman toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 79
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto,
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet,
Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi
Halla-aho, Timo Harakka, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn
Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner,
Atte Kaleva, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe,
Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minna
Lindgren, Ajak Majok, Teija Makkonen, Petra Malin, Otto Meri, Sami
Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo,
Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi
Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas
Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner,
Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel
Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Ilkka
Taipale, Pilvi Torsti, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä,
Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar
Tyhjä: 4
Nora Grotenfelt, Arja Karhuvaara, Seija Muurinen, Mikko Paunio
Poissa: 2
Harry Bogomoloff, Elina Valtonen
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Elina Kauppilan ehdottaman
toivomusponnen.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6

Asemakaavan muutoksen nro 12591 kartta, päivätty 19.11.2019, muutettu 8.9.2020, korjattu 18.9.2020
Asemakaavan muutoksen nro 12591 selostus, päivätty 19.11.2019,
muutettu 8.9.2020, korjattu 18.9.2020
Vuorovaikutusraportti 8.3.2016, täydennetty 19.11.2019 ja 8.9.2020
Päätöshistoria
Liikennesuunnitelma (piir.nro 7013) / 8.9.2020
Havainnekuva

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Otteet
Ote
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä
Kaavamuutoksen hakijat
Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes),
Helsinki
Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus
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Otteen liitteet
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan,
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan,
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
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Kymp/Taloudentuki

Liite 3
Liite 4
Esitysteksti

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaavaratkaisun keskeinen sisältö
Asemakaavan muutos koskee Pikku Huopalahden pohjoisosassa sijaitsevaa Helsingin yliopiston kampusaluetta sekä katu- ja puistoalueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa yliopiston hammasklinikan ja oikeuslääketieteen laitoksen purkamisen ja Huopalahdenportin uuden asuinalueen rakentamisen.
Tavoitteena on toteuttaa uusi, monipuolinen ja urbaani asuinalue Mannerheimintien varteen, joka tukeutuu nykyisiin, hyviin joukkoliikenneyhteyksiin.
Uutta asuntokerrosalaa on 101 850 k-m2. Toimitilakerrosalaa on 7 100
k-m2, josta 2 500 k-m2 saa käyttää päivittäistavarakaupan rakentamiseen. Alueelle saa rakentaa päiväkodin noin 140 lapselle (1 400 k-m2).
AK-, AL- ja YL-kortteleiden keskimääräinen korttelitehokkuus on noin
e=2,86. Asukasmäärän lisäys on noin 2 500.
Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro
7013), jonka mukaan asuinalueen liikennettä varten rakennetaan uusi
katuyhteys alueen läpi Mannerheimintieltä Kytösuontien kautta Korppaanmäentielle.
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Mannerheimintien pohjoispää muuttuu tiiviiksi rakennetuksi kaupunkibulevardiksi Vihdintielle asti. Uusi kantakaupunkimainen asuinalue vaikuttaa
myönteisesti kaupunkikuvaan ja tuo lisää asukkaita ja palveluita Pikku
Huopalahden pohjoisosaan.
Päätökset kaavaratkaisun pohjana
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että kaupunkia tiivistetään bulevardimaisen Mannerheimintien varrella. Huopalahdenportin alueelle suunnitellaan monipuolista ja
urbaania uutta kaupunginosaa, joka täydentää nykyistä Pikku Huopalahtea ja tuo uusia palveluita alueelle. Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on kantakaupunkialuetta merkinnällä C2. Kaavaratkaisu
yleiskaavan 2016 mukainen.
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Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Helsingin yliopiston hammasklinikka ja oikeuslääketieteen laitos sekä
niihin liittyvät pysäköintialueet sijaitsevat nykyisellä ns. Ruskeasuon
kampuksella. Suunnittelualueen rakentamattomat osat ovat pääosin
luonnonmukaisia ja puustoisia. Suunnittelualue rajautuu Pikku Huopalahden asuinalueeseen sekä Mannerheimintien ja Vihdintien vilkasliikenteisiin väyliin. Mannerheimintien itäpuolella on korkeiden toimisto- ja
hotellirakennusten rivistö. Kytösuontie on päättyvä katu, joka palvelee
yliopiston työntekijöitä ja asiakkaita sekä Pikku Huopalahden pohjoisosan nykyisiä asukkaita. Suunnittelualueen luoteiskulma liittyy Puutarhurinlehdon puistoalueeseen, jonka poikki kulkee Pikku Huopalahteen
laskeva Haaganpuro, aiemmalta nimeltään Mätäpuro.
Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1987, jossa valtaosa muutosalueesta on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta
(YO). Pienillä osa-alueilla on voimassa neljä asemakaavaa vuosilta
1937, 1942, 1971 ja 1999.
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy ja Suomen valtio/Senaatti-kiinteistöt
omistavat tontin 16742/2. Puisto- ja katualueet, Kytösuontien varrella
olevat LPA-tontit sekä suojaviheralue ovat Helsingin kaupungin omistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.
Kaavaratkaisun kustannukset
Kaavaratkaisun toteuttamisesta on arvioitu aiheutuvan kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa seuraavasti:
Katualueet
Puistoalueet
Maaperän kunnostus
Julkiset rakennukset
Yhteensä

4,5 milj. euroa
4 milj. euroa
1,5 milj. euroa
6 milj. euroa
16 milj. euroa

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa ja siitä koituu maanomistajille
merkittävää hyötyä. Kaupunki saa yksityisessä omistuksessa olevien
tonttien osalta maankäyttökorvauksia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajien kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.
Kaupunginhallitus on osaltaan hyväksynyt aluetta koskevat maankäyttö- ja kiinteistökaupan esisopimukset 8.11.2021 (§:t 826 ja 827) ja sopimukset on allekirjoitettu.
Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo
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Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 26.11.2019 – 2.1.2020.
Kaavaehdotuksesta tehtiin 6 muistutusta.
Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat kaupunkikuvaan ja
katunäkymiin, 1. maailmansodan linnoituslaitteiden jäänteisiin, lähialueen historiaan, alueen luontoarvoihin, puistoalueisiin, Kytösuontien
kunnostukseen, liikenteeseen ja vieraspysäköintiin sekä työmaanaikaisiin haittoihin.
Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Museovirasto
 Tukes
Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat kaava-alueen lähellä
sijaitsevaan Helen Oy:n huippu- ja varalämpökeskuksen toimintaan ja
mahdollisiin vaaratilanteisiin tulipalon sattuessa, vesi-ja viemärijohtojen
johtokujaan, vesihuoltolinjojen huomioon ottamiseen alueen suunnittelussa ja toteutuksessa, johtosiirtojen kustannuksiin, korkean rakentamisen maisemallisiin vaikutuksiin sekä muutosalueella sijaitseviin linnoituslaitteiden jäänteisiin.
Helen Oy:llä, Helen Sähköverkko Oy:llä, Helsingin Seudun liikennekuntayhtymällä (HSL), kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla ei ollut lausuttavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.
Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta
saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet
niissä esitettyihin huomautuksiin.
Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.
Asemakaavan nähtävilläolon jälkeen kaupunki jatkoi neuvotteluita Kytösuontien alueelta poistuvista LPA-alueista Kytösuon Pysäköinti Oy:n
kanssa. Kaupunki omistaa kaavamuutosalueen vieressä olevan asemakaavan nro 9090 nykyiset LPA-alueet. Kaupunki on vuokrannut
LPA-alueet Kytösuontien Pysäköinti Oy:lle, joka hallinnoi LPA-alueita ja
vuokraa autopaikkoja alueen taloyhtiöille. Kytösuontien ja sen varrella
olevien LPA-alueiden muutosten vuoksi asemakaava-alueen nro 9090
velvoitepaikkoja jää uupumaan n. 30 kpl. Kaavaehdotusta on nähtävillä
olon jälkeen muutettu siten, että LPA-tontille 16754/2 on mahdollista
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rakentaa 2-tasoinen pysäköintilaitos, johon puuttuvat autopaikat saa sijoittaa.
Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin
julkisen nähtävilläolon jälkeen LPA-alueen muutoksen lisäksi muita vähäisiä muutoksia. Kaikki tehdyt muutokset on esitetty yksityiskohtaisesti
kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen.
Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu
asianomaisten tahojen kanssa. Lisäksi kaavakarttaan ja selostukseen
on tehty hallintolain (434/2003) 51 §:n nojalla oikaisunluonteinen korjaus 18.9.2020.
Tarkemmat perustelut
Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä
olevasta asemakaavaselostuksesta.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
1

3
4
5
6

Asemakaavan muutoksen nro 12591 kartta, päivätty 19.11.2019, muutettu 8.9.2020, korjattu 18.9.2020
Asemakaavan muutoksen nro 12591 selostus, päivätty 19.11.2019,
muutettu 8.9.2020, korjattu 18.9.2020
Vuorovaikutusraportti 8.3.2016, täydennetty 19.11.2019 ja 8.9.2020
Päätöshistoria
Liikennesuunnitelma (piir.nro 7013) / 8.9.2020
Havainnekuva

1
2
3
4
5
6
7
8

Sijaintikartta
Ilmakuva
Muistutukset
Tehdyt muutokset
Viitesuunnitelma
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy ym. asemakaavan muutoshakemus
Maankäyttösopimus Senaattikiinteistöt Oy (ak 12591)
Maankäyttösopimus Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy (ak 12591)

2

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
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Otteet
Ote
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä
Kaavamuutoksen hakijat
Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes),
Helsinki
Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus

Kymp/Taloudentuki

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

Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Asemakaavoitus

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 913
HEL 2013-013706 T 10 03 03

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

1/2022

88 (239)

Asia/14
19.01.2022

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 16. kaupunginosan (Ruskeasuo, Pikku
Huopalahti, Vanha Ruskeasuo) korttelin 16742 tonttien 2, 7 ja 8, katu-,
puisto- ja suojaviheralueiden asemakaavan muutoksen 19.11.2019
päivätyn ja 8.9.2020 muutetun piirustuksen nro 12591 (muodostuvat
uudet korttelit 16749–16754) mukaisena ja asemakaavaselostuksesta
ilmenevin perustein.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 08.09.2020 § 472
HEL 2013-013706 T 10 03 03

Hankenumero 4163_1, 4163_3

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
 19.11.2019 päivätyn ja 8.9.2020 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12591 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 16. kaupunginosan (Ruskeasuo, Pikku Huopalahti, Vanha Ruskeasuo) korttelin 16742 tontteja 2, 7 ja 8, katu-, puisto- ja suojaviheralueita, (muodostuvat uudet korttelit 16749–16754).
Lisäksi lautakunta päätti
 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
Käsittely
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08.09.2020 Ehdotuksen mukaan
Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Marina Fogdell ja yksikön päällikkö Tuomas Eskola. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Esteelliset: Noora Laak (hallintolain 28.1 § kohta 7)
19.11.2019 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Marina Fogdell, arkkitehti (asemakaavoitus), puhelin: 310 64271
marina.fogdell(a)hel.fi
Silja Hurskainen, projektipäällikkö (liikenne- ja katusuunnittelu), puhelin: 310 38939
silja.hurskainen(a)hel.fi
Aino Leskinen, maisema-arkkitehti (maisemasuunnittelu), puhelin: 310 20825
aino.leskinen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri (teknistaloudelliset asiat ), puhelin: 310 37094
jarkko.nyman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 20.09.2019 § 53
HEL 2013-013706 T 10 03 03

Päätös
Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12591 pohjakartan
kaupunginosissa 16 Ruskeasuo, 29 Haaga. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.
Päätöksen perustelut
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:
Asemakaavan numero: 12591
Kaupunginosat: 16 Ruskeasuo, 29 Haaga
Kartoituksen työnumero: 13/2019
Pohjakartta valmistunut: 25.3.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n
asettamat vaatimukset.
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Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot
-yksikön päällikölle.
Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911
merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883
timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 13.02.2019 § 13
HEL 2013-013706 T 10 03 03

Arkkitehti Marina Fogdell esitteli asiaa.
Nimistötoimikunta on käsitellyt alueen nimistöä viimeksi 18.11.2015.
Nimistötoimikunta päätti esittää, että suunnittelualueesta voidaan käyttää nimeä

Huopalahdenportti–Hoplaxporten
(suunnittelualue)
Perustelu: Liitynnäinen, Pikku Huopalahden (Lillhoplax) osa-alueen ja
Pikku Huopalahden (Lilla Hoplaxviken) merenlahden mukaan. Jo 1400luvun kirjallisista lähteistä tunnetun Huopalahti-nimen alkuperäinen
muoto lienee ollut Haapalaksi eli Haapalahti.

Lisäksi nimistötoimikunta päätti esittää, että nimistötoimikunnan
18.11.2015 esittämän nimen Kurjenmiekanportti–Svärdsliljeporten tilalle valitaan suunnitteluratkaisusta riippuen jompikumpi seuraavista nimistä:
Kurjenmiekanaukio–Svärdsliljeplatsen
(aukio)
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Perustelu: Haaganpuron rantamilla esiintyvän kurjenmiekan eli keltakurjenmiekan (Iris pseudacorus) mukaan.
tai
Kurjenmiekanpuisto–Svärdsliljeparken
(puisto)
Perustelu: Haaganpuron rantamilla esiintyvän kurjenmiekan eli keltakurjenmiekan (Iris pseudacorus) mukaan.
Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386
johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.03.2016 § 82
HEL 2013-013706 T 10 03 03

Ksv 4163_1, karttaruudut 676494 ja 677494

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä 8.3.2016 päivätyn Pikku Huopalahden pohjoisosan asemakaavan muutosluonnoksen laadittavan asemakaavan muutosehdotuksen pohjaksi.
 Asemakaavan muutosluonnos koskee 16. kaupungin-osan (Ruskeasuo) korttelin 16742 tontteja 2, 7 ja 8 sekä siihen liittyviä katu-,
puisto- ja suojaviheralueita (muodostuvat uudet korttelit 16749,
16750, 16751, 16752, 16753 ja 16754).
Samalla lautakunta päätti antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin.
Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot
Anu Kuutti, projektipäällikkö, puhelin: 310 37154
anu.kuutti(a)hel.fi
Leena Paavilainen, arkkitehti, puhelin: 310 64424
leena.paavilainen(a)hel.fi
Tuomas Eskola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37285
tuomas.eskola(a)hel.fi
Inga Valjakka, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37087
inga.valjakka(a)hel.fi
Jarkko Nyman, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094
jarkko.nyman(a)hel.fi
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Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37458
niina.strengell(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 18.11.2015 § 49
HEL 2013-013706 T 10 03 03

Nimistötoimikunta keskusteli edelleen Pikku Huopalahden pohjoisosan
nimistöstä ja päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:
Askaistenpolku–Villnässtigen (jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (Varsinais-Suomen paikannimet); käytössä olevaa nimeä jatketaan uudelle kaava-alueelle;
Haaganpuronlehto–Hagabäckslunden (viheralue)
Perustelu: Liitynnäinen, Haaganpuron mukaan;
Haaganpuronpolku–Hagabäcksstigen (jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Liitynnäinen, Haaganpuron mukaan;
Halikonkuja–Halikkogränden (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (Varsinais-Suomen paikannimet);
Kaarinankatu–S:t Karinsgatan (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (Varsinais-Suomen paikannimet);
Kaarinantori–S:t Karinstorget (tori)
Perustelu: Ryhmänimi (Varsinais-Suomen paikannimet), liitynnäinen,
Kaarinankadun mukaan;
Kurjenmiekankuja–Svärdsliljegränden (katu)
Perustelu: Liitynnäinen, Kurjenmiekanportin mukaan;
Kurjenmiekanportti–Svärdsliljeporten (aukio)
Perustelu: Haaganpuron rantamilla esiintyvän kurjenmiekan eli keltakurjenmiekan (Iris pseudacorus) mukaan;
Perttelinpolku–S:t Bertilsstigen (jalankulkuyhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (Varsinais-Suomen paikannimet), liitynnäinen,
Perttelinpuiston mukaan;
Perttelinpuisto–S:t Bertilsparken (puisto)
Perustelu: Ryhmänimi (Varsinais-Suomen paikannimet);
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ja
Punamäenlehto–Rödbackalunden (puisto)
Perustelu: Liitynnäinen, Punamäenpolun ja Punamäenrinteen mukaan
ja vanhan huvila-alueen nimen Punamäki–Rödbacka mukaan.
Nimistötoimikunta on esittänyt Mätäpuron (Rutibäcken) nimen muuttamista Haaganpuroksi (Hagabäcken) 8.6.2011. Nimenmuutosesitys
koskee Oulunkylän, Haagan ja Ruskeasuon kaupunginosissa kulkevaa
Mätäpuron uomaa. Nimistötoimikunta esittää asemakaavaosastolle, että Pikku Huopalahden pohjoisosan asemakaavoituksen yhteydessä
nimi Haaganpuro–Hagabäcken merkitään asemakaavaan Mätäpuron
nimen tilalle, ja lisäksi pyritään selvittämään mahdollisuutta, että Haaganpuron nimi tulisi käyttöön koko uoman nimenä Helsingin kaupungin
virallisilla kartoilla.
14.10.2015 Pöydälle
16.09.2015 Pöydälle
19.08.2015 Pöydälle
Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386
johanna.lehtonen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 25.6.2015
HEL 2013-013706 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Pikku
Huopalahden pohjoisosan asemakaavaluonnoksesta 26.6.2015 mennessä.
Pikku Huopalahden pohjoisosaa suunnitellaan muutettavaksi pääasiassa asumiskäyttöön. Nykyiset rakennukset puretaan ja tilalle suunnitellaan uusia asuinkerrostaloja. Rakennusten kivijalkaan halutaan
myös tiloja alueelle sopiville palveluille ja liiketoiminnalle. Kaavaluonnoksen mukaan uusia asukkaita tulisi alueelle noin 2000.
Istutettavien puiden ja puurivien tulee olla ohjeellisia ja sijainniltaan likimääräisiä.
Kaava-alueelle tulee uusi katu, katuliittymä Mannerheimintieltä sekä
pyöräily- ja jalankulkuväyliä. Lisäksi on odotettavissa yleisten alueiden
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(VP, LPA, aukiot ja puistot) hoito- ja ylläpitokustannuksia. Muilta osin
hanke vastaa tarvittavista kustannuksista.
Rakennusviraston yhteyshenkilöt kaavayhteistyössä ovat lisätiedonantajat.
10.12.2013 Lausunto annettu
Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857
jere.saarikko(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939
silja.hurskainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 27.5.2015
HEL 2013-013706 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 7.5.2015

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa
Ruskeasuon (16.KO) Pikku-Huopalahden pohjoisosan asemakaavaluonnoksesta. Kaupunginmuseo lausuu asiasta kulttuuriympäristön
vaalimisen näkökulmasta.
Pikku Huopalahden pohjoisosaa suunnitellaan muutettavaksi pääasiassa asumiskäyttöön. Nykyiset rakennukset, oikeuslääketieteen laitos ja hammaslääketieteen laitos, puretaan ja tilalle suunnitellaan uusia
asuinkerrostaloja. Rakennushistoriallisen selvityksen ja rakennuksien
käyttötarkoituksien muutoksen selvittämisen jälkeen Museoviraston
25.9.2014 antaman lausunnon mukaan purkamiselle ei ole estettä.
Kaavaluonnoksessa rakentamisen tehokkuutta ja tiiviyttä lisätään. Uusia asukkaita tulisi alueelle noin 2 000. Uutta asuinrakentamista on
suunnitteilla noin 100 000 kerrosalaneliömetriä (km²). Lisäksi erilaisille
palveluille ja liiketoiminnalle varataan noin 8 000 km². Alueelle kaavaillaan lisäksi päivittäistavarakauppaa, pieniä kivijalkaliikkeitä ja päiväkotia.
Alueen maanomistajat teettivät yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston
kanssa kolme erillistä maankäytön suunnitelmaa kolmella eri arkkitehtitoimistolla. Lisäksi tarkasteluun otettiin Urban Helsinki ryhmän itsenäisesti tuottama ehdotus. Asemakaavaluonnoksen ja keskustelun pohjaksi laadittua viitesuunnitelmaa on kehitetty pääosin Serum Arkkitehtien ehdotuksen pohjalta. Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan ehdotuksen mielenkiintoisen ja muuntelukelpoisen rakenteen lisäksi syy vaPostiosoite
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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

1/2022

95 (239)

Asia/14
19.01.2022

lintaan oli mm. suurina säilyvät korttelipihat sekä maastonmuotoja hyödyntävä ehdotus, joka antaa mahdollisuudet säilyttää jossain määrin
olemassa olevaa ympäristöä.
Kaavamuutosalueella sijaitsee muinaismuistolain (295/1963) suojelema
ensimmäisen maailmansodan aikaisen Helsingin maalinnoituksen rakentamisen alkuvaiheen vuoteen 1914 sijoittuva tukikohta (tukikohta
1914/19, Ruskeasuo). Se muodostuu kolmesta maasta, kivestä ja hiekasta tehdyistä vallista eri puolilla aluetta ja tielinjasta alueen eteläosassa. Museovirasto tarkkuusinventoi linnoitteet kesällä 2014 maanomistajien toimeksiannosta.
Kaavaluonnoksen perusteella mahdollisuudet linnoituslaitteiden säilyttämisille ovat melko vähäiset. 7.5.2015 pidetyssä Museoviraston, kaupunginmuseon, kaupunkisuunnitteluviraston ja maanomistajan edustajan Saraco Oy välisessä kokouksessa Museoviraston edustajat ilmoittivat että muinaisjäännösten poistaminen on mahdollista riittävien tutkimusten jälkeen. Tutkimukset on tehtävä mahdollisimman pian ennen
kaavaehdotuksen laatimista. Mahdollisuuksien puitteissa kaupunkisuunnitteluvirasto tutkii tiettyjen osien säilyttämistä ja niiden esilletuomista raivauksin ja opastein. Kyseiset säilyvät rakenteet tulee merkitä
asemakaavaan sm -merkinnöin ja tuhoutuvilta rakenteiden osilta Museovirasto poistaa muinaisjäännöksen rauhoituksen, jonka jälkeen niihin kajoaminen on mahdollista.
Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettava asemakaavaluonnoksesta.
Lisätiedot
Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552
markku.heikkinen(a)hel.fi

Opetusvirasto 8.1.2014
HEL 2013-013706 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta
Mannerheimintien ja Vihdintien kulmaukseen Pikku-Huopalahden pohjoisosaan. 5,5 hehtaarin tontilla olevat Helsingin yliopiston hammaslääketieteenlaitoksen ja oikeuslääketieteenlaitoksen rakennukset on tarkoitus purkaa ja alue rakentaa kokonaan uudelleen mahdollisuuksien
mukaan asuinkäyttöön.
Uusia asukkaita tulee arviolta 1500-2500.

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

1/2022

96 (239)

Asia/14
19.01.2022

Alue kuuluu Pikku-Huopalahden ala-asteen ja Meilahden yläasteen oppilaaksiottoalueisiin. Reijolan alueella oppilasennuste on kasvava. Alueella on jo nähtävissä tilanahtautta.
Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan ksv ja tarvittaessa muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteuttamisen vaikutuksia mm. kaupunkikuvaan,
liikenteen toimivuuteen, palvelurakenteeseen ja toimitilatarjontaan kaavan valmistelun yhteydessä.
Opetusvirasto toteaa, että kaavan valmistelun yhteydessä on varmistettava yhdessä opetustoimen kanssa opetustilojen riittävyys alueella.
Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291
kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveysvirasto 10.12.2013
HEL 2013-013706 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta
Mannerheimintien ja Vihdintien kulmaukseen Pikku Huopalahden pohjoisosaan. 5,5 hehtaarin tontilla olevat yliopiston rakennukset on tarkoitus purkaa. Tilalle suunnitellaan asuinkerrostaloja sekä Vihdintien ja
Mannerheimintien varteen todennäköisesti toimisto- ja liiketilaa.
Mielipiteet suunnittelu lähtökohdista on pyydetty toimittamaan viimeistään 16.12.2013.
Kiinteistön omistajien - Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy ja Suomen valtio edustajanaan Senaattikiinteistöt - mukaan yliopistokäyttö kiinteistössä on päättymässä vuonna 2017. Helsingin Yliopiston oikeuslääketieteen ja hammaslääketieteen klinikoiden käyttöön rakennetuille rakennuksille ei ole tiedossa soveltuvaa muuta käyttö, ja klinikkarakennukset
on tarkoitus purkaa.
Lausuntonaan sosiaali- ja terveysvirasto esittää seuraavaa.
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastolla on kiinteistössä seuraavia toimintoja: Ruskeasuon hammashoitola, Mannerheimintien
hammashoitola, Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen suun erikoishoidon yksikkö sekä Helsingin kaupungin yliopistohammasklinikka.
Sosiaali- ja terveysvirasto edellyttää, että kaavamuutoksen aikataulusta
tiedotetaan säännöllisesti, jotta virasto voi suunnitella kiinteistössä siPostiosoite
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jaitsevien toimintojensa sijoittamista muualle riittävän ajoissa ennen rakennusten purkamista.
Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256
pirjo.sipilainen(a)hel.fi
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§ 15
Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite merellisen tapahtumakeskuksen perustamisesta Helsinkiin
HEL 2021-005589 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Minttu Perttula, projektipäällikkö, puhelin: 310 36171
minttu.perttula(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Mauri Venemies ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin ranta-alueelle, helposti saavutettavaan sijaintipaikkaan rakennetaan tapahtumille soveltuva alue, jossa voisi järjestää erilaisia merellisiä tapahtumia kuten lasten kalastustapahtumia, melontatapahtumia sekä aikuisten kalastus- tai onkikilpailuja. Tapahtumapaikalle tulisi rakentaa myös tapahtumien edellyttämää infrastruktuuria,
kuten laitureita, sähkönsaantimahdollisuus, vesipiste ja kalojen käsittelypaikka.
Helsingin merellisessä strategiassa todetaan, että Helsingin kaupunki
edistää merellisiä tapahtumia. Helsingin merellisessä strategiassa on
mainittu Helsinki Biennaali sekä venekerhojen kanssa tehtävä yhteistyö. Ensimmäinen Helsinki Biennaali toteutui kesällä 2021 Vallisaaressa sekä mantereella, keräten lähes parisataatuhatta osallistujaa. Helsingin kaupunginstrategia 2021-2025 linjaa, että Biennaali järjestetään
myös vuosina 2023 ja 2025. Helsingin kaupunki tulee myös isännöimään vuoden 2024 Tall Ship Race tapahtumaa. Näiden edellä mainittujen tapahtumien lisäksi Helsingin rantareitillä ja sen lähiranta-alueilla
on paljon tapahtumallisuutta, jota tuottavat Helsingin kaupungin ohella
erilaiset järjestöt, yrittäjät ja asukkaat. Helsingin tapahtumallisuuden
lähtökohtana on se, että Helsinki rakentuu yhteisölliselle kulttuurille eri
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kaupunginosissa ja tapahtumat ovat merkittävässä roolissa kaupungin
elinvoimaisuuden, eläväisyyden, yllätyksellisyyden vetovoimaisuuden
rakentamisessa.
Helsingin poikkeuksellisen pitkä ja toimiva rantaviiva on jo nyt erittäin
ahkerassa tapahtumakäytössä niin ammattimaisesti järjestettyjen tapahtumien ja tapahtumapaikkojen kautta kuin kaupunkilaisten yhteisöllisen toiminnan kautta. Tapahtumallisuuden näkökulmasta olisi paras
tutkia jo olemassa olevia paikkoja ja yhdistää tämänkaltainen tapahtumatoiminta niihin.
Osana Helsingin merellistä strategiaa on kartoitettu potentiaalisia uusia
palveluiden paikkoja koko rantareitin varrelta. Kartoitus vastaa tarpeeseen tuottaa selkeää tietoa kaupungin ranta-alueilla toimimisesta kiinnostuneille ja helpottaa erilaisten toimintojen suunnittelua. Työ on julkaistu Helsingin karttapalvelussa ja siinä kuvataan kunkin paikan olemassa oleva ja suunniteltu infra, mahdolliset toiminnot, saavutettavuus
sekä mm. laiturirakenteet.
Kalastustapahtumiin liittyen on mahdollista tiivistää yhteistyötä urheilukalastajakerhojen kanssa, mm. Vuosaaressa toimii aktiivinen urheilukalastusseura Helsingin kaupungilta vuokratulla alueella. Kauppatorin
vuosittaiset Silakkamarkkinat tuovat kalastuskulttuuria suoraan kaupungin ytimeen ja Silakkamarkkinat ovat viime vuosina vahvasti painottaneet kalatuotteiden myynnin ohella Itämeren suojeluun ja siihen osallistumiseen liittyvää tapahtumallisuutta.
Melontaharrastuksen edistämisessä yhteistä ideointia on tehty Melonta- ja soutuliiton, melontaseurojen ja melontamahdollisuuksia tarjoavien
yrittäjien kanssa. Selvityksessä on muun muassa vesiurheiluvälineistön
vuokrauspisteiden verkoston muodostaminen Helsinkiin. Melontamahdollisuuksien tarjoamisessa isossa roolissa on kuitenkin välineistön turvallisen käytön varmistaminen ja tähän parasta ammattitaitoa löytyy
alan yrittäjiltä sekä järjestöiltä ja seuroilta.
Helsingin ranta-alueisiin kohdistuu nykyhetkellä ja tulevaisuudessa paljon erilaisia käyttöpaineita, jonka vuoksi ranta-alueella on vain vähän
sellaisia alueita, joihin voisi suunnitella ja sijoittaa kokonaan uusia toimintoja. Näin ollen yleisten alueiden monikäyttöisyys ja olemassa olevien tapahtumapaikkojen hyödyntämisen mahdollistaminen esimerkiksi
sähkön- ja vedensaannin varmistamalla on tärkeää.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
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Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Minttu Perttula, projektipäällikkö, puhelin: 310 36171
minttu.perttula(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 918
HEL 2021-005589 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Minttu Perttula, projektipäällikkö, puhelin: 310 36171
minttu.perttula(a)hel.fi
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§ 16
Valtuutettu Pauliina Saareksen aloite kansallisen lapsistrategian
käyttöönotosta Helsingissä
HEL 2021-006774 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525
stina.hognabba(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuustoaloite 02.06.2021 Saares Pauliina Kansallinen lapsistrategia
käyttöön Helsingissä

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Pauliina Saares ja 21 muuta allekirjoittajaa esittävät aloitteessaan, että Helsinki varmistaa kansallisen lapsistrategian toteutumisen rakentamalla sen toimeenpanoon ja seurantaan suunnitelman, jonka avulla strategian tavoitteet huomioidaan kaikessa kaupungin toiminnassa.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Kansallinen lapsistrategia julkaistiin 23.2.2021, ja se koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Strategialla halutaan luoda aidosti lapsi- ja perhemyönteinen, lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi. Lapsen oikeudet ja asema
vakiinnutetaan siten, että lapset huomioidaan johdonmukaisesti kaikessa poliittisessa ja tosiasiallisessa toiminnassa muiden yhteiskunnan jäsenten rinnalla ja että lapset saavat tietoa heille kuuluvista oikeuksista.
Haavoittuvassa asemassa olevien lasten asema turvataan ja heidän
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tarpeensa tunnistetaan paremmin. Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma julkaistiin 7.10.2021. Toimenpide-ehdotuksissa
on keskitytty toimenpiteisiin, jotka täydentävät käynnissä olevaa toimintaa ja ovat omiaan vahvistamaan rakenteita ja tietopohjaa pitkäjänteiselle ja suunnitelmalliselle lapsi- ja perhepolitiikalle. Kansallisen lapsistrategiatyön jatkuvuus varmistetaan perustamalla kansallinen lapsistrategiayksikkö.
Helsinki on keväällä 2021 hyväksytty mukaan Suomen Unicef ry:n Lapsiystävällinen kunta -malliin. Malli on kunnille tarkoitettu työväline, joka
auttaa ymmärtämään ja toteuttamaan lapsen oikeuksia kunnan arjessa
ja päätöksenteossa. Suomen Unicef ry:n Lapsiystävällinen kunta -malli
on väline lapsen oikeuksien mahdollisimman täysimääräiseen toteuttamiseen kunnassa ja kunnan jokaisen lapsen arjessa. Erityishuomiota
kiinnitetään heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeuksien toteutumiseen. Suomen Unicef ry:lla on YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen kirjattu erityinen rooli toimia sopimuksen täytäntöönpanon asiantuntijana ja arvioijana. Lapsiystävällisen Kunta -mallin toteutuksessa
noudatetaan kansallista lapsistrategiaa sekä huomioidaan lasten oikeuksien eri näkökulmia. Helsingin kehittämistyössä on lisätty osaamista lasten oikeuksista sekä lapsistrategian sisällöistä ja käynnistetty nykytilan selvitys lasten oikeuksien toteutumisesta eri palveluissa. Kansallinen lapsistrategia toimii yhtenä ohjaavana asiakirjana, kun Helsinki
valitsee kehittämistehtävänsä yhteistyössä Suomen Unicef ry:n kanssa.
Helsingissä on käynnistetty lastensuojelulain 12 § mukainen lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelutyö osana hyvinvoinnin ja
terveyden edistämistä. Tämä suunnitelma liitetään osaksi keväällä
2022 valmistuvaa kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa. Helsingissä vahvistetaan myös lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallisuuteen ja vaikuttamiseen osana kaupungin vuorovaikutustyötä. Kansalliset suositukset, kuten lapsistrategia huomioidaan valmistelussa ja toimeenpanossa.
Lisäksi kansallisen lapsistrategian sisältö huomioidaan palvelujen kehittämisessä. Esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveyden palveluketjutyössä kansallisen lapsistrategian sisältöjä on huomioitu laajasti.
Valtioneuvoston periaatepäätös ja toimeenpanosuunnitelma hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä vuoteen 2030 sisältää
lukuisia toimenpidesuosituksia lasten ja nuorten osalta. Nämä ovat linjassa kansallisen lapsistrategian kanssa. Periaatepäätöstä huomioidaan laajasti valtuustokauden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
työssä sekä hyvinvointisuunnitelman valmistelussa.
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Yllä mainituilla tavoilla Helsinki toteuttaa ja huomioi kansallisen lapsistrategian sekä sen toimeenpanosuunnitelman tavoitteita. Kaupunginhallitus kehottaa varmistamaan lapsistrategian eri osa-alueiden systemaattisen toimeenpanon osana Lapsiystävällinen kunta -työtä.
Asia on valmisteltu kaupunginkanslian, kaupunkiympäristön toimialan,
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja sosiaali- ja terveystoimialan kesken. Asiassa ei ole pyydetty lausuntoja toimialojen toimielimiltä.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525
stina.hognabba(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuustoaloite 02.06.2021 Saares Pauliina Kansallinen lapsistrategia
käyttöön Helsingissä

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Kaupunkiympäristön toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 919
HEL 2021-006774 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pauliina Saareksen aloitteen
loppuun käsitellyksi.
Käsittely
13.12.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Johanna Nuorteva: Korvataan kappale 10 seuraavalla tekstillä:
Yllä mainituilla tavoilla Helsinki toteuttaa ja huomioi kansallisen lapsistrategian sekä sen toimeenpanosuunnitelman tavoitteita. Kaupunginhallitus kehottaa varmistamaan lapsistrategian eri osa-alueiden systemaattisen toimeenpanon osana Lapsiystävällinen kunta -työtä.
Kannattaja: Minja Koskela
29.11.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525
stina.hognabba(a)hel.fi
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§ 17
Kokouksessa jätetyt aloitteet
Päätös
Talousarvioaloitteet
 valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloite terveydenhoidon
resurssipulan korjaamisesta Vuosaaressa vuonna 2022
 valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloite tekojääradasta
Vuosaareen
Ryhmäaloitteet
 Sosialidemokraattisen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite perusterveydenhuollon kiireettömän hoidon jonojen purkamisesta
Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet
 valtuutettu Laura Kolben ym. aloite kiinnostavasta rakennushistoriasta kertovien seinälaattojen toteuttamisesta
 valtuutettu Anniina Iskaniuksen ym. aloite valtuuston hybridikokousten palauttamisesta
 valtuutettu Alviina Alametsän ym. aloite mielenterveysambulanssin
käyttöönoton selvittämisestä
 valtuutettu Pia Kopran ym. aloite Talinlehdon urheilukentän jäädyttämisestä luistelukentäksi talvikausina
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§1
Namnupprop, laglighet och beslutsförhet
Beslut
Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutsfört.
Namnupprop och förhinder
Ordföranden konstaterade att följande ersättare har kallats i de ledamöters ställe som anmält förhinder:






Emma Kari, ersättare Sanna Vesikansa
Suldaan Said Ahmed, ersättare Ajak Majok
Minja Koskela, ersättare Laura Kolehmainen
Tom Packalén, ersättare Mikko Paunio
Harry Harkimo, ersättare Kimmo Niemelä

Laglighet och beslutsförhet
Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i
den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt
namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På
grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört
Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och
vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och
konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.
Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§2
Val av protokolljusterare
Beslut
Ledamöterna Elina Valtonen och Laura Korpinen valdes till protokolljusterare med ledamöterna Maarit Vierunen och Pirkko Ruohonen-Lerner
som ersättare.
Behandling
På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Elina Valtonen
och Laura Korpinen till protokolljusterare med ledamöterna Maarit Vierunen och Pirkko Ruohonen-Lerner som ersättare.
Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Stadsfullmäktige väljer 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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§3
Frågestund
Beslut
Under frågestunden togs upp ledamoten Sari Sarkomaas fråga om att
sluta dumpa snö i havet och ta i bruk en hållbar alternativ lösning, ledamoten Minna Lindgrens fråga om hur kultur- och evenemangsbranschen klarar sig i epidemiläget och ledamoten Mika Ebelings fråga om
Helsingfors coronastrategi.
Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Stadsfullmäktige ordnar en frågestund.
Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§4
Val av ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion
HEL 2021-013876 T 00 00 02

Beslut
Stadsfullmäktige
 beviljade Otto Meri avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i
stadsstyrelsens koncernsektion
 valde Maarit Vierunen som ersättare till stadsstyrelsens koncernsektion för den mandattid som slutar 2023.
Stadsfullmäktige justerade samtidigt protokollet omedelbart vad detta
ärende beträffar.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312
saara.nirkko(a)hel.fi

Bilagor
1

Eroilmoitus 3.12.2021

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige
Utdrag
Utdrag
De i beslutet nämnda

Bilagor till utdrag
Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Stadsstyrelsens koncernsektion svarar för verkställigheten av stadskoncernens koncernstyrning och -övervakning och för att dessa fungerar. Koncernsektionen gör framställningar om riktlinjer för ägarpolitiken,
om principer för koncernstyrningen, om verksamhetsmål och ekonomiska mål för dottersammanslutningarna och stiftelserna och om andra
ärenden som hänför sig till sammanslutningarnas och stiftelsernas
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

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

1/2022

110 (239)

Ärende/4
19.01.2022

verksamhet och ekonomi. Koncernsektionen styr, följer och övervakar
dessutom verksamheten i stadens dottersammanslutningar och stiftelser och hur de mål som ställts upp för dessa uppnås.
Sektionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.
Stadsfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i sektionen för en
mandattid på två år. Ledamöterna och ersättarna väljs bland ledamöterna och ersättarna i stadsstyrelsen.
Stadsfullmäktige har genom sitt beslut 2.8.2021 valt koncernsektionens
ledamöter och ersättare för en mandattid på två år. Enligt beslutet har
stadsfullmäktige valt fem kvinnor och fyra män som ledamöter och tre
kvinnor och sex män som ersättare till sektionen.
Enligt 4a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986)
ska i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag för områdesfullmäktige och kommunfullmäktige, kvinnor och
män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat.
I fråga om en sektion räknas jämställdhetslagens kvot separat för ledamöter och ersättare. Därför uppfyller den nuvarande könsfördelningen inte jämställdhetslagens krav.
Otto Meri har 3.12.2021 ansökt om avsked från förtroendeuppdraget
som ersättare i koncernsektionen på den grunden att könsfördelningen
inte uppfyller förutsättningar i jämställdhetslagen.
Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid
ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den
som utses ska vara valbar med stöd av 71 § i och 73 § i kommunallagen.
Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast
den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han
eller hon är valbar.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312
saara.nirkko(a)hel.fi

Bilagor
1
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Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige
Utdrag
Utdrag
De i beslutet nämnda

Bilagor till utdrag
Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom
Revisionskontoret

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 10.01.2022 § 3
HEL 2021-013876 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto
 myöntää Otto Merelle eron kaupunginhallituksen konsernijaoston
varajäsenen luottamustoimesta
 valitsee Maarit Vierusen varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuonna 2023 päättyväksi toimikaudeksi.
Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.
Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen
Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312
saara.nirkko(a)hel.fi
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§5
Användning av anslag som har reserverats i stadsstyrelsens dispositionsmedel för återhämtning efter covid-19-pandemin
HEL 2021-013311 T 02 02 02

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade överföra 45 miljoner euro från budgetmoment 1 30 01, Stadsstyrelsens dispositionsmedel till budgetmoment 5
10 01 Social- och hälsovårdstjänster i budgeten för 2022 i syfte att avhjälpa vård- och serviceunderskottet i enlighet med social- och hälsovårdsnämndens förslag (21.12.2021 § 312).
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Riina Kopola, specialplanerare, telefon: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
I budgetmoment 1 30 01, Stadsstyrelsens dispositionsmedel har 70
miljoner euro reserverats för återhämtning efter coronapandemin, d.v.s.
för återuppbyggnadsändamål förorsakade av pandemin för år 2022 och
2023. Anslaget anvisas fostrans- och utbildningssektorn, kultur- och fritidssektorn samt social- och hälsovårdssektorn i enlighet med separata
dispositionsplaner. Från och med ingången av 2023 ordnar social- och
hälsovårdstjänster med statlig finansiering varför anslaget för återhämtning efter coronapandemin överförs till budgetmomentet socialoch hälsovårdstjänster och ska förbrukas under 2022. Fostrans- och
utbildningssektorn samt kultur- och fritidssektorn gör ett förslag till överföring av det anslag som blir oförbrukat år 2022 till 2023. Sektorerna
rapporterar om användning av anslagen för återhämtning efter coronapandemin tre gånger om året i samband med prognosen över budgetutfallet.
Anslaget på 45 miljoner euro som överförs till social- och hälsovårdssektorn riktas till att göra tjänsterna mer tillgängliga (bland annat hälsoPostadress
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stationsverksamhet, munhälsovård, rådgivningsbyrån samt skol- och
studerandehälsovård), för tjänster som främjar psykisk hälsa med låg
tröskel samt de äldres dagverksamhetstjänster enligt följande:





10,4 miljoner euro till familje- och socialtjänster
23,8 miljoner euro till hälso- och missbrukartjänster
6,0 miljoner euro till sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster
4,8 miljoner euro till sektorns förvaltning och gemensamma tjänster.

Stadsstyrelsen beslutade 10.1.2022, § 2, att från budgetmoment 1 30
01, Stadsstyrelsens dispositionsmedel för återuppbyggnadsändamål
förorsakade av coronapandemin i budgeten för år 2022 rikta
 17 miljoner euro till fostrans- och utbildningssektorn i syfte att avhjälpa kunskaps- och välfärdsunderskottet bland barn och unga i enlighet med nämndens förslag (14.12.2021 § 388)
 8 miljoner euro till kultur- och fritidssektorn i syfte att stöda kulturoch evenemangsbranschen, avhjälpa välfärdsunderskottet bland
barn och unga, stöda de äldres psykiska hälsa och rörlighet samt
förstärka möjligheter till utomhusvistelse och motion i enlighet med
nämndens förslag (21.12.2021 § 213).
Anslaget på 17 miljoner euro som anvisas fostrans- och utbildningssektorn riktas till att avhjälpa kunskaps- och välfärdsunderskottet bland
barn och unga enligt följande:
 10,1 miljoner euro till undervisnings- och stödarrangemang enligt
elevernas och studenternas behov
 4,0 miljoner euro till flerspråkiga handledare
 1,2 miljoner euro till att öka elev- och studerandevårdpersonal
 1,0 miljoner euro till att förstärka lärares kunskaper och personalens
återhämtning (kompletterande utbildning, kostnader för vikarier, arbetshandledning och mentorskap)
 0,7 miljoner euro till eftermiddagsverksamhetens extra bidrag samt
till lättnader i kundavgifter.
Anslaget på 8 miljoner euro som anvisas kultur- och fritidssektorn riktas
till att stöda kultur- och evenemangsbranschen, avhjälpa bristerna i välfärd hos barn och unga, stöda de äldres psykiska hälsa och rörlighet
samt förstärka möjligheter till utomhusvistelse och motion enligt följande:
 3,52 miljoner euro till att stöda kultur- och evenemangsbranschen,
varav 1,85 miljoner euro riktas till bidrag
 3,4 miljoner euro till att avhjälpa bristerna i inlärning och välfärd hos
barn och unga, varav 1,0 miljoner euro riktas till bidrag
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 0,52 miljoner euro till att stöda de äldres psykiska hälsa och rörlighet
 0,56 miljoner euro till att förstärka möjligheterna till utomhusvistelse
och motion.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Riina Kopola, specialplanerare, telefon: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige
För kännedom
Fostrans- och utbildningssektorn
Kultur- och fritidssektorn
Social- och hälsovårdssektorn

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 10.01.2022 § 2
HEL 2021-013311 T 02 02 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2022 talousarvion talousarviokohdalta 1 30 01, kaupunginhallituksen käyttövarat, talousarviokohdalle 5 10 01 sosiaali- ja terveyspalvelut 45 miljoonaa euroa sosiaali- ja
terveyslautakunnan esityksen (21.12.2021 § 312) mukaisesti hoito- ja
palveluvelan korjaamiseen.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti kohdentaa vuoden 2022 talousarvion
talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, koronan
aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin varatusta määrärahasta
 17 miljoonaa euroa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle lautakunnan esityksen (14.12.2021 § 388) mukaisesti lasten ja nuorten
osaamis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseen ja
 8 miljoonaa euroa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle lautakunnan
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alan tukemiseen, lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen,
ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin ja liikkeelle lähtemisen tukemiseen sekä ulkoilun ja liikunnan mahdollisuuksien vahvistamiseen.
Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.12.2021 § 312
HEL 2021-013311 T 02 02 02

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunkistrategian mukaisen erillisen koronan toipumispaketin sosiaali- ja terveystoimelle kohdennettavat määrärahat 45,0 miljoonaa euroa
siirretään sosiaali- ja terveystoimeen sosiaali- ja terveyspalvelut talousarviokohdalle 5 10 01.
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä sosiaali- ja terveystoimen koronan toipumispaketin määrärahojen kohdennukset liitteen 1.
tulosbudjetin mukaisesti.
Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta valtuutti sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan tekemään talousarviokohdan 5 10 01 Sosiaali- ja
terveyspalvelut palvelukokonaisuuksien, hallinnon ja toimialan yhteisten menojen välisiä koronan toipumispaketin määrärahasiirtoja tarvittaessa.
Käsittely
21.12.2021 Ehdotuksen mukaan
Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa
kutsuttuja asiantuntijoita, eivätkä nämä siitä syystä osallistuneet tämän
asian käsittelyyn.
14.12.2021 Pöydälle
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
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sampo.pajari(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.12.2021 § 213
HEL 2021-013311 T 02 02 02

Esitys
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että
kaupunginhallitus kohdentaa vuoden 2022 talousarvion talousarviokohdalle 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, koronasta toipumiseen eli koronan aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin varatusta 70
miljoonan euron määrärahasta 8 miljoonaa euroa kulttuurin ja vapaaajan toimialalle käytettäväksi kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukemiseen,
lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen, ikääntyneiden mielen
hyvinvoinnin ja liikkeelle lähtemisen tukemiseen sekä ulkoilun ja liikunnan mahdollisuuksien vahvistamiseen. Koronamäärärahoista varataan
yhteensä 2 000 000 euroa jaettavaksi vuosina 2022 ja 2023 käytettäväksi vuosittain jaettaviin kulttuurin, liikunnan ja nuorison avustuksiin.
Määrärahan jakautuminen:
 Kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukemiseen 3 520 000 euroa, josta
avustuksiin 1 850 000 euroa
 Lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen 3 400 000 euroa,
josta avustuksiin 1 000 000 euroa
 Ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin ja liikkeelle lähtemisen tukemiseen 520 000 euroa
 Ulkoilun ja liikunnan mahdollisuuksien vahvistamiseen 560 000 euroa
Käsittely
21.12.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Mika Malmberg.
Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Lisätään kappaleen yksi loppuun:
"Koronamäärärahoista varataan yhteensä 2 000 000 euroa jaettavaksi
vuosina 2022 ja 2023 käytettäväksi vuosittain jaettaviin kulttuurin, liikunnan ja nuorison avustuksiin."
Kannattaja: Nina Suomalainen
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen yksimielisesti.
14.12.2021 Pöydälle
Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot
Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045
tommi.laitio(a)hel.fi
Reetta Sariola, suunnitteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987
reetta.sariola(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.12.2021 § 388
HEL 2021-013311 T 02 02 02

Esitys
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle,
että kaupunginhallitus kohdentaa vuoden 2022 talousarvion talousarviokohdalle 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, koronasta toipumiseen eli koronan aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin varatusta 70
miljoonan euron määrärahasta 17 miljoonaa euroa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle käytettäväksi lasten ja nuorten osaamis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseen seuraavasti:
- 10,1 miljoonaa euroa oppilaiden ja opiskelijoiden tarpeiden mukaisiin
opetus- ja tukijärjestelyihin
- 4,0 miljoonaa euroa monikielisiin ohjaajiin
- 1,2 miljoonaa euroa oppilas- ja opiskelijahuoltohenkilöstön lisäämiseen
- 1,0 miljoonaa euroa opettajien osaamisen vahvistamiseen ja henkilöstön palautumiseen (täydennyskoulutus, sijaiskustannukset, työnohjaus
ja mentorointi)
- 0,7 miljoonaa euroa iltapäivätoiminnan lisäavustuksiin sekä asiakasmaksujen huojennuksiin.
Käsittely
14.12.2021 Ehdotuksen mukaan
Asian aikana oli kuultavana talous- ja suunnittelupäällikkö Tero Vuontisjärvi.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Satu Järvenkallas
Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442
anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi
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§6
Överskridning av vissa anslag och överföring av anslag i 2021 års
budget
HEL 2021-013090 T 02 02 00

Beslut
Stadsfullmäktige bemyndigade stadsstyrelsen och stadsmiljönämnden
att överskrida anslag i 2021 års budget med högst följande belopp:
Budgetmoment
8 01 02
8 01 02 02
8 01 02 03
8 01 02 06
8 01 03
8 03 01
8 03 02
8 03 02 03
8 03 02 07

euro
Grundberedning i projektområden, utfyllnadsarbeten, till stadsstyrelsens disposition
Grundberedning i Västra hamnen,
Grundberedning i Fiskehamnen,
Grundberedning i Böle,
Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens
disposition
Nybyggnad, ombyggnad, trafikarrangemangen samt andra investeringar, till
stadsmiljönämndens disposition
Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition
Fiskehamnen
Kronbroarna

5 200 000
4 900 000
3 700 000
5 700 000
2 100 000

1 100 000
2 600 000

Överskridningarna av investeringsanslagen uppgår till sammanlagt 25
300 000 euro.
Dessutom beslutade stadsfullmäktige om följande anslagsöverföringar
med omdisponering i 2021 års budget:
Från budgetmomentet
euro
8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadssty- -1 000 000
relsens disposition
Till budgetmomentet
8 03 02 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens
disposition
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8 03 02 03 Fiskehamnen

+1 000 000

Från budgetmomentet
8 04 02 Parker och idrottsområden i projektområden,
till stadsstyrelsens disposition
8 04 02 02 Parker och idrottsområden i Västra hamnen -750 000
8 04 02 04 Parker och idrottsområden i Kronbergsst- -200 000
randen
8 04 02 05 Parker i Böle
-150 000
8 04 02 09 Parker i Malm
-200 000
Till budgetmomentet
8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition
8 04 01 01 Nya parker och iståndsättning av parker

+1 300 000

Från budgetmomentet
8 04 02 02 Parker och idrottsområden i Västra hamnen, till stadsstyrelsens disposition

-350 000

Till budgetmomentet
8 01 02 02 Grundberedning i Västra hamnen, till
stadsstyrelsens disposition

+350 000

Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Markku Riekko, projektchef, telefon: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3
4

Kaupunkiymparistolautakunta_määrärahasiirrot_30.11.2021
Kaupunkiympäristölautakunta_ylitykset_30.11.2021
Kaupunkiympäristön toimiala_toimialajohtajan kirje_esirakentaminen_19.11.2021
Kaupunkiympäristön toimiala_toimialajohtajan kirje_kadut_19.11.2021

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige
Beslutsförslag
Framställningen stämmer överens med förslaget.
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Föredragandens motiveringar
Överskridningarna av investeringsanslagen
Överskridningarna av investeringsanslagen har delvis preciserats enligt
stadsmiljösektorns förslag.
8 01 02 Grundberedning i projektområden, utfyllnadsarbeten, till stadsstyrelsens disposition
Behoven av överskridning inom grundberedning i projektområden beror
på kostnader för utvecklingen av spårvägprojektet från Fiskehamnen till
Böle och grundberedningen på Knekten som görs i samband med
spårvägsprojektet, kostnader för muddring i norra delen av Nätholmen
samt grundberedning i Västra hamnen och Ilmala.
8 01 02 02 Grundberedning i Västra hamnen
Behovet av överskridning i Västra hamnen beror främst på grundberedningsprojektet på Ärtholmens östra strand och iståndsättning av förorenad mark i samband med We Land-kontorsbyggnaderna samt på
behovet av att tömma Ärtholmens sedimentationsbäcken.
Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 5,2 miljoner euro.
8 01 02 03 Grundberedning i Fiskehamnen
I Fiskehamnen har byggandet av den norra delen av Nätholmen framskridit snabbare vilket gör det möjligt att inleda bostadsbygget i området tidigare (inverkan på behovet av överskridning är cirka 2,0 miljoner
euro). Dessutom har kostnaderna för arbetet med förorenad mark som
ingår i byggandet vid Vilhelmsbergsgatan blivit högre än uppskattades,
vilket orsakar ett överskridningsbehov på 1,5 miljoner euro. Också
kostnader för iståndsättning av gasklockan i tegel har överskridits med
ca 1,5 miljoner euro från det som uppskattades vid budgetberedningen.
Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 4,9 miljoner euro.
8 01 02 06 Grundberedning i Böle
I samband med att bygga Radiogatan i Böle har man varit tvungen att
ändra på genomförandeplanen på grund av bergets dåliga kvalitet, vilket ökar kostnaderna jämfört med de ursprungliga uppskattningarna.
Behov av överskridning är 3,7 miljoner euro.
8 01 03 Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder
Överskridningsbehovet för budgetmoment 8 01 03 Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder beror huvudsakligen på oförutsebara tilläggskostnader som man inte skulle kunnat ta i beaktande i
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samband med budgetberedningen för 2021. Dessa oförutsebara
tilläggskostnader gäller huvudsakligen grundberedningen av bostadskvarteret i Talistranden (inverkan på kostnader ca 2,0 miljoner euro),
ledningsflyttningar som krävs på tomten Pluggränden 4 i Kasåkern (inverkan på kostnader ca 1,0 miljoner euro), grundberedningen av servicegården i Hagnäs (inverkan på kostnader ca 1,5 miljoner euro) och
grundberedningen av en förbindelse för servicekörning till Jokerkvarteren i Östra centrum (inverkan på kostnader ca 1,1 miljoner euro). Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 5,7 miljoner euro.
8 03 01 Nybyggnad, ombyggnad, trafikarrangemangen samt andra investeringar, till stadsmiljönämndens disposition
I den föreslagna överskridningen för budgetmomentet 8 03 01 Nybyggnad, ombyggnad, trafikarrangemangen samt andra investeringar, till
stadsmiljönämndens disposition, ingår oförutsebara ökningar i anslagsbehov av flera olika projekt. En stor orsak till överskridningarna är
att projekten har framskridit snabbare än uppskattat Detta gäller bland
annat följande projekt: ombyggnad vid Sanduddsgatan och Kajsatunneln. Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 2,1 miljoner euro.
8 03 02 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition
För gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition, bör anslaget
få överskridas med sammanlagt 3,7 miljoner euro.
8 03 02 03 Fiskehamnen
Prognosen för anslagsförbrukningen för gator i Fiskehamnen är 13,5
miljoner euro, vilket överskrider det disponibla anslaget med 2,1 miljoner euro. För Fiskehamnens gator gäller överskridningen spårvägsprojektet från Fiskehamnen till Böle som gör det möjligt att börja bygga
bostäder på Knekten 2022, enligt planerna. Dessutom överförs 1,0 miljon euro från momentet Samprojekt med Trafikledsverket till Fiskehamnens gator. Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 1,1 miljoner
euro.
8 03 02 07 Kronbroarna
Behovet av överskridning beror på att Kronbroarnas pågående broentreprenad har framskridit snabbare än uppskattat. Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 2,6 miljoner euro.
Anslagsöverföringar av investeringarna
Anslagsöverföringar av investeringarna har till vissa delar preciserats
enligt stadsmiljösektorns förslag.
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8 03 02 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition
8 03 02 03 Fiskehamnen
Prognosen för anslagsförbrukningen för gator i Fiskehamnen är 13,5
miljoner euro, vilket överskrider det disponibla anslaget med 2,1 miljoner euro. Den föreslagna anslagsöverföringen på 1,0 miljon euro till
Fiskehamnens gator används till gatubyggnaden samband med spårvägsprojektet från Fiskehamnen till Böle. Anslaget gör det möjligt att
bostäder kan börja byggas på Knekten år 2022. Dessutom ansöks om
överskridningsrätt på 1,1 miljoner euro för budgetmoment 8 03 02 03
Fiskehamnen, till stadsstyrelsens disposition.
8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsstyrelsens disposition
1,4 miljoner euro av anslagen för 8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsstyrelsens disposition blir oförbrukade på grund av projekt som dragit ut på tiden. Tusbyledens bullerskydd vid Torparbacken
har dragit ut på tiden på grund av att statlig finansiering saknas. Dessutom har inledningen av byggnadsplaneringen för Kungsekens planskilda korsning försenats. Av anslagen som blir oförbrukade är det möjligt att överföra 1,0 miljon euro till budgetmoment 8 03 02 03 Fiskehamnen.
8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition
Anslaget i budgetmomentet 8 04 01 Parker och idrottsområden, till
stadsmiljönämndens disposition, överskrids med 1,26 miljoner euro.
Anslagsöverskridningen har orsakats av en allmän ökning i kostnadsnivån på material samt ökade kostnader för enskilda projekt. Bland annat
byggnad av motionstrappor i enlighet med programmet för motionstrappor, garantiskötselarbeten i parker samt anslagsanvändning
av naturskyddsområdenas infrastrukturbyggande har varit större än
vad som förutsågs. Det är möjligt att täcka de överskridna anslagen
med överföringar på 1,3 miljoner euro från de anslagen för budgetmomentet 8 04 02 Parker och idrottsområden i projektområden, till stadsstyrelsens disposition, som blivit oförbrukade.
8 04 02 Parker och idrottsområden i projektområden, till stadsstyrelsens disposition
Av anslagen avsedda för 8 04 02 Parker och idrottsområden i projektområden, till stadsstyrelsens disposition, blir 2,54 miljoner euro oförbrukade bland annat på grund av att projektens tidtabeller har planerats om och besparingar i kostnaderna. Genomförandet av parkerna i
Västra hamnen delades in i faser. I Fiskehamnen har inledandet av
entreprenaden för Loviseholmsparken försenats. Även byggnaden av
ytstrukturerna för Kronbergsstrandens idrottspark har skjutits upp.
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Kostnaderna för att bygga Maskinverkstadsparken i Böle var lägre än
uppskattades. Av anslagen som blir oförbrukade kan 1,3 miljoner euro
överföras till budgetmomentet 8 04 01 Parker och idrottsområden, till
stadsmiljönämndens disposition, och 0,35 miljoner euro till budgetmomentet 8 01 02 02 Grundberedning i Västra hamnen.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Markku Riekko, projektchef, telefon: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3
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Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige
För kännedom
Stadskansliet
Stadsmiljösektorn
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 910
HEL 2021-013090 T 02 02 00

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että se päättää oikeuttaa
kaupunginhallituksen ja kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat enintään seuraavasti:
Ta-kohta
8 01 02
8 01 02 02
8 01 02 03
8 01 02 06
Postadress
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00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

euroa
Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, Khn käytettäväksi
Länsisataman esirakentaminen
5 200 000
Kalasataman esirakentaminen
4 900 000
Pasilan esirakentaminen
3 700 000
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8 01 03
8 03 01
8 03 02
8 03 02 03
8 03 02 07

Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi
Uudisrakentaminen, perusparantaminen,
liikennejärjestelyt ja muut investoinnit,
Kylkn käytettäväksi
Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi
Kalasatama
Kruunusillat

5 700 000
2 100 000

1 100 000
2 600 000

Investointien määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 25 300 000 euroa.
Lisäksi kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että se päättää
tehdä siirrot vuoden 2021 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin
käyttötarkoitusta muuttaen seuraavasti:
Talousarviokohdalta
8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn
käytettäväksi
Talousarviokohdalle
8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi
8 03 02 03 Kalasatama
Talousarviokohdalta
8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn
käytettäväksi
8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet
8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikuntaalueet
8 04 02 05 Pasilan puistot
8 04 02 09 Malmin puistot
Talousarviokohdalle
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi
8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus

euroa
-1 000 000

+1 000 000

-750 000
-200 000
-150 000
-200 000

+1 300 000

Talousarviokohdalta
8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet, Khn -350 000
käytettäväksi
Talousarviokohdalle
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8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen, Khn käytet- +350 000
täväksi
Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi
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§7
Ändring av förvaltningsstadgan med anledning av bolagiseringen
av trafikaffärsverket
HEL 2021-013729 T 00 01 00

Beslut
Stadsfullmäktige godkände förvaltningsstadgan för Helsingfors stad i
enlighet med bilagan från och med 1.2.2022.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Atte Malmström, koncernstyrningschef, telefon: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor
1

Hallintosääntöluonnos

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Bakgrund
Stadsfullmäktige beslutade 22.9.2021 (282 §)
 att godkänna en överlåtelse av trafikaffärsverkets verksamhet,
exklusive funktionerna som gäller metrons infra- och trafikantavtal,
till ett aktiebolag (stadstrafikbolaget) som grundas för att omedelbart
fortsätta affärsverkets affärsverksamhet, samt
 att godkänna att ett bolag för stadstrafik grundas och kapitaliseringen i samband med överföringen av trafikaffärsverkets funktioner.
Ändringar i förvaltningsstadgan
I stadens förvaltningsstadga ingår bestämmelser om trafikaffärsverket i
9 § och 13 § i kapitel 2, i 6 § i kapitel 4, i 7 § i kapitel 5 samt i 13 § och
14 § i kapitel 16.
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På grund av bolagiseringen av HST:s all annan verksamhet utom metron behöver bestämmelserna i förvaltningsstadgan som gäller trafikaffärsverket ändras för att motsvara den ändrade situationen.
Följande ändringar behövs i förvaltningsstadgan:
13 § i kapitel 2 ändras enligt följande:
Direktionen för trafikaffärsverket svarar för uppgifterna i verksamhetsområdet för trafikaffärsverket som avses i 4 kap. 6 § 4 mom. Trafikaffärsverket hör till stadsmiljösektorn.
Direktionen har fem ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.
Stadsstyrelsen väljer ledamöterna och ersättarna i direktionen för sin
mandattid. Stadsstyrelsen väljer dessutom en ordförande och en vice
ordförande för direktionen bland dess ordinarie ledamöter.
6 § i kapitel 4 ändras enligt följande:
Stadsmiljösektorn sköter planeringen, byggandet och underhållet av
stadsmiljön och erbjuder stadsmiljötjänster. Stadsmiljösektorn lyder
under stadsmiljönämnden, frånsett räddningsverket och trafikaffärsverket.
Stadsmiljösektorn består av tre servicehelheter:
1 Servicehelheten markanvändning och stadsstruktur, som ansvarar för
att skapa och tillhandahålla verksamhetsförutsättningar för att stadsmiljön ska utvecklas och vara trivsam och för att strukturerna i den ska vara funktionella
2 Servicehelheten byggnader och allmänna områden, som ansvarar för
att stadsmiljön blir byggd och är användbar
3 Servicehelheten tjänster och tillstånd, som tillhandahåller stadsmiljötjänster.
Till stadsmiljösektorn hör dessutom räddningsverket, som sköter räddningsväsendet och producerar prehospital akutsjukvård i den omfattning som överenskommits med den som ordnar vården. Räddningsverket lyder under räddningsnämnden.
Till stadsmiljösektorn hör också trafikaffärsverket, som sköter metrotrafiken och infrastrukturen för kollektivtrafik i samband med metron. Trafikaffärsverket lyder under direktionen för trafikaffärsverket. Affärsverket använder namnet HST i sin verksamhet.
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13 § i kapitel 16 ändras enligt följande:
Direktionen för trafikaffärsverket, om inget annat föreskrivs om befogenheterna, godkänner stadens metrotrafikstadga.
14 § i kapitel 16 ändras enligt följande:
Direktören för trafikaffärsverket, om inget annat föreskrivs om befogenheterna,
1 gör verksamhetsutövarens anmälan om att bedriva metrotrafik enligt
lagen om transportservice och svarar för att verksamhetsutövaren upprätthåller säkerhetsstyrningssystemet enligt lagen
2 gör bannätsförvaltarens anmälan om förvaltning av metrobannät enligt spårtrafiklagen och svarar för att bannätsförvaltaren upprätthåller
säkerhetsstyrningssystemet enligt lagen
3 ansöker på stadens vägnar om statsandelar och statsstöd och därmed jämförbara förmåner som ingår i affärsverkets verksamhetsområde, dock inte om medel från Europeiska unionen, samt för stadens talan i dessa frågor.
Direktören för trafikaffärsverket, om inget annat föreskrivs om befogenheterna, beslutar om eller godkänner grunder för och gränser inom vilka en tjänsteinnehavare beslutar
1 föra stadens och direktionens talan vid omprövning av beslut som fattats av direktionen och trafikaffärsverkets tjänsteinnehavare, om tjänsteinnehavaren instämmer med det beslut som omprövningen gäller
2 ta emot stämningar och föra trafikaffärsverkets talan i domstolar, hos
förvaltningsmyndigheter och vid förrättningar, med undantag för ärenden som gäller bevakning av fordringar vid konkurser och exekutiva
auktioner, företagssanering och skuldsanering för privatpersoner.
Avslutningsvis
Ändringarna i förvaltningsstadgan träder i kraft samtidigt som en del av
HST:s funktioner överförs till stadstrafikbolaget enligt stadsfullmäktiges
beslut, alltså från och med 1.2.2022.
Förslaget till ändring av förvaltningsstadgan har behandlats i stadgearbetsgruppen i samband med förberedelserna inför bolagiseringen av
HST 9.8.2021.
Stadsstyrelsen ska separat besluta om utnämningen av direktionen för
trafikaffärsverket som är mindre än det nuvarande, och vars verksamhet inleds 1.2.2022.
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Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Atte Malmström, koncernstyrningschef, telefon: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor
1

Hallintosääntöluonnos

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige
För kännedom
Stadskansliet
HST

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 911
HEL 2021-013729 T 00 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen mukaisesti 1.2.2022 lukien.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
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§8
Höjning av maximipriset i projektplanen för ombyggnad av Aleksis
Kiven peruskoulus skolhus
HEL 2016-005582 T 10 06 00

Beslut
Stadsfullmäktige godkände en höjning av maximipriset i projektplanen
för ombyggnad av Aleksis Kiven peruskoulus skolhus med 1 700 000
euro exklusive mervärdesskatt så att det höjda maximipriset för projektet uppgår till högst cirka 33 504 000 euro i kostnadsnivån för september 2018.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor
1

Urakkavaiheen uusi kustannusarvio 20.5.2021

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Den godkända projektplanen
Stadsfullmäktige godkände 31.08.2016 § 211 projektplanen för ombyggnad av Aleksis Kiven peruskoulus skolhus på så sätt att projektet
omfattar högst 11 520 brm² och byggkostnaderna för projektet uppgår
till högst 27 200 000 euro exklusive mervärdesskatt i kostnadsnivån för
september 2015.
Projektplanen gäller en omfattande funktionell och teknisk ombyggnad
av byggnaden. I projektet moderniserades lokalerna enligt undervisningskraven, förnyades hustekniska installationer, förbättrades energiekonomin samt reparerades skadade fasader, fönster och yttertak. I
samband med projektet reparerades fuktskadade konstruktioner och
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byggdes ett nytt dräneringssystem. Projektplanen utarbetades i samarbete mellan fastighetskontorets lokalcentral och utbildningsverket.
Skolhuset
Byggnaden stod klar 1934. Den är planerad av arkitekt Gunnar
Taucher. Det var då den största folkskolan i Norden och utgjorde länge
ett exempel på ett modernt skolhus. Byggnaden byggdes ut år 1966 i
enlighet med planen av arkitekten Irma Paasikallio. Samtidigt färdigställdes en tilläggsbyggnad med undervisningslokaler för teknisk slöjd i
sluttningen vid Braheplanen. Under årtiondena har man gjort flera ändringar och tekniska förbättringar som verksamheten har krävt i byggnaden, vilka dels har ändrat på inomhuslokalernas karaktär.
I fråga om fasaden har byggnaden ändå bevarat sitt ursprungliga utseende. Byggnaden omfattar 11 123 m² bruttoyta, 9 509 m² lägenhetsyta
och 6 032 m² effektiv yta. På tomten gäller detaljplan nr 8901 från år
1985 och i den är tomten kvartersområde för byggnader för allmänbildande läroanstalter (YO). Byggrätten uppgår till 11 000 m² vy, byggnadsytan har fastställts enligt nuläget och maximivåningstalet är 5.
Tomten har en yta på 11 771 m². Våningsytan som byggnaden utnyttjar
är 10 470 m² vy.
Ombyggnaden färdigställdes sommaren 2021 och skolbyggnaden togs
på nytt i bruk under höstterminen 2021.
Kostnadsändringarna och deras orsaker
När projektets maximipris bestämdes förberedde man sig på sedvanliga ändringsarbeten som förekommer i samband med ombyggnadsprojekt. Projektets reserveringar för mer- och ändringsarbeten räcker inte
till för kostnaderna som uppstår. Under arbetets gång man varit tvungen att göra betydligt mer reparationsarbeten än beräknades i projektplaneringsfasen.
I genomförandefasen togs projektet upp som ett av forskningsobjekten
i ett forskningsprojekt om krävande reparationsprojekt vid Tammerfors
universitets fakultet för bebyggd miljö. Projektets mål är att utveckla
riskhanteringen i krävande reparationsprojekt. Forskningsprojektets resultat kommer att utnyttjas i kommande reparationsprojekt.
Projektets byggarbeten inleddes i januari 2019. Genom att höja projektets maximipris säkerställs de mer- och ändringsarbeten som anses
nödvändiga och behövliga. Under reparationsarbetena uppstod bland
annat följande mer- och ändringsarbeten:
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 I samband med grävningsarbeten utanför byggnaden kom det fram
att de befintliga fundamenten sträcker sig djupare än vad som
framgick i den gamla strukturella beskrivningen. Därför var man
tvungen att placera de nya täckdikena djupare och installera mer
fuktisolering för fundamentmuren än vad som presenterades i planerna. Vid byggnadens sidor var man tvungen att utföra betydligt
mer schaktning än i planerna för att göra det möjligt att placera
täckdikena till det strukturellt rätta höjdläget. Dessutom var man
tvungen att schakta bort urberg i samband med förnyandet av
byggnadens bottenbjälklag för att bygga de nya bottenbjälklagsstrukturerna enligt planerna. Inverkan cirka 1 300 000 euro.
 I samband med grävningsarbetena på gården uppdagades förorenad marksubstans. Den förorenade marksubstansen avlägsnades
enligt miljörevisorns anvisningar. Inverkan cirka 150 000 euro.
 Ökade rivningsarbeten i konstruktioner med skadliga ämnen. Inverkan cirka 100 000 euro.
 I projektplanen var avsikten att gymnastiksalflygels plåttak bevaras,
men man var tvungen att riva det och bygga det på nytt eftersom de
hustekniska inställningarna som planerades till vindsutrymmena
annars inte ryms dit. Inverkan cirka 150 000 euro.
Projektets nya sammanlagda kostnader
Projektets godkända maximipris exklusive mervärdesskatt var vid tidpunkten för beställningen 29 022 000 euro i kostnadsnivån för september 2015.
Efter höjningen av projektets maximipris kommer det nya maximipriset
exklusive mervärdesskatt i entreprenadsskedet att vara 33 504 277 euro i kostnadsnivån för september 2018. Det indexkorrigerade maximipriset är i enlighet med projektplanen 31 804 389 euro i nivån för
september 2018. Höjningen av maximipriset är ca 1 700 000 euro exklusive mervärdesskatt.
Kostnaderna stämmer överens med det genomsnittliga kvadratmeterpriset på motsvarande krävande ombyggnadsprojekt av skolhus.
Finansiering
Höjningen i projektets maximipris finansieras med det oförbrukade anslaget som avsågs för en ombyggnad av byggnaden Väinölä vid
Käpylän peruskoulu. Förutsättningarna för att starta ombyggnadsprojektet av bygganden Väinöla Käpylan peruskoulu verkställs inte år 2021
enligt den planerade tidtabellen på grund av dröjsmålet med de tillfälliga lokalerna. Av anslaget på ca 7 miljoner euro som reserverades för
projektet i stadens budget för 2021 beräknas 5 miljoner euro förbli
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oförbrukade 2021. Finansieringsbehovet för ombyggnaden av byggnaden Väinölä har beaktats i byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt som ingår som bilaga i budgeten för 2022.
Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande
I sitt utlåtande 23.11.2021 § 378 har fostrans- och utbildningsnämnden
tillstyrkt höjningen av maximipriset i projektplanen för ombyggnad av
Aleksis Kiven peruskoulus skolhus. Utlåtandet finns i sin helhet i ärendets beslutshistoria.
Befogenheter
I enlighet med 7 kap. 1 § 3 punkten i förvaltningsstadgan beslutar
stadsfullmäktige om projektplaner vars kostnadskalkyl överstiger 10
miljoner euro.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor
1

Urakkavaiheen uusi kustannusarvio 20.5.2021

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige
För kännedom
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 10.01.2022 § 4
HEL 2016-005582 T 10 06 00

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Aleksis Kiven peruskoulun perusparannuksen enimmäishinnan korotuksen 1 700 000 eurolla arvonlisäverotPostadress
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tomana siten, että hankkeen korotettu enimmäishinta on 33 504 000
euroa syyskuun 2018 kustannustasossa.
08.08.2016 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.11.2021 § 378
HEL 2016-005582 T 10 06 00

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta 1
700 000 eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverottomana enimmillään yhteensä 33 504
277 euroa syyskuun 2018 kustannustasossa.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei ole vuoden 2022 talousarviossaan voinut varautua esitettyyn vuokrankorotukseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta edellyttää, että kaupunkiympäristön toimialan nyt
esittämä enimmäishinnan korotus ja siitä aiheutuva vuosittainen lisävuokra (n. 358 000 euroa) kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuokraarvioon huomioidaan toimialan budjetissa vuonna 2023, jolloin lisävuokraa aloitetaan maksamaan. Lisäksi tilahankkeen vuokravaikutukset (n.
3 230 000 euroa) tulee huomioida toimialan talousarviossa.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot
Susan Niemelä, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657
susan.niemela(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 03.06.2021
§ 55
HEL 2016-005582 T 10 06 00

Esitys
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti kaupunginhallitukselle Aleksis Kiven peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamista 1 700 000 eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen korotettu enimmäishinta
on 33 504 277 euroa syyskuun 2018 kustannustasossa.
Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala hyväksyy enimmäishinnan korottamisen ja kustannusvaikutuksen omalta
osaltaan.
Käsittely
03.06.2021 Ehdotuksen mukaan
Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Jarmo Raveala. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot
Jarmo Kivinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39932
jarmo.kivinen(a)hel.fi
Sonja Liljeblad, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 38472
sonja.liljeblad(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko Yksikön päällikkö 30.01.2018 §
3
HEL 2016-005582 T 10 06 00

Hanke 2821P20093

Päätös
Palvelutilaverkkoyksikön päällikkö päätti hyväksyä Siren Arkkitehdit
Oy:n laatimat Aleksis Kiven peruskoulun 7.12.2017 päivätyt yleissuunnitelmat (L2).
Pöytäkirjanote Kasvatus ja koulutus -toimialalle sekä Kaupunkiympäristön Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudelle.
Päätöksen perustelut
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 31.8.2016 hyväksyä Aleksis
Kiven peruskoulun perusparannuksen 20.4.2016 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 11 520 brm² ja raPostadress
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kentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana
27 200 000 euroa syyskuun 2015 kustannustasossa.
Suunniteltu perusparannus
Aleksis Kiven peruskoulun rakennus on valmistunut vuonna 1934 arkkitehti Gunnar Taucherin suunnittelemana. Rakennus sijaitsee keskeisellä ja näkyvällä paikalla Brahenpuiston laidalla Alppiharjussa. Rakennusta laajennettiin vuonna 1966 arkkitehti Irma Paasikallion suunnitelmien mukaan. Tuolloin valmistui teknisen työn tilojen lisärakennus. Rakennukseen on tehty vuosikymmenten kuluessa useita toiminnan vaatimia muutoksia ja teknisiä parannuksia, jotka ovat osin muuttaneet sisätilojen luonnetta. Julkisivuiltaan rakennus on kuitenkin säilyttänyt alkuperäisen ilmeensä.
Rakennukseen on suunniteltu laaja toiminnallinen ja tekninen perusparannus. Koulu on suunniteltu 700 oppilaspaikan mukaan. Hankkeen yhteydessä parannetaan opetustilojen varustusta, rakennetaan
uusia oppilaiden wc-tiloja ja tehostetaan ruokahuollon tilojen järjestelyjä. Tavoitteena on parantaa rakennuksen sisäilma- ja lämpöolosuhteita, energiataloutta, esteettömyyttä ja akustiikkaa. Paloturvallisuutta
parannetaan ja siinä otetaan huomioon koulun toiminta tilapäisenä majoituskouluna. Suunnitelmat on laadittu ottaen huomioon rakennuksen
arkkitehtoninen ja historiallinen arvo. Alkuperäistä valoisaa yleisilmettä
pyritään palauttamaan erityisesti laajoissa käytävissä. Myös pihan toimintoja ja viihtyisyyttä parannetaan.
Perusparannuksen hankesuunnitelman mukaisesti rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan, ullakolle rakennetaan uudet ilmanvaihdon
konehuoneet. Lämpö-, vesi-, viemäri- ja sähköjärjestelmät sekä valaistus uusitaan. Rakennuksen ympärille rakennetaan uusi salaojajärjestelmä ja kellarin alapohjarakenne uusitaan alapohjan kosteusongelmien poistamiseksi. Julkisivurappaus uusitaan kokonaisuudessaan,
vesikatteet uusitaan. Yläpohjan kosteusvaurioituneet lämmöneristeet
poistetaan ja korvataan uusilla rakennekerroksilla.
Hanke on suunniteltu Rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden sekä Kasvatus ja koulutus -toimialan yhteistyönä.
Muutokset hankesuunnitelmaan
Hankesuunnitelmassa pääosa ikkunoista, luokkahuoneiden ikkunat, oli
suunniteltu kunnostettaviksi ja tiivistettäviksi. Porrashuoneiden ja aulojen ikkunat oli tavoitteena uusia. Hankesuunnitelmasta poiketen rakennuksen ikkunat on päädytty uusimaan lähes kokonaisuudessaan. TavoPostadress
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itteena on energiatehokkuuden nostaminen ja ikkunoiden pitempi elinkaari.
Hanketta on laajennettu myös sisällyttämällä siihen kaikkien välipohjien
avaaminen ja niiden orgaanisten täytteiden poistaminen. Hankesuunnitelmassa avattaviksi oli suunniteltu vain märkätilojen lattioina olevat
välipohjat.
Asemakaava ja tontti
Tontilla on voimassa asemakaava vuodelta 1985 ja se määrittelee tontin yleissivistävien oppilaitosten rakennusten korttelialueeksi merkinnällä YO. Rakennusoikeus on 11 000 krs-m², rakennusala on määritelty
nykytilanteen mukaisesti ja enimmäiskerrosluvuksi on määrätty 5. Rakennusta ei ole asemakaavassa suojeltu.
Kustannukset
Suunnitelmista laaditun 23.1.2018 päivätyn kustannusarvion mukaan
hankkeen kustannukset ovat arvonlisäverottomana enintään
30 730 000 euroa hintatasossa 11/2017. Tämä ei ylitä tarjoushintaindeksillä korjattua hankesuunnitelman enimmäishintaa.
Rahoitus
Investointi rahoitetaan talousarviokohdassa 8020202 varatulla määrärahalla. Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan on varattu
hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle 27,2 milj.euroa. Hankkeen
edellyttämä rahoitustarve otetaan huomioon rakentamisohjelmaa tarkistettaessa.
Hankkeen ajoitus
Hanke on suunniteltu toteutettavaksi siten, että työ alkaa tammikuussa
2019 ja tilat valmistuvat joulukuussa 2020. Hankkeen toteutus vaiheistetaan siten, että koko työn ajan on käytettävissä osa teknisen työn
opetustiloista.
Väistötilat
Koulun toiminta on siirretty väistötiloihin rakennuksen huonokuntoisuuden vuoksi. Alakoulu toimii koulun kentälle pystytetyissä siirrettävissä
paviljongeissa. Yläkoulun väistötiloina toimivat osoitteessa Sturenkatu
2 olevat oppilaitostilat. Koulu toimii väistötiloissa koko perusparannuksen toteutuksen ajan.
Lausunnot ja esittelyt
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Hanke on esitelty kaupunginmuseon, ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen edustajille hallintokuntien yhteistyökokouksessa
19.3.2015.
Suunnittelun kuluessa on järjestetty useita katselmuksia ja kokouksia,
joissa suunnitteluratkaisuista on neuvoteltu kaupunginmuseon edustajan kanssa. Yleissuunnitelmien mukaiset ratkaisut on esitelty kaupunginmuseon edustajalle katselmuksessa 6.6.2017 ja kokouksessa
31.8.2017. Rakennusvalvontapalveluissa on järjestetty ennakkoneuvottelu 9.11.2017. Hankkeen palotekninen suunnitelma on esitelty pelastuslaitoksella 19.10.2017.
Kasvatus ja koulutus -toimialan edustaja on osallistunut hankkeen suunnitteluun ja pitänyt tarvittavia käyttäjäkokouksia. Lisäksi käyttäjiä on
kuultu suunnittelukokouksissa, joihin on osallistunut koulun rehtori.
Kasvatus ja koulutus -toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö on
antanut yleissuunnitelmista 8.12.2017 päivätyn lausunnon, jossa esitetyt näkökohdat otetaan huomioon suunnittelussa.
Lisätiedot
Anneli Nurmi, projektinjohtaja, puhelin: 310 86432
anneli.nurmi(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 31.08.2016 § 211
HEL 2016-005582 T 10 06 00

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna projektplanen 20.4.2016 för ombyggnad av Aleksis Kiven peruskoulus skolhus utgående från att projektet omfattar högst 11 520 m²
bruttoyta och byggkostnaderna uppgår till högst 27 200 000 euro exklusive mervärdesskatt i prisnivån för september 2015.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Opetuslautakunta 21.06.2016 § 126
HEL 2016-005582 T 10 06 00

Lausunto
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

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

1/2022

140 (239)

Ärende/8
19.01.2022

Opetuslautakunta antoi puoltavan lausunnon kiinteistölautakunnalle
Aleksis Kiven peruskoulun perusparannuksen 20.4.2016 päivätystä
hankesuunnitelmasta.
Hankkeen laajuus opetusviraston tilojen osalta on 11 396 brm² ja rakentamiskustannukset 26 910 000 euroa. Hankkeen aiheuttama vuokran korotus on 1 009 220 euroa vuodessa, yhteensä 30 276 600 euroa
30 vuoden ajalta. Tästä väistötilojen osuus on 101 640 euroa vuodessa, 3 049 200 euroa 30 vuoden ajalta.
Lisäksi opetuslautakunta pitää tärkeänä, että työsuojelutoimikunnan
esille ottamat näkökohdat perusparannuksen vaiheistusta ym. koskien
otetaan huomioon hankkeen toteuttamisessa.
Käsittely
21.06.2016 Ehdotuksen mukaan
Keskustelu.
Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.
Esittelijä
vs. linjanjohtaja
Marjo Kyllönen
Lisätiedot
Eeva Jalovaara, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657
eeva.jalovaara(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 02.06.2016 § 242
HEL 2016-005582 T 10 06 00

Porvoonkatu 2

Esitys
Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Aleksis Kiven peruskoulun perusparannuksen 20.4.2016 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 11 520 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana
27 200 000 euroa syyskuun 2015 kustannustasossa ehdolla, että opetuslautakunta antoi hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.
Kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa tilakeskuksen jatkamaan hankkeen
suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.
Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
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Arto Hiltunen
Lisätiedot
Anneli Nurmi, projektinjohtaja, puhelin: 310 86432
anneli.nurmi(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319
irmeli.grundstrom(a)hel.fi
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§9
Hyrning av lokaler av Urhea-halli Oy för Mäkelänrinteen lukios och
andra läroanstalters idrotts- och gymnastikundervisning
HEL 2021-000672 T 10 01 02

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade att hyra lokaler på ca 8 000 m² i Urheahallen av Urhea-halli Oy för en bestämd tid på 20 år för idrotts- och
gymnastikundervisningen i Mäkelänrinteen lukio och övriga av stadens
skolor enligt separat avtal, på så sätt att totalhyran exklusive mervärdesskatt är högst 13 103 000 euro.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor
1

Vuokrasopimus luonnos

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Behov
Stadsfullmäktige har 13.3.2019 (§ 102) godkänt projektplanen för utbyggnad och ombyggnad av Mäkelänrinteen lukio. Stadsfullmäktige har
9.10.2019 (§ 300) beslutat att höja maximipriset för projektet till 20 800
000 euro.
Ombyggnaden av Mäkelänrinteen lukios skolhus och uppförandet av
tillbyggnaden är en del av byggandet av Urhea-campus, som knyter
samman studier, idrott och boende i Backasbrinken. Urhea-hallen har
uppförts Mellan Mäkelänrinteen lukios skolhus och Backasbrinkens
simhall. I hallen finns träningsmöjligheter för idrottare i ett flertal grenar.
Möjligheten att hyra hallen och personal- och undervisningslokaler i
Urhea-hallen åt Mäkelänrinteen lukio har utgjort en utgångspunkt och
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förutsättning för Urhea-campushelheten. Tack vare att idrottslokalerna
uppförts i anslutning till gymnasiet kan Mäkelänrinteen lukio sörja för
sin uppgift som specialgymnasium och lokalerna kan användas
mångsidigt.
Mäkelänrinteen lukio nyttjar lokalerna i den intilliggande Urhea-hallen
för ledd och självständig träning samt för gymnastikundervisning.
Dessutom nyttjar åtminstone Helsingin aikuislukio, utbildningen som
leder till dubbelexamen vid Perho Liiketalousopisto, Brändö gymnasium
och Pasilan peruskoulu idrottslokalerna i Urhea-hallen.
Framför allt används Urhea-hallen av medlemmarna i Huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea, det vill säga utsedda topp- och tävlingsidrottare i sportgrenar, studerande vid Mäkelänrinteen lukio och studerande vid övriga av stadens skolor enligt separat avtal. Även det nationella olympiska träningscentret ska vara verksamt på Urhea-campus.
När staden hyr in sig i Urhea-hallen avstår den från de flesta idrottslokaler som den hyrt av utomstående, såsom lokaler för judo, brottning,
friidrott, basket, volleyboll, redskapsgymnastik, rytmisk gymnastik och
innebandy samt gym. Dessutom säger staden upp avtalet om lokalanvändning med Backasbrinkens simhall.
Hyresavtalet mellan Urhea-halli Oy och staden
Syftet med avtalet är att i Urhea-hallen hyra de idrottslokaler som behövs av utsedda läroanstalter i staden för gymnastiklektioner under
skoldagen och av läroanstalter med idrott som specialuppdrag för idrottsträning. Dessutom innebär avtalet att staden hyr kontors- och mötesrum för skolornas gymnastiklärare och tränare.
I avtalet avtalas om att överlåta enskilda idrottslokaler i Urhea-hallen till
skolorna för gymnastik- och träningslektioner. Urhea-halli Oy ansvarar
för husteknik samt underhåll och städning av lokalerna och beviljar
dem som använder hallen tillträde till de lokaler som de behöver.
Staden betalar 655 140 euro om året exklusive mervärdesskatt, alltså
ca 13 103 000 euro under hyresperioden på 20 år, för regelbunden användning av träningslokaler på 8 000 m² för de utsedda skolornas och
läroanstalternas gymnastik- och träningslektioner enligt läsordning (augusti–juni) och användning av kontors- och mötesrum. Rätten att använda redskapen i lokalen ingår i hyran. Hyran kan höjas årligen i enlighet med levnadskostnadsindex men sänks inte även om levnadskostnadsindex sjunker. Hyran kan också höjas om staden höjer arrendet för tomten eller om fastighetsskatten höjs.
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Staden hyr lokalerna av Urhea-halli Oy enligt förhandlingarna, planerna
och det utkast till hyresavtal som finns som bilaga.
Kapitalhyran exklusive mervärdesskatt, kapitaliserad enligt anvisningarna om hantering av lokalprojekt, uppgår under en hyresperiod på 20
år till ca 8 164 000 euro i nuvärde. Med nuvärde avses värdet vid
granskningstidpunkten (m.a.o. i dagens penningvärde) på avgifter som
betalas vid ett senare tillfälle.
Hyresavtalet gäller för en bestämd tid fram till 31.8.2041. Om staden
vill fortsätta hyra lokalerna efter den överenskomna tiden ska staden
och Urhea-halli Oy avtala om detta ett (1) år innan avtalet löper ut.
Staden äger 28 % av Urhea-halli Oy. Staden har beviljat Urhea-halli Oy
sammanlagt 5 000 000 euro i kapitallån och 11 000 000 euro ur fonden
för idrotts- och friluftsanläggningar.
Lokalkostnaderna för fostrans- och utbildningssektorn
Lokalkostnaderna utgörs av lokalhyran (6,825 euro/m² i månaden),
som beräknas på basis av lokalerna på ca 8 000 m² och användningstiderna, och förvaltningskostnaderna för stadsmiljösektorn (0,5 euro/m²
lägenhetsyta i månaden).
De sammanlagda lokalkostnaderna för fostrans- och utbildningssektorn
är utan indexjustering ca 58 600 euro i månaden, det vill säga ca 703
200 euro om året, exklusive mervärdesskatt.
Tidtabellen för att börja använda lokalerna
Urhea-hallen stod klar i juni 2021 och togs i bruk i augusti. Ombyggnaden av Mäkelänrinteen lukios övriga lokaler och tillbyggnaden som
kopplar ihop skolan och hallen var färdiga i juni 2021.
Staden behövde lokalerna i Urhea-hallen redan i augusti 2021. Staden
har ingått ett kortfristigt hyresavtal med Urhea-halli Oy om att hyra lokalerna från och med augusti 2021 tills stadsfullmäktige fattat beslut om
att hyra lokalerna långfristigt.
Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande
I sitt utlåtande 9.2.2021 (§ 23) har fostrans- och utbildningsnämnden
tillstyrkt att staden hyr lokaler i Urhea-hallen för idrotts- och gymnastikundervisning och träning. Utlåtandet finns i sin helhet i ärendets beslutshistoria.
De sammanlagda kostnaderna för att hyra lokaler av Urhea-halli Oy
steg med ca 55 000 euro om året jämfört med de ursprungliga beräkPostadress
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ningarna. Fostrans- och utbildningsnämnden har 14.12.2021 (§ 398)
tillstyrkt höjningen av hyran för idrottslokalerna.
Befogenheter och verkställighet av beslutet
I enlighet med 7 kap. 1 § 1 mom. 9 punkten i förvaltningsstadgan ska
stadsfullmäktige besluta om förhyrning av affärslokaler då totalvärdet
på avtalet beräknas överstiga 10 miljoner euro.
Förutsatt att stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget har stadsstyrelsen, i samband med att fullmäktigebeslutet verkställs, för avsikt bemyndiga chefen för lokalservicens kundrelationsenhet 1 vid stadsmiljösektorn att ingå hyresavtal med Urhea-halli Oy samt att vid behov göra
smärre ändringar i hyresavtalet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor
1

Vuokrasopimus luonnos

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige
För kännedom
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 10.01.2022 § 5
HEL 2021-000672 T 10 01 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää vuokrata Urhea-halli Oy:ltä Urhea-hallista
noin 8 000 m² laajuiset tilat Mäkelänrinteen lukion sekä muiden erikseen sovittujen kaupungin oppilaitosten urheilu- ja liikuntaopetuksen
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käyttöön 20 vuoden määräajaksi siten, että arvonlisäveroton kokonaisvuokra on enintään 13 103 000 euroa.
Käsittely
10.01.2022 Ehdotuksen mukaan
Esteelliset: Kirsti Laine-Hendolin
Esteellisyyden syy: yhteisöjäävi (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.12.2021 § 398
HEL 2021-000672 T 10 01 02

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristön toimialalle
puoltavan lausunnon kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle vuokrattavan Urhea-halli Oy:n liikuntatilojen vuokrahinnan korotuksesta. Urheahalli Oy:n tilojen kokonaiskustannukset arvonlisäverottomana ovat
enimmillään 703 140 euroa / vuosi, jossa korotusta aiesopimukseen on
noin 55 000 euroa / vuosi.
09.02.2021 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen
Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777
vera.schulman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 22.04.2021
§ 37
HEL 2021-000672 T 10 01 02

Päätös
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti kaupunginhallitukselle:
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- Urhea-halli Oy:n omistamasta, osoitteeseen Mäkelänkatu 47 valmistuvasta Urhea-hallista noin 8 000 htm² laajuisten tilojen vuokraamista käyttöoikeusperiaatteella Mäkelänrinteen lukion sekä erikseen sovittavien muiden Helsingin koulujen urheilu- ja liikuntaopetuksen
käyttöön 20 vuoden määräajaksi siten, että kokonaisvuokra arvonlisäverottomana ja indeksikorjaamattomana 20 vuoden vuokra-ajalta on
yhteensä 12 000 000 euroa.
- kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusyksikkö 1:n yksikön päällikön
oikeuttamista tekemään vuokrasopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sekä allekirjoittamaan Urhea-halli Oy:n kanssa vuokrasopimuksen.
Käsittely
22.04.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Kari Pudas: Esittelijä muutti esityksen perusteluista alaotsikon sisäinen
vuokra kappaletta 14 seuraavasti:
Tilakustannus käyttäjälle koostuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan
ilmaiseman tarpeen perusteella määriteltyjen tilojen ja käyttöaikojen
mukaan lasketusta tilavuokrasta 6,25 euroa/m²/kk sekä Kympin hallintokulusta (0,5 euroa/htm²/kk). 8 000 m² laajuisten tilojen tilakustannus
Kasko toimialalle on yhteensä 54 000,00 euroa/kk (6,75 e/m²/kk),
648 000 euroa vuodessa. Indeksikorjaamaton vuokrasumma 20 vuoden määräajalta on 12 960 000 euroa ja vastaavalle ajalle pääomitettuna vuokrasumma on 7 476 000 euroa.
Asian aikana kuultavana oli asiakaspäällikkö Timo Vierelä. Asiantuntija
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.
Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot
Timo Vierelä, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 26165
timo.vierela(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871
paivi.etelamaki(a)hel.fi
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§ 10
Arrendeprinciper för vissa tomter (Böle, Postparken tomterna
17129/1, 2 och 3)
HEL 2021-012096 T 10 01 01 02

Beslut
Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för tomterna för flervåningshus (AK) 17129/1 och 2 samt för bilplatstomten (LPA) 17129/3 i
Helsingfors stads 17 stadsdel (Böle), som ingår i detaljplaneändring nr
12475, eller tomterna som bildas av dem fram till 31.12.2080 i enlighet
med bilaga 1.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3

Vuokrausperiaatteet
Sijaintikartta
Asemakaavan muutos nro 12475

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Detaljplaneändring nr 12475 som har utarbetats för Postparken i Böle
vann laga kraft 6.7.2018. Detaljplanen gör det möjligt att bygga för ca 5
700 invånare på före detta Landtrafikcentralens område. Byggandet i
området har inletts 2019.
Beslut om reservering
Stadsstyrelsen beslutade 25.8.2014 (§ 836) att reservera cirka 150 000
m² vy av den planerade bostadsbyggrätten för Postparkens område för
överlåtelse av områden i stadens ägo för partnerskapsplanläggning
och planering och genomförande av bostadsprojekt fram till 31.12.2016
på bland annat följande villkor:
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 Av bostadsbyggrätten som planläggs i området ska ca 20 % byggas
som hyresbostäder med statligt stöd, 40 % som bostäder av mellanformstyp och 40 % som oreglerade ägar- och/eller hyresbostäder
med fri finansiering. Hyresbostäder kan utgöra högst ca 30 % av
den oreglerade bostadsproduktionen.
 Byggarna för den oreglerade bostadsproduktionen väljs genom en
idé-/koncepttävling.
 Den oreglerade bostadsbyggrätten reserveras för vinnarna i tävlingen. Enligt fastighetsnämndens omdöme är det också möjligt att för
vinnarna reservera högst ca 50 % av bostadsbyggrätten för bostadsproduktion av mellanformstyp.
 Tomterna för oreglerad bostadsproduktion överlåts genom försäljning till det verkliga värdet, förutsatt att stadsfullmäktige fastställer
försäljningsgrunderna för tomterna.
Stadsstyrelsen har 23.11.2015 (§ 1141) reserverat tomterna (AK)
17123 och 17125–17129 i kvarteren i östra delen av utkastet till detaljplan för Postparken 12475 i sin helhet för Helsingfors stads bostadsproduktionsbyrå för planering av bostadsprojekt. I enlighet med det tidigare beslutet har man i Postparkens område allmänt reserverat byggrätt som motsvarar produktion på ca 30 000 m² vy för bostadsproduktionsbyrån för produktion av hyresbostäder med statligt stöd. Dessutom
föreslogs att man reserverar byggrätt som motsvarar ca 31 500 m² vy
för bostadsproduktionsbyrån för produktion av mellanformstyp, utöver
den reglerade hyresbostadsproduktion som reserverats tidigare. Reserveringarna riktades till de nu aktuella kvarteren, men enligt beslutet
fastställs finansierings- och besittningsformen för tomterna senare när
planeringen preciseras.
Tomtchefen har förlängt reserveringen 6.4.2018 (§ 14), 13.12.2019 (§
95) och 3.2.2021 (§ 5) så att den gäller till 31.12.2021.
Enligt bostadsproduktionstjänsten vid Helsingfors stads stadsmiljösektor ska tomten 17129/1 bebyggas med bostadsrättsbostäder med statligt stöd och tomten 17129/2 med bostäder av mellanformstyp (Hitas).
Den sammanlagda bostadsbyggrätten på tomterna uppgår till 12 000
m² vy, varav ytan för bostäder av mellanformstyp (Hitas, bostadsrätt)
uppgår till sammanlagt 4 800 m² vy och ytan för bostadsrättsbostäder
med statligt räntestöd till sammanlagt 7 200 m² vy. Dessutom uppgår
den sammanlagda byggrätten för butiks- och kombilokaler på tomterna
till 400 m² vy.
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Detta beslut om arrendeprinciper följer en fördelning av besittningsformer som är i linje med stadsstyrelsens reserveringsbeslut 25.8.2014 (§
836). Fördelningen av besittningsformer är i nuläget den följande: Produktion av bostäder av mellanformstyp 38 %, produktion av ARAhyresbostäder 22 % och oreglerad bostadsproduktion, inklusive fritt finansierad ägar- och hyresbostadsproduktion, 40 %. I Postparken omfattar mellanformstypen produktionen av bostadsrätts- och Hitasbostäder.
Detaljplan
Detaljplaneändring nr 12475 för Postparken godkändes av stadsfullmäktige 25.4.2018 (§ 90) och vann laga kraft 6.7.2018. Våningsytan i
detaljplaneändringen uppgår till sammanlagt 251 095 m² vy, varav 237
400 m² vy är för boende, 4 310 m² vy för affärs- och verksamhetslokaler, 8 200 m² vy för offentliga tjänster och 1 185 m² vy för gemensamma lokaler.
I detaljplaneområdet finns sammanlagt 14 kvarter för flervåningshus
(AK). I en del av dessa får förutom bostäder, fritidslokaler och gemensamma lokaler också butiks-, kombi- och daghemslokaler placeras. I
området finns dessutom två kvarter för allmänna byggnader (Y), där en
skola och/eller ett daghem får byggas, och ett kvarter i sambruk som
betjänar boende (AH), där fritidslokaler för invånarna och småskalig affärsverksamhet, såsom ett kafé, får placeras. I detaljplanen anges också tre kvarter för bilplatser (LPA), där en parkeringsanläggning med
gemensamma lokaler i marknivå får byggas.
En karta över läget utgör bilaga 2. Ett utdrag ur detaljplanen utgör bilaga 3.
Arrendeprinciper
Arrendeprinciperna har bestämts med beaktande av tidigare fastställda
arrendeprinciper för samma område eller motsvarande områden, tomternas läge och användningsändamål, markvärdets utveckling i området och en utomstående experts bedömning av marknadsvärdet på
byggrätterna för tomterna. En enhetlig och konsekvent prissättning har
eftersträvats. Tomternas besittnings- och finansieringsform har enligt
sedvanlig praxis beaktats, likaså kostnaderna för tomternas bilplatser
och för grundläggningen av byggnaderna. Värderingsutlåtandet finns i
bilagematerialet.
Jämförelseuppgifter
Stadsfullmäktige har 8.9.2021 (§ 268) fastställt arrendeprinciper för
tomterna för flervåningshus (AK) 17114/2 och 10 i 17 stadsdelen (Böle)
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på så sätt att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet
”oktober 1951 = 100” motsvaras minst av priset 34 euro (682/ind. 2006)
per kvadratmeter våningsyta för tomter för hyresbostadsproduktion
med statligt räntestöd och bostadsrättsbostadsproduktion . För bostadsproduktionen med statligt stöd (långt räntestöd) tas 80 % av årsarrendet för tomterna ut under den tid då det statliga bolånet för de bostadshus som byggs på tomten amorteras eller så länge som staten
betalar räntegottgörelse (räntestöd) på lån som beviljats för bostadsproduktionen.
Stadsfullmäktige har 31.3.2021 (§ 76) fastställt arrendeprinciper för
tomten för flervåningshus (AK) 17116/6 i 17 stadsdelen (Böle) på så
sätt att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras minst av priset 40 euro (792 euro/ind.
1980) per kvadratmeter våningsyta för tomter för Hitasbostadsproduktion.
Årsarrende och arrendetid
Årsarrendet för flervåningshustomten (AK) 17129/1 bestäms på så sätt
att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober
1951 = 100” motsvaras minst av priset 34 euro (689 euro/ind. 2026)
per kvadratmeter våningsyta för tomter för produktion av bostadsrättsbostäder med statligt räntestöd.
Årsarrendet för tomten för flervåningshus (AK) 17129/2 bestäms på så
sätt att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras minst av priset 36 euro (729 euro/ind.
2026) per kvadratmeter våningsyta för tomter för Hitasbostadsproduktion.
För butiks- och kombilokaler såsom affärer, kontor, kaféer, restauranger, arbetslokaler eller motsvarande lokaler som eventuellt byggs på
tomten är priset minst 22 euro (446 euro/ind. 2026) per kvadratmeter.
Priset för bilplatstomten (LPA) är ca 20 euro/m² vy eller m² i den nämnda prisnivån.
Bostadskomplement som byggs utöver våningsytan som anges i detaljplanen beaktas inte då arrendet bestäms.
Det föreslås att 70 procent av arrendet för tomter med statligt stöd eller
för tomter som motsvarar denna produktion tas ut till och med utgången av 2026 på grund av begynnelseårsnedsättningen som beviljas eftersom området inte är färdigt. Varefter 80 procent av årsarrendet för
tomterna tas ut för bostadsproduktion med statligt stöd (långt räntestöd) under den tid då det statliga bolånet för de bostadshus som
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byggs på tomten amorteras eller så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) på lån som beviljats för bostadsproduktionen.
Arrendetiden för tomterna är cirka 60 år, dvs. fram till 31.12.2080.
Befogenheter
Enligt 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan fastställer stadsfullmäktige allmänna arrendeprinciper för arrendeavtal på över 30 år.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3

Vuokrausperiaatteet
Sijaintikartta
Asemakaavan muutos nro 12475

1

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 17 p)

Bilagematerial

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige
För kännedom
Stadsmiljösektorn
Stadsmiljönämnden
Bostadsproduktion

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 916
HEL 2021-012096 T 10 01 01 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin kaupungin 17. kaupunginosassa (Pasila) sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12475 sisältyvien asuinkerrostalotonttien (AK) 17129/1 ja 2 sekä autopaikkatontin
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(LPA) 17129/3 tai niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet
31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 16.11.2021 § 639
HEL 2021-012096 T 10 01 01 02

Postipuisto

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
 että kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan (Pasila) sijaitsevan asemakaavan muutokseen nro 12475
sisältyvän asuinkerrostalotonttien (AK) 17129/1-2 ja autopaikkatontin (LPA) 17129/3 tai niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet 31.12.2080 saakka liitteestä 1 ilmenevin periaattein.
Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot
Elena Lukkarinen, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 28998
elena.lukkarinen(a)hel.fi
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§ 11
Arrendeprinciper för tomterna 41296/4 och 41296/5 i ett kvartersområde för bostads- och arbetsplatsbyggnader (ATY) (Storskog, Alpbyn)
HEL 2021-012759 T 10 01 01 02

Beslut
Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för tomterna 41296/4 och
41296/5 i ett kvartersområde för bostads- och arbetsplatsbyggnader
(ATY) i Helsingfors Storskog (Alpbyn) fram till 31.12.2075 i enlighet
med bilaga 1.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3

Vuokrausperiaatteet
Sijaintikartta
Asemakaavaote 11370

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige
Utdrag
Utdrag
Reserveringstagarna

Bilagor till utdrag
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Detaljplane- och tomtuppgifter
Enligt detaljplan nr 11370, som fastställts av stadsfullmäktige
30.8.2006 (§ 214) och som vunnit laga kraft 13.10.2006, har tomterna 4
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

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

1/2022

155 (239)

Ärende/11
19.01.2022

och 5 i kvarter 41296 detaljplanebeteckningen ATY (kvartersområde för
bostads- och arbetsplatsbyggnader). Arbets- och affärslokaler som inte
förorsakar miljöskador får placeras på området.
Enligt detaljplanen uppgår byggrätten på tomt 41296/4 till 400 m² vy,
varav högst 250 m² vy ska reserveras för bostäder och 150 m² vy för
arbets- och affärslokaler. Tomten har en yta på 1 059 m² och adressen
Alpbygränden 11. Byggrätten på tomt 41296/5 uppgår enligt planen till
1 200 m² vy, varav högst 600 m² vy ska reserveras för bostäder och
600 m² vy för arbets- och affärslokaler. Tomten har en yta på 2 358 m²
och adressen Alpbygränden 9.
En tomtindelning har gjorts för tomterna 41296/4 och 41296/5
18.6.2018 (nr 13142). Tomterna fördes in i fastighetsregistret 4.1.2019.
En lägeskarta och ett utdrag ur detaljplanen utgör bilagorna 2 och 3.
Beslut om reservering
Fastighetsnämnden har 28.1.2016 (§ 36) överfört tomterna till den fortlöpande tomtansökningen. En tomt reserverades för Laponte Oy (sedermera Den Finland Oy), som dock avstod från reserveringen. Tomtchefen har 13.12.2019 (§ 95) igen överfört tomterna till den fortlöpande
tomtansökningen. Tomtchefen har 21.9.2020 (§ 53) reserverat tomterna 41296/4 och 5 för e-House Oy och Kiinteistökehitys Initum Oy fram
till 31.12.2022 bland annat på det villkor att dessa planerar och uppför
oreglerade fritt finansierade ägar- och/eller hyresbostäder och/eller hyresbostäder med kortfristigt räntestöd (10 år) på tomterna.
Kortfristig utarrendering
Chefen för stadsmiljösektorns tomtenhet har 26.11.2020 (§ 335) beslutat att utarrendera tomterna 41296/4 och 5 till ett bolag som ska bildas
för Initum Asunnot Oy:s räkning 1.12.2020–30.11.2021 för ansökan om
bygglov.
Arrendeprinciper
Årsarrende och arrendetid
Årsarrendet för tomterna 41296/4 och 41296/5 i ett kvartersområde för
bostads- och arbetsplatsbyggnader (ATY) bestäms så att poängtalet
100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100”
motsvaras av priset 23 euro per kvadratmeter våningsyta (nuvärde ca
466 euro/index 2026) för fritt finansierad ägarbostadsproduktion och
minst 13 euro per kvadratmeter våningsyta (nuvärde ca 263 euro/index
2026) för arbetsplatsbyggnader.
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Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna uppgår till ca 1,86
euro/m² vy i månaden. För arbets- och affärslokalerna är effekten ca
1,05 euro/m² vy i månaden.
De föreslagna arrendeprinciperna baserar sig på ett värderingsinstrument som tagits fram av en opartisk värderare (GEM Property Oy,
12.1.2018). Förslaget stöds också av ett värderingsinstrument för tomterna 41302/14 och 41302/27 i Alpbyn (A-2, kvartersområde för bostadshus) som tagits fram av GEM Property Oy 1.7.2020 och som innehåller samma uppskattning av arrendet för bostadsbyggnadsrätten.
Värderingsinstrumentet ingår i det bifogade materialet.
Det är meningen att tomterna arrenderas ut från och med ett datum
som fastställs senare på så sätt att arrendetiden löper ut 31.12.2075.
Befogenheter
Enligt 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan fastställer stadsfullmäktige allmänna arrendeprinciper för arrendeavtal på över 30 år.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3

Vuokrausperiaatteet
Sijaintikartta
Asemakaavaote 11370

1

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 17 p)

Bilagematerial

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige
Utdrag
Utdrag
Reserveringstagarna

Bilagor till utdrag
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Kommunalbesvär, fullmäktige
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Stadsmiljösektorn
Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 917
HEL 2021-012759 T 10 01 01 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin Suurmetsässä (Alppikylä) sijaitsevien asuin- ja työpaikkarakennusten korttelialueen tonttien (ATY)
41296/4 ja 41296/5 vuokrausperiaatteet 31.12.2075 saakka liitteen 1
mukaisesti.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 30.11.2021 § 669
HEL 2021-012759 T 10 01 01 02

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunki vahvistaa Helsingin Suurmetsässä (Alppikylä) sijaitsevien asemakaavaan ja asemakaavamuutokseen nro 11370 sisältyvien asuin- ja
työpaikkarakennusten korttelialueen tonttien (ATY) 41296/4 ja 41296/5
vuokrausperiaatteet 31.12.2075 saakka liitteen 1 mukaisesti.
Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot
Juha Heikkilä, asiantuntija, puhelin: 09 310 70964
juha.heikkila(a)hel.fi
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§ 12
Detaljplaneändring för tomten 422/5 i Främre Tölö, utbyggnaden av
Nationalmuseet (nr 12677)
HEL 2020-001640 T 10 03 03

Beslut
Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för kvarteret 422 med
gatuområden i 13 stadsdelen (Främre Tölö) enligt ritning nr 12677, daterad 15.6.2021, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3
4
5

Asemakaavan muutoksen nro 12677 kartta, päivätty 15.6.2021
Asemakaavan muutoksen nro 12677 selostus, päivätty 15.6.2021, päivitetty Kylk:n 15.6.2021 päätöksen mukaiseksi
Vuorovaikutusraportti 22.2.2021, täydennetty 15.6.2021
Osa päätöshistoriaa
12677 Kansallismuseo Liikennesuunnitelma Kylk 15.6.2021

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Utdrag
Utdrag
Den som sökt detaljplaneändring
Riksdagen
Elisa Oyj
Helen Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingforsregionens trafik
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
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Bilagor till utdrag
Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Förslagstext
Förslagstext
Förslagstext
Förslagstext
Förslagstext
Förslagstext
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Museiverket, skydd av
kulturmiljön
Telia Finland Oyj
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Kymp/Ekonomistöd

Förslagstext
Förslagstext
Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Förslagstext

Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Detaljplanelösningens centrala innehåll
Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller kvarteret på adressen Mannerheimvägen 34 med gatuområden, som ligger i östra kanten
av stadsdelen Främre Tölö. Syftet med detaljplanen är att genom tillbyggnad möjliggöra stora och krävande internationella utställningar på
Nationalmuseet, vars nuvarande lokaler är för små för detta ändamål.
Nybyggnadsdelen uppförs i anslutning till Nationalmuseets huvudbyggnad med hänsyn till dess skyddsvärden. Det är meningen att de nya lokalerna placeras i trädgårdsparken norr om museet, huvudsakligen under jorden så att det finns plats för terrassområden, utställningar och
utomhusevenemang. Syftet är att nybyggnaden ska kunna fungera
som en självständig helhet eller sammanfogas med den nuvarande
byggnaden. Nya förbindelser från Mannerheimvägen och Tölögatan
kommer att förbättra gårdsområdets tillgänglighet. Skyddsbestämmelsen som gäller byggnaderna i detaljplanen baserar sig på det nuvarande skyddsbeslutet, som har fattats på basis av en numera upphävd
förordning om skydd för byggnader.
Nybyggnaden och de befintliga byggnaderna har en sammanlagd våningsyta på 19 200 (12 100 + 7 100) m² vy ovan och under jord. Nybyggnadens underjordiska våningsyta är 4 200 m² vy. Det finns 5 200
m² vy ny våningsyta för museiverksamhet, varav 935 m² ligger ovan
jord. Tomtens exploateringstal är eₜ = 1,15.
I samband med detaljplanen har en trafikplan (ritning nr 7136) gjorts
upp. Enligt den ska spårvagnshållplatsen på Mannerheimvägen vid
museifastigheten förlängas norrut och övergångsstället flyttas norrut för
att förbättra gångförbindelserna till nybyggnaden.
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Detaljplanen har särskilt den effekten att stora och krävande internationella utställningar kan ordnas på Nationalmuseet. Den tillför stadsbilden ett nytt arkitektoniskt element och förbättrar gårdsområdets tillgänglighet. Stadsstrukturen blir mer levande och möter besökarnas
behov, fastighetens framtidsbehov och de behov som utvecklingen i
centrum ställer, med hänsyn till områdets värdefulla miljö.
Beslut som detaljplanelösningen bygger på
Detaljplanen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål genom att främja utbudet av kulturtjänster och göra dessa mer evenemangsinriktade samt utveckla centrums livskraft.
I Helsingfors generalplan 2016 upptas området som område för centrumfunktioner i affärs- och servicecentrum (C1). Området ligger intill en
huvudgata. Området ligger i närheten av en planerad cykelbana. Enligt
den underjordiska generalplanen för Helsingfors (nr 12704) är det fråga
om ett ytberg i innerstaden. Detaljplanebeskrivningen hänvisar till ytterligare en tidigare underjordisk generalplan från 2011. Detaljplanen
stämmer överens med dessa generalplaner.
Planeringen av tillbyggnaden baserar sig på en arkitekttävling i två steg
som ordnades 2019. Detaljplanen är utarbetad enligt det vinnande bidraget.
Områdets utgångspunkter och nuläge
I området verkar Finlands Nationalmuseum, som är en del av Museiverket. Museibyggnaden, gårdsbyggnaderna Häkälä och Vaunuvaja
och murkonstruktionen från början av 1900-talet som omger tomten
(arkitekter Herman Gesellius, Armas Lindgren och Eliel Saarinen) är
skyddade genom statsrådets beslut. Rader av träd kantar den parklika
gården. I omfattande reparationer på 1980-talet samt åren 1998–2000
och 2015–16 byggdes bl.a. ett nytt auditorium, underjordiska förråd och
en tillgänglig ingång från gatuplan. Utställningslokalerna försågs med
klimatkontroll och bl.a. tornet renoverades. Under gatuområdet och
kvarteret finns en outnyttjad reservering för ytterligare en infartstunnel
till Tölövikens parkeringsanläggning och en ramp från Cygnaeusgatan.
På Tölögatan finns en outnyttjad beteckning för ett område för fotgängare och cyklister och en beteckning för en rad träd.
För området gäller en detaljplan från år 1977 och en underjordisk detaljplan från år 2001. I detaljplanerna har området antecknats som ett
kvartersområde för byggnader för museiverksamhet (YM) och gatuområde samt som underjordiska lokaler för kör- och serviceförbindelse
med en infartsreservering från Cygnaeusgatan. Byggnaderna är skyddade med beteckningen ark. Områdesbeteckningarna för tunneln och
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rampen samt för fotgängare och cyklister har avlägsnats från detaljplanen som onödiga.
Kvartersområdet ägs av staten. Planen har utarbetats på ansökan och
innehållet i planen har förhandlats fram med sökanden.
Detaljplanelösningens kostnader
Detaljplaneändringen medför följande kostnader för staden, exklusive
mervärdesskatt: Cirka 150 000 euro för att förlänga spårvagnshållplatsen på Mannerheimvägen vid museifastigheten och flytta övergångsstället samt ändringar i gatu-, cykel- och gångtrafiken som dessa åtgärder orsakar.
Ett markanvändningsavtal hör till detaljplanen, eftersom planen höjer
områdets värde. Avtalet har godkänts på stadens vägnar genom tomtchefens beslut 10.11.2021 (§ 64) och det har undertecknats.
Växelverkan under beredningen av detaljplanen
Den bifogade rapporten om växelverkan innehåller sammandrag av de
ställningstaganden av myndigheter och åsikter från intressenter som
kommit in under beredningen av detaljplanen. Bemötandena till påpekandena i dessa ingår också i rapporten.
Myndighetssamarbete
Beredningen av detaljplanen har inneburit samarbete inom stadsmiljösektorn och dessutom med följande aktörer:









Helen Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) vattenförsörjning
Museiverket
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen)
Senatfastigheter
kultur- och fritidssektorns stadsmuseum

Myndigheternas ställningstaganden om programmet för deltagande och
bedömning samt beredningsmaterialet gällde den tidigare skyddsbestämmelsen för byggnaderna och frågan om hur nybyggnaden ska anslutas till den befintliga byggnaden så att skyddsvärdena beaktas.
Dessutom konstaterades att förslaget till detaljplaneändring inte förutsätter att vattenförsörjningen byggs ut. Synpunkterna som presenterats
i ställningstagandena har beaktats i detaljplanearbetet så att en bePostadress
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stämmelse om skyddsbeslutet och de andra planbestämmelserna som
gäller skyddet har formulerats på önskat sätt.
Åsikter
Åsikterna om programmet för deltagande och bedömning samt beredningsmaterialet gällde Cygnaeusgatans tunnelreservering, säkerheten
under byggandet, verksamhetens natur, parken som finns på tomten,
om nybyggnadens glasning kan utgöra en fara för fåglar, belysningen,
hur smidigt trafiken löper under byggandet, företagarnas näringsidkande i området, tillgängligheten, nybyggnadens arkitektur och hur den befintliga helheten bevaras. Åsikterna har beaktats i detaljplanearbetet så
att det skrivits in i planen att trädraderna i trädgårdsparken i norr på
Tölögatans och Mannerheimvägens sida antingen bevaras eller ersätts
genom att plantera nya träd av samma art. Beslut om arrangemangen,
räddningssäkerheten, personsäkerheten och schaktningarna under
byggandet fattas i samband med byggandet. I samband med bygglovet
säkerställs tillgängligheten. Nationalmuseets byggnader och mur skyddades 1980 med stöd av ett skyddsbeslut som baserar sig på förordningen om skydd för staten tillhöriga byggnader, men förordningen har
sedermera upphävts. Därför kommer Museiverket att föreslå att kvartershelheten skyddas med stöd av lagen om skyddande av kulturarvet
(498/2010). Till dess gäller det tidigare beslutet och det har beaktats i
detaljplanen. Sex skriftliga åsikter lämnades in.
Detaljplaneförslaget offentligt framlagt
Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 22.2–23.3.2021, vilket kungjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen.
Det kom in en enda anmärkning mot detaljplaneförslaget. Påpekandet i
anmärkningen gällde nybyggnadens glasfasad, som i princip bör behandlas så att fåglarna lägger märke till den.
Följande aktörer gav utlåtande: Helen Elnät Ab, HRT, HRM, Museiverket, riksdagen, NTM-centralen, Elisa Abp, Telia Finland Oyj och stadsmuseet.
Påpekandena i utlåtandena gällde trafikplanen som utarbetats i samband med detaljplanen (den understöddes), telekommunikationsstrukturerna, som man bör vara medveten om när ledningar eventuellt flyttas, och den befintliga vattenförsörjningens tillräcklighet. Museiverket
och stadsmuseet konstaterade i sina utlåtanden bl.a. att frågan om
byggnadsskydd har lösts på ett lämpligt sätt i detaljplaneändringen eftersom ett skyddsbeslut som baserar sig på en förordning eller lagen
om byggnadsarvet prioriteras framom detaljplanen. Nybyggnadens placering i en värdefull kvartershelhet har beaktats väl i detaljplanen. Tack
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vare att en del av gården skyddas och trädraderna bevaras samt de
allmänna bestämmelserna som gäller gårds- och utomhusområdena är
kvartershelhetens värdefulla miljö väl tryggad. Skyddsnivån är tillräcklig
även med tanke på att gården ska skyddas genom ett beslut som utfärdas med stöd av lagen om byggnadsarvet.
Dessutom meddelade Helen Ab att det inte har någonting att yttra.
Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt
I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna och myndighetsutlåtandena om detaljplaneförslaget i sammandrag och bemötandena till
de påpekanden som framförts i dessa.
Med tanke på detaljplanens syften är det inte ändamålsenligt att ändra
detaljplaneförslaget med anledning av de påpekanden som framfördes
då förslaget hölls offentligt framlagt.
Det gjordes ändringar i detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och övriga material efter att planen varit offentligt framlagd. För
ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel.
De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).
De ändringar som gjorts efter det offentliga framläggandet har diskuterats med berörda parter.
Närmare motivering
Detaljplanens konsekvenser och den närmare motiveringen till denna
framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3
4
5

Asemakaavan muutoksen nro 12677 kartta, päivätty 15.6.2021
Asemakaavan muutoksen nro 12677 selostus, päivätty 15.6.2021, päivitetty Kylk:n 15.6.2021 päätöksen mukaiseksi
Vuorovaikutusraportti 22.2.2021, täydennetty 15.6.2021
Osa päätöshistoriaa
12677 Kansallismuseo Liikennesuunnitelma Kylk 15.6.2021
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Sijaintikartta
Ilmakuva

Bilagematerial
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3
4
5
6
7

Muistutus
Tehdyt muutokset
Kaavamuutoshakemus 6.2.2020
Kaavamuutoshakemus 6.2.2020, liite, maankäyttösuunnitelma
Maankäyttösopimus. Senaatti (ak 12667) sis.allekirj

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Utdrag
Utdrag
Den som sökt detaljplaneändring
Riksdagen
Elisa Oyj
Helen Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingforsregionens trafik
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
Museiverket, skydd av
kulturmiljön
Telia Finland Oyj
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Kymp/Ekonomistöd

Bilagor till utdrag
Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Förslagstext
Förslagstext
Förslagstext
Förslagstext
Förslagstext
Förslagstext
Förslagstext
Förslagstext
Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Förslagstext

För kännedom
Stadsmiljönämnden
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
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Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 914
HEL 2020-001640 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy 13. kaupunginosan (Etu-Töölö) korttelin
422 sekä katualueiden asemakaavan muutoksen 15.6.2021 päivätyn
asemakaavan piirustuksen nro 12677 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 15.06.2021 § 336
HEL 2020-001640 T 10 03 03

Hankenumero 5164_3, 3183

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
 15.6.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12677
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 13. kaupunginosan
(Etu-Töölö) korttelia 422 sekä katualueita.
Lisäksi lautakunta päätti
 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan
asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
Käsittely
15.06.2021 Ehdotuksen mukaan
Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Kajsa Lybeck. Asiantuntija poistui
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Kajsa Lybeck, arkkitehti, puhelin: 310 37052
kajsa.lybeck(a)hel.fi
Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37233
janne.prokkola(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo
Kulttuuriperintöyksikkö 19.3.2021
HEL 2020-001640 T 10 03 03

Asemakaavapalvelut on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa koskien
Suomen Kansallismuseon tontin asemakaavamuutoksen ehdotusta,
jolla turvataan museokohteen rakennussuojelu ja mahdollistetaan museon lisärakentaminen. Kaupunginmuseo on osallistunut hankkeen
kaavaneuvotteluihin, ja toimii lausunnonantajana Museoviraston kanssa sovitun työnjaon mukaisesti. Kaupunginmuseo on laatinut tiivistelmän kohteen rakennushistoriasta sekä arvotuksesta, hankkeen oasvaiheen lausuntoon. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennushistorian ja rakennetun kulttuuriympäristön näkökulmasta, ja on päättänyt lausua kantanaan seuraavaa.
Kansallismuseon rakennukset on suojeltu asetuksella valtion omistamien rakennusten suojelusta. Suojelupäätös on vuodelta 1980, ja tehty
1960-luvulla voimaan tulleen lainsäädännön pohjalta. Suojelupäätös ei
sisällä suojelumääräyksiä tai suojeluluokituksia; luokitusta ryhdyttiin
soveltamaan valtio asetussuojelukohteissa vuoden 1985 rakennussuojelu-uudistuksen jälkeen. Suojelupäätöksen sisältö on kuitenkin kattava, ja Museovirastolla on keskeinen asema suojelun tulkitsijana ja toimenpiteiden arvioijana.
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Suojelupäätös on luontevaa uudistaa vastaamaan 2010 alkaen voimassa ollutta rakennusperintölakia. Uudistuksessa lakkautettiin erillinen valtion kohteita koskeva asetus. Asetussuojelupäätökset päivitetään vaiheittain ja tarpeen mukaan vastaamaan olevaa lainsäädäntöä.
Vanhat suojelupäätökset ovat sellaisenaan voimassa uusiin päätöksiin
asti.
Kaavavalmistelussa todettiin Suomen kansallismuseon rakennusten ja
ympäristön suojelu tarkoituksenmukaisena rakennusperintölain mukaisesti. Perusteena rakennusperintölakiin perustuvalla suojelulle ovat
museon erityinen valtakunnallinen sekä kansainvälinen kulttuuri- ja
arkkitehtuurihistoriallinen merkitys sekä tarve ulottaa suojelu pitkälle kiinteään sisustukseen ja pintoihin asti. Rakennusperintölakiin perustuva
suojelupäätös varmistaa myös Museovirastolle vahvemman aseman
suojelun tulkitsijana kuin asemakaavaan perustuva suojelu. Rakennusperintölakiin perustuvan suojelun pysyvyys on myös varmempi kuin
kaavasuojelussa. Valmistumassa oleva uusi RHS museorakennuksesta, samoin kuin oleva tieto ja näkemykset tulevat olemaan hyvä ja riittävä lähtökohta suojeluesitykselle.
Museovirasto tulee tekemään jatkossa Uudenmaan ELY-keskukselle
esityksen Kansallismuseon suojelupäätöksen uudistamisesta. Suojelupäätöksen uudistamista ei ole tarpeen suoraan kytkeä museon laajennukseen liittyvään kaavamuutokseen. Asemakaavamuutoksen olennainen sisältö liittyy museon laajennuksen toteutukseen.
Nyt käsillä olevassa asemakaavamuutoksessa on tarkoituksenmukaista varustaa kohde suojelumerkinnällä sr-1 ja määräyksellä, jonka kirjaus pohjautuu nykyiseen asetussuojeluun. Kaavaratkaisu on tällöin
olevien suojeltujen rakennusten osalta joustava ja mahdollistava. Asemakaavan suojelumerkinnän piiriin tulee liittää rakennusten ja tonttia
reunustavien muurien lisäksi myös Kansallismuseoon liittyvät puistot ja
puutarhat. Kansallismuseon laajennuksesta käydyn arkkitehtuurikilpailun sisällön ja ohjelman laatimisessa sekä kilpailuehdotusten arvioinnissa Museovirasto on toiminut asiantuntijana.
Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavasuojelun prosessista eikä asemakaavaehdotuksen sisällöstä.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 11.6.2020
Lisätiedot
Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36972
mikko.lindqvist(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 16.02.2021 § 13
HEL 2020-001640 T 10 03 03

Päätös
Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12677 pohjakartan
kaupunginosassa 13 Etu-Töölö. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.
Päätöksen perustelut
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:
Asemakaavan numero: 12677
Kaupunginosa: 13 Etu-Töölö
Kartoituksen työnumero: 9/2020
Pohjakartta valmistunut: 15.2.2021 Uusinta (ensi tilaus 2020)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n
asettamat vaatimukset.
Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot
-yksikön päällikölle.
Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911
merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883
timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 13
Detaljplaneändring för Dals samsjukhus (nr 12681), Läkaregatan 6–
8, Idrottsgatan 9, Nordenskiöldsgatan 18
HEL 2017-003866 T 10 03 03

Beslut
Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för parker och gatuområden i 14 stadsdelen (Bortre Tölö); för de underjordiska utrymmenas
del på tomten 6 i kvarteret 520, för delar av tomter 5 och 9 i kvarteret
15526, för en del av tomten 7 i kvarteret 15529, för en del av tomten 2
samt för park- och gatuområden i kvarteret 15601 i 15 stadsdelen (Mejlans); för en del av tomten 2 och för gatuområdet i kvarteret 17061, för
de underjordiska utrymmenas del på tomten 2 samt park- och gatuområdena i kvarteret 17061 i 17 stadsdelen (Böle, Västra Böle); för kvarteret 18626 och park-, skyddsgrön- och gatuområdena, de underjordiska
utrymmena på tomten 54 i kvarteret 604 samt delar av tomterna 52,
56, 65, 67 och 69 i kvarteret 604 samt park-, närrekreations-, idrottsoch gatuområdena och för allmänt friluftsbruk reserverade utflyktsområdena i 18 stadsdelen (Dal) enligt ritning nr 12681, daterad
24.11.2020 och ändrad 28.9.2021, och på de grunder som framgår av
detaljplanebeskrivningen.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3
4
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6
7
8
9
10
11
12

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

Asemakaavan muutoksen nro 12681 kartta, päivätty 24.11.2020, muutettu 5.10.2021
Asemakaavan muutoksen nro 12681 selostus, päivätty 24.11.2020,
muutettu 5.10.2021, päivitetty Kylk:n 5.10.2021 päätöksen mukaiseksi
Havainnekuva, 24.11.2020, muutettu 28.9.2021
Viitesuunnitelma, Työyhteenliittymä Laakson LATU, 26.8.2021
Liikennesuunnitelma (piir.nro 7105 / 24.11.2020, 28.9.2021)
Tilastotiedot, 24.11.2020, päivitetty 28.9.2021
Vuorovaikutusraportti 24.11.2020, täydennetty 28.9.2021, liitteineen
Kuvaliite suojelukohteista
Ympäristöhistoriallinen selvitys 2018
Laakson sairaala, rakennushistoriaselvitykset, Arkkitehtitoimisto Freese
Oy: Hallintorakennus, itäinen ja läntinen paviljonki sekä autotalli,
30.9.2019; Tuberkuloositoimisto, 8.9.2020; Sairaalakappeli, 8.9.2020
Laakson sairaala, Liikenneselvitys, Sitowise Oy, 24.8.2021
Laakson yhteissairaala, Liikennemeluselvitys, A-Insinöörit Suunnittelu
Oy, 21.5.2021
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13
14
15

Tärinä- ja runkomeluselvitys, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, 10.6.2019
Laakson yhteissairaala, Pohjavesiselvitys, Sitowise Oy, 6.4.2020
Meilahti-Laakso -yhdystunneli, alustavat suunnitelmat, Sitowise Oy,
25.5.2020, 21.8.2020, 2.10.2020
LYS Maanalaiset pysäköinti- ja huoltotilat, alustavat suunnitelmat, Unitas (Afry Oy, A-Insinöörit Civil Oy), 1.7.2021
Kylmäakku, alustavat suunnitelmat, Sitowise Oy, 18.6.2020, 25.5.2020
Auroranportin geotekniset suunnitelmat, Unitas (A-Insinöörit Civil Oy),
26.3.2021
LYS Laakson yhteissairaala, Rakennettavuusselvitys, Unitas (AInsinöörit Civil Oy), 12.5.2021
Alustava palotekninen suunnitelma kaavaa varten, asemapiirros, L2
Paloturvallisuus Oy, 14.4.2021
Alustava palotekninen suunnitelma kaavaa varten, Meilahti-Laakso
logistiikkatunneli, L2 Paloturvallisuus Oy, 30.6.2020
Alustava palotekninen suunnitelma kaavaa varten, Meilahti-Laakso
ajoneuvotunneli, L2 Paloturvallisuus Oy, 30.6.2020
Laakson yhteissairaala, kunnallistekniikka, yleinen tarkastelu, Sitowise
Oy, 12.5.2021
Ympäristötekninen tutkimusraportti, Laakson sairaala, Vahanen Environment Oy, 30.9.2020
Osa päätöshistoriaa

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Utdrag
Utdrag
Helen Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingforsregionens trafik
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
HUS/Centralregistraturen
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Bilagor till utdrag
Förslagstext
Förslagstext
Förslagstext
Förslagstext
Förslagstext
Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 5
Bilaga 7

Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
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Detaljplanelösningens centrala innehåll
Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller det nuvarande området för Dals sjukhus, som ligger vid gränsen mellan den täta innerstadsstrukturen i Bortre Tölö och Mejlans samt Centralparken. Detaljplanelösningen gör det möjligt att bygga ett nytt sjukhuscampus.
För att möjliggöra sjukhusets nya trafik- och logistikförbindelser omfattar detaljplaneområdet dessutom underjordiska utrymmen i en del av
Centralparken mellan Dals och Aurora sjukhusområden, en liten del av
Aurora sjukhusområdet samt underjordiska utrymmen mellan Dals och
Mejlans sjukhusområden.
Avsikten är att koncentrera sjukhusverksamheten till ett centralt och lättillgängligt ställe i närheten av Mejlans sjukhuscampus. Enligt planen
placeras mångsidiga funktioner för huvudstadsregionens psykiatriska
sjukvård samt hälften av sjukhusverksamheten i Helsingfors sjukhus till
området. Sjukhuset är ett gemensamt projekt för Helsingfors stad och
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS).
Det är meningen att placera sjukhusfunktioner på sammanlagt 200 000
m2 vy på området, varav 22 000 m2 vy placeras till de sjukhusbyggnader som ska bevaras. För att möjliggöra den omfattande nybyggnaden
ska flera byggnader i sjukhusområdet rivas och byggas i den del i sjukhusparken som har bevarats i naturtillstånd och ligger i tomtens södra
del. Sjukhuset är avsett för sammanlagt 930 vårdplatser, poliklinik- och
stödtjänstlokaler samt en underjordisk parkeringsanläggning för högst
650 bilar. På området får placeras även undersöknings-, utbildningsoch affärslokaler samt ett daghem. Genom detaljplanelösningen ökar
våningsytan för området med 138 450 m² vy. För det område där merparten av nybyggnaden ska ske blir exploateringstalet (e) 2,69 och för
det gamla sjukhusområdet 1,08.
Nybyggnaden anpassas till den befintliga miljön med beaktande av de
stadsstrukturella och stadsbildmässiga samt trafikmässiga och funktionella omständigheterna. Målet är att för patienterna skapa omständigheter som bidrar till rehabiliteringen samt för sjukhuspersonalen en trivsam och funktionell arbetsmiljö. De arkitektoniskt, stadsbildsmässigt
och/eller historiskt värdefulla byggnaderna samt sjukhusparken i anslutning till dem skyddas.
Det har gjorts upp en trafikplan i samband med detaljplanelösningen
(ritning nr 7105). Enligt trafikplanen byggs den huvudsakliga körförbindelsen till sjukhusområdet och dess underjordiska utrymmen via Auroraporten. De nuvarande fordonsinfarterna till sjukhusområdet bevaras som sådana.
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Detaljplanens lösning bidrar i synnerhet till att en betydlig sjukhushelhet
kan byggas på en central och lättillgänglig plats i Helsingfors. Projektet
skapar betydliga synergifördelar mellan den somatiska och psykiatriska
sjukvården samt med Mejlans sjukhuscampus, och förstärker Mejlans
ställning som en betydelsefull miljö för innovationer och affärsverksamhet.
Beslut som detaljplanelösningen bygger på
Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska
mål genom att förstärka Mejlans ställning som en betydelsefull miljö för
innovationer och affärsverksamhet, producera goda tjänster som minskar diskriminering samt genom att möjliggöra byggandet av lokaler i enlighet med stadens fastighetsstrategi med beaktande av målen enligt
klimatansvaret.
I generalplan 2016 för Helsingfors är detaljplaneområdet innerstadsområde och rekreations- och grönområde. I norr om området finns en reservering för snabbspårvägen men förbindelsen kan genomföras även
med bussar. Dessutom finns där en reservering för cykelförbindelse i
nord-sydlig riktning (Centralparkens cykelbana). De underjordiska reserveringarna i detaljplaneändringen har tagits i beaktande i Helsingfors underjordiska generalplan 2021 (nr 12704). Detaljplaneändringen
följer de generalplaner som nämns ovan.
Utgångspunkter för området och nuläge
Dals sjukhusområde ligger på gränsen mellan den täta innerstadsstrukturen i Bortre Tölö, som är värdefull för landskapet och Mejlans samt
Centralparkens grönkorridor, på en plats som är regionalt och lokalt lättillgänglig.
Sjukhuscampuset Mejlans-Dal är enligt sjukhusområdesvisionen 2030
(2009, uppdaterad 20.5.2016) en av de fyra sjukhusområden där sjukhusverksamheten i huvudstadsregionen ska koncentreras.
För närvarande ligger lokalerna för Helsingfors stads sjukhusverksamhet i områdets norra del i det före detta tuberkulossjukhusets lokaler,
som har byggts på 1920- och 1950-talen. Dessutom har en sjukhusbyggnad i två våningar, fyra flervåningshus och ett daghem byggts på
området på 1970–80 talen samt en rehabiliteringscentral i början av
2000-talet.
I planeringsområdet ingår även underjordiska utrymmen mellan Dals
och Mejlans sjukhusområden samt mellan Dals sjukhusområde och
Auroraporten, vilka behövs för att bygga nya förbindelsetunnlar och
sjukhusets planerade huvudinfart vid Auroraporten.
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För området gäller flera detaljplaner från åren 1904–1987.
Helsingfors stad äger Dals sjukhusområde samt områdena öster om
sjukhusområdet. Detaljplanelösningen har utarbetats på initiativ av staden.
Detaljplanelösningens kostnader
Detaljplanen har beräknats medföra följande kostnader för staden, exklusive mervärdesskatt:
Iståndsättning inför byggandet
- Rivning av byggnader 4 mn euro
- Sanering av förorenad mark 0,25 mn
euro
Gatuområden
Totalt

4–5 mn euro

0,6...1,1 mn euro
cirka 5–6 mn euro

Trafikregleringarna vid Grejusgatan orsakar behov för flyttning av eloch datakommunikationskablar norr och söder om gatan. Kostnader för
flyttningen har för tillfället inte uppskattats.
Om det i den fortsatta planeringen beslutas att all förorenad marksubstans ska avlägsnas kommer kostnaderna att öka i någon mån.
De eventuella kostnaderna för anskaffning av fastigheter har inte tagits
i beaktande i kostnadskalkylen ovan.
Därtill orsakar detaljplanen kostnader för dem som innehar nätverken
för samhällsteknisk försörjning enligt följande:
Vattenförsörjning
Fjärrvärme och nedkylning

1 mn euro
0,7 mn euro

Detaljplanelösningen höjer områdets värde.
Detaljplaneförslaget offentligt framlagt
Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 4.12.2020-15.1.2021.
Det kom in en anmärkning mot detaljplaneförslaget.
Påpekandena i den gemensamma anmärkningen inlämnad av fyra
husbolag vid Idrottsgatan gällde fortfarande att Idrottsgatans parkliknande natur i mindre skala försvinner samt höjden på och antalet av
nybyggnaderna samt att byggandet inte har flyttats till exempel österut
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mot Centralparkens håll. För trafikens del gällde anmärkningen att platserna för skjutstrafik och körförbindelsen till parkeringen placeras nära
korsningen av Idrottsgatan och Grejusgatan, att en ny infart öppnas
mittemot Idrottsgatan 52, att antalet parkeringsplatser vid Idrottsgatan
minskar samt att risken för att den trafiken vid Idrottsgatan ökar. Det
påpekades även att placering av busshållplatserna på båda sidor av
Grejusgatan minskar både det värdefulla berget och Idrottslundens
park samt att gaturummet blir för brett.
Dessutom påpekades om de olägenheter som byggnadsarbetet orsakar samt att det inte längre är möjligt att bygga bergvärmebrunnar vid
Mejlans-Dal-förbindelsetunnel.
Enligt anmärkningen ansågs bestämmelsen om att nybyggnaden ska
anpassas till den befintliga miljön med hänsyn till stadsstrukturen och
stadsbilden samt de trafikmässiga och funktionella omständigheterna
vara motstridig.
Detaljplanelösningen ansågs inte svara mot dessa mål som ställts för
planen, och detaljplaneförslaget och projektbeskrivningen ansågs inte
vara genomförbara som sådana.
Följande lämnade in utlåtande:







Helen Elnät Ab
Helen Ab
Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)
Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen)
kultur- och fritidssektorn/stadsmuseet

Påpekandena i utlåtandena om förslaget till detaljplan gällde luftkvalitets- och bullerolägenheter som orsakas av trafiken, särskilt i sjukhusområdets södra del, att byggandet fortfarande avviker från närmiljön i
hög grad, och att byggnadsytan för nybyggnaden planerad vid Läkaregatan är för stor jämfört med platsen samt i anslutning till detta att förbindelsen bryts mellan sjukhuskapellet och övriga sjukhusbyggnader
som hör till den ursprungliga helheten. HRT anmälde att den inte har
något att lägga till detaljplaneprojektet efter utlåtandet som gavs i fasen
för programmet för deltagande och bedömning.
Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hållits offentligt framlagt
I rapporten om växelverkan anges anmärkningen och myndighetsutlåtandena om detaljplaneförslaget i sammandrag, samt bemötanden till
påpekandena i dessa.
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Det som framförts i påpekandena har beaktats med hänsyn till generalplanens mål och i den mån det är ändamålsenligt.
I generalplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga
materialet gjordes ändringar efter att generalplanen varit offentligt framlagd. För ändringarna redogörs närmare i generalplanebeskrivningens
sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt
muutokset).
De ändringar som gjorts efter det offentliga framläggandet har diskuterats med berörda parter.
Närmare motiveringar
Konsekvenserna av detaljplanelösningen och de närmare motiveringarna till denna framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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Asemakaavan muutoksen nro 12681 kartta, päivätty 24.11.2020, muutettu 5.10.2021
Asemakaavan muutoksen nro 12681 selostus, päivätty 24.11.2020,
muutettu 5.10.2021, päivitetty Kylk:n 5.10.2021 päätöksen mukaiseksi
Havainnekuva, 24.11.2020, muutettu 28.9.2021
Viitesuunnitelma, Työyhteenliittymä Laakson LATU, 26.8.2021
Liikennesuunnitelma (piir.nro 7105 / 24.11.2020, 28.9.2021)
Tilastotiedot, 24.11.2020, päivitetty 28.9.2021
Vuorovaikutusraportti 24.11.2020, täydennetty 28.9.2021, liitteineen
Kuvaliite suojelukohteista
Ympäristöhistoriallinen selvitys 2018
Laakson sairaala, rakennushistoriaselvitykset, Arkkitehtitoimisto Freese
Oy: Hallintorakennus, itäinen ja läntinen paviljonki sekä autotalli,
30.9.2019; Tuberkuloositoimisto, 8.9.2020; Sairaalakappeli, 8.9.2020
Laakson sairaala, Liikenneselvitys, Sitowise Oy, 24.8.2021
Laakson yhteissairaala, Liikennemeluselvitys, A-Insinöörit Suunnittelu
Oy, 21.5.2021
Tärinä- ja runkomeluselvitys, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, 10.6.2019
Laakson yhteissairaala, Pohjavesiselvitys, Sitowise Oy, 6.4.2020
Meilahti-Laakso -yhdystunneli, alustavat suunnitelmat, Sitowise Oy,
25.5.2020, 21.8.2020, 2.10.2020
LYS Maanalaiset pysäköinti- ja huoltotilat, alustavat suunnitelmat, Unitas (Afry Oy, A-Insinöörit Civil Oy), 1.7.2021
Kylmäakku, alustavat suunnitelmat, Sitowise Oy, 18.6.2020, 25.5.2020
Auroranportin geotekniset suunnitelmat, Unitas (A-Insinöörit Civil Oy),
26.3.2021
LYS Laakson yhteissairaala, Rakennettavuusselvitys, Unitas (ABesöksadress
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25

Insinöörit Civil Oy), 12.5.2021
Alustava palotekninen suunnitelma kaavaa varten, asemapiirros, L2
Paloturvallisuus Oy, 14.4.2021
Alustava palotekninen suunnitelma kaavaa varten, Meilahti-Laakso
logistiikkatunneli, L2 Paloturvallisuus Oy, 30.6.2020
Alustava palotekninen suunnitelma kaavaa varten, Meilahti-Laakso
ajoneuvotunneli, L2 Paloturvallisuus Oy, 30.6.2020
Laakson yhteissairaala, kunnallistekniikka, yleinen tarkastelu, Sitowise
Oy, 12.5.2021
Ympäristötekninen tutkimusraportti, Laakson sairaala, Vahanen Environment Oy, 30.9.2020
Osa päätöshistoriaa

1
2
3
4

Sijaintikartta
Ilmakuva
Muistutus
Tehdyt muutokset

20
21
22
23
24

Bilagematerial

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Utdrag
Utdrag
Helen Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingforsregionens trafik
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
HUS/Centralregistraturen
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Bilagor till utdrag
Förslagstext
Förslagstext
Förslagstext
Förslagstext
Förslagstext
Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 5
Bilaga 7

För kännedom
Stadsmiljönämnden
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Social- och hälsovårdssektorn
Stadsmuseet
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Detaljplaneläggning
Byggnadstillsynens tjänster

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 915
HEL 2017-003866 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) puistoja katualueiden; 15. kaupunginosan (Meilahti) maanalaisten tilojen
osalla korttelin 520 tonttia 6, osalla korttelin 15526 tontteja 5 ja 9, osalla
korttelin 15529 tonttia 7, osalla korttelin 15601 tonttia 2 sekä puisto- ja
katualueilla; 17. kaupunginosan (Pasila, Länsi-Pasila) osan korttelin
17061 tonttia 2 sekä katualueen, maanlaisten tilojen osalla korttelin
17061 tonttia 2 sekä puisto- ja katualueilla; 18. kaupunginosan
(Laakso) korttelin 18626 sekä puisto-, suojaviher- ja katualueiden,
maanalaisten tilojen korttelin 604 tontilla 54 sekä osalla korttelin 604
tontteja 52, 56, 65, 67 ja 69 sekä puisto-, lähivirkistys-, urheilu- ja katualueilla sekä yleiseen ulkoilukäyttöön varattavilla retkeilyalueilla, asemakaavan muutoksen 24.11.2020 päivätyn ja 28.9.2021 muutetun piirustuksen nro 12681 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Käsittely
13.12.2021 Ehdotuksen mukaan
Esteelliset: Jenni Rope
Esteellisyyden syy: yhteisöjäävi: (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.10.2021 § 524
HEL 2017-003866 T 10 03 03

Hankenumero 5054_2
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

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

1/2022

178 (239)

Ärende/13
19.01.2022

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
 24.11.2020 päivätyn ja 5.10.2021 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12681 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) puisto- ja katualueita; 15.
kaupunginosan (Meilahti) maanalaisia tiloja osalla korttelin 520 tonttia 6, osalla korttelin 15526 tontteja 5 ja 9, osalla korttelin 15529
tonttia 7, osalla korttelin 15601 tonttia 2 sekä puisto- ja katualueilla;
17. kaupunginosan (Pasila, Länsi-Pasila) osaa korttelin 17061 tonttia 2 sekä katualuetta, maanlaisia tiloja osalla korttelin 17061 tonttia
2 sekä puisto- ja katualueilla; 18. kaupunginosan (Laakso) korttelia
18626 sekä puisto-, suojaviher- ja katualueita, maanalaisia tiloja
korttelin 604 tontilla 54 sekä osalla korttelin 604 tontteja 52, 56, 65,
67 ja 69 sekä puisto-, lähivirkistys-, urheilu- ja katualueilla sekä yleiseen ulkoilukäyttöön varattavalla retkeilyalueella.
Lisäksi lautakunta päätti
 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutukseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa,
Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
Käsittely
05.10.2021 Ehdotuksen mukaan
Asian aikana kuultavana olivat arkkitehti Kirsti Rantanen ja tiimipäällikkö Hanna Pikkarainen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen
kokouksesta.
28.09.2021 Pöydälle
24.11.2020 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
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Lisätiedot
Kirsti Rantanen, arkkitehti, puhelin: 310 37074
kirsti.rantanen(a)hel.fi
Mikko Juvonen, tiimipäällikkö, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37252
mikko.juvonen(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258
anu.lamminpaa(a)hel.fi
Inga Valjakka, tiimipäällikkö, liikenne- ja katusuunnittelu, puhelin: 310 37087
inga.valjakka(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo
Kulttuuriperintöyksikkö 15.1.2021
HEL 2017-003866 T 10 03 03

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäyttö ja kaupunkirakenne /Asemakaavoitus on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Laakson
uuden yhteissairaalan 24.11.2020 päivätystä asemakaavan muutoksen
ehdotuksesta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä
mukaisesti kulttuurihistorian ja rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.
Asemakaavalle asetetut tavoitteet ja tehdyt selvitykset
Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa Helsingin kaupungin sekä
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaalatoimintojen
keskittämisen seudullisesti hyvin saavutettavalle paikalle synergiaetujen saavuttamiseksi. Uusi rakentaminen on tarkoitus sovittaa olemassa
olevaan ympäristöön kaupunkirakenteelliset ja -kuvalliset sekä liikenteelliset ja muut toiminnalliset seikat huomioon ottaen. Tavoitteena on luoda nykyaikaiset ja parantumista edesauttavat olosuhteet potilaille sekä viihtyisää ja toimivaa työympäristöä sairaalahenkilökunnalle. Arkkitehtonisesti, kaupunkikuvallisesti ja / tai historiallisesti arvokkaita rakennuksia ja niihin liittyvä sairaalapuutarha suojellaan. Kaavaratkaisu
edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että
vahvistetaan Meilahden kampuksen asemaa merkittävänä terveysalan
innovaatio- ja liiketoimintaympäristönä, tuotetaan asukkaille laadukkaita
ja eriarvoistumista vähentäviä palveluita sekä mahdollistetaan kaupungin kiinteistöstrategian mukaisten tilojen rakentaminen, myös ilmastovastuun mukaiset tavoitteet huomioiden.
Laakson sairaalasta on laadittu ympäristöhistoriallinen selvitys (LOCI
maisema-arkkitehdit Oy ja Taegen arkkitehdit Oy, 29.5.2018) ja sairaala-alueen varhaisimpaan rakennusvaiheeseen liittyvistä rakennuksista
on laadittu rakennushistoriaselvitykset (Arkkitehtitoimisto Freese Oy:
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Hallintorakennus, itäinen ja läntinen paviljonki sekä autotalli 30.9.2019;
Tuberkuloositoimisto, 8.9.2020; Sairaalakappeli, 8.9.2020). Koko sairaala-alueesta on laadittu viitesuunnitelma (arkkitehtiryhmä LATU
15.10.2020) ja maisemallinen viitesuunnitelma (Maisemaarkkitehtitoimisto Masu Planning Oy 25.10.2019). Asemakaavaehdotukseen liittyen on lisäksi laadittu useita erilaisia teknisiä ja liikenteeseen liittyviä suunnitelmia.
Asemakaavaehdotus
Asemakaavaehdotuksessa sairaala-alue on luonnosvaiheen tapaan
jaettu kahteen korttelialueeseen. Pohjoisosalla, johon sijoittuvat sairaala-alueen varhaisimman vaiheen ja 1950-1960-luvun laajennusvaiheen
rakennukset, on merkintä YS/s: ”Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelurakennusten korttelialue, joka on kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti, puistohistoriallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas. Korttelialueelle saa lisäksi sijoittaa terveysalan tutkimus-, opetus- ja liiketoimintaa
palvelevia tiloja, päiväkodin ja pysäköintilaitoksen.” Vanhojen potilaspaviljonkien eteläpuoliselle alueelle eli pääosalle korttelista on annettu
merkintä YS: ”Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelurakennusten korttelialue. Korttelialueelle saa lisäksi sijoittaa terveysalan tutkimus-, opetusja liiketoimintaa palvelevia tiloja sekä pysäköintilaitoksen. Rakennusten
alimpiin kerroksiin saa sijoittaa muita liike- ja palvelutiloja.” Voimassa
olevassa asemakaavassa suojaviheralueeksi osoitettu Nordenskiöldinkadun suuntainen kaakkoiskulma on nyt osoitettu puistoksi VP, samoin
Reijolankadun vastakkaisella puolella sijaitseva Urheilulehto. Lisäksi
sairaalan uusien liikenne- ja logistiikkayhteyksien mahdollistamiseksi
kaava-alueeseen kuuluu maanalaisia ajoyhteyksiin liittyviä tiloja Laakson ja Auroran sairaala-alueiden välisellä Keskuspuiston osalla ja
Laakson ja Meilahden sairaala-alueiden välillä sekä ajoyhteys suuaukkoineen Auroranportilla.
Alueelle on tavoitteena sijoittaa sairaalatoimintoja tukipalveluineen ja
logistiikkatiloineen yhteensä noin 200 000 k-m2, joista olemassa oleviin, säilytettäviksi aiottuihin sairaalarakennuksiin noin 22 000 k-m2. Laajamittaisen uudisrakentamisen mahdollistamiseksi on sairaala-alueelta
tarkoitus purkaa useita rakennuksia, mm. YS/s-korttelialueelta sairaalan 1950-luvun rakennusvaihetta edustavat lämpökeskus ja talousrakennus ja YS-korttelialueen puolelta 1970- ja 1980-luvun vaihteessa
rakennetut terveysasema ja päiväkoti sekä lounaisosan neljä 1980luvun lopun asuinkerrostaloa. Tontin eteläpuoliskolla sijaitseva, voimassa olevassa asemakaavassa luonnonympäristöltään säilytettäväksi
määrätty sairaalapuiston osa on myös pitkälti osoitettu rakennusalaksi.
Sairaalaan on tarkoitus sijoittaa yhteensä noin 930 sairaansijaa, poliklinikka- ja tukipalvelutiloja sekä maanalainen pysäköintilaitos enintään
650 autolle.
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Suojeltavat kohteet
Säilyviksi, suojeltaviksi rakennuksiksi on asemakaavaluonnoksen mukaisesti esitetty Laakson sairaala-alueen alkuperäiseen rakennuskokonaisuuteen kuuluvat alueen pohjoisosassa sijaitsevat, arkkitehti Eino
Forsmanin (1879-1958) suunnittelemat ja vuonna 1929 valmistuneet
hallintorakennus 1930-luvun lisäsiipineen, kaksi potilaspaviljonkia, siunauskappeli ja autotalli sekä arkkitehtien Märta Blomstedt ja Matti
Lampén tuberkuloositoimistoksi suunnittelema, vuonna 1961 valmistunut rakennus sairaala-alueen länsikulmassa. Kappelia ja autotallia lukuun ottamatta rakennukset on esitetty suojeltavaksi merkinnällä sr-2:
”Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti tai kaupunkikuvallisesti
arvokas suojeltava rakennus. Rakennus on arvokas alueen maamerkkinä ja osana sairaalarakennusten muodostamaa laajempaa kokonaisuutta. Suojelu koskee rakennuksen julkisivujen ja vesikaton ilmettä ja
hahmoa, alkuperäisiä tai niihin verrattavia näkyviä rakenteita ja rakennusosia sekä rakennuksen arvokkaita sisätiloja. Rakennuksessa
tehtävät korjaustyöt ja muutokset eivät saa heikentää sen arvoa tai hävittää sen ominaispiirteitä. Rakennusta ei saa purkaa.” Lisäksi vanhaa
hallintorakennusta sivusiipineen osoitteessa Lääkärinkatu 8 koskee
seuraava määräys: ”Rakennuksen arvokkaita sisätiloja ovat porrashuoneet ja keskikäytävät, joiden tilallinen hahmo on säilytettävä. Rakennuksen keskellä sijaitseva läpikulkuaukko ja sen ilme on säilytettävä.
Rakennuksen alkuperäiset rakennusosat kuten ovet, ikkunat ja lämpöpatterit sekä kiinteät seinäkomerot on säilytettävä.” Vanhoja potilaspaviljonkeja osoitteessa Lääkärinkatu 8 koskee puolestaan määräys:
”Rakennusten arvokkaita tiloja ovat alkuperäiset porrashuoneet, loggiat
sekä ulkomakuusalit ja –terassit, joiden alkuperäinen tilallinen hahmo
on säilytettävä tai pyrittävä palauttamaan. Rakennusten alkuperäiset
rakennusosat kuten ulko-ovet, ikkunat ja lämpöpatterit on säilytettävä.”
Vanhaan tuberkuloositoimistoon osoitteessa Lääkärinkatu 6 liittyy
määräys: ”Rakennuksen arvokkaita sisätiloja ovat alkuperäiset porrashuoneet, 1. ja 2. kerroksen aulatilat, 2. kerroksen korkea aulatila sekä
siihen liittyvät huonetilat ja 3. kerroksen toimistotilat sisälasiseinineen,
joiden alkuperäinen tilallinen hahmo on säilytettävä tai pyrittävä palauttamaan, lukuun ottamatta 2. kerroksen tutkimushuoneita, joiden välisiä
seinä saa purkaa jos tarpeen muodostaa suurempia huonekokonaisuuksia. Rakennuksen alkuperäiset rakennusosat kuten ovet, ikkunat,
ikkunapenkit, lämpöpatterit sekä valaisimet on säilytettävä.” Kappelirakennus on voimassa olevan asemakaavan tapaan suojeltu, kuitenkin
päivittäen merkintää sr-1: ”Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti
tai kaupunkikuvallisesti erityisen arvokas suojeltava rakennus. Rakennus on arvokas osana sairaalarakennusten muodostamaa laajempaa
kokonaisuutta. Suojelu koskee rakennuksen julkisivuja, vesikatoa ja
hahmoa sekä alkuperäisiä tai niihin verrattavia rakenteita, rakennusoPostadress
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sia, sisätiloja ja kiinteää sisustusta. Rakennuksessa tehtävät korjaustyöt ja muutokset eivät saa heikentää sen arvoa tai hävittää sen ominaispiirteitä. Rakennusta ei saa purkaa.” Autotallille on esitetty suojelumerkintää sr-3: ”Kaupunkikuvallisesti arvokas suojeltava rakennus,
jonka ominaispiirteet on säilytettävä. Rakennus on arvokas osana sairaalarakennusten muodostamaa laajempaa kulttuurihistoriallista kokonaisuutta. Rakennusta ei saa purkaa.” Suojeltuun vanhaan hallintorakennukseen on mahdollista liittyä sen koillispuolelta lasikäytävällä, jota
koskee määräys yk: ”Yhdyskäytävän rakennusala. Alalle saa rakentaa
korkeintaan 3,5 m leveän rakennusten välisen yhdyskäytävän rakennusten toimintojen niin välttämättä vaatiessa. Käytävän alituskorkeuden
tulee olla vähintään 4,5 m ja yhdyskäytävän korkeuden korkeintaan 4
m.” Käytävän ulkoasusta määrätään seuraavaa: ”yk-merkityllä alueen
osalla sijaitsevan rakennusten väliin sijoitettavan yhdyskäytävän tulee
olla ilmeeltään siro ja läpinäkyvä, ja sen tulee olla myöhemmin poistettavissa siten, että sr-2-merkityn rakennuksen julkisivun ilme on palautettavissa alkuperäisratkaisun mukaiseksi.”
Rakennuskohtaisten suojelumääräysten lisäksi YS/s-korttelialuetta koskee seuraavaa määräys: ”YS/s-korttelialuetta tulee hoitaa ja kehittää
historiallisena sairaalapuistona. Historiallinen sisäänkäyntiaukio ja puutarha tulee säilyttää ja kadonneet osat ensisijaisesti palauttaa. Alueen
arvokkaita elementtejä joita ei tule hävittää, ovat alkuperäiset puut ja
puurivit, lehtimaja, nurmialueet, puistokäytävät, tukimuurit, aluetta kiertävä sairaalamuuri sekä avokalliot. Sairaalamuuriin saa tehdä yksittäisiä aukkoja sairaalakappelin alkuperäisen portin kohdalle, väestönsuojan poistumistieporrasrakennelman porttia varten sekä Urheilukadulta
mahdollisesti avattavaa uutta puistokäytävää varten. Mahdollinen uusi
puistokäytävä saa olla leveydeltään enintään 2,2 m. Alueella tulee käyttää vanhalle aikakaudelle tyypillisiä materiaaleja. Mahdolliset uudet tukimuurit tulee toteuttaa graniittimuureina, etenkin vanhojen tukimuurien
kiviainesta hyödyntäen.” Lisäksi YS- korttelialueella vanhaan sairaalamuuriin liittyen määrätään: ”YS-korttelialueella Urheilukadun varren
eteläisestä ajoliittymästä pohjoiseen sijaitseva osa vanhasta sairaalamuurista tulee säilyttää, mutta muuriin saa tehdä vähäisiä aukkoja siten, että sen yhtenäinen vaikutelma säilyy.” Tärkeänä linjauksena kaupunginmuseo pitää myös sitä, että suunnittelualueen ajoyhteydet on
osoitettu sijainniltaan ohjeellisena niin, että niiden linjauksia voidaan
paremmin sovittaa mahdollisimman eheäksi kokonaisuudeksi puutarhan muiden elementtien ja rakennusten kanssa. Alueen itäreunassa
ohjeellisen ajoyhteyden hieman toinen linjaus mahdollistaisi edelleen
myös ajoyhteyden alle jääväksi osoitetun, olemassa olevan, 1950luvun rakennusvaiheeseen liittyvän talousrakennuksen säilyttämisen.
Tämä olisi paitsi alueen historiallisia kerrostumia säilyttävä myös kaupungin hiilineutraaliuustavoitteita tukeva ratkaisu.
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Uudisrakentaminen ja kaupunkikuva
Sairaala-alueen uusi päärakennus tulee olennaisesti muuttamaan
Laakson sairaalan alkuperäisen kokonaisuuden kaupunkikuvallista
asemaa. Selänteen korkeimmalle kohdalle rakennetut vanhat sairaalapaviljongit ovat valmistumisestaan lähtien nousseet näkyväksi taustaseinämäksi etelän suuntaan avautuvalle laaksoalueelle. Myös aluetta
ympäröivät, nyt pääosin säilytettäväksi esitetyt muurit ovat olennainen
osa ympäröiviä katutiloja ja kaupunkimaisemaa. Viitesuunnitelman tarkentumisen myötä uuden YS-korttelialueen päärakennuksen samoin
kuin muiden uudisrakennusten vesikattojen ylimmät korkeusasemat
ovat tarkentuneet. Korkeusasemat ovat luonnosvaiheesta edelleen
nousseet ja myös kerrosalat kasvaneet, uudisrakentamisen määrä on
siten vain lisääntynyt asemakaavan luonnosvaiheesta.
Uudisrakentamisen ilmettä ohjaamaan on esitetty erilaisia määräystekstejä: ”Rakennukset ympäristöineen sekä kaikki kaava-alueelle tulevat
rakenteet on suunniteltava arkkitehtonisesti ja maisemaarkkitehtonisesti korkeatasoiseksi kokonaisuudeksi kiinteistön kantakaupunkisijainnin sekä Keskuspuiston maisemallisen ja kaupunkikuvallisen arvon edellyttämällä tavalla.” Lisäksi määrätään: ”Rakennusten
ja rakennelmien julkisivumateriaalien tulee olla paikkaan sopivia, laadukkaita ja aikaa kestäviä. Julkisivuihin liittyvät tekniset rakenteet ja
ratkaisut on integroitava osaksi julkisivujen arkkitehtuuria.” Erityisesti
YS/s-korttelialueen Lääkärinkatuun rajautuvaa uudisrakennuksen rakennusalaa koskien on määrätty: ”Rakennusmassat tulee jäsennellä
ympäristö ja sen viihtyisyysarvot huomioiden. YS/s-korttelialueen koilliskulmassa sijaitsevalle rakennusalalle suunniteltavan rakennuksen tulee olla hahmoltaan eheä ja etäällä olemassa olevasta vanhasta kappelista, arvokkaan puuston säilyminen huomioiden.” Asemakaavaehdotuksessa on myös useita erilaisia määräyksiä uusien maanalaisiin tiloihin johtavien ajoaukkojen ulkoasuun ja rakennuksiin liittyvien teknisten
laitteiden sijoitteluun ja ilmeisiin liittyen. Näiden sijoittelua ja ulkoasua
on ehdottoman tärkeää ohjeistaa, sillä niiden kautta hankkeen mittavat
maanalaiset tilat tulevat kuitenkin osaksi maanpäällistä kokonaisuutta.
Laakson sairaalan alkuperäisessä kokonaissuunnitelmassa keskeisen
teeman, heti sisäänkäynniltä alkavan, potilaspaviljonkien väliin ja siitä
edelleen etelään päin jatkuvan puukujanteen ja ympäröivien rakennusten symmetrisen aksiaalisommitelman merkitys on esillä olevassa
asemakaavaehdotuksessa esitetty sanallisen määräyksen muodossa:
”YS-korttelialueen suuntaan jatkuvaksi merkitty vanhan sairaala-alueen
merkittävä keskiakselisommitelma ja siihen liittyvä au-3-merkitty poikkiakselin alue tulee huomioida rakentamisen sijoittelussa ja suunnittelussa siten, että uudesta ja vanhasta sairaala-alueesta muodostuu luonteva ja kaupunkikuvallisesti, arkkitehtonisesti sekä toiminnallisesti merkitPostadress
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tävä kokonaisuus. YS-korttelialueella keskiakselin päätteeksi tulee sijoittaa yksi uuden rakennuskokonaisuuden pääsisäänkäyntiyhteyksistä.”
Uuden päärakennuksen peittäessä vanhat sairaalarakennukset, niiltä
avautuva näkymäakseli jää kuitenkin väistämättä sairaala-alueen sisäiseksi, ei laajemmin kaupunkimaisemaan avautuvaksi, aiheeksi.
Uuden päärakennuksen rakennusalaa on luonnosvaiheeseen verrattuna vedetty etäämmälle Urheilukadusta niin, että etenkin YSkorttelialueen länsi- ja eteläreunaan, kulmaan osoitettua jalankulun sisäänkäyntiaukiota lukuun ottamatta, jää mahdollisimman leveä kaistale
istutettavaksi määrättyä alueen osaa, jolla kaupunkikuvallisesti merkittävä puusto ja avokalliot tulee säilyttää ja puustoa tarvittaessa uudistaa. Myös YS/s-korttelialueen vanhoja rakennuksia ympäröivä sairaalapuisto on määritelty vastaavasti istutettavaksi alueen osaksi. Tällä
istutettavalla osalla myös alkuperäiseen sairaalapuistoon kuuluneet
puurivistöt samoin kuin pääosa Urheilukatua reunustavasta lehmusrivistöstä on erikseen määritelty säilytettäväksi, täydennettäväksi tai
uudelleen istutettavaksi, mikä on tärkeää mahdollisimman eheän kokonaisuuden säilyttämiseksi. Yleisesti määrätään: ”Puistot, kadut, aukiot,
kulkualueet ja muut julkiseen kaupunkitilaan liittyvät ympäristöt sekä
piha-alueet tulee suunnitella, toteuttaa ja / tai kunnostaa yhtenäisen
suunnitelman ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kantakaupunkiympäristön korkean laatuvaatimustason mukaisesti.” Tämä määräys koskee
myös puistoalueita Urheilulehdossa ja Nordenskiöldinkadun varressa.
Kaavaselostuksen mukaan Urheilulehdon kaupunkikuvallisesti merkittävän kolmiopuistosommitelman tulevissa muutostöissä tulee lähtökohtana pitää alkuperäistä puistosuunnitelmaa vuodelta 1944, mitä kaupunginmuseo on myös pitänyt tärkeänä. Kokonaisuuden kannalta kaupunginmuseo korostaakin edelleen näiden ulko-, puisto- ja pihaalueiden korkealaatuisen ilmeen, kalliomaiseman ja puuston säilyttämiseen sekä vehreiden reunavyöhykkeiden luomiseen tähtäävien
määräyksien merkitystä niin uudistuvan sairaala-alueen sisällä kuin
laajempaan kaupunkitilaan ja –maisemaan sekä Keskuspuistoon pehmentäen vaikuttavana rajapintana ja reunavyöhykkeenä.
Johtopäätökset
Laakson yhteissairaalan asemakaavan viitesuunnitelmaa ja asemakaavallista ratkaisua on työstetty vuonna 2019 esillä olleen luonnosvaiheen jälkeen. Kuten kaupunginmuseo tuolloin antamassaan lausunnossa totesi, uudisrakentamisen huomattavan suuri kerrosala on monella tapaa kokonaisuuden ratkaisevin ja määrittävin tekijä, jonka väistämättä huomattavia muutoksia paitsi historiallisessa sairaalaympäristössä myös laajemmassa kaupunkimaisemassa erilaisin asemakaavan määräyksin pyritään ohjaamaan ja hillitsemään. Nyt esillä oleva
asemakaavan muutoksen ehdotus noudattaa luonnosvaiheessa vaPostadress
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littua jäsentelyä, jossa sairaala-alueen pohjoisosan alkuperäisen tuberkuloosisairaalan rakennukset niitä ympäröivineen sairaalapuutarhoineen pyritään säilyttämään ilmeeltään mahdollisimman pitkälti alkuperäisen kaltaisena kokonaisuutena. Alueen rakennuksia koskevat suojelumääräykset samoin kuin YS/s- korttelialueen historiallisen sairaalapuiston ja sisäänkäyntiaukion säilyttämistä ja alkuperäisten elementtien
palauttamista edellyttävät määräykset ovatkin tämän säilyttämistavoitteen kannalta keskeisiä. Myös esitetyt ohjeelliset ajoyhteydet niin, ettei
alkuperäisen hallintopaviljongin länsipuolitse ole osoitettu ajoreittiä, tukevat tätä säilyttämistavoitetta. Lääkärinkadun varrelle osoitettu 12000
k-m2 laajuinen uudisrakennuksen rakennusala on kuitenkin paikkaansa
liian suuri ja valitettavalla tavalla katkaisee kappelirakennuksen yhteyden muuhun alkuperäiseen sairaalarakennusten kokonaisuuteen.
Uuden sairaalakokonaisuuden vaikutusta ympäröivään ja laajempaan
kaupunkimaisemaan on asemakaavatyön edetessä pyritty jäsentämään kiinnittämällä erityistä huomiota sairaala-alueen kaupunkikuvallisiin rajapintoihin ja liittymäkohtiin sekä eri osa-alueiden jo olemassa olevaan ominaisluonteeseen ja sen vaalimiseen. Kaupunginmuseo pitää hyvänä ratkaisua, jossa YS- korttelialueella uuden päärakennuksen rakennusalaa ja massaa on vedetty itään päin Urheilukadusta,
mahdollistaen mahdollisimman leveän puustoisen vihervyöhykkeen
jättämisen Urheilukadun varteen. Uuden päärakennuksen korkeudet on
määritelty siten, että korkeimmat osat sijoittuvat tontin keskiosalle ja rakennusmassa madaltuu Urheilukadun varteen siten, ettei räystäskorkeus nouse historiallisten potilaspaviljonkien yläpuolelle. Tämä sijoittelu
antaa myös vanhalle läntiselle sairaalapaviljongille mahdollisuuden
edelleen osittain säilyä Urheilukadun pitkässä katunäkymässä. Myös
säilyttäen vanha sairaalamuuri pääosin paikoillaan kerrotaan alkuperäisen sairaalakokonaisuuden aluerajauksesta ja vaalitaan katutilojen luonnetta. Toisaalta luoteiskulman sisäänkäyntiaukiolla ja sisäänkäynnillä
on haluttu korostaa sairaalan toiminnallista, julkista luonnetta kaupunkikuvallisesti ja maisemallisesti merkittävän kallioalueen kupeessa.
Tontin itäreunaa leimaa metsäisyys ja liittyminen Keskuspuistoon. Itäisen uudisrakennuksen samoin kuin päärakennuksen korkeimmat osat
loisivat nykytilannetta selvästi rakennetumman näkymän Keskuspuiston suuntaan, mistä syystä reunavyöhykkeen vehreyttä tulee uudisrakentamisesta huolimatta ehdottomasti vahvistaa istutuksin.
Laakson yhteissairaalan hankkeessa kulttuurihistorian näkökulmasta
eräänä puoltavana tekijänä ja arvona on nähty Laakson sairaalaalueen ja myös sen vanhimpien sairaalarakennusten käytön säilyminen
tulevaisuudessa edelleen terveydenhuollon käytössä. Toiminnallisista
ja toimintojen keskittämiseen tähtäävistä tavoitteista johtuen Laakson
sairaala-alueelle on kuitenkin esitetty rakentamisen määrää, joka mittakaavaltaan väistämättä tulee rajustikin poikkeamaan lähiympäristöPostadress
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stään, viereisistä Auroran sairaala-alueen paviljongeista ja valtakunnallisestikin arvotetusta Taka-Töölön kerrostaloalueesta. Uusi sairaalan
päärakennus tulee nousemaan sekä lähiympäristössään että laajemmassa kaupunkimaisemassa huomattavasti hallitsevampaan rooliin kuin vanha Laakson sairaalan kokonaisuus selänteen laella on näyttäytynyt. Esillä olevalla asemakaavan muutoksen ehdotuksella tämä
merkittävä muutos kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa kaupunkiympäristössä mahdollistetaan. Samalla asetetaan kuitenkin vaatimukset myös
uudisrakennusten ilmeelle ja niiden ympärillä alueelle ominaista kalliomaisemaa ja puustoa säilyttävälle uudelle viherympäristölle, jonka tavoitteena on paitsi pehmentää muutosta kaupunkimaisemassa myös
luoda alkuperäisen tuberkuloosisairaalan sairaalapuutarhan tapaan
kuntouttavaa ja paranemista tukevaa, elvyttävää ympäristöä kaupunkilaisille. Kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta tässä tilanteessa
keskeistä on kuitenkin riittävin suojelumääräyksin turvata Laakson sairaalan varhaisimpien vaiheiden keskeisten rakennusten ja niitä ympäröivän sairaalapuutarhan säilyminen ja samalla myös niiden historiaan,
rakentumiseen ja käyttöön perustuvan luonteen säilyttäminen elävänä
osana kaupunkilaisille rakennettua yhteistä terveydenhuollon ympäristöä.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 27.11.2019
Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501
anne.salminen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 14.10.2020 § 49
HEL 2017-003866 T 10 03 03

Päätös
Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12681 pohjakartan
kaupunginosissa 14 Taka-Töölö, 15 Meilahti, 17 Pasila, 18 Laakso.
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n
asettamat vaatimukset.
Päätöksen perustelut
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:
Asemakaavan numero: 12681
Kaupunginosat: 14 Taka-Töölö, 15 Meilahti, 17 Pasila, 18 Laakso
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Kartoituksen työnumero: 26/2020
Pohjakartta valmistunut: 2.10.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n
asettamat vaatimukset.
Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot
-yksikön päällikölle.
Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911
merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883
timo.tolkki(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala 25.11.2019
HEL 2017-003866 T 10 03 03

Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelussa valmistellaan asemakaavan muutosta Laakson sairaala-alueelle. Suunnittelualueeseen kuuluu sairaala-alueen ja siihen liittyvien katualueiden lisäksi Auroranportin
ympäristö sekä suunniteltujen maanalaisten tunnelien alueet Laakson
sairaala-alueen ja Auroranportin sekä Laakson ja Meilahden sairaalaalueiden välillä.
Alueelle suunnitellaan keskitettävän lisää sairaalatoimintaa. Asemakaavaluonnoksen aineistoa on valmisteltu 11.4.2017 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan ja tarkennettu vielä kaavaluonnoksen nähtäville menon yhteydessä. Asemakaava-aluetta on laajennettu Auroranportin ja Nordenskiöldinkadun uusien liikennejärjestelyjen mahdollistamiseksi. Laakson ja Meilahden sairaala-alueita yhdistävän maanalaisen tunnelin linjausta on tarkennettu. Maanpäälliselle
uudisrakentamiselle kaavailtua aluetta on laajennettu olemassa olevan
kuntoutuskeskuksen alueelle.
Kaavaluonnos on laadittu yhteistyössä Laakson yhteissairaalan hankesuunnittelun kanssa. Hankesuunnitelmaa on kehitetty useiden
vaihtoehtoisten versioiden avulla. Kaavaluonnoksen liitteenä oleva
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Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman viitesuunnitelma on toiminnan vaatimusten mukainen.
Alla olevista toiminnallisista tarpeista on keskusteltu kaavaluonnoksen
laatimisen yhteydessä, mutta ne eivät näy kaavaluonnoksessa. Kaavamuutoksen tulee mahdollistaa nämä vaatimukset.
Asemakaavaluonnos koskee Korttelia 18626, joka on jaettu kahteen
tonttiin. Ylemmän tontin kaavamerkintä on YS/s, ja se käsittää kaavaalueen säilytettävät rakennukset sekä lisärakentamisoikeutta 10 500
m2. Alemman tontin maanpäällinen kerrosala on 100 000 m2 ja maanalainen kerrosala 22 500 m2. Kerrosalan lisäksi saa rakentaa maanalaisen huoltopihan siihen liittyvine huolto- ja varastotiloineen. Kerrosalan tulee vastata hankesuunnitelmaan laajuutta.
Asemakaavaluonnokseen on merkitty kaava-alueen rajan 2 m ulkopuolella oleva viiva Laakson sairaalan korttelin alueen ympärille katuosuuksineen sekä tunnelien ympärille. Kaava-alueen rajaa tulee tarkistaa
siten, että varmistetaan Auroranportin liittymän ja Auroran sairaalan
alueen huoltoliikenteen reitteihin, Auroran sairaalan infokioskin sijaintiin
sekä sairaalan aitaan tehtävät välttämättömät muutokset, jotta Auroran
sairaalan on mahdollista toimia kokonaisuutena Laakson yhteissairaan
rakentamisen aikana.
Laakson yhteissairaalan tunnelin ja maanalaisten tilojen työtunneli järjestetään Laakson ratsastuskentän pysäköintialueen kohdalta. Tätä
väliaikaista työmaa-aluetta ei ole merkitty kaava-alueeseen. Pitääkö
työtunnelin mahtua kaavamuutosalueelle?
Asemakaavaluonnoksessa esitetty rakennusala tulee tarkistaa kaavaehdotusvaiheessa, jotta se vastaa tulevan rakennuksen ja toiminnan
vaatimuksia. Väljä vihreä vyöhyke tontin rajalla on tarpeen näkymien ja
potilaiden ulkoilun kannalta. Ikkunanäkymät potilashuoneista ja osaston
tiloista luontoon ovat olleet keskeinen suunnittelun lähtökohta.
Tontin yläosan olemassa olevat rakennukset 1, 2 ja 3 on asemakaavamerkinnöissä- ja määräyksissä merkitty sr-2 suojelumerkinnällä. Sen
mukaan rakennusten arvokkaita sisätiloja ovat alkuperäiset ulkomakuusalit ja –terassit sekä loggia, joiden tilallinen hahmon on säilytettävä
tai palautettavat. Rakennuksen alkuperäiset rakennusosat kuten ovet,
ikkunat ja lämpöpatterit tulee säilyttää.
Rakennuksiin 1, 2 ja 3 on tehty toiminnan edellyttämiä muutoksia vuosien varrella, eikä edellä mainittuja sisätiloja ole enää alkuperäisessä
muodossa olemassa. Laakson yhteissairaalan rakentamisen myötä rakennuksiin 1, 2 ja 3 sijoitetaan poliklinikkatiloja taustatyötiloineen, opetustiloja ja hallinnon tiloja. Rakennuksien sisätiloja pitää voida muuttaa
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suunniteltuihin toimintoihin soveltuviksi. Tämä on esitetty sairaalan viitesuunnitelmissa. Rakennuksissa pitää voida purkaa kevyitä väliseiniä,
oviaukkoja pitää pystyä leventämään esteettömyysmääräysten mukaisesti ja päätyjä ja muita sisätiloiksi muunnettuja tiloja pitää pystyä jatkossakin käyttämään sisätiloina. Kaavamääräykset eivät saa estää toimivien tilojen rakentamista.
Rakennukselle 12 on kaavaluonnoksen asemakaavamerkinnössä ja
määräyksissä esitetty suojelumerkintää sr-1. Määräyksissä esitetään
mm., että rakennuksen sisätilat, alkuperäiset rakennusosat ja kiinteä
sisustus tulee säilyttää. Näin suuri suojeluaste voi estää rakennuksen
käytön tai tehdä muutostöistä liian kalliita. Rakennusta on käytetty poliklinikkatoimintaan. Rakennuksen tuleva käyttö ei ole vielä selvillä. Rakennukseen voidaan sijoittaa kaavaluonnoksen mukaan esimerkiksi
päiväkoti. Suosittelemme tämän rakennuksen osalta sr-2 merkintää,
jotta olisi mahdollista purkaa esimerkiksi väliseiniä tai tehdä muita toiminnan edellyttämiä muutostöitä.
Asemakaavamerkinnöissä ja määräyksissä esitetyt korkeusvaatimukset ja kerrosalat tulee tarkistaa asemakaavaehdotusvaiheessa, jotta ne
vastaavat hankesuunnitelmaa.
Nykyisen rakennuksen 1 ja uudisrakennuksen välille on merkitty ohjeellinen alue, jolle saa rakentaa korkeintaan 3 m leveän rakennusten välisen yhdyskäytävän rakennusten toimintojen niin välttämättä vaatiessa
ja jonka alituskorkeuden tulee olla vähintään 4,5 m ja rakenteiden korkeuden korkeintaan 3,5 m.
Yhdyskäytävä on toiminnan kannalta välttämätön. Yhdyskäytävälle esitetty maksimileveys ja rakenteiden korkeus tulee tarkistaa, jotta ne vastaavat toiminnan vaatimuksia.
Aukioksi määritelty osa sijaitsee Urheilukadun ja Reijolankadun kulmauksessa. Aukiolle pitää olla pelastusajoneuvojen ajoyhteys.
Asemakaavaluonnoksessa on esitetty sairaala-alueelle uutta liittymää
Lääkärinkadulta rakennuksen 12 ja 1 välistä. Kaavamerkintä jk/pp-1
tarkoittaa jalankululle ja pyöräilylle varattavaa aluetta. Toiminnan kannalta tässä liittymässä pitää olla lisäksi yksisuuntainen ajoyhteys
Lääkärinkadulta vanhojen rakennusten 2 ja 3 ulko-oville. Saman ajoyhteyden tulee toimia pelastustienä.
Urheilukadulta vanhojen ja uusien rakennusten välistä on esitetty liittymä jk/pp-2, joka on jalankululle ja pyöräilylle varattu alue, jossa on
satunnainen virka-ajoneuvojen saatto sallittu. Tämän reitin ei ole mahdollista kulkea uudisrakennuksen vierestä tontin läpi, vaan kevyen liikenteen reitin linjauksen tulee kulkea vanhojen rakennusten pihatason
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kautta, kuten viitesuunnitelmassa on esitetty. Tästä Urheilukadun liittymästä tulee olla mahdollisuus potilaskuljetuksille psykiatrian osastojen
vastaanottoyksikköön.
Asemakaavaluonnoksen määräysten mukaan Reijolankadun ja Nordenskiöldinkadun varteen ei saa rakentaa oleskeluparvekkeita. Parvekkeet ovat tärkeitä sairaalan potilaille, sillä kaikki eivät pysty kulkemaan pihalle asti. Kaava sallii viherhuoneiden rakentamisen. Viherhuoneiden osalta tulisi linjata, että viherhuoneita ei tarvitse lämmittää, mikä
on kestävän kehityksen ja lämmityskustannusten kannalta keskeistä.
Kaavamääräysten mukaan tontille saa osoittaa 550 autopaikkaa ja autojen pysäköintipaikat on sijoitettava lyhytaikaisia saattopaikkoja lukuun
ottamatta maanalaisin tiloihin. Näiden 550 maan alla olevien autopaikkojen lisäksi tulee sallia maan alle rakennettavat lyhytaikaiset saattopaikat, olemassa olevan-Vega rakennuksen kellarissa olevat 36 autopaikkaa sekä Synapsia ja Vega rakennusten pihassa olevat autopaikat,
jotka palvelevat näitä säilytettäviä, tähän rakennushankkeeseen kuulumattomia rakennuksia.
Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256
pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 22.5.2017
HEL 2017-003866 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa
Laakson uuden yhteissairaalan asemakaavan muutoksen osallistumisja arviointisuunnitelmasta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuurihistorian ja rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.
Laakson sairaala-alueelle laadittavan asemakaavan muutoksen taustalla on Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaalatoimintojen keskittäminen synergiaetujen saavuttamiseksi.
Laakson sairaalan alueelle keskitetään lisää sairaalatoimintaa. Psykiatrisia sairaalatoimintoja siirretään mm. Auroran ja Kellokosken sairaalaalueilta Laakson sairaala-alueelle sijoitettavaksi suunniteltuun uuteen
yhteissairaalaan. Alueelle jää myös nykyistä Laakson sairaalan toimintaa, minkä lisäksi Laaksoon siirretään myös Suursuon sairaalan toimintaa.
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Asemakaavamuutoksen tavoitteena on sijoittaa Laakson sairaalaalueelle noin 125 000 k-m2, joista olemassa oleviin, säilytettäväksi esitettyihin rakennuksiin voitaisiin sijoittaa noin 25 000k-m2. Näin laajamittaisen uudisrakentamisen sijoittaminen sairaala-alueelle edellyttäisi
melko laajamittaista olemassa olevan rakennuskannan purkamista.
Osallistumis- ja arvioitisuunnitelman mukaan uusi rakentaminen pyritään sovittaman olemassa olevaan ympäristöön kaupunkirakenteelliset
ja –kuvalliset sekä liikenteelliset ja toiminnalliset seikat huomioon ottaen. Uudisrakentamista ei aiota sijoittaa Keskuspuiston puolelle. Tavoitteena on luoda parantumista edesauttavat olosuhteet potilaille ja viihtyisää ja toimivaa työympäristöä sairaalahenkilökunnalle. Lisäksi arkkitehtonisesti, kaupunkikuvallisesti ja / tai historiallisesti arvokkaat rakennukset suojellaan. Myös alueen paikoitus- ja liikennejärjestelyjen
osittaista muuttamista tutkitaan, samoin Laakson ja Meilahden sairaalaalueen yhdistämistä tunnelilla.
Nyt esillä olevassa asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on alustavasti esitetty suojeltavat rakennukset ja toisaalta rakennukset, jotka purettaneen. Suojeltavaksi on esitetty tuberkuloosisairaalan ensimmäiseen 1920-luvun rakennusvaiheeseen kuuluvat hallinto- / asuin- ja poliklinikkarakennus laajennussiipineen, kaksi
potilaspaviljonkia, autovaja ja kappeli, joka on jo voimassa olevassa
asemakaavassa suojeltu merkinnällä sr-1. 1950-luvun laajennusvaiheesta säilytettäväksi on esitetty tuberkuloositoimistoksi suunniteltu, nykyisin poliklinikkakäytössä oleva rakennus. Muut 1950-luvun kerrostumaan ja alueen terveyskeskusvaiheeseen liittyvät sekä sitä nuoremmat
rakennukset on esitetty purettavaksi, ei kuitenkaan 2000-luvun vaihteessa rakennettuja mm. fysiatrian poliklinikan käsittävää Vega-taloa ja
Synapsia-taloa, jossa toimii selkäydinvammapoliklinikka.
Laakson ja Auroran sairaaloista on laadittu rakennushistoriaselvitys
(Arkkitehtitoimisto Freese Oy ja Taegen Arkkitehdit 31.8.2015). Kyseisessä selvityksessä on käyty läpi kummankin sairaala-alueen suunnittelu- ja rakentamisvaihe, tärkeimmät muutokset ja nykytilanne. Selvityksessä on myös arvotettu alueen rakennukset lukuun ottamatta 2000luvulla rakennettuja, säilytettäväksi määriteltyjä rakennuksia. Helsingin
tuberkuloosisairaalan perustamisvaiheeseen kuuluvat hallinto- / asuinja poliklinikkarakennus laajennussiipineen, kaksi potilaspaviljonkia, autovaja ja kappeli on arvotettu kolmiportaisessa arvoluokituksessa 1luokkaan huomattavan arvokkaina historiallisten arvojen ja kerrostuneisuuden, arkkitehtonisen laadun, kaupunkikuvallisen merkityksen, ulkotilojen säilyneisyyden ja sisätilojen säilyneisyyden perusteella. Myös sairaalan 1950-luvun rakennusvaiheeseen kuuluvat rakennukset eli huoltorakennus pois lukien potilaspaviljonkiin johtava yhdyssilta, lämpökeskus ja tuberkuloositoimisto on luokiteltu huomattavan arvokkaiksi. Sen
sijaan 1970-luvun arkkitehtuuria edustava päiväkotirakennus ja suuri
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terveyskeskus sekä neljä asuinkerrostaloa alueen lounaiskulmassa on
arvotettu kuuluviksi 3-luokkaan.
Edellä mainitun selvityksen ja kaupunginmuseo aiemmin esittämien
Laakson sairaala-alueelle asettamiensa suojelutavoitteiden perusteella
kaupunginmuseo esittää olemassa olevan rakennuskannan osalta seuraavaa:
Laakson sairaala rakennettiin alun perin Helsingin ensimmäiseksi tuberkuloosisairaalaksi, jonka rakentamista oli ryhdytty selvittämään jo
1890-luvulla. Varsinaiseen suunnitteluun ryhdyttiin kuitenkin vasta
1920-luvulla. Vuonna 1924 kaupunginvaltuusto hyväksyi sairaalan
paikaksi kaakkoisosan Pasilan aseman ja Läntisen Viertotien väliin
keskussairaalalle varatusta alueesta. Suunnitelmat tilattiin arkkitehti Eino Forsmanilta (1879-1958), jonka laatimat suunnitelmat kahdeksi potilaspaviljongiksi ja hallintorakennukseksi hyväksyttiin kesäkuussa 1926.
Tontin pohjoisosassa sijaitsevat hallintorakennus, kaksi potilaspaviljonkia, autotalli ja pieni siunauskappeli valmistuivat vuonna 1929. Hallintorakennusta laajennettiin Forsmanin suunnitelmien mukaan toisen autotallin paikalle rakennetulla kaksikerroksisella lisäsiivellä vuosina 19361938. Muu osa tontista jätettiin potilaiden oleskelutilaksi tarkoitetuksi
luonnonmukaiseksi puistoksi. Koko sairaala-alue ympäröitiin aidalla,
jolla tuberkuloosia sairastavat ja muu yhteiskunta erotettiin toisistaan.
Rakennukset muodostavat niin arkkitehtuuriltaan kuin sijoittelultaan
edustavan 1920-luvun klassistisen kokonaisuuden. Kaupunginmuseon
näkemyksen mukaan tämä Laakson sairaala-alueen varhaisimman
vaiheen tuberkuloosisairaalakokonaisuus on suojeltava kokonaisuus ja
hallintorakennus, potilaspaviljongit ja autotallirakennus tulee varustaa
suojelumerkinnällä sr-2. Kappelirakennuksen merkintä sr-1 määräyksineen tulee säilyttää. Myös näihin liittyvien piha- ja puutarha-alueiden
säilyminen ja niiden alkuperäisten ominaispiirteiden vahvistuminen tulee turvata.
Sairaala-aluetta täydennettiin 1950-luvulla kolmella rakennuksella arkkitehtien Märta Blomstedt ja Matti Lampén suunnitelmien mukaan. Vuonna 1955 rakennettiin alueen länsireunaan alueen uusi lämpökeskus.
Tämä satulakattoinen kaksikerroksinen, rapattu rakennus on sekä
massoittelultaan että julkisivujen sommittelultaan vähäeleinen ja hillitty
1950-luvun arkkitehtuurin edustaja. Rakennuksen pohjoispäätyä hallitsee suoraan toiseen kerrokseen johtava luiska.
Arkkitehtitoimisto Blomstedt & Lampén suunnitteli myös vuonna 1956
vanhan lämpökeskuksen paikalle sijoitetun talousrakennuksen. Kaksi-,
osittain kolmikerroksiseen rakennukseen sijoitettiin sairaalan laitoskeittiö leipomoineen ja jäähdytystiloineen sekä varastoineen. Suuren, kahden kerroksen korkuisen keittiön ilmeen olennainen osa on vino katto,
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jota palkit ja pyöreiden ilmastointiaukkojen rivit rytmittävät. Sivuikkunoiden lisäksi kattoikkunoiden kautta tilaan siivilöityy miellyttävästi luonnonvaloa. Rakennuksessa toimii myös henkilökunnan ruokala. Rungon
levyiseen ruokasaliin virtaa valo molempien pitkien sivujen suurista
ikkunoista. Täyskiiltävät pylväät antavat ruokasalille juhlavan ilmeen.
Alueen länsikulmaan vuonna 1961 valmistunut, nykyisin poliklinikkakäytössä oleva tuberkuloositoimisto on myös on myös arkkitehtien
Märta Blomstedt ja Matti Lampén suunnittelema. Tämä tuberkuloositoimistoksi suunniteltu ja röntgenseulonnassa käytetty rakennuksella on
paitsi terveydenhoidon historiaan liittyviä, myös rakennustaiteellisia ja
kaupunkikuvallisia arvoja. Rinteeseen sijoitettu rakennus noudattelee
maaston muotoja. Vanhan aidan ulkopuolelle, mutta alueen vahojen
rakennusten kanssa samaan linjaan sijoitettu rakennus vetäytyy kadusta, ja rakennuksen eteen muodostuu pieni sisääntulopiha. Satulakattoisen rapatun rakennuksen pitkillä julkisivuilla ovat ikkunanauhat. Nämä
antavat leimansa myös rakennusrungon ulkoseinille sijoitetuille toimistohuoneille, jotka visuaalisesti liittyvät käytäviin ikkunallisten väliseinien kautta. Myös kaikki aulatilat ovat valoisia. Niitä valaisevat suuret
päätyikkunat, vinokattoisessa korkeassa aulassa puolestaan yläikkunat. Kokonaisuudessaan tilat edustavat materiaaleiltaan korkealuokkaista, huolellisesti detaljoitua ja miellyttävän pienimittakaavaista 1950luvun lopun arkkitehtuuria.
Edellä mainitut arkkitehtien Märta Blomstedt ja Matti Lampén suunnittelemat rakennukset muodostavat Laakson sairaala-alueen kokonaisuuteen arvokkaan 1950-luvun arkkitehtuuria ja alueen sodan jälkeistä rakennusvaihetta edustavan kerrostuman. Aikakauden suunnittelulle
ominaisesti rakennukset on vedetty mahdollisimman etäälle alueen
vanhemmista rakennuksista ja kehystävät näitä tontin eri reunoilta. Näin Forsmanin 1920-luvun klassistiselle tuberkuloosisairaalakokonaisuudelle on jätetty sen arvon mukainen ja arkkitehtuurin vaatima väljyys.
Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan entisen tuberkuloositoimiston
säilyminen tulee varmistaa asemakaavassa suojelumerkinnällä sr-2.
Sairaala-alueelle tavoiteltavasta laajasta täydennysrakentamismäärästä huolimatta kaupunginmuseo esittää, että edelleen tutkitaan
myös talousrakennuksen ja lämpökeskuksen uusia käyttömahdollisuuksia ja niiden suojelemista asemakaavan muutoksen yhteydessä.
Kaupunginmuseo osallistuu mielellään suojelumääräysten laadintaan.
Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan myös erityisesti terveysasemalla on historiallista arvoa osana Laakson sairaala-alueen terveydenhoidon historiaa ja sen muutosvaiheita. Se on myös säilyneisyydeltään
hyvä samoin kuin päiväkotirakennus ja kaakkoiskulman asuinrakennukset. Kaupunginmuseo on aiemmin kantanut huolta myös tuberkuloosisairaalaan oleellisesti liittyneen puistoalueen vielä säilyneen kallioPostadress
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isen osan sekä tonttia ympäröivän muurin säilymisestä. Voimassa olevassa asemakaavassa rakentamaton metsä- ja kallioalue on merkitty
slp-alueeksi: ”Tontin osa, jolla luonnonympäristö on säilytettävä. Alueella sallitaan vain ympäristönhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet.”
2000-luvulla alueella toteutetut rakennushankkeet ovat jo osoittaneet
kyseisen slp-kaavamerkinnän riittämättömäksi ja alueen luonteen osittain jo muuttuneen.
Esillä oleva Laakson uuden yhteissairaalan asemakaavan muutos lähtee tarpeesta tiivistää aluetta ja rakentaa huomattavasti uusia tiloja. On
siten ilmeistä, että tavoiteltua uudisrakentamista ei ole mahdollista sijoittaa alueelle ilman, että alueelta puretaan olemassa olevia rakennuksia. Alkuperäiseen tuberkuloosisairaalaan olennaisesti liittyneen puistoalueen vielä rakentamatta säilyneet osat tultaneen siten rakentamaan laajalti. Myös sairaala-alueen nuorempi rakennusperintö sijaitsee
kokonaisuudessaan uudisrakentamiselle tavoitellulla alueella. Liikenneja paikoitusjärjestelyt täsmentyvät suunnittelun edetessä, jolloin niihin
on paremmin mahdollista ottaa kantaa. Tässä muuttuvassa kokonaisuudessa kaupunginmuseo viittaa asemakaavamuutoksen tavoitteeseen
luoda parantumista edesauttavat olosuhteet potilaille ja viihtyisää ja toimivaa työympäristöä sairaalahenkilökunnalle.
Laakson sairaalan arvo Helsingin kaupungin ensimmäisenä tuberkuloosisairaalana on merkittävä. Vuosikymmenten kuluessa tapahtuneen
alueen täydennysrakentamisen myötä se kertoo terveydenhoidon kehityksestä Helsingin kaupungissa ja yleisemmin. Kaupunginmuseon
näkemyksen mukaan Laakson sairaala-alueen tulevaisuutta suunniteltaessa alueen historia ja rakennusten ominaispiirteet sekä niitä ympäröivä sairaalapuisto ovat niitä tekijöitä, joiden tulee ohjata etenkin alueen pohjoisosan suunnittelua vastapoolina uudelle tehokkaalle sairaalaympäristölle. Menneisyydestä aidosti, myös sisätiloiltaan kertovat rakennukset ja niiden vehreä, puutarhamainen lähiympäristö ovat keskeinen tekijä viihtyisää ja parantavaa toiminta- ja elinympäristöä luotaessa. Kaupunginmuseo esittää, että Laakson sairaala-aluetta kehitetään
niin, että uudisrakentamisen rinnalla sairaala-alueella säilytetään kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 1920- ja 1950-luvun sairaalarakennusten ja niiden viherympäristön muodostama kokonaisuus, jolla voidaan
tarjota voimakkaasti muuttuvalla alueella aito, alueen historiasta kertova ja elvyttävä ympäristö niin sairaala-alueen työntekijöille kuin asiakkaille.
Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501
anne.salminen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 19.5.2017
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HEL 2017-003866 T 10 03 03

Kohteen suunnittelussa on otettava huomioon alueella olevat maanalaiset kalliotunnelit: suunnittelualueen etelä- ja länsiosassa sijaitseva
viemäritunneli J31 ja kohteen luoteisosassa sijaitseva vesijohtotunneli
V35. Muilta osin geoteknisellä osastolla ei ole lausuttavaa.
Lisätiedot
Ilkka Satola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37817
ilkka.satola(a)hel.fi

Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 03.05.2017 § 42
HEL 2017-003866 T 10 03 03

Päätös
Pelastusjohtaja antaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seuraavan lausunnon:
Mittavasta maanpäällisestä ja maanalaisesta rakennushankkeesta
johtuen, kohteesta on tehtävä palotekninen suunnitelma ja hyväksytettävä se pelastusviranomaisella.
On varmistettava alueen riittävä sammutusveden saanti.
Hankkeen tässä vaiheessa ei ole muuta lausuttavaa.
Päätöksen perustelut
Yhteissairaalan toimintoja tukipalveluineen ja logistiikkatiloineen on
alueelle tavoitteena sijoittaa yhteensä noin 125 000 k-m2, joista olemassa oleviin, säilytettäviksi aiottuihin sairaalarakennuksiin voidaan
mahdollisesti sijoittaa noin 25 000 k-m2. Laajamittaisen uudisrakentamisen
mahdollistamiseksi selvitetään 1970–80-luvulla rakennetun sairaalarakennuksen,
päiväkodin ja asuin talojen purkamista ja toimintojen siirtämistä.
Kerrosalan määrä tarkentuu mm. alueelle laadittavan viitesuunnitelman
myötä.
Arkkitehtonisesti, kaupunkikuvallisesti ja/tai historiallisesti arvokkaat rakennukset suojellaan.
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Sairaala-aluetta palvelemaan rakennetaan mahdollisesti maanalainen
pysäköintilaitos. Alueen asiakas-,
pysäköinti- ja huoltoliikenteen ohjaamista Nordenskiöldinkadulta Auroranportin liittymästä uuden maanalaisen tunneliyhteyden kautta tutkitaan. Ajoliittymät Lääkärinkadulta ja Neurotalon kohdalta säilyvät.
Laakson ja Meilahden sairaala-alueet on tarkoitus yhdistää toisiinsa
tunnelilla. Yhdystunneli on linjattu alustavasti pääasiassa katuverkon
alle.
Lisätiedot
Markku Holopainen, palomestari, puhelin: 310 30224
markku.holopainen(a)hel.fi
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§ 14
Detaljplaneändring för Hoplaxporten i Brunakärr (nr 12591)
HEL 2013-013706 T 10 03 03

Beslut
Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för gatu-, park- och
skyddsgrönområden samt tomterna 2, 7 och 8 i kvarteret 16742 i 16
stadsdelen (Brunakärr, Lillhoplax, Gamla Brunakärr) enligt ritning nr
12591 (de nya kvarteren 16749–16754 bildas), daterad 19.11.2019 och
ändrad 8.9.2020, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.
Dessutom godkände stadsfullmäktige följande två hemställningsklämmar:
1

Då stadsfullmäktige godkänner detaljplanen förutsätts en utredning om man i samband med bygget
kunde uppföra en plakett som berättar om första
världskrigets befästningar. (Sami Muttilainen)

2

Då stadsfullmäktige godkänner detaljplanen för
Hoplaxporten förutsätts en undersökning om möjligheten att bevara så mycket som möjligt av det
nuvarande, lönndominerade trädbeståndet i den
kommande Svärdsliljeparkens område i hörnet av
Mannerheimvägen och Vichtisvägen. (Elina Kauppila)

Behandling
Behandling av förslaget om återremiss
Ledamoten Laura Korpinen understödd av ledamoten Pirkko Ruohonen-Lerner föreslog att detaljplanen återremitteras enligt följande motivering:
Bostadsbyggnaderna kommer att placeras för nära korsningen av en
tungt trafikerad riksväg, en del av byggnaderna är onödigt höga med
tanke på de omgivande byggnaderna, och man har inte i tillräckligt hög
grad beaktat parkeringsbehoven. Med tanke på det planerade invånarantalet kommer servicen på området inte att öka utan försämras.
1 omröstningen
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Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ
JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ledamoten Laura Korpinens förslag om återremiss
Ja-röster: 81
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto,
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet,
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund,
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Timo Harakka, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika
Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael
Jungner, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Elina Kauppila, Otso Kivekäs,
Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Sini Korpinen,
Minna Lindgren, Ajak Majok, Teija Makkonen, Petra Malin, Otto Meri,
Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna,
Kimmo Niemelä, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia NygårdPeltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen,
Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen,
Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava,
Nasima Razmyar, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita
Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina
Suomalainen, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Erkki Tuomioja, Elina Valtonen,
Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen,
Ozan Yanar
Nej-röster: 2
Laura Korpinen, Pirkko Ruohonen-Lerner
Frånvarande: 2
Harry Bogomoloff, Shawn Huff
Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.
Redogörelse
Under diskussionen framställdes två förslag till hemställningsklämmar.
Ledamoten Sami Muttilainen understödd av ledamoten Björn Månsson
föreslog följande hemställningskläm:
Då stadsfullmäktige godkänner detaljplanen förutsätts en
utredning om man i samband med bygget kunde uppföra en
plakett som berättar om första världskrigets befästningar.
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Ledamoten Elina Kauppila understödd av ledamoten Laura Korpinen
föreslog följande hemställningskläm:
Då stadsfullmäktige godkänner detaljplanen för Hoplaxporten förutsätts en undersökning om möjligheten att bevara så
mycket som möjligt av det nuvarande, lönndominerade
trädbeståndet i den kommande Svärdsliljeparkens område i
hörnet av Mannerheimvägen och Vichtisvägen.
Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.
Omröstningsordning
Hemställningsklämmarna togs separat upp till omröstning.
Omröstningar
2 omröstningen
Ledamoten Sami Muttilainens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Sami Muttilainens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 82
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto,
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet,
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund,
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Timo Harakka, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika
Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Elina Kauppila,
Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Pia Kopra,
Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Teija Makkonen, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva,
Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia
Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Mika
Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto
Rautava, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman,
Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni
Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Pilvi
Torsti, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar
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Blanka: 1
Seija Muurinen
Frånvarande: 2
Harry Bogomoloff, Elina Valtonen
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Sami Muttilainens förslag till
hemställningskläm.
3 omröstningen
Ledamoten Elina Kauppilas förslag till hemställningskläm JA, motsätter
sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Elina Kauppilas förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 79
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto,
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet,
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi
Halla-aho, Timo Harakka, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn
Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner,
Atte Kaleva, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe,
Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minna
Lindgren, Ajak Majok, Teija Makkonen, Petra Malin, Otto Meri, Sami
Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo,
Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi
Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas
Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner,
Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel
Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Ilkka
Taipale, Pilvi Torsti, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä,
Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar
Blanka: 4
Nora Grotenfelt, Arja Karhuvaara, Seija Muurinen, Mikko Paunio
Frånvarande: 2
Harry Bogomoloff, Elina Valtonen
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Elina Kauppilas förslag till hemställningskläm.
Föredragande
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Stadsstyrelsen
Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3
4
5
6

Asemakaavan muutoksen nro 12591 kartta, päivätty 19.11.2019, muutettu 8.9.2020, korjattu 18.9.2020
Asemakaavan muutoksen nro 12591 selostus, päivätty 19.11.2019,
muutettu 8.9.2020, korjattu 18.9.2020
Vuorovaikutusraportti 8.3.2016, täydennetty 19.11.2019 ja 8.9.2020
Päätöshistoria
Liikennesuunnitelma (piir.nro 7013) / 8.9.2020
Havainnekuva

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Utdrag
Utdrag
Helen Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingforsregionens trafik
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
De som sökt detaljplaneändring
Museiverket, skydd av
kulturmiljön
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Helsingfors
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Kymp/Ekonomistöd
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Bilagor till utdrag
Förslagstext
Förslagstext
Förslagstext
Förslagstext
Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Förslagstext
Förslagstext
Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
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Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Detaljplanelösningens centrala innehåll
Detaljplaneändringen gäller Helsingfors universitets campusområde
samt gatu- och parkområden i norra Lillhoplax. Detaljplanen gör det
möjligt att riva universitetets tandklinik och institutionen för rättsmedicin
och bygga det nya bostadsområdet Hoplaxporten.
Målet är ett nytt, mångsidigt och urbant bostadsområde vid Mannerheimvägen med befintliga, goda kollektivtrafikförbindelser.
Den nya bostadsytan uppgår till 101 850 m² vy. Våningsytan för verksamhetslokaler uppgår till 7 100 m² vy, varav 2 500 m² vy får användas
för att bygga en dagligvarubutik. Ett daghem för ca 140 barn (1 400 m²
vy) får byggas i området. AK-, AL- och YL-kvarterens genomsnittliga
kvartersexploateringstal är ca e = 2,86. Antalet invånare ökar med ca 2
500.
En trafikplan (ritning nr 7013) har gjorts upp i samband med detaljplanelösningen. Enligt trafikplanen ska en ny gatuförbindelse för bostadsområdets trafik byggas genom området från Mannerheimvägen via
Brånakärrsvägen till Korpasbackavägen.
Detaljplanen bidrar i synnerhet till att norra ändan av Mannerheimvägen ändras till en tätbebyggd stadsboulevard ända fram till Vichtisvägen. Det nya urbana bostadsområdet har en positiv inverkan på stadsbilden och ökar invånarantalet och servicen i norra Lillhoplax.
Beslut som detaljplanelösningen bygger på
Detaljplanen bidrar till att staden kan nå sina strategiska mål i och med
att staden förtätas vid den boulevardliknande Mannerheimvägen. En
mångsidig och urban ny stadsdel planeras i Hoplaxportens område för
att komplettera det nuvarande Lillhoplax och förse området med ny
service. I Generalplan 2016 för Helsingfors tas området upp som ett innerstadsområde med beteckningen C2. Detaljplanen stämmer överens
med Generalplan 2016.
Områdets utgångspunkter och nuläge
Helsingfors universitets tandklinik och institutionen för rättsmedicin
samt parkeringsområdena i anslutning till dem ligger på det nuvarande
s.k. Campus Brunakärr. Planeringsområdets obebyggda delar är i huPostadress
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vudsak i naturligt tillstånd och trädbevuxna. Planeringsområdet avgränsas av bostadsområdet i Lillhoplax samt Mannerheimvägens och Vichtisvägens livligt trafikerade leder. Öster om Mannerheimvägen ligger en
rad höga kontors- och hotellbyggnader. Brånakärrsvägen är en återvändsgata som betjänar universitetets anställda och kunder samt de
nuvarande invånarna i norra Lillhoplax. I nordväst gränsar planeringsområdet till Trädgårdsmästarslundens parkområde. Hagabäcken, tidigare kallad Rutibäcken, rinner genom parkområdet och ut i Lilla
Hoplaxviken.
För området gäller en detaljplan från 1987 där största delen av området
upptas som kvartersområde för undervisningsbyggnader (YO). För de
små delområdena gäller fyra detaljplaner från 1937, 1942, 1971 och
1999.
Helsingfors Universitetsfastigheter Ab och finska staten/Senatfastigheter äger tomten 16742/2. Park- och grönområdena,
LPA-tomterna vid Brånakärrsvägen och skyddsgrönområdet ägs av
Helsingfors stad. Detaljplanen har utarbetats på ansökan och innehållet
i lösningen har förhandlats fram med sökanden.
Detaljplanelösningens kostnader
Detaljplanen har beräknats medföra följande kostnader för staden, exklusive mervärdesskatt:
Gatuområden
Parkområden
Sanering av marken
Offentliga byggnader
Sammanlagt

4,5 mn euro
4 mn euro
1,5 mn euro
6 mn euro
16 mn euro

Detaljplaneändringen höjer områdets värde och innebär en betydande
fördel för markägarna. Staden får markanvändningsersättningar för de
privatägda tomterna. Staden avtalar om markanvändningsersättningarna i markpolitiska förhandlingar med markägarna. Stadsstyrelsen har
för sin del godkänt markanvändningsavtalet och föravtalet om fastighetsköp 8.11.2021 (§ 826 och 827) för området. Avtalen har undertecknats.
Detaljplaneförslaget offentligt framlagt
Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 26.11.2019–2.1.2020.
Det kom in sex anmärkningar mot detaljplaneförslaget.
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Påpekandena i anmärkningarna gällde stadsbilden och gatuvyerna,
lämningarna efter befästningarna från första världskriget, närområdets
historia, områdets naturvärden, parkområdena, iståndsättningen av
Brånakärrsvägen, trafik och gästparkering samt olägenheter under
byggtiden.
Följande myndigheter gav utlåtande:
 Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)
 Museiverket
 Tukes
Påpekandena i utlåtandena gällde verksamheten i Helen Ab:s närbelägna spets- och reservvärmecentral och eventuella risksituationer vid
eldsvåda, ledningsgränden för vatten- och avloppsledningar, hur vatten- och avloppsledningarna ska beaktas när området planeras och
byggs, kostnaderna för att flytta ledningar, hur vyn påverkas när man
bygger högt och befästningslämningarna i området.
Helen Ab, Helen Elnät Ab, samkommunen Helsingforsregionens trafik
(HRT), kultur- och fritidssektorn och fostrans- och utbildningssektorn
hade ingenting att yttra om förslaget till detaljplaneändring.
Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hållits offentligt framlagt
I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna och myndighetsutlåtandena om detaljplaneförslaget i sammandrag och bemötandena till
påpekandena i dessa.
Det som framförts i påpekandena har beaktats med hänsyn till detaljplanens mål och i den mån det är ändamålsenligt.
Efter framläggningen fortsatte staden förhandlingarna med Kytösuon
Pysäköinti Oy om LPA-områdena som ska avlägsnas från Brånakärrsvägen. Staden äger de nuvarande LPA-områdena i detaljplan nr 9090
intill området som berörs av detaljplaneändringen. Staden har utarrenderat LPA-områdena till Kytösuontien Pysäköinti Oy, som förvaltar
LPA-områdena och hyr ut bilplatser till husbolag i området. På grund av
ändringarna i LPA-områdena längs Brånakärrsvägen kommer ca 30
obligatoriska bilplatser att fattas i detaljplaneområde nr 9090. Efter
framläggningen av detaljplanen har den ändrats så att man på LPAtomt 16754/2 kan bygga en parkeringsanläggning på två plan där bilplatserna som saknas får placeras.
Förutom ändringen i LPA-området gjordes andra smärre ändringar i detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga materialet efter att detaljplanen varit offentligt framlagd. En närmare redogöPostadress
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relse för alla ändringar finns i planbeskrivningens sista kapitel. De har
också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).
De ändringar som gjorts efter det offentliga framläggandet har diskuterats med berörda parter. Dessutom har en korrigering av rättelsenatur
gjorts i detaljplanekartan och beskrivningen 18.9.2020 med stöd av 51
§ i förvaltningslagen (434/2003).
Närmare motivering
Detaljplanens konsekvenser och den närmare motiveringen till denna
framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor
1

3
4
5
6

Asemakaavan muutoksen nro 12591 kartta, päivätty 19.11.2019, muutettu 8.9.2020, korjattu 18.9.2020
Asemakaavan muutoksen nro 12591 selostus, päivätty 19.11.2019,
muutettu 8.9.2020, korjattu 18.9.2020
Vuorovaikutusraportti 8.3.2016, täydennetty 19.11.2019 ja 8.9.2020
Päätöshistoria
Liikennesuunnitelma (piir.nro 7013) / 8.9.2020
Havainnekuva

1
2
3
4
5
6
7
8

Sijaintikartta
Ilmakuva
Muistutukset
Tehdyt muutokset
Viitesuunnitelma
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy ym. asemakaavan muutoshakemus
Maankäyttösopimus Senaattikiinteistöt Oy (ak 12591)
Maankäyttösopimus Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy (ak 12591)

2

Bilagematerial

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Utdrag
Utdrag
Helen Ab
Helen Elnät Ab
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Samkommunen Helsingforsregionens trafik
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
De som sökt detaljplaneändring
Museiverket, skydd av
kulturmiljön
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Helsingfors
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Kymp/Ekonomistöd

Förslagstext
Förslagstext
Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Förslagstext
Förslagstext
Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Förslagstext

För kännedom
Stadsmiljönämnden
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Fostrans- och utbildningssektorn
Kultur- och fritidssektorn
Detaljplaneläggning

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 913
HEL 2013-013706 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy 16. kaupunginosan (Ruskeasuo, Pikku
Huopalahti, Vanha Ruskeasuo) korttelin 16742 tonttien 2, 7 ja 8, katu-,
puisto- ja suojaviheralueiden asemakaavan muutoksen 19.11.2019 päivätyn ja 8.9.2020 muutetun piirustuksen nro 12591 (muodostuvat uuPostadress
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det korttelit 16749–16754) mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 08.09.2020 § 472
HEL 2013-013706 T 10 03 03

Hankenumero 4163_1, 4163_3

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
 19.11.2019 päivätyn ja 8.9.2020 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12591 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 16. kaupunginosan (Ruskeasuo, Pikku Huopalahti, Vanha Ruskeasuo) korttelin 16742 tontteja 2, 7 ja 8, katu-, puisto- ja suojaviheralueita, (muodostuvat uudet korttelit 16749–16754).
Lisäksi lautakunta päätti
 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
Käsittely
08.09.2020 Ehdotuksen mukaan
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Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Marina Fogdell ja yksikön päällikkö Tuomas Eskola. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen
kokouksesta.
Esteelliset: Noora Laak (hallintolain 28.1 § kohta 7)
19.11.2019 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Marina Fogdell, arkkitehti (asemakaavoitus), puhelin: 310 64271
marina.fogdell(a)hel.fi
Silja Hurskainen, projektipäällikkö (liikenne- ja katusuunnittelu), puhelin: 310 38939
silja.hurskainen(a)hel.fi
Aino Leskinen, maisema-arkkitehti (maisemasuunnittelu), puhelin: 310 20825
aino.leskinen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri (teknistaloudelliset asiat ), puhelin: 310 37094
jarkko.nyman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 20.09.2019 § 53
HEL 2013-013706 T 10 03 03

Päätös
Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12591 pohjakartan
kaupunginosissa 16 Ruskeasuo, 29 Haaga. Pohjakartta täyttää
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.
Päätöksen perustelut
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:
Asemakaavan numero: 12591
Kaupunginosat: 16 Ruskeasuo, 29 Haaga
Kartoituksen työnumero: 13/2019
Pohjakartta valmistunut: 25.3.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n
asettamat vaatimukset.
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Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot
-yksikön päällikölle.
Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911
merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883
timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 13.02.2019 § 13
HEL 2013-013706 T 10 03 03

Arkkitehti Marina Fogdell esitteli asiaa.
Nimistötoimikunta on käsitellyt alueen nimistöä viimeksi 18.11.2015.
Nimistötoimikunta päätti esittää, että suunnittelualueesta voidaan käyttää nimeä

Huopalahdenportti–Hoplaxporten
(suunnittelualue)
Perustelu: Liitynnäinen, Pikku Huopalahden (Lillhoplax) osa-alueen ja
Pikku Huopalahden (Lilla Hoplaxviken) merenlahden mukaan. Jo 1400luvun kirjallisista lähteistä tunnetun Huopalahti-nimen alkuperäinen
muoto lienee ollut Haapalaksi eli Haapalahti.

Lisäksi nimistötoimikunta päätti esittää, että nimistötoimikunnan
18.11.2015 esittämän nimen Kurjenmiekanportti–Svärdsliljeporten tilalle valitaan suunnitteluratkaisusta riippuen jompikumpi seuraavista nimistä:
Kurjenmiekanaukio–Svärdsliljeplatsen
(aukio)
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Perustelu: Haaganpuron rantamilla esiintyvän kurjenmiekan eli keltakurjenmiekan (Iris pseudacorus) mukaan.
tai
Kurjenmiekanpuisto–Svärdsliljeparken
(puisto)
Perustelu: Haaganpuron rantamilla esiintyvän kurjenmiekan eli keltakurjenmiekan (Iris pseudacorus) mukaan.
Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386
johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.03.2016 § 82
HEL 2013-013706 T 10 03 03

Ksv 4163_1, karttaruudut 676494 ja 677494

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä 8.3.2016 päivätyn Pikku Huopalahden pohjoisosan asemakaavan muutosluonnoksen laadittavan asemakaavan muutosehdotuksen pohjaksi.
 Asemakaavan muutosluonnos koskee 16. kaupungin-osan (Ruskeasuo) korttelin 16742 tontteja 2, 7 ja 8 sekä siihen liittyviä katu-,
puisto- ja suojaviheralueita (muodostuvat uudet korttelit 16749,
16750, 16751, 16752, 16753 ja 16754).
Samalla lautakunta päätti antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin.
Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot
Anu Kuutti, projektipäällikkö, puhelin: 310 37154
anu.kuutti(a)hel.fi
Leena Paavilainen, arkkitehti, puhelin: 310 64424
leena.paavilainen(a)hel.fi
Tuomas Eskola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37285
tuomas.eskola(a)hel.fi
Inga Valjakka, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37087
inga.valjakka(a)hel.fi
Jarkko Nyman, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094
jarkko.nyman(a)hel.fi
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Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37458
niina.strengell(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 18.11.2015 § 49
HEL 2013-013706 T 10 03 03

Nimistötoimikunta keskusteli edelleen Pikku Huopalahden pohjoisosan
nimistöstä ja päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:
Askaistenpolku–Villnässtigen (jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (Varsinais-Suomen paikannimet); käytössä olevaa nimeä jatketaan uudelle kaava-alueelle;
Haaganpuronlehto–Hagabäckslunden (viheralue)
Perustelu: Liitynnäinen, Haaganpuron mukaan;
Haaganpuronpolku–Hagabäcksstigen (jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Liitynnäinen, Haaganpuron mukaan;
Halikonkuja–Halikkogränden (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (Varsinais-Suomen paikannimet);
Kaarinankatu–S:t Karinsgatan (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (Varsinais-Suomen paikannimet);
Kaarinantori–S:t Karinstorget (tori)
Perustelu: Ryhmänimi (Varsinais-Suomen paikannimet), liitynnäinen,
Kaarinankadun mukaan;
Kurjenmiekankuja–Svärdsliljegränden (katu)
Perustelu: Liitynnäinen, Kurjenmiekanportin mukaan;
Kurjenmiekanportti–Svärdsliljeporten (aukio)
Perustelu: Haaganpuron rantamilla esiintyvän kurjenmiekan eli keltakurjenmiekan (Iris pseudacorus) mukaan;
Perttelinpolku–S:t Bertilsstigen (jalankulkuyhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (Varsinais-Suomen paikannimet), liitynnäinen,
Perttelinpuiston mukaan;
Perttelinpuisto–S:t Bertilsparken (puisto)
Perustelu: Ryhmänimi (Varsinais-Suomen paikannimet);
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ja
Punamäenlehto–Rödbackalunden (puisto)
Perustelu: Liitynnäinen, Punamäenpolun ja Punamäenrinteen mukaan
ja vanhan huvila-alueen nimen Punamäki–Rödbacka mukaan.
Nimistötoimikunta on esittänyt Mätäpuron (Rutibäcken) nimen muuttamista Haaganpuroksi (Hagabäcken) 8.6.2011. Nimenmuutosesitys koskee Oulunkylän, Haagan ja Ruskeasuon kaupunginosissa kulkevaa
Mätäpuron uomaa. Nimistötoimikunta esittää asemakaavaosastolle, että Pikku Huopalahden pohjoisosan asemakaavoituksen yhteydessä
nimi Haaganpuro–Hagabäcken merkitään asemakaavaan Mätäpuron
nimen tilalle, ja lisäksi pyritään selvittämään mahdollisuutta, että Haaganpuron nimi tulisi käyttöön koko uoman nimenä Helsingin kaupungin
virallisilla kartoilla.
14.10.2015 Pöydälle
16.09.2015 Pöydälle
19.08.2015 Pöydälle
Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386
johanna.lehtonen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 25.6.2015
HEL 2013-013706 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Pikku
Huopalahden pohjoisosan asemakaavaluonnoksesta 26.6.2015 mennessä.
Pikku Huopalahden pohjoisosaa suunnitellaan muutettavaksi pääasiassa asumiskäyttöön. Nykyiset rakennukset puretaan ja tilalle suunnitellaan uusia asuinkerrostaloja. Rakennusten kivijalkaan halutaan myös
tiloja alueelle sopiville palveluille ja liiketoiminnalle. Kaavaluonnoksen
mukaan uusia asukkaita tulisi alueelle noin 2000.
Istutettavien puiden ja puurivien tulee olla ohjeellisia ja sijainniltaan likimääräisiä.
Kaava-alueelle tulee uusi katu, katuliittymä Mannerheimintieltä sekä
pyöräily- ja jalankulkuväyliä. Lisäksi on odotettavissa yleisten alueiden
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(VP, LPA, aukiot ja puistot) hoito- ja ylläpitokustannuksia. Muilta osin
hanke vastaa tarvittavista kustannuksista.
Rakennusviraston yhteyshenkilöt kaavayhteistyössä ovat lisätiedonantajat.
10.12.2013 Lausunto annettu
Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857
jere.saarikko(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939
silja.hurskainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 27.5.2015
HEL 2013-013706 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 7.5.2015

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa
Ruskeasuon (16.KO) Pikku-Huopalahden pohjoisosan asemakaavaluonnoksesta. Kaupunginmuseo lausuu asiasta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.
Pikku Huopalahden pohjoisosaa suunnitellaan muutettavaksi pääasiassa asumiskäyttöön. Nykyiset rakennukset, oikeuslääketieteen laitos
ja hammaslääketieteen laitos, puretaan ja tilalle suunnitellaan uusia
asuinkerrostaloja. Rakennushistoriallisen selvityksen ja rakennuksien
käyttötarkoituksien muutoksen selvittämisen jälkeen Museoviraston
25.9.2014 antaman lausunnon mukaan purkamiselle ei ole estettä.
Kaavaluonnoksessa rakentamisen tehokkuutta ja tiiviyttä lisätään. Uusia asukkaita tulisi alueelle noin 2 000. Uutta asuinrakentamista on suunnitteilla noin 100 000 kerrosalaneliömetriä (km²). Lisäksi erilaisille
palveluille ja liiketoiminnalle varataan noin 8 000 km². Alueelle kaavaillaan lisäksi päivittäistavarakauppaa, pieniä kivijalkaliikkeitä ja päiväkotia.
Alueen maanomistajat teettivät yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston
kanssa kolme erillistä maankäytön suunnitelmaa kolmella eri arkkitehtitoimistolla. Lisäksi tarkasteluun otettiin Urban Helsinki ryhmän itsenäisesti tuottama ehdotus. Asemakaavaluonnoksen ja keskustelun pohjaksi laadittua viitesuunnitelmaa on kehitetty pääosin Serum Arkkitehtien ehdotuksen pohjalta. Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan ehdotuksen mielenkiintoisen ja muuntelukelpoisen rakenteen lisäksi syy valinPostadress
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taan oli mm. suurina säilyvät korttelipihat sekä maastonmuotoja hyödyntävä ehdotus, joka antaa mahdollisuudet säilyttää jossain määrin
olemassa olevaa ympäristöä.
Kaavamuutosalueella sijaitsee muinaismuistolain (295/1963) suojelema
ensimmäisen maailmansodan aikaisen Helsingin maalinnoituksen rakentamisen alkuvaiheen vuoteen 1914 sijoittuva tukikohta (tukikohta
1914/19, Ruskeasuo). Se muodostuu kolmesta maasta, kivestä ja hiekasta tehdyistä vallista eri puolilla aluetta ja tielinjasta alueen eteläosassa. Museovirasto tarkkuusinventoi linnoitteet kesällä 2014 maanomistajien toimeksiannosta.
Kaavaluonnoksen perusteella mahdollisuudet linnoituslaitteiden säilyttämisille ovat melko vähäiset. 7.5.2015 pidetyssä Museoviraston,
kaupunginmuseon, kaupunkisuunnitteluviraston ja maanomistajan edustajan Saraco Oy välisessä kokouksessa Museoviraston edustajat ilmoittivat että muinaisjäännösten poistaminen on mahdollista riittävien
tutkimusten jälkeen. Tutkimukset on tehtävä mahdollisimman pian ennen kaavaehdotuksen laatimista. Mahdollisuuksien puitteissa kaupunkisuunnitteluvirasto tutkii tiettyjen osien säilyttämistä ja niiden esilletuomista raivauksin ja opastein. Kyseiset säilyvät rakenteet tulee merkitä
asemakaavaan sm -merkinnöin ja tuhoutuvilta rakenteiden osilta Museovirasto poistaa muinaisjäännöksen rauhoituksen, jonka jälkeen niihin kajoaminen on mahdollista.
Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettava asemakaavaluonnoksesta.
Lisätiedot
Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552
markku.heikkinen(a)hel.fi

Opetusvirasto 8.1.2014
HEL 2013-013706 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta
Mannerheimintien ja Vihdintien kulmaukseen Pikku-Huopalahden pohjoisosaan. 5,5 hehtaarin tontilla olevat Helsingin yliopiston hammaslääketieteenlaitoksen ja oikeuslääketieteenlaitoksen rakennukset on
tarkoitus purkaa ja alue rakentaa kokonaan uudelleen mahdollisuuksien mukaan asuinkäyttöön.
Uusia asukkaita tulee arviolta 1500-2500.
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Alue kuuluu Pikku-Huopalahden ala-asteen ja Meilahden yläasteen oppilaaksiottoalueisiin. Reijolan alueella oppilasennuste on kasvava. Alueella on jo nähtävissä tilanahtautta.
Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan ksv ja tarvittaessa muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteuttamisen vaikutuksia mm. kaupunkikuvaan, liikenteen toimivuuteen, palvelurakenteeseen ja toimitilatarjontaan kaavan valmistelun yhteydessä.
Opetusvirasto toteaa, että kaavan valmistelun yhteydessä on varmistettava yhdessä opetustoimen kanssa opetustilojen riittävyys alueella.
Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291
kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveysvirasto 10.12.2013
HEL 2013-013706 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta
Mannerheimintien ja Vihdintien kulmaukseen Pikku Huopalahden pohjoisosaan. 5,5 hehtaarin tontilla olevat yliopiston rakennukset on tarkoitus purkaa. Tilalle suunnitellaan asuinkerrostaloja sekä Vihdintien ja
Mannerheimintien varteen todennäköisesti toimisto- ja liiketilaa.
Mielipiteet suunnittelu lähtökohdista on pyydetty toimittamaan viimeistään 16.12.2013.
Kiinteistön omistajien - Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy ja Suomen valtio edustajanaan Senaattikiinteistöt - mukaan yliopistokäyttö kiinteistössä on päättymässä vuonna 2017. Helsingin Yliopiston oikeuslääketieteen ja hammaslääketieteen klinikoiden käyttöön rakennetuille rakennuksille ei ole tiedossa soveltuvaa muuta käyttö, ja klinikkarakennukset
on tarkoitus purkaa.
Lausuntonaan sosiaali- ja terveysvirasto esittää seuraavaa.
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastolla on kiinteistössä seuraavia toimintoja: Ruskeasuon hammashoitola, Mannerheimintien
hammashoitola, Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen suun erikoishoidon yksikkö sekä Helsingin kaupungin yliopistohammasklinikka.
Sosiaali- ja terveysvirasto edellyttää, että kaavamuutoksen aikataulusta
tiedotetaan säännöllisesti, jotta virasto voi suunnitella kiinteistössä siPostadress
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jaitsevien toimintojensa sijoittamista muualle riittävän ajoissa ennen rakennusten purkamista.
Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256
pirjo.sipilainen(a)hel.fi
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§ 15
Den av ledamoten Mauri Venemies väckta motionen om ett maritimt
evenemangscenter i Helsingfors
HEL 2021-005589 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Minttu Perttula, projektchef, telefon: 310 36171
minttu.perttula(a)hel.fi

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Mauri Venemies och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att det vid ett strandområde i Helsingfors byggs en lätt tillgänglig
plats som lämpar sig för olika maritima evenemang där man kan ordna
t.ex. fiskeevenemang för barn, paddlingsevenemang och fisketävlingar
för vuxna. På evenemangsområdet ska byggas även infrastruktur som
behövs för att ordna evenemang, såsom bryggor, möjlighet till elförsörjning, vattenposter och en plats för fiskbehandling.
I Helsingfors maritima strategi konstateras att Helsingfors stad främjar
maritima evenemang. I den maritima strategin lyfts fram Helsingforsbiennalen och samarbete med båtklubbar. Den första Helsingforsbiennalen genomfördes sommaren 2021 på Skanslandet och fastlandet och
den hade cirka tvåhundratusen besökare. I Helsingfors stadsstrategi
nämns att biennalen ordnas även år 2023 och 2025. Helsingfors stad
kommer också att stå värd för evenemanget Tall Ships Races år 2024.
Utöver de här evenemangen finns mycket evenemangsverksamhet vid
Helsingfors strandlinje och strandområdena i närheten. Evenemangen i
områdena ordnas av Helsingfors stad samt olika organisationer, företagare och invånare. Utgångspunkten för Helsingfors evenemangsverksamhet är att Helsingfors bygger på en social kultur i olika stadsde-
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lar och evenemang spelar en stor roll i att skapa vitalitet, livfullhet,
överraskningar och dragningskraft.
Helsingfors exceptionellt långa och fungerande strandlinje är redan nu i
flitig användning för både professionella anordnares evenemang och
evenemangsställen samt stadsinvånarnas sociala verksamhet. Med
tanke på evenemangverksamheten vore det bäst att reda ut de befintliga ställena och kombinera evenemangsverksamheten med dem.
Som en del av Helsingfors maritima strategi kartlade staden potentiella
nya ställen för tjänster vid längs med stranden. Kartläggningen svarar
på behovet att producera tydlig information om verksamhet på stadens
strandområden för dem som är intresserade av det, och att göra det
lättare att planera olika verksamheter. Arbetet har publicerats på
Helsingfors karttjänst och den beskriver den befintliga och planerade
infrastrukturen, eventuella funktioner, tillgänglighet samt bl.a. bryggstrukturer som finns på platsen.
I fråga om fiskeevenemang är det möjligt att intensifiera samarbetet
med sportfiskeklubbar, bl.a. i Nordsjö fungerar en aktiv sportfiskeförening på stadens arrendeområde. Den årliga Strömmingsmarknaden på
Salutorget introducerar fiskerikulturen direkt i stadens hjärta och under
de senaste åren har Strömmingsmarknaden utöver försäljning av fiskprodukter betonat evenemangsverksamhet i anslutning till skyddet av
Östersjön och att delta i skyddet.
För att främja paddling som hobby har staden utvecklat idéer med Finlands Paddling och Roddförbund, paddlingsföreningar och företagare
som erbjuder paddlingsmöjligheter. En utredning bl.a. om att bilda ett
nätverk av ställen som hyr ut vattensportredskap i Helsingfors är på
gång. Det viktigaste i att erbjuda paddlingsmöjligheter är ändå att säkerställa att kunder tryggt kan använda redskap, och de bästa kunskaperna i detta har företagare, organisationer och föreningar i branschen.
Helsingfors strandområden blir för tillfället och i framtiden föremål för
ett tryck på att användas varför sådana områden där man kan planera
eller placera helt nya funktioner inte är många.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Minttu Perttula, projektchef, telefon: 310 36171
minttu.perttula(a)hel.fi
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Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 918
HEL 2021-005589 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Minttu Perttula, projektipäällikkö, puhelin: 310 36171
minttu.perttula(a)hel.fi
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§ 16
Den av ledamoten Pauliina Saares väckta motionen om ibruktagande av den nationella barnstrategin
HEL 2021-006774 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Pauliina Saares väckta
motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Stina Högnabba, specialplanerare, telefon: 310 42525
stina.hognabba(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuustoaloite 02.06.2021 Saares Pauliina Kansallinen lapsistrategia
käyttöön Helsingissä

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Pauliina Saares och 21 andra undertecknare föreslår i sin
motion att Helsingfors säkerställer att den nationella barnstrategin genomförs genom att utarbeta en plan för verkställande och uppföljning
av strategin med hjälp av vilken staden kan beakta strategins målsättningar i all sin verksamhet.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Den nationella barnstrategin publicerades 23.2.2021 och den gäller alla
som är under 18 år. Målet med strategin är att skapa ett barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter. Barnets rättigheter och ställning etableras genom att barn konsekvent beaktas i all
politisk och faktisk verksamhet vid sidan av samhällets övriga medlemmar och genom att barn får information om deras rättigheter. Barn i
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utsatt position ska få en tryggare ställning och deras behov identifieras
bättre. Genomförandeplanen för fullföljandet av den nationella
barnstrategin publicerades 7.10.2021. I åtgärdsförslagen fokuserar
man på sådana åtgärder som kompletterar den aktuella verksamheten
och är ägnade att stärka strukturerna och kunskapsunderlaget för en
långsiktig och systematisk barn- och familjepolitik. Kontinuiteten i det
nationella barnstrategiarbetet säkerställs genom att inrätta en nationell
barnstrategienhet.
Våren 2021 godkändes Helsingfors som deltagare i Finlands Unicef rf:s
modell En barnvänlig kommun. Modellen är riktad till kommuner för att
hjälpa dem att förstå och förverkliga barnets rättigheter i kommunens
vardag och beslutsfattande. Finlands Unicef rf:s modell En barnvänlig
kommun är ett verktyg för kommuner att förverkliga barnets rättigheter
så fullskaligt som möjligt i kommunen och i varje barns vardag. Särskilt
uppmärksamhet fästs i rättigheter för barn i utsatt ställning. En särskild
roll för Finlands Unicef rf har skrivits in i FN:s konvention om barnets
rättigheter. Detta handlar om att vara expert i konventionen och att bedöma dess verkställande. I genomförandet av modellen En barnvänlig
kommun följs den nationella barnstrategin och beaktas olika perspektiv
på barnets rättigheter. De anställdas kunskaper i barnets rättigheter
och barnstrategins innehåll vid utvecklingsarbetet i Helsingfors har
ökats och staden har inlett en utredning om hur barnets rättigheter förverkligas inom olika tjänster. Den nationella barnstrategin är ett av de
vägledande dokumenten när Helsingfors väljer sin utvecklingsuppgift i
samarbete med Finlands Unicef rf.
Som en del av främjandet av välfärd och hälsa har Helsingfors stad inlett beredning av en välfärdsplan för barn och unga i enlighet med 12 §
i barnskyddslagen. Denna plan ska utgöra en del av stadens välfärdsplan som blir färdig våren 2022. I Helsingfors stärks även barns och
ungas delaktighet och möjligheter att påverka som en del av stadens
interaktivitet. De nationella rekommendationerna såsom barnstrategin
iakttas då välfärdsplanen bereds och verkställs.
Dessutom beaktas innehållet i den nationella barnstrategin i utveckling
av servicen. Till exempel vid arbetet med servicekedjan inom psykiatriska tjänster för barn och unga har innehållet i den nationella barnstrategin beaktats i stor utsträckning.
Statsrådets principbeslut om främjande av välfärd, hälsa och säkerhet
2030 samt dess genomförandeplan innehåller flera åtgärdsrekommendationer som gäller barn och unga. Dessa är i linje med den nationella
barnstrategin. Principbeslutet beaktas i stor utsträckning i arbetet som
främjar välfärd och hälsa samt då välfärdsplanen bereds.
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På dessa sätt genomför och beaktar Helsingfors den nationella
barnstrategin och mål i dess genomförandeplan. Enligt stadsstyrelsens
uppmaning ska man säkerställa att banstrategins olika delområden genomförs systematiskt som en del av arbetet för En barnvänlig kommun.
Ärendet har beretts i samarbete mellan stadskansliet, stadsmiljösektorn, fostrans- och utbildningssektorn, kultur- och fritidssektorn samt
social- och hälsovårdssektorn. Inga utlåtanden från sektorernas organ
inhämtades för ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Stina Högnabba, specialplanerare, telefon: 310 42525
stina.hognabba(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuustoaloite 02.06.2021 Saares Pauliina Kansallinen lapsistrategia
käyttöön Helsingissä

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
För kännedom
Stadskansliet
Stadsmiljösektorn
Fostrans- och utbildningssektorn
Kultur- och fritidssektorn
Social- och hälsovårdssektorn

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 919
HEL 2021-006774 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pauliina Saareksen aloitteen
loppuun käsitellyksi.
Käsittely
13.12.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Ärende/16
19.01.2022

Vastaehdotus:
Johanna Nuorteva: Korvataan kappale 10 seuraavalla tekstillä:
Yllä mainituilla tavoilla Helsinki toteuttaa ja huomioi kansallisen
lapsistrategian sekä sen toimeenpanosuunnitelman tavoitteita. Kaupunginhallitus kehottaa varmistamaan lapsistrategian eri osa-alueiden
systemaattisen toimeenpanon osana Lapsiystävällinen kunta -työtä.
Kannattaja: Minja Koskela
29.11.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525
stina.hognabba(a)hel.fi
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§ 17
Motioner inlämnade vid sammanträdet
Beslut
Budgetmotioner
 Motion av ledamoten Ville Jalovaara m.fl. om avhjälpande
av hälsovårdens resursbrist i Nordsjö år 2022
 Motion av ledamoten Ville Jalovaara m.fl. om en konstisbana till
Nordsjö
Gruppmotioner
 Gruppmotion av socialdemokratiska partiets fullmäktigegrupp om
minskande av köerna till icke-brådskande vård inom primärvården
Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter
 Motion av ledamoten Laura Kolbe m.fl. om uppförande av plaketter
som berättar om intressant byggnadshistoria
 Motion av ledamoten Anniina Iskanius m.fl. om återinförande av
fullmäktiges hybridsammanträden
 Motion av ledamoten Alviina Alametsä m.fl. om utredande av en
ambulans för psykisk hälsa
 Motion av ledamoten Pia Kopra m.fl. om en konstisbana på Talilundens idrottsplan under vintersäsongerna
Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 1, 2, 3, 15, 16 ja 17 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
2
VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja 11 §: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.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä
sen jälkeen.
Valitusperusteet
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
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Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:
Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Faksinumero:
Käyntiosoite:
Puhelinnumero:

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

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
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1.

päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva
päätös);

2.

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

3.

vaatimusten perustelut;

4.

mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden
vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:
1.

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2.

selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3.

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

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.
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Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Puhelinnumero:

helsinki.kirjaamo@hel.fi
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Pohjoisesplanadi 11-13
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
3
VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjan 12, 13 ja 14 §:t.
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 kunnan jäsen
 viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
 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 seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannuPostiosoite
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saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä
sen jälkeen.
Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:
Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Faksinumero:
Käyntiosoite:
Puhelinnumero:

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

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:
Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Faksinumero:
Käyntiosoite:
Puhelinnumero:

helsinki.hao@oikeus.fi
Sörnäistenkatu 1
00580 HELSINKI
029 56 42079
Sörnäistenkatu 1
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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
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 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 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista
päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.
Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen
on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Puhelinnumero:
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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
1, 2, 3, 15, 16 och 17 § i protokollet.
Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller
verkställighet.
Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen
2
BESVÄRSANVISNING
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11 § 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.
Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet
sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.
Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part
ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.
Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller
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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
Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden
går ut.
Besvärsmyndighet
Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.
Förvaltningsdomstolens besöksadress fram till 24.12.2021 är den följande
E-postadress:
Adress:

helsinki.hao@oikeus.fi
Banbyggarvägen 5

00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
Telefonnummer:

029 56 42079

029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den
följande
E-postadress:
Adress:

helsinki.hao@oikeus.fi
Sörnäsgatan 1

00580 HELSINGFORS
Faxnummer:
Telefonnummer:

029 56 42079

029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas etjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv
Formen för och innehållet i besvärsskriften
Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet
på skriftlig form.
I besvärsskriften ska uppges:
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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

1/2022

233 (239)

19.01.2022

1.

det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);

2.

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);

3.

grunderna för yrkandena;

4.

vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet
inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas
om ändringar i kontaktuppgifterna.
Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan
sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den
skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.
När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som
fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga
fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får
framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.
Till besvärsskriften ska följande fogas:
1.

det överklagade beslutet med besvärsanvisning;

2.

utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller
annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;

3.

de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Rättegångsavgift
Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas
det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter
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(1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån
för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.
Protokoll
Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.
E-postadress:
Postadress:
Besöksadress:
Telefonnummer:

helsinki.kirjaamo@hel.fi
PB 10
00099 HELSINGFORS STAD
Helsingfors stads registratorskontor
Norra esplanaden 11-13
09 310 13700

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00
3
BESVÄRSANVISNING
12, 13 och 14 § i protokollet.
Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.
Besvärsrätt
Ändring i beslutet får sökas
 av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 av en kommunmedlem
 av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den
markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som
hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid
Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista
dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.
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En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt
anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.
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
Besvär 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 besöksadress fram till 24.12.2021 är den följande
E-postadress:
Adress:

helsinki.hao@oikeus.fi
Banbyggarvägen 5

00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
Telefonnummer:

029 56 42079

029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den
följande
E-postadress:
Adress:

helsinki.hao@oikeus.fi
Sörnäsgatan 1

00580 HELSINGFORS
Faxnummer:
Telefonnummer:

029 56 42079

029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas etjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv
Formen för och innehållet i besvärsskriften
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Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på
skriftlig form.
I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges
 det beslut i vilket ändring söks
 på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 på vilka grunder ändring söks.
I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes 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 i vilket ändring söks genom besvär, 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 260 euro för behandling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i
lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig
och avgiften gäller per besvärsskrift.
Protokoll
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Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.
E-postadress:
Postadress:
Besöksadress:
Telefonnummer:

helsinki.kirjaamo@hel.fi
PB 10
00099 HELSINGFORS STAD
Helsingfors stads registratorskontor
Norra esplanaden 11-13
09 310 13700

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

Fatim Diarra
puheenjohtaja
ordförande

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu
Protokollet justerat

Elina Valtonen

Laura Korpinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 24.01.2022.
Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen
www.hel.fi 24.01.2022.
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