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Päätös, josta valitetaan

Helsingin kaupunginvaltuusto 6.6.2012 § 197

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan 
(Sörnäinen) korttelin nro 10571 osan, kortteleiden nrot 10593 ja 10595 - 
10598 sekä puisto-, rautatie-, katu- ja satama-alueiden asemakaavan muutok-
sen (Kalasataman keskuksen asemakaava) 15.11.2011 päivätyn ja 17.4.2012 
muutetun piirustuksen nro 12070 mukaisena.

Valituksessa esitetyt vaatimukset

Kaupunginvaltuuston päätös on kumottava ja asemakaavan muutosehdotus on 
palautettava uudelleen suunnitteluun. Asemakaava ei luo edellytyksiä terveelli-
sen ja turvallisen elinympäristön järjestämiselle. Asemakaavassa on korkeiden 
asuinrakennusten turvallisuutta ja turvallisuuden sääntelyä koskevia ristiriitoja 
ja puutteita. Ulkoleikki- ja oleskelutilat ovat terveydelle ja turvallisuudelle 
vaaralliset, epäviihtyisät ja riittämättömät. 

Korkeiden rakennusten turvallisuus

Asemakaava ei anna riittäviä edellytyksiä varmistaa rakennuslupakäsittelyssä 
rakennusten paloturvallisuutta ja asukkaiden pelastumista ja evakuointia hätä-
tilan sattuessa, koska nykyiset rakentamismääräykset, Helsingin rakennusjär-
jestys ja muut rakentamista koskevat lain säännökset eivät ota huomioon yli 
16-kerroksisten rakennusten erityispiirteitä näiltä osin. Asemakaavaan ei ole 
otettu määräyksiä paloturvallisuuden ja pelastumisen varmentamiseksi. Kaava-
määräykset ovat siten riittämättömät elinympäristön turvallisuuden turvaami-
sen kannalta.

Asemakaavan selostuksen maininta, että jatkosuunnittelussa tulee huomioida 
uusin tutkimustieto ja ulkomaiset kokemukset korkeiden rakennusten turvalli-
suussuunnittelusta, on ongelmallinen, koska kaavaselostus ei sisällä oikeudelli-
sesti velvoittavia elementtejä. Globaaleja yhtenäisiä standardeja ja määräyksiä 
korkeille rakennuksille ei ulkomaillakaan ole. Ruotsin uudessa 1.1.2013 läh-
tien noudatettavassa rakentamismääräyskokoelmassa korkeiden rakennusten 
paloturvallisuusvaatimuksia on kohotettu aiempaan nähden edellyttämällä 
suunnittelun perustuvan kokoelmassa esitettyyn analyyttiseen mitoitusmeto-
diin.
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Suomen rakentamismääräyskokoelmassa (E1 osa) huomioidaan korkeat raken-
nukset ainoastaan siltä osin, että yli 16-kerroksisen rakennuksen uloskäytävistä 
yhden on oltava palolta ja savulta suojattu ja hissin on oltava niin varustettu, 
että sen käyttö on mahdollista pelastus- ja sammutustyössä. Muita erityisvaati-
muksia ei aseteta. Muun muassa liikkumisrajoitteisten poistumista hätätilan-
teessa ei huomioida, eikä hissin käyttö poistumistienä ole rakentamismääräys-
ten mukaan sallittua hätätilanteessa.

Palokunnan nostolavakalustolla pelastaminen on vaikeaa 7. kerroksen yläpuo-
lelta ja mahdotonta 15. kerroksen yläpuolelta. Asemakaavassa tornit on sijoi-
tettu siten, että ilmeisesti niistä vain osaa voidaan lähestyä raskaalla nostolava-
kalustolla eikä silloinkaan kaikilta sivustoilta. Katettu yläpiha, katettu Kalasa-
tamankatu ja tornien juuressa olevat matalammat rakennukset sekä ilmeisesti 
myös Englanninaukion kantavuus ja esteet rajoittavat raskaan kaluston ope-
rointia tornien ympärillä. Useissa ulkomaisissa rakennusmääräyksissä edellyte-
tään mahdollisuutta raskaan nostolavakaluston lähestymiselle kaikilta sivus-
toilta, vaikka pelastusstrategia ja paloturvallisuus muutoin nojautuisivatkin pa-
lojen estämiseen, tarkoin säänneltyyn rakennuksen osastointiin ja osittaiseen 
tai täydelliseen evakuointiin poistumiskäytävien kautta.

Useissa ulkomaisissa määräyksissä tornien väliset etäisyydet torniklustereissa 
ovat säänneltyjä paitsi pelastustoimien vaatiman tilan, tuuliefektien, valon-
saannin ja ilmanoton takia, myös siksi, etteivät tulipalo, savu tai rakenteiden 
romahdus leviä naapuritorniin. Vähimmäisetäisyydeksi on uusimmissa mää-
räyksissä ja ohjeistuksissa asetettu joko kiinteästi 20 - 40 metriä tai laskettu 
arvo korkeamman tornin korkeudesta tiettyä kaavaa käyttäen. Valituksenalai-
sessa asemakaavassa 80 - 120 metriä korkeista torneista kolme torniparia on 
alle 20 metrin etäisyydellä toisistaan ja lähimmillään 13 metrin etäisyydellä, 
mikä on vastoin turvallisuusperiaatetta eikä mahdollista ulkomaisten määräys-
ten huomioon ottamista.

Suomessa ei ole tarvittavaa ja riittävää säännöstöä ja ohjeistusta korkeiden ra-
kennusten turvallisuussuunnittelulle. Olemassa oleva säännöstö on ristiriitai-
nen mahdollisten ratkaisujen kanssa. Myös ulkomaiset säännökset ovat monil-
ta osin toisilleen vastakkaisia ja ristiriidassa valituksenalaisen asemakaavarat-
kaisun kanssa. On myös riski, että AL-korttelialueille rakennettavien tornien 
paloturvallisuuden suunnittelussa painotetaan liiketilakäyttöä. Jos asemakaava 
saa lainvoiman, rakennusvalvontaviranomainen voi asemakaavaa ja sen mää-
räyksiä sekä nykyisiä rakentamismääräyksiä täydellisesti noudattaen antaa ra-
kennusluvan rakennukselle, joka ei korkeana rakennuksena olisi asumiskäyt-
töön turvallinen. Helsingin kaupungin vasta laatima korkean rakentamisen 
poikkeamisohje ohjekortteineen sisältää ainoastaan rakentamisaikaisia menet-
telyohjeita muun muassa tehtävien selvitysten osalta.

Ulkomailta saadut kokemukset osoittavat, että jos säännökset eivät ole edellyt-
täneet koko rakennuksen kattavan sprinkler-järjestelmän asentamista asuintor-
neihin, sitä ei myöskään rakennusluvassa ole vaadittu. Pelastuslaitosten ja kon-
sulttien lausunnoissaan vaatimia säännösten yli meneviä lupaehtoja ei viran-
omainen ole lupiin sisällyttänyt.
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Kysymys on huomattavaan ihmismäärään kohdistuvasta merkittävästä turvalli-
suusuhasta poikkeuksellisen ja yleistyvän rakennustavan myötä. Asemakaava-
valmistelua ei voi tältä osin jättää epämääräiseksi ja jatkosuunnittelun varai-
seksi ilman korkeaan rakentamiseen ja rakennuksiin liittyviä turvallisuussään-
nöksiä. 

Asemakaava ei rakennusten turvallisuuden osalta täytä maankäyttö- ja raken-
nuslain 54 §:ssä asemakaavalle asetettuja sisältövaatimuksia eikä siten myös-
kään saman lain 5 §:ssä edellytettyjä alueiden suunnittelun tavoitteita terveelli-
sen ja turvallisen asumisen osalta. 

Leikki- ja oleskelutilojen riittävyys, terveellisyys ja turvallisuus

Asuintornien leikki- ja oleskelutilat on järjestetty korttelien 10620, 10621 ja 
10622 osalta korttelien rakennusalalla olevien K-korttelialueiden 6-kerroksis-
ten talojen katoille sijoitettaville yhteiskäyttöisille piha-alueille (yah) 32 met-
rin korkeudelle katutasosta. Korttelin 10623 kahdelle asuintornille ei ole kort-
telin alueelle merkitty yhteiskäyttöistä piha-aluetta, mutta asemakaavassa on 
annettu määräys alueesta, jolle tulee rakentaa kortteleiden 10620 - 10623 kaik-
kien asukkaiden yhteiskäyttöinen piha-alue. Kaavamääräyksen mukaan kulle-
kin piha-alueelle tulee rakentaa hyvin tuulelta suojattu oleskelualue.

Merkityt kolme yhteiskäyttöistä piha-aluetta on tarkoitettu 2 000 asukkaalle. 
Tätä tulee verrata esimerkiksi Ruoholahden 3 200 asukkaan yhteisöön, jonka 
leikki- ja oleskelutilat ovat yli 20 laajalla korttelipiha-alueella. Kalasatama ei 
ole kantakaupunkia, joten sen piha-alueiden mitoituksessa olisi pitänyt noudat-
taa vastaavasti laadukkaampia kriteerejä. Asemapiirroksen mahdollistama leik-
kialueen pinta-ala on vain kymmenesosa normimitoituksesta, jonka mukaan 
vaaditaan 5 m² leikkitilaa jokaista asuinhuoneistoa kohden. Kaavassa järjestet-
ty tila ei siten ole riittävä. Asuinrakennuksen välittömässä läheisyydessä tontil-
la on oltava leikki- ja oleskelutilat, joita ei voida kokonaan korvata muualla 
olevilla täydentävillä tiloilla. Valituksessa on tältä osin viitattu Helsingin 
hallinto-oikeuden päätökseen 08/1153/5 ja korkeimman hallinto-oikeuden pää-
tökseen 25.2.2010 taltionumero 352. Oman tontin käyttöön tarkoitetut tai niitä 
vastaavat tilat puuttuvat ainakin korttelin 10623 asuintorneilta. Korttelin 10623 
yläpiha on kaavassa myös merkitty julkiseksi tilaksi.

Kaikkien neljän korttelin leikki- ja oleskelutilat on sijoitettu yhteiskäyttöiselle 
piha-alueelle. Maankäyttö- ja rakennuslain 155 §:n ajatuksena on sen sijaan ol-
lut turvata pienille toisensa hyvin tunteville asukasryhmille oma intiimi ja suo-
jattu, turvallinen ja viihtyisä oleskelu- ja leikkitila. Tällaisen tilan laajentami-
nen 2 000 ihmiselle merkitsee, että tiloissa on varauduttava vastaaviin turvalli-
suus- ja häiriöongelmiin kuin yleisesti kaupunginosien julkisissa tiloissa. Tätä 
ei voi pitää lain tavoitteiden mukaisena varsinkaan, kun korttelialueet ja niiden 
pihat on suunniteltu moottoritien ja Helsingin tulevan keskeisen metro- ja 
kauppakeskuksen kannelle, jonka julkinen kuormitus sen ympäristöön on poik-
keuksellisen suuri.

Leikki- ja oleskelutiloja ei saa sijoittaa kuusikerroksisten talojen katoille. Tuu-
let muodostuvat näillä katoilla usein vaarallisen voimakkaiksi, koska korttelit 
sijoittuvat meren rannalle, koska kattotasanne on ympäröivien rakennusten 
yläpuolella tai samassa tasossa ja koska tornit aiheuttavat tuuliin vahvoja tur-
bulentteja ja kanavavirtauksia. Tuulisuusselvityksessä on painotettu yläpihan 
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kanavatuulia vaarallisiksi K-korttelialueiden katoilla alueilla, joille leikki- ja 
oleskelualueet on kaavassa sijoitettu. Suurimman osan vuodesta tuulet ovat 
Suomessa tällä alueella hyisiä ja olosuhteet oleskelulle ja leikille epäviihtyisät, 
mikä on myös turvallisuusselvityksen johtopäätös. Osoitetut leikki- ja oleske-
lutilat eivät ole viihtyisät eivätkä turvalliset. Asemakaavan sisältövaatimukset 
eivät tältä osin täyty.

Leikki- ja oleskelutiloja ei ole missään Pohjoismaissa eikä valittajan käsityk-
sen mukaan myöskään Keski-Euroopassa kaavoitettu kuusikerroksisten talojen 
katoille merenranta-alueilla. Se, että katot eivät ole miltään sivuiltaan raken-
nusten oleellisesti suojaamia, on turvariski leikin kannalta. Reunoja ei voida 
aidata niin, että se estäisi harkitsematonta kiipeilyä tai rajoittaisi korkean pai-
kan aiheuttamaa pelkoa joillekin lapsille ja perheille.

Asemakaavamääräys edellyttää tuulensuojauksen toteuttamista oleskelutiloille. 
Vastaavaa määräystä ei kuitenkaan ole asetettu leikkitiloille, joita kaava ei 
muutoinkaan määrittele tai mainitse. Tuulisuutta ei leikki- eikä oleskelutiloissa 
voida poistaa muureilla tai korkeilla aidoilla ilman alueiden tiivistä lokerointia, 
mikä taas rajoittaa entisestään tilan riittävyyttä ja ahdistaa läsnä olevia psyyk-
kisesti, koska lokerot eivät tarjoa pakoreittejä. Tuulensuojaus ei onnistu tällä 
korkeudella muutoinkaan tuulen pystysuorien virtausten ja turbulenssin takia 
ja koska K-korttelialueiden yläpihakannet ovat käytännössä kokonaisuudes-
saan tornien välissä, missä vaarallisia kanavavirtauksia tuulisuusselvityksen 
mukaan esiintyy kauttaaltaan. Kaavoittaja ei voi viitata mahdollisiin jatkosel-
vityksiin, kun esitetyt leikki- ja oleskelutilat on kaavoitusselvityksissä todettu 
vaarallisiksi ja epäviihtyisiksi ja vaihtoehtoisia järjestelyjä ei ole esitetty.

Asian käsittely ja selvittäminen

Helsingin kaupunginhallitus on antanut lausunnon.

Heikkinen on antanut vastaselityksen. Näin poikkeuksellinen ja ylitiivis 
alueen käyttö asumiseen ei ole maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä ta-
valla kohtuullista ja tarkoituksenmukaista. Asemakaavaratkaisu voidaan toteut-
taa ilman asumista. Mitään painavia perusteita asumisen sijoittumiselle kes-
kukseen ei ole esitetty. 

Suomen rakentamismääräykset ja -säännökset eivät ole riittäviä varmistamaan 
korkeiden rakennusten paloturvallisuutta. Asemakaavan paloturvallisuutta kos-
kevat määräykset koskevat vain tonttien välisten rajaseinien tarvetta, Junatien 
ja Kulosaarensillan katteita ja rakennusaikaisia seikkoja. Kaavassa ei ole mää-
räyksiä korkeiden rakennusten paloturvallisuuden kannalta keskeisimmistä sei-
koista kuten sprinklereistä, osastoinnista, paloilmoittimista, savunpoistosta, pa-
loposteista, veden syötöstä, ikkunoiden välisistä etäisyyksistä, rakenteiden ja 
materiaalien palon kestävyydestä, evakuoinnista ja pelastuksesta ja rakennus-
ten välisistä etäisyyksistä.

Riskiperusteista selvitystä ei ole esitetty varustuksien ja järjestelyiden osalta 
siitä, miten ne riittävästi varmistavat paloturvallisuuden. Paloteknisessä selvi-
tyksessä pääpaino on ollut jalustarakenteen alaisten tilojen paloturvallisuudes-
sa. Kaavan toteuttamiskelpoisuutta ei ole osoitettu eikä selvityksessä ole tuotu 
luotettavasti esiin vaihtoehtoa palo- ja pelastusturvallisuuden saavuttamiseksi 
asuintornien osalta. Korkeiden rakennusten niin sanottua savupiippuefektiä ei 
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tunneta riittävästi Suomen kylmässä ilmastossa riittävien paloturvallisuusvaati-
musten määrittämiseksi rakentamiselle. Korkea rakentaminen voi olla jopa ei-
hyväksyttävää. 

Toisin kuin kaupunki esittää, pelastuslaitoksen mahdollisuuksista pelastaa ja 
torjua paloa ulkokautta rakennuksen kaikilta sivustoilta on huolehdittava jo 
kaavoituksessa. Tornit on kaavassa sijoitettu liian lähelle toisiaan. Kun otetaan 
huomioon ulkomaiset tutkimukset palon leviämisestä rakennuksesta toiseen ja 
tuulen kanavoitumisesta vaaralliseksi rakennusten välissä, palon leviämisriski 
rakennuksesta toiseen on liian suuri. Rakennusten liian pienestä etäisyydestä 
toisiinsa johtuvaa virhettä ei voida eliminoida millään tavoin rakennuslupavai-
heessa.

Tuulisuusselvityksen kuvan 12 mukaan kaikki yläpihan leikki- ja oleskelutilat 
ja myös julkiseen käyttöön tarkoitettu viherkansi tasolla 21.5 metriä ovat hyvin 
epäviihtyisiä. Tuulen vaarallisuuskriteeri ylittyy selvityksen kuvan 15 mukaan 
moninkertaisesti myös korttelien 10620, 10622 ja 10623 kaikilla yah-alueilla 
ja yvp-alueilla sekä näille johtavilla kulkureiteillä. Selvitys osoittaa, että yläpi-
ha ei sovellu pitkäaikaiseen oleskeluun ja siellä kulkemiseen liittyy huomatta-
va vaarallisten tuulten riski. Tuulisuus painottuu Helsingissä päiväaikaan. Sel-
vityksen kriteerit ovat siten vähintään tekijällä 2 liian löysät, koska selvitys on 
tehty ympärivuorokautiselle tuuliaineistolle ja -kuormalle. Selvitys aliarvioi 
tuulen vaikutusta kolmin-nelinkertaisesti. Kun tuulet ovat näin voimakkaita, 
myös tuulen ja pakkasen vaikutus talviaikana tulisi ottaa huomioon. Ympäri-
vuorokautisen kuormituksen laskenta on selkeä virhe tuulisuusselvityksessä, 
kun tarkastellaan pihan käyttöolosuhteita leikkiin ja oleskeluun. Tuulentorjun-
taselvitystä ei ole tehty. Tuulen vaarallisuutta ja epäviihtyvyyttä ei voida pois-
taa aidoilla tai katteilla liian lähekkäisten tornien aiheuttaman tuulen kanavoi-
tumisen ja alasvirtausten takia. Laajemmat katteet vahvistaisivat edelleen ka-
navoitumista. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain 155 § edellyttää leikki- ja 
oleskelutilojen olevan ulkotilaa, joten laajoja katteita ei voida siksikään sallia.

Kaupunginhallituksen lausunnon mukaan yah-alueet rajataan kaksi metriä kor-
keilla turvalaseilla. Asemakaavassa näitä merkintöjä ei ole eikä näillä aidoilla 
ja kaiteilla ole turvallisuutta ja viihtyisyyttä lisäävää vaikutusta tuulta vastaan 
tuulen alasvirtauksen, puuskaisuuden ja turbulenssin takia. Koska tuulten vaa-
rallisuustaso on todettu hyvin korkeaksi ja on todennäköisin syin nähtävissä, 
ettei yah-alueiden leikki- ja oleskelualueita ja näille johtavia kulkureittejä voi-
da saada turvallisiksi ja viihtyisiksi rakennusteknisin keinoin, ei asemakaavan 
merkintä siitä, että kullekin yah-alueen piha-alueelle tulee rakentaa hyvin tuu-
lelta suojattu oleskelualue, ole riittävä asemakaavan sisältövaatimusten täytty-
misen kannalta. Asemakaavassa ei ole vastaavia merkintöjä leikkipaikkojen 
osalta.

Leikki- ja oleskelutilat ovat riittämättömät ja hankalasti saavutettavissa. Piha-
alueella on kaikkiaan yhteensä seitsemän erillistä tasoa, joiden välillä liikku-
minen ei ole esteetöntä. Oman tontin käyttöön tarkoitetut tai näitä vastaavat ti-
lat puuttuvat ainakin korttelin 10623 asuintorneilta eikä muille yah-alueille 
pääsy ole tältä alueelta vaivatonta ja turvallista. Näkö- ja kuuloyhteyden puut-
tumisen vuoksi myöskään sosiaalista kontrollia ei synny. Yah-alueet on lisäksi 
yhdistetty päämetrorata-aseman ja suuren ostoskeskuksen asiakasliikenteen
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käytössä olevaan julkiseen puistomaiseen tilaan, mistä syystä aluetta on pidet-
tävä sosiaalisesti ongelmallisena asuinkäyttöön. RT-ohjekortin 89-10966 Ulko-
leikkipaikat mukaan jokaista 3 000 k-m²:ä kohden on oltava yksi leikkipaikka. 
Korttelin 10623 kerrosala edellyttää 12 leikkipaikkaa, korttelin 10622 kerros-
ala 11 ja korttelien 10620 ja 10621 kerrosala yhteensä 8 leikkipaikkaa. Kortte-
lissa 10623 niitä ei ole yhtäkään, kortteliin 10622 on mahdutettavissa korkein-
taan kaksi leikkipaikkaa ja kaksi oleskelutilaa eikä myöskään korttelien 10620 
ja 10621 kaikkia tarvittavia leikkipaikkoja saada mahdutettua näiden korttelien 
yah-alueille.

Heikkinen on täydentänyt vastaselitystään 7.11.2012. Täydennyksessä on esi-
tetty, että tuulten taso ylittää turvallisuus- ja viihtyisyyskriteerit asuintornien 
ympäristössä. Englantilaisaukio ja Kalasatamanpuisto eivät tuulten vuoksi sovi 
kerrostalojen piha-alueiden leikkiä ja oleskelua korvaaviksi tai täydentäviksi 
tiloiksi. Meluselvityksen mukaan päivämelutaso asuintornien ympäristön julki-
silla alueilla ylittää katutasolla kauttaaltaan ohjearvon 55 dB.

Helsingin kaupunki on 14.12.2012 toimittanut hallinto-oikeudelle VTT:n 
5.12.2012 päivätyn tutkimusraportin Kolmannen osapuolen lausunto Kalasa-
taman keskuksen asuintornien poistumissimuloinneista. Raportti on lähetetty 
tiedoksi Heikkiselle.

Heikkinen on toimittanut lisäkirjelmän 25.1.2013.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Hallinto-oikeus ei tutki valitusta siltä osin kuin siinä on vaadittu päätöstä 
kumottavaksi tarkoituksenmukaisuussyillä. Hallinto-oikeus ei tutki myöskään 
Heikkisen vastaselityksessä ja vastaselityksen täydennyksessä esitettyjä asuin-
tornien ympäristön meluisuuteen ja tehtyjen selvitysten riittämättömyyteen liit-
tyviä valitusperusteita.

2. Hallinto-oikeus hylkää valituksen muilta osin.

Perustelut
1. Tutkimatta jätetyiltä osin

Kuntalain 90 §:n 2 momentin mukaan valituksen saa tehdä sillä perusteella, 
että:
1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
3) päätös on muuten lainvastainen.

Kunnallisvalituksessa esitetty kaavan tarkoituksenmukaisuuden arviointi ei 
kuulu hallinto-oikeuden toimivaltaan. 

Kuntalain 90 §:n 3 momentin mukaan valittajan tulee esittää 2 momentissa tar-
koitetut valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Heikkinen on hallinto-oikeuteen 18.10. ja 7.11.2012 saapuneissa vastaselityk-
sessä ja vastaselityksen täydennyksessä  esittänyt, että kaavavalmistelun yhtey-
dessä tehdyt selvitykset ovat riittämättömiä ja puutteellisia. Vastaselityksen 
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täydennyksessä on lisäksi vedottu siihen, että päivämelutaso asuintornien ym-
päristön julkisilla alueilla ylittää katutasolla kauttaaltaan ohjearvon 55 dB. 
Koska vastaselitys ja vastaselityksen täydennys on toimitettu hallinto-oikeu-
delle valitusajan päättymisen jälkeen, niissä esitetyt valitusperusteet on jätettä-
vä tutkimatta.

2. Tutkituilta osin 

2.1  Sovellettavat oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momentin mukaan asemakaava on laa-
dittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle 
elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämi-
selle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin 
liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiym-
päristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia 
alueita. Pykälän 3 momentin mukaan asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenen-
kään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei 
ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 57 §:n 1 momentin mukaan asemakaavassa voi-
daan antaa määräyksiä, joita kaavan tarkoitus ja sen sisällölle asetettavat vaati-
mukset huomioon ottaen tarvitaan asemakaava-aluetta rakennettaessa tai muu-
toin käytettäessä (asemakaavamääräykset). Asemakaavamääräykset voivat 
koskea muun ohella haitallisten ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamis-
ta.

Valituksessa mainituista maankäyttö- ja rakennuslain 5 §:ssä määritellyistä 
alueiden käytön suunnittelun tavoitteita toteuttavista kaavojen sisältövaatimuk-
sista on säädetty kunkin kaavamuodon osalta erikseen, asemakaavan osalta 
maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:ssä. Asemakaavan sisällön lainmukaisuutta 
ei voida arvioida suoraan maankäyttö- ja rakennuslain 5 §:n alueiden käytön 
suunnittelun tavoitteita koskevan säännöksen nojalla eikä se voi olla yksittäistä 
kaavaa koskevan muutoksenhaun perusteena.

2.2 Rakennuslupamenettelyssä noudatettavia rakennussuunnittelua, palo-
turvallisuutta ja ulkotilaa koskevia säännöksiä

Maankäyttö- ja rakennuslain 117 b §:n 1 momentin mukaan rakennushankkee-
seen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sen 
käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla paloturvalliseksi. Palon syttymisen 
vaaraa on rajoitettava. Rakennuksen kantavien rakenteiden on oltava sellaiset, 
että ne palon sattuessa kestävät vähimmäisajan ottaen huomioon rakennuksen 
sortuminen, poistumisen turvaaminen, pelastustoiminta ja palon hallintaan saa-
minen. Palon ja savun kehittymistä ja leviämistä rakennuksessa sekä palon le-
viämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin on pystyttävä rajoittamaan. Rakennuk-
sen rakentamisessa on käytettävä paloturvallisuuden kannalta soveltuvia ra-
kennustuotteita ja teknisiä laitteistoja. Saman pykälän 2 momentin mukaan ra-
kennuksen on oltava sellainen, että siinä olevat voivat palon sattuessa pelastau-
tua tai heidät voidaan pelastaa. Pelastushenkilöstön turvallisuus on rakentami-
sessa otettava huomioon. Lupaviranomainen voi edellyttää laadittavaksi tur-
vallisuusselvityksen poistumisturvallisuuden kannalta erittäin vaativasta koh-
teesta.
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Maankäyttö- ja rakennuslain 155 §:n mukaan asuinrakennuksen yhteyteen tu-
lee järjestää riittävästi ulkotilaa leikkipaikkoja ja oleskelualueita varten. Ne on 
turvallisesti erotettava liikenteelle varatusta alueesta. Tilojen riittävyyttä arvi-
oitaessa voidaan ottaa huomioon myös lähiympäristön tarjoamat vastaavat tilat 
ja alueet sekä kiinteistöjen yhteiset järjestelyt. 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 10 luvussa ja Suomen rakentamismääräys-
kokoelmassa on annettu tarkempia säännöksiä ja määräyksiä muun ohella ra-
kennusten rakenteellisesta paloturvallisuudesta ja yleisestä rakennussuunnitte-
lusta. 

Hallinto-oikeus toteaa, että rakennushankkeiden lainmukaisuus Suomessa tu-
lee ratkaistavaksi maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten ja määräysten nojalla. Heikkisen mainitsemilla ulkomaisilla määräyk-
sillä ja ohjeilla ei ole kaavoitusta tai muutakaan rakentamista koskevaa sitovaa 
vaikutusta, mutta ne voidaan tarvittaessa ottaa harkinnan mukaan huomioon 
tausta-aineistona. Myöskään Heikkisen mainitsemalla RT-ohjekortilla ei ole oi-
keudellista merkitystä. 

2.3 Asemakaavan tavoitteet ja sisältö pääpiirteittäin

Kaava-alue sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä Helsingin keskustasta kan-
takaupungin itäosassa. Sen pinta-ala on 9,3 hehtaaria ja kaavassa osoitettu ra-
kennusoikeus on yhteensä 204 800 k-m². Kaavaselostuksen mukaan Kalasata-
man keskus tulee muodostamaan uuden kaupunginosan ytimen ja itäisen kan-
takaupungin uuden keskustan. Uusi keskusta pyrkii yhdistämään Kalasataman 
pohjois- ja eteläosan toisiinsa. Alueella olevat Hermannin rantatie ja Englanti-
laisaukio sekä uusi katulinja Kalasatamankatu liittävät visuaalisesti alueita toi-
siinsa. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda tulevan kaupunginosan 
toiminnallisesti monipuolinen keskus, joka toimii kaupunkikuvallisena maa-
merkkinä ja porttina Kalasatamaan saavuttaessa kaikista neljästä ilmansuun-
nasta. Tavoitteena on mahdollistaa Kalasataman keskuksesta järjestetyn kilpai-
lun voittaneen ehdotuksen rakentaminen kilpailussa esitetyn suunnitelman mu-
kaisena siten, että alueelle muodostuu kaupallisten toimintojen, asumisen, toi-
mitilojen, julkisten palvelujen ja joukkoliikenteen vahva keskittymä.

Kalasataman keskus koostuu kaupallisesta keskuksesta ja kahdeksasta tornista, 
joihin on asumisen lisäksi suunniteltu toimistoja ja hotelli. Torneissa on 20 - 
33 kerrosta ja niihin tulee noin 2 000 uutta asukasta. Itäväylä ja metrorata kate-
taan kannella, jolle suunnitellaan asukkaiden piha-alueet ja osittain julkisessa 
käytössä oleva puisto. Keskuksen yhteyteen on suunniteltu myös kaupungin 
uusi sosiaali- ja terveysasema. Kortteleiden alle sijoittuu yhtenäinen pysäköin-
tilaitos neljään tasoon. Lisäksi kortteleita yhdistää kaksi maanalaista myymälä-
tilaa sekä koko korttelia palvelevat huolto- ja tekniset tilat ja väestönsuojat. 
Kysymys on tiiviistä keskustarakentamisesta ja alueen korttelitehokkuus on 
poikkeuksellisen korkea. Kaava-alueen leikki- ja ulko-oleskelualueet koostu-
vat erityyppisistä rakennusten kattotasanteille rakennetuista pihoista sekä beto-
nikansien päälle rakennettavista viherkansista.
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2.4  Asemakaavan lainmukaisuuden arviointi valituksenalaisilta osin

2.4.1 Palo- ja pelastusturvallisuus

Kaava-alueen palo- ja pelastusturvallisuutta on tarkasteltu selvityksessä Kala-
sataman keskuksen palotekninen suunnitelma kaavoituksen tarpeisiin (L2 Pa-
loturvallisuus Oy, 24.8.2011). Selvityksen tarkoituksena on ollut arvioida kaa-
van toteuttamiskelpoisuutta ja esittää yksi vaihtoehto palo- ja pelastusturvalli-
suuden saavuttamiseksi.

Selvityksen kohdassa 8.5. on todettu seuraavaa: Korkeiden tornien suunnitte-
lussa huomioidaan kaikki rakentamismääräyskokoelman vaatimukset. Koska 
rakentamismääräykset eivät huomioi kaikkia yli 16-kerroksisten rakennusten 
erityispiirteitä, huomioidaan uusin tutkimustieto ja ulkomaiset kokemukset ra-
kennusten turvallisuussuunnittelusta.
- Tornit varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä.
- Kantavat rakenteet mitoitetaan siten, että mahdollinen palo ei aiheuta raken-
nuksen sortumista, vaikka sammutustoiminta ei onnistuisi.
- Kaikissa torneissa on kaksi toisistaan riippumatonta uloskäytävää, joista toi-
nen on palolta suojattu ja toinen palolta ja savulta suojattu. Tällöin palokunnan 
ulkokautta pelastamiseen ei tarvitse varautua.
- Hissit varustetaan laittein ja järjestelyin, jotka mahdollistavat hissien käytön 
myös palotilanteessa.
- Poistumisturvallisuudesta tehdään erillistarkastelu.
- Palokunnan nostolavakalusto pystyy operoimaan katutasolta koko rakennus-
massan ympärillä. Muu pelastuskalusto pääsee myös kansitasolle huoltoreittejä 
pitkin. Huoltoreitit on esitetty liitepiirustuksissa.
- Palokunnan toimintaedellytykset turvataan muun muassa palomieshisseillä ja 
sammutusveden syöttöputkistolla. 

Selvityksessä on edelleen todettu (kohdat 7 ja 8) muun ohella, että rakennus-
massojen ympärillä voidaan operoida palokunnan raskaalla kalustolla. Kaikki 
poistumisalueet varustetaan vähintään kahdella erillisellä uloskäytävällä, joten 
rakennusmassan keskelle jäävää kansirakennetta ei mitoiteta pelastuslaitoksen 
nostolavakalustolle. Muu pelastuskalusto voi käyttää kannelle johtavia nor-
maaleja huoltoreittejä. Kalasataman keskuksen hissit varustetaan laittein ja jär-
jestelyin, jotka mahdollistavat liikkumisrajoitteisten omatoimisen poistumisen. 

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n 5.12.2012 päivätyn raportin Kolmannen 
osapuolen lausunto Kalasataman keskuksen asuintornien poistumissimuloin-
neista tiivistelmän mukaan Kalasataman keskuksen asuintornien poistumissi-
muloinnit on suoritettu asianmukaisesti. Ehdotettu poistumisratkaisu, jossa 
hyödynnetään evakuointihissejä poistumistilanteessa, on vähintään yhtä hyvä 
kuin Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1 kohdan 1.3.1 mukainen 
ratkaisu. Se ei merkittävästi pidennä kokonaispoistumisaikoja, ottaa paremmin 
huomioon liikuntarajoitteisten henkilöiden omatoimisen poistumisen pyörätuo-
leilla ja ehkäisee paremmin kerrosaulan täyttymisen savulla. Palokunnan toi-
mintaedellytykset ehdotetussa poistumisratkaisussa ovat vähintään yhtä hyvät 
kuin rakentamismääräyskokoelman osan E1 kohdan 1.3.1 mukaisessa ratkai-
sussa huomioiden palomies- ja evakuointihissien suuremman lukumäärän tar-
joaman lisäkapasiteetin. 
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Asemakaavassa on seuraavat palo- ja pelastusturvallisuutta koskevat määräyk-
set:

- Tonttien sekä tonttien ja katualueen välisiä rajaseiniä ei tarvitse rakentaa.  
Alueet ja rakennukset on suunniteltava ja rakennettava siten, että vastaava pa-
loturvallisuustaso on saavutettavissa vaihtoehtoisin keinoin.
- Rakennettaessa tiloja olemassa olevien tilojen kautta tulee olemassa olevien 
käyttöturvallisuus- ja pelastusturvallisuustaso turvata työn aikana.
- Ennen tontinrajat ylittävän hankekokonaisuuden tai sen osan rakennusluvan 
myöntämistä tulee hakijan laatia selvitys pelastusturvallisuudesta myös raken-
nuslupa-alueen ulkopuolelta koko rakentamisen tosiasialliselta vaikutus-
alueelta.

Lisäksi asemakaavassa on merkitty alue (ylk2), jolla Junatie tulee kattaa palo-
turvallisuuden kannalta tarvittavin osin ja alue (ybk), jolla Junatie ja Kulosaa-
rensilta tulee kattaa viherkannella. Kannelle tulee mahdollistaa huolto- ja pe-
lastusajoneuvojen pääsy. 

Hallinto-oikeus toteaa, että asemakaavan sisältövaatimukset eivät edellytä yk-
sityiskohtaisten määräysten antamista palo- ja pelastusturvallisuudesta. Palo- 
ja pelastusturvallisuutta koskevat seikat tulevat arvioitavaksi vasta rakennuslu-
van myöntämisen yhteydessä. Asemakaavassa tulee kuitenkin riittävällä taval-
la selvittää edellytykset näiden seikkojen ratkaisemiselle rakennuslupavaihees-
sa. Asemakaavassa ei ole tarpeen toistaa lakien, asetusten tai alemmanasteisten 
määräysten sisältöä eikä antaa määräyksiä sellaisista rakentamista koskevista 
seikoista, jotka tulevat ratkaistaviksi rakennusluvan myöntämisen yhteydessä.
Hallinto-oikeus katsoo tähän nähden ja huomioon ottaen edellä kohdassa 2.2 
mainitut rakennuslupamenettelyssä noudatettavat säännökset, ettei asemakaa-
vaa voida pitää lainvastaisena sillä valituksessa esitetyllä perusteella, että se ei 
palo- ja pelastusturvallisuuden osalta täyttäisi maankäyttö- ja rakennuslain 
54 §:n 2 momentin mukaista turvallisuuden vaatimusta. Selvitysten mukaan 
asemakaavan sallima rakentaminen on toteutettavissa niin, että myös palotur-
vallisuuden vaatimukset täyttyvät. Asemakaava ei ole lainvastainen myöskään 
sillä perusteella, että kaava sallii korkeita rakennuksia, vaikka Suomessa ei ole 
rakentamismääräyskokoelmassa tai muutoin annettu erillisiä näin korkeiden 
rakennusten rakentamista koskevia säännöksiä taikka määräyksiä. Niiden 
puuttuminen ei ole rakennuslupamenettelystä edellä todettu huomioon otettuna 
edellyttänyt asiasta erillisiä kaavamääräyksiä. Korkean rakentamisen erityis-
piirteet tulee joka tapauksessa selvittää ja ottaa huomioon rakennuslupavai-
heessa. Rakennuslupamenettelyssä tulevat yksityiskohtaisesti ratkaistaviksi 
myös esteetöntä pelastautumista koskevat seikat. 

Edellä lausuttuun nähden hallinto-oikeus katsoo, että asemakaava täyttää nyt 
puheena olevilta osin maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momentissa kaa-
van sisällölle asetetut vaatimukset.

2.4.2 Leikki- ja oleskelupaikkojen riittävyys, terveellisyys ja turvallisuus 

Maankäyttö- ja rakennuslain 155 §:n 1 momentin vaatimus leikkipaikkojen ja 
oleskelualueiden järjestämisestä koskee asuinrakennuksen rakentamisvaihetta 
ja otetaan huomioon mainitun lain 135 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla huo-
mioon rakennusluvan myöntämistä koskevassa harkinnassa. Asemakaavassa
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leikkipaikat ja oleskelualueet on maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momen-
tin perusteella otettava huomioon siten, että ne ovat rakentamisvaiheessa jär-
jestettävissä mainitun lain 155 §:n 1 momentin edellyttämällä tavalla. Maan-
käyttö- ja rakennuslaissa tai -asetuksessa ei ole määräyksiä leikki- ja oleskelu-
alueiden tarvitsemasta tilasta tai järjestämistavasta eikä leikkitiloiksi varattavia 
alueita ole asemakaavassa välttämätöntä osoittaa erikseen erotettuna oleskelu-
alueista.

Heikkinen on valituskirjelmässään katsonut, että kaava-alueella ei ole riittäväs-
ti leikki- ja oleskelutiloja eivätkä näihin tarkoituksiin osoitetut alueet täytä ter-
veellisyyden ja turvallisuuden vaatimuksia.

Hallinto-oikeus toteaa, että kaava-alueelle on osoitettu kolme yah-aluetta. Yah-
aluetta koskee kaavamääräys, jonka mukaan alueelle tulee rakentaa korttelei-
den 10620 - 10623 kaikkien asukkaiden yhteiskäyttöinen piha-alue. Kullekin 
piha-alueelle tulee rakentaa hyvin tuulelta suojattu oleskelualue. Yah-alueiden 
yhteenlaskettu pinta-ala on 4 686 m². Piha-alueet sijaitsevat nykyisestä maan-
pinnasta katsoen kuudennen kerroksen kattotasolla. Nämä alueet on tarkoitettu 
ainoastaan Kalasataman keskuksen asukkaiden käyttöön.

Kaava-alueelle on lisäksi osoitettu merkinnällä yvp alue, jota koskee kaava-
määräys alue, jossa viherkantena rakennettava osuus on käsiteltävä A1 hoito-
luokan puistoalueen tasoisesti, sekä merkinnällä ybk alue, jota koskee kaava-
määräys alue, jolla Junatie ja Kulosaarensilta tulee kattaa viherkannella. Näi-
den alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 12 269 m². Viherkansi sijaitsee suu-
relta osin nykyisestä maanpinnasta katsoen neljännen kerroksen kattotasolla.

Asuin-, toimisto- ja liikerakennusten korttelialueita (AL) koskee kaavamää-
räys, jonka mukaan näillä alueilla kattokerrokseen on rakennettava terassi ja 
yhteistiloja kaikkien asukkaiden käyttöön, mikäli rakennukseen tulee asuntoja. 
Liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K) puolestaan koskee kaavamää-
räys, jonka mukaan rakennusten katot tulee rakentaa viherkantena, joka on va-
rustettava istutuksin ja tuulelta suojatulla oleskelualueella.

Asukkaiden yhteiskäyttöiset piha-alueet sekä kattokerroksen oleskeluterassit 
tulee asemakaavamääräyksen mukaan suojata melulta siten, että niillä saavute-
taan melutason ohjearvot ulkona (vanha alue).

Kalasataman keskus rajautuu itäreunaltaan Englantilaisaukion ja Kalasataman-
puiston sekä näitä yhdistävän katualueen muodostamaan kokonaisuuteen, joka 
on Kalasataman uuden kaupunkirakenteen keskeisin julkinen ulkotila. Koko-
naisuuden yhteenlaskettu pinta-ala on 3,91 hehtaaria. Kaupungin lausunnon 
mukaan alue tullaan suunnittelemaan kaikille eri käyttäjäryhmille ja mahdol-
listamaan laajasti leikin, oleskelun ja kaupunkielämän erilaisia tarpeita.

Kalasataman keskuksen asukkaiden laajempi ulkoilu- ja virkistysalue on esi-
merkiksi läheinen Mustikkamaan saari, joka yhdistetään Kalasatamaan uudella 
kevyen liikenteen siltayhteydellä.

Kun otetaan huomioon asemakaavassa osoitettujen ulkoalueiden lisäksi myös 
lähiympäristössä virkistykseen käytettävissä olevat alueet, hallinto-oikeus kat-
soo, että leikkiin ja oleskeluun soveltuvia alueita on käytettävissä maankäyttö- 
ja rakennuslaissa edellytetyin tavoin riittävästi.
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Kaava-alueen tuulisuutta on tarkasteltu selvityksessä Kalasataman keskuksen 
tuulisuusselvitys (WSP Finland Oy, lokakuu 2011). Tuulisuuskartoitus on tehty 
tuulitunnelikokeen ja tuulitilaston avulla. Selvityksessä on todettu, että kaava-
alue sijaitsee meren ranta-alueella siten, että alueelle tuulee noin 180 asteen 
sektorista merenlahtien kautta. Keskukseen suunnitellut kahdeksan tornia ovat 
ympäristöään selvästi korkeampia. Korkeimman tornin korkeus on 126 metriä. 
Tornit on suunniteltu pääosin asuinkäyttöön ja niiden väliin jää Itäväylän katta-
va yläpiha noin 30 metrin korkeudessa. Tornien etäisyys rantaviivasta on 200 - 
400 metriä, mistä seuraa, että mereltä puhaltavat tuulet pääsevät vaimentumat-
tomina torneihin noin 16 - 32 metrin korkeudelta ylöspäin ja voivat siten kään-
tyä osittain myös katutasoon lisäten katutason tuulisuutta.

Selvityksen mukaan tarkastellut tuulisuuskriteerit ennakoivat, että tuulisuus 
vaikuttaa sekä viihtyvyystekijään että turvallisuustekijään. Korkeat rakennuk-
set lisäävät puuskaisuutta siten, että 16 m/s puuskatuulia esiintyy katujen tasol-
la nelinkertaisesti Jätkäsaaren ja Keski-Pasilan viitesuunnitelmiin nähden. 
Keskeinen kulkuväylä Englantilaisaukio on tulosten mukaan tuulinen. Torni-
alueen kulmiin, yläpihalle, syntyy kanavointivaikutus kulmatornien vaikutuk-
sesta. Näissä pisteissä puuskanopeuksia > 23 m/s esiintyy keskimäärin useam-
min kuin kerran vuodessa. Sovelletussa kriteerissä nämä pisteet kuuluvat luok-
kaan "ei hyväksyttävä / vaarallinen" ja näiden osalta tuulisuuskysymyksen kor-
jaamiseen tulisi kiinnittää huomiota jatkosuunnittelussa. Myös Englantilaisau-
kion viihtyvyyteen tuulisuuden suhteen voidaan kiinnittää huomiota alueen jat-
kosuunnittelussa. 

Hallinto-oikeus toteaa, että kaavoituksessa tuulisuuden hyväksytylle tasolle ei 
Suomessa ole annettu sitovia määräyksiä. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan 
tuulisuus vaikuttaa Kalasataman keskuksen alueen viihtyvyyteen ja osittain 
jopa turvallisuuteen heikentävällä tavalla. Valituksenalaisella päätöksellä hy-
väksyttyyn asemakaavaan on otettu maankäyttö- ja rakennuslain nojalla koko 
kaava-aluetta koskeva kaavamääräys, jonka mukaan tuulisuus ja rakennusten 
aiheuttama tuulen kanavointivaikutus tulee ottaa huomioon alueen jatkosuun-
nittelussa. Lisäksi kaavamääräykset edellyttävät edellä kuvatuin tavoin, että 
oleskelualueet on suojattu tuulelta. Tämä määräys kohdistuu myös leikkitiloi-
hin. Asiassa ei tehty tuulisuusselvitys huomioon ottaen ole syytä epäillä, ettei-
kö tuulisuuden vaikutuksiin voida erilaisin rakenteellisin järjestelyin alueen 
jatkosuunnittelussa vaikuttaa siten, että myös oleskelu- ja leikkipaikkojen tur-
vallisuus ja riittävä viihtyisyys voidaan ratkaista rakennuslupavaiheessa. 

Edellä lausutuin perustein hallinto-oikeus katsoo, että asemakaavassa on riittä-
vällä tavalla otettu huomioon mahdollisuudet leikkipaikkojen ja oleskelualuei-
den järjestämiseen. Asemakaava täyttää tältä osin maankäyttö- ja rakennuslain 
54 §:n 2 momentissa asetetut turvallisuuden, terveellisyyden ja viihtyisyyden 
vaatimukset. 
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3. Lopputulos 

Kaavan hyväksymistä koskeva päätös ei ole valituksessa esitetyillä perusteilla 
lainvastainen, minkä vuoksi Heikkisen valitus hylätään. 

Sovelletut oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut ja
Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 § ja 188 § 1 mom
Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 mom

Muutoksenhaku

Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n 5 momentin mukaan hallinto-oikeuden 
päätökseen, joka koskee oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella olevaa asema-
kaavaa ja jolla valitus on jätetty tutkimatta tai jolla ei ole muutettu valituksen 
kohteena ollutta viranomaisen päätöstä siltä osalta, johon valitus kohdistuu, 
saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää va-
litusluvan.

Valitusosoitus on liitteenä (HLL valituslupa julkipanon jälkeen).

Hallinto-oikeuden kokoonpano

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet
Markku Setälä, Ilkka Hartikainen (t) ja Marja Viima.

Esittelijäjäsen Marja Viima

Jakelu ja oikeudenkäyntimaksu

Päätös Jukka Heikkinen 
Oikeudenkäyntimaksu 90 euroa
(tiedote oikeudenkäyntimaksusta)

Jäljennös maksutta Helsingin kaupunginhallitus

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallinto-oikeuden kirjaamo

Tiedoksi tilastollista seurantaa varten (EV 248/1998 vp - HE 101/1998 vp):
- ympäristöministeriö


