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Kokousaika 19.11.2018 17:35 - 18:44

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

varapuheenjohtaja
Meri, Otto
Said Ahmed, Suldaan
Taipale, Kaarin
Vanhanen, Reetta
Ohisalo, Maria varajäsen
Rantala, Marcus varajäsen
Rydman, Wille varajäsen

Muut

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja

Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja

Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
Haahtela, Ilkka maahanmuutto- ja työllisyysasioiden 

päällikkö
von Bruun, Santtu yksikön päällikkö
Kähönen, Henri elinkeinosuunnittelija
Itävaara, Laura viestintäkoordinaattori
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija
Ala-Outinen, Annina koordinaattori

asiantuntija
saapui 17:59, poistui 18:19, läsnä: 
52 §

Salo, Outi perusopetusjohtaja
asiantuntija
saapui 18:22, läsnä: 53 §

Utso, Toivo palvelupäällikkö
asiantuntija
saapui 18:22, läsnä: 53 §

Puheenjohtaja
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Jan Vapaavuori pormestari
48 - 53 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
48 - 49 §

Marja-Leena Rinkineva elinkeinojohtaja
50 - 53 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
48 - 53 §
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§ Asia

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

49 Asia/2 Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokousajat kevätkaudella 2019

50 Asia/3 Tontin varaaminen Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt Oy:lle 
päiväkodin suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari tontti 
20820/1)

51 Asia/4 Alueen varaaminen YIT Talo Oy:lle ja Kevalle kasvuyrityskampuksen 
toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (Kamppi, Marian sairaa-
la-alue)

52 Asia/5 Kaupunkiakatemia-yhteistyön tilannekatsaus ja jatkokauden valmistelu 
2019–2023

53 Asia/6 Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen periaatteet
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§ 48
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti valita pöytäkirjan-
tarkastajiksi Maria Ohisalon ja Otto Meren sekä varatarkastajiksi Reetta 
Vanhasen ja Suldaan Said Ahmedin.

Käsittely

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti yksimielisesti puheenjohta-
jan ehdotuksesta valita pöytäkirjantarkastajiksi Ozan Yanarin sijasta 
Maria Ohisalon ja Jenni Pajusen sijasta Otto Meren.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää todeta kokouksen lailli-
sesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää valita pöytäkir-
jantarkastajiksi Ozan Yanarin ja Jenni Pajusen sekä varatarkastajiksi 
Reetta Vanhasen ja Suldaan Said Ahmedin.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 49
Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokousajat kevätkaudella 
2019

HEL 2018-010787 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti kokoontua kevätkaudella 
2019 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan 
kello 17:00 alkaen, kaupunginhallituksen istuntosalissa seuraavasti:

 28.1.2019
 11.3.2019
 8.4.2019 
 29.4.2019 
 27.5.2019 
 10.6.2019

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan muu toimielin kuin kaupungin-
valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan 
kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai 
muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouk-
sen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen puheenjohtajan 
peruuttaessa kokouksen tai muuttaessa tämän alkamisaikaa, muutok-
sista on ilmoitettava ennen kokouskutsun lähettämistä.

Elinkeinojaoston kokouskutsu lähetetään sähköisesti neljä päivää en-
nen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista yleisessä tieto-
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verkossa. Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen kokous-
kutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei toi-
mielin toisin päätä.

Elinkeinojaoston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen 
tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä ylei-
sessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 50
Tontin varaaminen Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt Oy:lle 
päiväkodin suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari tontti 
20820/1)

HEL 2018-009804 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto varasi tontin englanninkielisen 
päiväkodin suunnittelua varten Länsisataman Jätkäsaaresta seuraavin 
ehdoin:

- Varauksensaaja on Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt (Y-tun-
nus: 2473582-9). 

- Varaus on voimassa 31.12.2020 saakka. 

- Varausalue on julkisten lähipalvelurakennusten tontti 20820/1.

- Varausalue on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä Touhula Var-
haiskasvatus Oy:n (Y-tunnus: 2334458-6) ja Helsinki International Sc-
hools Group Oy:n (Y-tunnus: 2722710-9) kanssa varauksensaajan ha-
kemuksen ”HEI Schools Jätkäsaari” ja sen liitteiden mukaisesti tai vä-
hintäänkin niistä ilmenevää laatutasoa ja perusratkaisuja noudattaen.    

- Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan tontin suunnittelussa ja 
toteutuksessa järjestettyä hakumenettelyä varten laaditusta ja 
29.9.2017 päivätystä hakuohjeesta ja sen liitteistä ilmeneviä ehtoja, el-
lei kaupungin kanssa erikseen toisin sovita. Hakuohje on liitteenä 1.  

- Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 2 olevia Helsin-
gin kaupungin yleisiä varausehtoja, liitteenä 3 olevia Jätkäsaaren alu-
eellisia lisäehtoja sekä liitteenä 4 olevaa maaomaisuuden kehittäminen 
ja tontit -palvelun 25.5.2018 päivättyä toimintaohjetta kaivu- ja louhinta-
toimenpiteiden suorittamisesta sekä kaadettavista puista.

Käsittely

Palautusehdotus:
Suldaan Said Ahmed: Palautetaan valmisteluun siihen asti, että Elinkei-
nojaosto saa kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnalta lausunnon kau-
pungin omasta päiväkotihankkeesta luopumisesta ja sen vaikutuksesta 
Jätkäsaaren alueeseen sekä katsauksen koko palveluverkosta.

Suldaan Said Ahmedin palautusehdotusta ei kannatettu, joten se rau-
kesi.
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Pöydällepanoehdotus:
Suldaan Said Ahmed: Pyydän pöydälle.

Suldaan Said Ahmedin pöydällepanoehdotusta ei kannatettu, joten se 
raukesi.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 310 36307

minna.maarttola(a)hel.fi
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakuohje, 29.9.2017
2 Helsingin kaupungin yleiset varausehdot
3 Jätkäsaaren alueelliset lisäehdot
4 Muistio, hakemusten arviointi
5 Toimintaohje 25.5.2018
6 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
7 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -
palvelu järjesti yhteistyössä asemakaavoituspalvelun, kaupunginkans-
lian aluerakentamisyksikön ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
kanssa 29.9.2017 - 5.1.2018 kilpailullisen hakumenettelyn, jonka tarkoi-
tuksena oli tontin 20820/1 varaaminen kaupungin strategian mukaisesti 
ensisijaisesti englanninkielisen päiväkotihankkeen suunnittelua varten. 
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Hakumenettelyssä saatiin neljä kelpoisuusehdot täyttävää hakemusta. 
Suoritetun kokonaisarvioinnin perusteella parhaimman hakemuksen 
jätti Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt yhteistyökumppaneinaan 
Touhula Varhaiskasvatus Oy ja Helsinki International Schools Group 
Oy. 

Alun perin tontti 20820/1 oli tarkoitus toteuttaa kaupungin omana päivä-
kotihankkeena, mutta vuoden 2016 lopulla kaupunki on kustannus- ja 
tarkoituksenmukaisuussyistä katsonut aiheelliseksi luopua hankkeen 
toteuttamisesta.

Esittelijän perustelut

Asian tausta ja hakumenettelyn järjestäminen

Länsisataman Jätkäsaareen asemakaavan muutoksen nro 11770 alu-
eelle kortteliin 20820 sijoittuva julkisten lähipalvelurakennusten (YL) 
tontti 20820/1 oli alun perin tarkoitus toteuttaa kaupungin omana päivä-
kotihankkeena. Tontin toteutussuunnittelu oli edennyt jo varsin pitkälle, 
kun kaupunki vuoden 2016 lopulla on kustannus- ja tarkoituksenmukai-
suussyistä katsonut aiheelliseksi luopua hankkeen toteuttamisesta. 
Luopumista perusteltiin sillä, että hankkeen toteutuskustannukset olivat 
käytyjen urakkakilpailujen perusteella muodostumassa varsin kalliiksi ja 
kyseiselle hankkeelle ei enää ollut kaupungin osalta välttämätöntä tar-
vetta Jätkäsaaren alueella tehtyjen varhaiskasvatukseen liittyvien eri-
näisten uudelleenjärjestelyjen johdosta.

Tämä jälkeen kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittä-
minen ja tontit -palvelu, asemakaavoituspalvelu ja kaupunginkanslian 
aluerakentamisyksikkö ovat yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan kanssa kartoittaneet tontin luovuttamiseen liittyviä eri vaihtoeh-
toja. Asiassa päädyttiin siihen, että tontti on perusteltua varata kilpailul-
lisella hakumenettelyllä voimassa olevan asemakaavan mukaiseen ja 
alun perin suunniteltuun tarkoitukseen kuitenkin niin, että hakumenette-
lyssä painotetaan kaupungin strategian mukaisesti englanninkielisyyttä 
koskevaa vaatimusta varhaiskasvatuksessa.

Yleisesti järjestetystä hakumenettelystä

Edellä mainituin perustein maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -pal-
velun tontit-yksikkö käynnisti 29.9.2017 hakumenettelyn, jonka tarkoi-
tuksena oli 29.9.2017 päivätyssä hakuohjeessa tarkemmin kuvatulla ta-
valla löytää tontille varauksensaaja, jolla olisi hakuohjeen mukaisten ar-
viointikriteerien perusteella parhaat edellytykset toteuttaa kaupunkiku-
vallisesti keskeiselle paikalle sijoittuvalle tontille ensisijaisesti englan-
ninkielinen päiväkotihanke. 
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Hakumenettelyssä etusijalla olivat englanninkieliset päiväkotihankkeet, 
mutta mikäli niiden toteuttamista koskevia hakemuksia ei lainkaan saa-
taisi tai nämä olisivat suoritetun arvioinnin perusteella laatutasoltaan 
heikkoja, voitaisiin tontin varauksensaajaksi mahdollisesti esittää myös 
suomen- tai ruotsinkielisen päiväkotihankkeen toteuttajaa. Hausta il-
moitettiin pääkaupunkiseudun päivälehdissä ja internetissä maaomai-
suuden kehittäminen ja tontit -palvelun kotisivuilla.

Hakumenettelyn eräänä lähtökohtana oli, että päiväkotihanke tulisi to-
teuttaa kokonaan yksityisellä rahoituksella. Näin ollen Helsingin kau-
punki ei miltään osin osallistuisi hankkeen toteuttamiseen tai kustan-
nuksiin, eikä tulisi päiväkotitiloihin huoneenvuokralaiseksi. 

Edelleen hakumenettelyssä korostettiin sitä, että koska tonttia ympäröi-
vät korttelin 20820 asuntohankkeet ovat jo valmistuneet, tontin onnistu-
neen suunnittelun ja toteuttamisen keskeisenä edellytyksenä olisi, että 
niiden osalta huomioidaan korttelissa jo olemassa olevat asuntoyhtiöt, 
asukkaat, rakenteet, rakennelmat ja tehdyt sopimusjärjestelyt. Tontin 
varauksensaaja olisi näin ollen velvollinen sopeuttamaan toteutettavan 
hankkeen jo olemassa oleviin tehtyihin ratkaisuihin ja ottamaan vasta-
takseen tonttia koskevat sopimusjärjestelyt lähtökohtaisesti siinä muo-
dossa kuin ne on tehty.    

Hakumenettely päättyi 5.1.2018 klo 13.00. Menettelyssä saatiin yhteen-
sä neljä hakemusta, jotka täyttivät hakuohjeessa asetetut yleiset kelpoi-
suusedellytykset. 

Ilmoittautuneiden hyväksyminen menettelyyn (osallistumisoikeus)

Hakumenettely suunnattiin yhteisöille ja yrityksille tai näiden muodosta-
mille ryhmille. Hakijan tuli olla yritys/yhteisö, joka rakentaa tai rakennut-
taa kyseisen hankkeen omistukseensa vastaten samalla päiväkotitoi-
minnan järjestämisestä (palvelun tarjonnasta). Vaihtoehtoisesti hakijan 
tuli olla konsortio, jossa mukana on yritys/yhteisö, joka rakentaa tai ra-
kennuttaa hankkeen omistukseensa ja erillinen päiväkotitoiminnan jär-
jestämisestä vastaava yritys/yhteisö (palveluntarjoaja). Edelleen ha-
kuohjeen mukaan oli mahdollista, että hakijana olisi konsortio, jossa 
edellä lueteltujen toimijoiden lisäksi olisi mukana yksi tai useampi sijoit-
tajataho.    

Hakijan tuli pystyä toteuttamaan hakuohjeen ja lähettämänsä hakemuk-
sen mukaisesti rakennusteknisesti vaativalle tontille päiväkotihanke. 
Näin ollen hakijalla tuli olla käytettävissään riittävä tekninen taito, koke-
mus, taloudelliset ja muut edellytykset kaupunkikuvallisesti keskeiselle 
paikalle sijoittuvan ja rakennusteknisesti vaativan tontin toteuttamiseksi 
(yleiset kelpoisuusedellytykset). Hakijoilta edellytettiin lisäksi, että nämä 
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ovat huolehtineet yhteiskuntavelvoitteistaan. Ilmoittautumisesta menet-
telyyn ei hakuohjeen mukaisesti makseta mitään korvausta.

Hakemusten toimittaminen

Osallistuminen hakumenettelyyn tapahtui toimittamalla vapaamuotoi-
nen kirjallinen tontin varaamista koskeva hakemus. Hakemusten tuli ol-
la perillä Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun asiakaspalve-
lussa 5.1.2018 klo 13.00 mennessä.    

Hakuohjeen mukaan kaupunki pidätti itselleen oikeuden hyväksyä tai 
hylätä saadut hakemukset. Menettelyn ehtojen mukaa kaupunki ei vas-
taa mistään hakijoille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista, 
eikä kustannuksista, mikäli kaupunki päättää hylätä niiden toimittamat 
hakemukset tai mikäli niitä ei päätetä toteuttaa myöhemminkään sellai-
senaan tai muutettuna, tai mikäli kaupunki päättää sulkea hakijan pois 
hakumenettelystä sen missä vaiheessa tahansa yleisen kelpoisuuden 
puuttumisen perusteella ja/tai lakisääteisten tai muiden vastaavien yh-
teiskunnallisten velvoitteiden ja/tai harmaan talouden torjuntaan liitty-
vien seikkojen noudattamatta jättämisen perusteella.

Varauksensaajan valitseminen

Hakemuksen jättivät Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt yhteis-
työkumppaneinaan Touhula Varhaiskasvatus Oy ja Helsinki Internatio-
nal Schools Group Oy, Suomen Hoivatilat Oyj yhteistyökumppaninaan 
Touhula Varhaiskasvatus Oy, Titanium Rahastoyhtiö Oy yhteistyö-
kumppaneinaan Pilke päiväkodit Oy ja Fun Academy Oy sekä OP Kiin-
teistösijoitus Oy yhteistyökumppaninaan The International Childcare & 
Education Centre Play ´n´ Learn Oy (ICEC). Kaikki hakijat esittivät ha-
kemuksissaan englanninkielisen päiväkotihankkeen toteuttamista. 

Hakemusten arvioinnin suorittivat menettelyn järjestäjänä maaomaisuu-
den kehittäminen ja tontit palvelun tontit -yksikkö ja kaupunginkanslian 
talous- ja suunnitteluosaston aluerakentamisyksikkö. Lisäksi kuultiin 
hakemusten arvioinnin osalta maankäyttö- ja kaupunkirakenne -palve-
lukokonaisuuden asemakaavoituspalvelua sekä kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan hallinto- ja tukipalvelujen tilapalveluita.

Hakemusten arviointi suoritettiin kokonaisarviointina seuraavien ha-
kuohjeessa mainittujen kriteerien perusteella: 

- Hakijan referenssit ja erityisosaamisalueet tontille edellytetyn ja haki-
jan esittämän hankkeen toteuttamiseen liittyen.

- Tontille toteutettavan hankkeen toiminnallisen sisällön (muun muassa 
suunnitellun hankkeen sisältö ja sen kuvaaminen, mahdollisten muka-
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na olevien sidosryhmien esittely, suunnitellut toteuttamiseen ja toimin-
nan sisältöön liittyvät innovatiiviset ratkaisut) määrittely.  

- Tontille suunnitellun hankkeen taloudellinen, tekninen ja muu toteu-
tuskelpoisuus.

- Hankkeen arvioitu toteutusaikataulu sekä lyhyt kuvaus siitä, miten esi-
tetyssä aikataulussa tullaan pysymään. 

Suoritetun kokonaisarvioinnin perusteella parhaimman hakemuksen 
jätti Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt (eQ) yhteistyökumppanei-
naan Touhula Varhaiskasvatus Oy (Touhula) ja Helsinki International 
Schools Group Oy (HEI Schools).        

Hakemusten arvioinnista laadittu muistio on esityslistan liitteenä 5.

Käydyt jatkoneuvottelut ja hakumenettelyn ratkaiseminen

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu on yhdessä kaupungin-
kanslian aluerakentamisyksikön kanssa käynyt eQ:n, Touhulan ja HEI 
Schoolsin kanssa tarvittavat jatkoneuvottelut kevään 2018 aikana. Neu-
votteluissa on käyty läpi tontin toteuttamiseen ja suunnitteluun liittyviä 
keskeisiä hakuohjeen mukaisia varausehtoja sekä tontin luovutusmuo-
toon liittyviä kysymyksiä. Tämän jälkeen asiassa on saavutettu neuvot-
telutulos.

eQ:n, Touhulan ja HEI Schoolsin esittämä suunnitelma: "HEI Schools Jätkäsaari"

eQ:n, Touhulan ja HEI Schoolsin hakemuksessa esitetään englannin-
kielisen päiväkodin toteuttamista Jätkäsaareen tontille 20820/1. Projek-
tinimellä ”HEI Schools Jätkäsaari” esitetyssä suunnitelmassa eQ on 
hankkeessa ns. rakennushankkeeseen ryhtyvä osapuoli. HEI Schools 
puolestaan tuottaa kansainvälisen päiväkodin pedagogisen sisällön ja 
ohjelman, täydennyskoulutuksen ja oppimateriaalin. Touhula tuottaa 
HEI Schoolsin konseptin mukaisen varhaiskasvatuspalvelun ja vastaa 
päiväkodin operatiivisesta toiminnasta.  

Suoritetun arvioinnin perusteella voidaan todeta, että toteutettavan päi-
väkodin toimintaperiaatteet, vuorovaikutusyhteistyö korttelin muiden 
kiinteistöjen kanssa ja tilansuunnittelun toimintalähtöiset periaatteet on 
hakemuksessa kauttaaltaan esitetty tarkasti ja laadukkaasti. Edelleen 
tilojen monipuolinen käyttö myös iltaisin ja viikonloppuisin sekä osittai-
nen ulosvuokraus parantavat hankkeen taloudellisia toimintaedellytyk-
siä ja elävöittävät kaupunkitilaa.

Hakemuksessa esitettyä rakennuksen elinkaarenaikaista hiilijalanjälki-
tarkastelua, korkeaa energiatehokkuusluokkaa ja sisäilman laadunhal-
lintaa voidaan pitää hakemuksen ansioina. Myös hakemukseen sisälty-
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nyttä alustavaa suunnitteluratkaisua voidaan kokonaisuudessaan pitää 
laadukkaana ja asemakaavan mukaisena ja se vaatii ainoastaan vä-
häistä jatkosuunnittelua. 

eQ:n, Touhulan ja HEI Schoolsin toimittamassa hakemuksessa on ky-
symys toteuttajien antamasta sitovasta laatulupauksesta. Näin ollen 
myös tontin varauspäätökseen sisällytetään ehto, jonka mukaan tontti 
on suunniteltava ja toteutettava varauksensaajan hakemuksen ”HEI 
Schools Jätkäsaari” ja sen liitteiden mukaisesti tai vähintäänkin niistä il-
menevää laatutasoa ja perusratkaisuja noudattaen.

Muita keskeisiä tontin varauspäätöksen ehtoja

Hakuohjeen ehtojen mukaisesti varauksensaaja on velvollinen kustan-
nuksellaan suunnittelemaan ja toteuttamaan kokonaisvastuuperiaat-
teella tontin kokonaan täysin valmiiksi. Tällöin varauksensaaja on muun 
ohella velvollinen noudattamaan hyvää rakennuttamis- ja rakentamis-
käytäntöä. Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan hakemaan 
kaikki tontin toteuttamiseksi vaadittavat viranomais- ja muut luvat sekä 
suostumukset sekä noudattamaan niiden ehtoja ja määräyksiä. Va-
rauksensaaja vastaisi lisäksi kustannuksellaan kaikista tontin toteutta-
misen edellyttämistä rasite-, yhteisjärjestely-, hallinnanjako-, sopimus-, 
rahoitus- ja muista vastaavista järjestelyistä sekä hankkeen toteutuk-
sen valvonnasta.

Edelleen hakuohjeen ehtojen mukaan tontin toteuttamisen edellyttämät 
rakennus- ja muut mahdolliset viranomaisluvat on haettava varauspää-
töksen voimassa ollessa. Tontin toteutus tulee aloittaa mahdollisimman 
pikaisesti, kun kaikki rakentamisen edellytykset ovat olemassa. Raken-
tamisen aloittamisen jälkeen tontin toteutuksen tulee tapahtua ilman 
merkittäviä viiveitä ja tontin on kokonaisuudessaan oltava valmis ja ra-
kennettu kahden vuoden kuluttua tonttia koskevan lopullisen luovutus-
sopimuksen allekirjoittamisesta.

Tontin luovuttamisesta

Tontti tullaan luovuttamaan ensi vaiheessa pitkäaikaisella maanvuokra-
sopimuksella.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Tontti on voimassa olevassa asemakaavan muutoksessa nro 11770 
osoitettu julkisten lähipalvelurakennusten tontiksi kaavamerkinnällä 
”YL”. Tontille voidaan rakentaa päivittäisessä käytössä olevia ja asun-
tojen välittömässä läheisyydessä sijaitsevia palvelurakennuksia, kuten 
päiväkoti. 
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Tontin asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 1 300 k-m2 ja suu-
rin sallittu kerrosluku on 2. Tonttia palvelevat asemakaavan ja raken-
nusluvan edellyttämät velvoite- ja vss-paikat sijoitetaan Jätkäsaaren 
alueelliseen yhteispysäköintilaitokseen (nk. Rokkiparkki), joka on toteu-
tettu Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n toimesta.

Tontin pinta-ala on 3 385 m2 ja osoite Livornonkatu 6. Tontti on merkit-
ty kiinteistörekisteriin 24.1.2015.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 310 36307

minna.maarttola(a)hel.fi
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakuohje, 29.9.2017
2 Helsingin kaupungin yleiset varausehdot
3 Jätkäsaaren alueelliset lisäehdot
4 Muistio, hakemusten arviointi
5 Toimintaohje 25.5.2018
6 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
7 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 30.10.2018 § 519

HEL 2018-009804 T 10 01 01 00
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Livornonkatu 6

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaos-
tolle tontin varaamista englanninkielisen päiväkodin suunnittelua varten 
Länsisataman Jätkäsaaresta seuraavin ehdoin:

- Varauksensaaja on Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt (Y-tun-
nus: 2473582-9). 

- Varaus on voimassa 31.12.2020 saakka. 

- Varausalue on julkisten lähipalvelurakennusten tontti 20820/1 (YL, 3 
385 m2, 1 300 k-m2).  

- Varausalue on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä Touhula Var-
haiskasvatus Oy:n (Y-tunnus: 2334458-6) ja Helsinki International Sc-
hools Group Oy:n (Y-tunnus: 2722710-9) kanssa varauksensaajan ha-
kemuksen ”HEI Schools Jätkäsaari” ja sen liitteiden mukaisesti tai vä-
hintäänkin niistä ilmenevää laatutasoa ja perusratkaisuja noudattaen.    

- Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan tontin suunnittelussa ja 
toteutuksessa järjestettyä hakumenettelyä varten laaditusta ja 
29.9.2017 päivätystä hakuohjeesta ja sen liitteistä ilmeneviä ehtoja, el-
lei kaupungin kanssa erikseen toisin sovita. Hakuohje on liitteenä nro 1.  

- Varauksensaaja on lisäksi velvollinen noudattamaan liitteenä nro 2 
olevia Helsingin kaupungin yleisiä varausehtoja, liitteenä nro 3 olevia 
Jätkäsaaren alueellisia lisäehtoja sekä liitteenä nro 4 olevaa maaomai-
suuden kehittäminen ja tontit -palvelun toimintaohjetta 25.5.2018 kaivu- 
ja louhintatoimenpiteiden suorittamisesta sekä kaadettavista puista.

- Tonttipäällikkö oikeutetaan jatkamaan varausta perustellusta syystä 
enintään yhdellä vuodella.

Käsittely

30.10.2018 Ehdotuksen mukaan

Pöydällepanoehdotus:
Mai Kivelä: Pyydän pöydälle siihen asti, että kaupunkiympäristölauta-
kunta saa kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnalta lausunnon kau-
pungin omasta päiväkotihankkeesta luopumisesta ja sen vaikutuksesta 
niin Jätkäsaaren alueeseen sekä katsauksen koko palveluverkosta.

Mai Kivelän ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
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23.10.2018 Pöydälle

09.10.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi
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§ 51
Alueen varaaminen YIT Talo Oy:lle ja Kevalle kasvuyrityskampuk-
sen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (Kamppi, Marian 
sairaala-alue)

HEL 2018-010788 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto varasi alueen kasvuyrityskam-
puksen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten seuraavin ehdoin:

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen alue. Alueen pinta-ala on noin 
13 000 m². Alueen laajuus tarkentuu tulevassa asemakaavoitukses-
sa.

 Varauksensaajilla on oikeus tutkia myös varausalueen ulkopuolisten 
alueiden hyödyntämistä varausalueen toiminnoille kaupungin ohjei-
den mukaan. Varausaluetta tarkennetaan myöhemmin tarvittaessa 
tämän perusteella.

 Varauksensaajina ovat YIT Talo Oy (Y-tunnus 0112448-6) ja Keva 
(Y-tunnus 0119343-0).

 Varauksensaajien yhteistyökumppaneita ovat Industryhack Oy, 
Slush Oy, Accenture Oy, MaaS Global Oy, Aarti Ollila Ristola Arkki-
tehdit Oy, Arkworks Arkkitehdit Oy, Colliers International Finland 
Oy, Suunnittelutoimisto Amerikka Oy, Plus One Agency Oy, Uusi 
kaupunki Kollektiivi Oy, Vainu.io Software Oy, Smartly.io Solutions 
Oy, The International Childcare & Education Centre, Heltti Oy, Va-
paus Bikes Oy, Ravintola Fat Lizard Oy, CHAOS Architects Oy, No-
kia Oyj, Siemens Oy, Kone Oy, Aalto-yliopisto, Helsingin seudun 
opiskelija-asuntosäätiö ja Sitowise Oy.

 Varauksensaajat ovat tietoisia ja hyväksyvät sen, että jäljempänä 
mainitun mahdollisen tonttivarauksen yhteistyökumppaneiksi määri-
tellään edellä mainittujen osapuolten (varauksensaajat ja yhteistyö-
kumppanit) lisäksi kehittämisvarauksen aikana täsmentyvät muut 
yhteistyökumppanit (kaikki yhdessä ”konsortio”). 

 Varauksensaajat esittävät kehittämisvarauksen aikana muita yhteis-
työkumppaneita kaupungille tämän varauspäätöksen ehtoja noudat-
taen. Tässä tarkoitetuille muille yhteistyökumppaneille on saatava 
kaupungin hyväksyntä.

 Varaus on voimassa 31.12.2020 saakka.
 Varauksensaajat ovat tietoisia, että varaus (kehittämisvaraus) mah-

dollistaa vain hankkeen toteutusedellytysten jatkoselvittämisen.
 Kaupunki päättää hankkeen toteutuksen tähtäävästä tonttivarauk-

sesta ja sen ehdoista erikseen, mikäli tonttivarauksen maankäytölli-
set, konseptiin ja konsortioon (erityisten varausehtojen kohdat 2 ja 
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3) sekä kaupungin osallistumismahdollisuuksiin (erityisten varau-
sehtojen kohta 4) liittyvät edellytykset ovat olemassa ja varauksen 
ehtoja on muutoinkin noudatettu.

 Tonttivarauksesta päätetään lähtökohtaisesti tämän kehittämisva-
rauksen varausajan päätyttyä. 

 Kaupunki voi kuitenkin sen tarkoituksenmukaiseksi harkitessaan 
päättää tonttivarauksesta jo aiemmin, mikäli edellytykset ovat ole-
massa kehittämisvarauksen varausajan päättymistä ennen.

 Varauksensaajat ovat lisäksi velvollisia noudattamaan:
a) liitteenä 2 olevia erityisiä varausehtoja
b) liitteenä 3 olevia yleisiä varausehtoja
c) liitteenä 4 olevia maankäytöllisiä lähtökohtia ja tavoitteita
d) liitteenä 6 olevaa ohjetta maan alle rakentamisesta.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijainti- ja varausaluekartta
2 Erityiset varausehdot
3 Yleiset varausehdot
4 Maankäytölliset lähtökohdat ja tavoitteet
5 Varauksensaajien täsmennetty ehdotus ”Maria – Community Block for 

Solvers” (25.10.2018)
6 Ohje maan alle rakentamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaajat Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Hakijat Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä
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Kaupunki järjesti ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn Marian sairaa-
la-alueen eteläosaan, Maria 01 startup keskittymän viereen sijoittuvas-
ta kasvuyrityskampuksesta. Kaupungin tavoitteena on, että Marian sai-
raala-alueesta rakentuu Pohjois-Euroopan suurin, kansainvälisesti mer-
kittävä kasvuyrityskampus. Ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyllä 
haettiin monimuotoista kasvuyritys- ja kiihdyttämötoimintaa tukevaa 
konseptisuunnitelmaa sekä kasvuyrityskampuksen toteuttamista De-
sign-Build-Finance-Own-Operate (DBFOO) mallilla. 

Saatujen konseptisuunnitelmien ja käytyjen neuvottelujen perusteella 
varauksensaajiksi esitetään YIT Talo Oy:tä ja Kevaa, jotka yhteistyö-
kumppaneineen tekivät ehdotuksen ”Maria – Community Block for Sol-
vers”.

Esittelijän perustelut

Alueen nykytilanne

Varausalue sijoittuu Marian sairaala-alueelle, joka sijaitsee Helsingin 
historiallisen kivikaupungin länsireunassa rajautuen Mechelininkadun 
kautta Hietaniemen hautausmaiden avoimeen valtakunnallisesti merkit-
tävään rakennettuun kulttuuriympäristöön.

Marian sairaala-alue on rakentunut useissa eri vaiheissa 1880-luvulta 
aina 1980-luvulle saakka ja sille on ominaista rakennusten vaihteleva 
mittakaava sekä eri aikakausien rakennustyylit. Porkkalankadun sillan 
rakentamisen ja satamaradan leventämisen myötä osa itä- ja eteläosan 
puurakennuksista on purettu. Vuonna 2016 toimintansa aloittanut star-
tup-keskittymä Maria 01 sijaitsee alueen pohjoisosassa. Alueen keskel-
lä sijaitsee Helsingin kaupungin omistaman Kiinteistö Oy Auroranlinnan 
asuinkerrostalo, jonka purkamisesta sovitaan varausaikana. Purkami-
nen on osa hanketta. Purkukustannusten huomioimisesta neuvotellaan 
maanvuokrassa tai kauppahinnassa.

Eteläosan 1800-luvulla rakennetuista yksikerroksisista puurakennuksis-
ta osa on tyhjillään ja osassa on väliaikaista toimintaa. Mahdollisuuksia 
puurakennusten siirtämiseksi alueen sisällä tai alueen ulkopuolelle tut-
kitaan ja siitä sovitaan osana varausta. Siirtämisen liittämisestä hank-
keeseen neuvotellaan varausaikana. 

Menettelyprosessi

Kaupunki järjesti keväällä 2018 ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn 
Marian sairaala-alueen eteläosaan tulevasta kasvuyrityskampuksesta. 
Hakuaika oli 1.2 – 30.4.2018. 
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Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat esitykset:
1. ”Campus Maria” päävastuullisena The Creators Community (Cowor-
king/
HUB operaattoriketju)
2. “Campus Maria Kylä” päävastuullisena GSP Group Oy
3. ”Helsinki Innovation Park” päävastuullisena HIP Ky (Campus
Mariaa varten perustettu kehittämisyhtiö)
4. ”The Podium” päävastuullisena Skanska Oy
5. ”Maria” päävastuullisena YIT Talo Oy
6. ”Campus Maria” päävastuullisena Demos Effect (Think Tank) ja
SRV
7. ”Singularity Campus” päävastuullisena Helsinki Games Factory
Lisäksi määräajan jälkeen tuli yksi yhteistyöesitys.

Määräajassa saatujen ehdotusten perusteella käytiin alustavat neuvot-
telut neljän konsortion kanssa. Varsinaiset neuvottelut käytiin yhden 
konsortion kanssa. Ehdotusten ja neuvottelujen perusteella arviointiryh-
mä päätyi esittämään YIT Talo Oy:tä ja Kevaa jäljempänä mainittuine 
yhteistyökumppaneineen varauksensaajiksi. 

Perustelut YIT:n ja Kevan valitsemiselle

YIT Talo Oy on päävastuullisena esittänyt ehdotuksen ”Maria”.  Kon-
sortioon kuuluu Keva. Muina yhteistyökumppaneina ehdotusvaiheessa 
sekä mahdollisesti jatkossa ovat Industryhack Oy, Slush Oy, Accenture 
Oy, MaaS Global Oy, Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy, Arkworks Arkki-
tehdit Oy, Colliers International Finland Oy, Suunnittelutoimisto Amerik-
ka Oy, Plus One Agency Oy, Uusi kaupunki Kollektiivi Oy, Vainu.io 
Software Oy, Smartly.io Solutions Oy, The International Childcare & 
Education Centre, Heltti Oy, Vapaus Bikes Oy, Ravintola Fat Lizard Oy, 
CHAOS Architects Oy, Nokia Oyj, Siemens Oy, Kone Oy, Aalto-yliopis-
to, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö ja Sitowise Oy. Konsortion 
yhteistyökumppanien joukko täydentyy mahdollisesti jatkosuunnittelun 
ja kehittämisvarauksen aikana.

 Kokonaisuus vastaa erinomaisesti annettuun tehtävänantoon ja se 
kuvaa hyvin kasvuyrityspalvelukokonaisuuden. Ehdotus on kunnian-
himoinen konsepti, jossa kaikki osa-alueet ovat kohdillaan.

 Konsortiossa on mukana uskottava joukko osaajia, joiden roolit on 
selkeästi kuvattu. Mukana on myös vakiintuneita suuryrityskumppa-
neita.

 Operointi- ja johtamismalli täydentävät hyvin tila- ja palveluratkaisu-
ja. Konsortio on esittänyt tiivistä yhteistyötä ja mahdollista operointia 
kaupungin ja Maria 01:n kanssa.

 Palvelukokonaisuus on monitasoinen ja ottaa huomioon startup- ja 
kasvuyritysten kehitysvaiheet ja kehityspolut.
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 Vaiheittainen jäsenyysmalli vastaa hyvin yhteisöllisen alustan kehi-
tyshaasteeseen ja lisäksi mukana on myös digiyhteisöalusta.

 Maankäytölliset tavoitteet on otettu hyvin huomioon massoittelussa, 
mittakaavassa ja korkeusvaihtelussa. Arkkitehtuuri on korkeatasois-
ta, rauhallista ja se sopeutuu hyvin ympäristöön. Sisäiset yhteydet 
ovat toimivia ja maanalainen kalliopysäköintiratkaisu tuo lisävapauk-
sia toteutukseen. Alueen Baanan puoleinen käsittely on hyvä ja toi-
miva.

 Ehdotetut majoitusratkaisut linkittyvät suoraan konseptiin, eivätkä 
ne ole keskiössä.

 Hankkeella on uskottava ja perusteltu aikataulu sekä vaiheistus ra-
kentamisen että toiminnallisuuden osalta.

 Sopimusperusta on kunnossa, mukana olevat sijoittajat ja kasvuyri-
tystoimijat ovat sitoutuneet toteutukseen sekä pitkäaikaiseen omis-
tajuuteen.

Hakemus ja hankkeen kuvaus

Varauksensaajien ja näiden yhteistyökumppaneiden ehdotuksen ”Ma-
ria” mukaan tulevaisuuden Mariassa kohtaavat ideoitaan kehittävät 
startup-yritykset, kasvuyritykset, tulevaisuuden tähtiä rahoittavat pää-
omasijoittajat sekä kansainvälisiä kasvumahdollisuuksia ja kumppa-
nuuksia startupeille tarjoavat suuryritykset. Alue luo parhaat mahdolli-
set puitteet avoimelle innovaatiolle ja kunnianhimoisten tiimien kehitty-
miselle startupista kasvuyritykseksi.

Alueen kehittämisen lähtökohtana on, että maailmaa muuttavat ratkai-
sut saavat alkunsa kohtaamisista, yhdessä tekemisestä ja nopeista ko-
keiluista. Tämä vaatii tapahtumien, tilaratkaisujen ja toimijoiden jatku-
vaa kuratointia sekä tilojen tarjoamista asukkaiden ja non-profit-toimijoi-
den käyttöön. Alueen sydämenä toimii uuden osan katettu keskusau-
kio, minkä ympärillä ravintolat, kahvilat, tapahtumatilat, coworking-tilat 
ja keskitetyt neuvotteluhuoneet muodostavat gravitaatiopisteen, joka 
houkuttaa alueen toimijat ja ulkopuoliset vieraat kohtaamaan toisiaan.

Myös toimitilaratkaisut suunnitellaan pitäen mielessä kasvavan yrityk-
sen tarpeet. Tiimi voi työskennellä talossa aina idean kehittelystä en-
nen yrityksen perustamista siihen asti, kun se on päässyt vahvaan ja 
nopeaan kasvuun. Marian tilat ja niiden vuokrasopimukset tukevat sekä 
väliaikaisuutta että muuntojoustavuutta. 

Marian urbaani kaupunkikortteli palvelee alueen yhteisöä, alueeseen 
tutustuvia matkailijoita sekä kantakaupungin asukkaita. Kaupalliset pal-
velut muodostavat kaupunkimaisen liiketilojen kokonaisuuden, jossa 
painotetaan tarjonnan monipuolisuutta suurten yksiköiden sijaan. Alu-
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een yritystoiminta näkyy kaupallisessa tarjonnassa sekä startup-tuottei-
den ensimmäisenä markkinapaikkana että ruokastartuppien lokaationa.

Suomen ainutlaatuinen ja aktiivinen startup-ekosysteemi otetaan aktii-
visesti mukaan alueen kehittämisen jokaiseen vaiheeseen. Tätä varten 
perustetaan Community Board, joka turvaa Marian jatkuvuuden ja ke-
hittää sisällöllistä konseptia yhdessä ekosysteemin kanssa.

Uuden kasvuyrityskampuksen operatiivisesta toiminnasta ja arjesta, ta-
pahtumien järjestämisestä, yhteisön kehittämisestä ja yrityksille tarjotta-
vista sisältöpalveluista vastaa operaattoritoimija. Operaattori varmistaa, 
että kiinnostavimmat tekijät ovat Mariassa ja he pääsevät toteuttamaan 
omaa vahvaa agendaansa. Konsortion näkemyksen mukaan operaat-
toritoimija ja siihen liittyvät toimintamallit haetaan ja synnytetään yhteis-
työssä kaupungin ja Maria 01:sen kanssa sekä täydennetään tarvittavin 
osin. Tältä osin tullaan hyödyntämään konsortion jäsenen Colliersin 
osaamista manageerauksesta.

Täsmennetty ehdotus on liitteenä 5.

Asemakaavatilanne

Alue on asemakaavassa merkitty sairaala-alueeksi (YS) ja asuinkerros-
talojen korttelialueeksi (AK). Alueelle on tarkoitus tehdä asemakaava-
muutos, mikäli edellytykset kehittämisvarauksen aikana tehtävän han-
kekehityksen perusteella ovat olemassa. Alueelle laaditaan yhteistyös-
sä varauksensaajien kanssa Marian sairaala-aluetta koskeva asema-
kaavaehdotus kumppanuuskaavoitusmenettelyllä. Tavoitteena on, että 
asemakaavaehdotus olisi kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltävänä 
vuoden 2019 loppuun mennessä. Tarkistettu ehdotus vietäisiin lauta-
kuntaan arviolta loppu keväästä 2020 ja kaupunginvaltuusto tekisi pää-
töksen kaavan hyväksymisestä arviolta vuoden 2020 syys-lokakuussa. 
Näin ollen asemakaavan muutos tulisi voimaan arviolta aikaisintaan 
marraskuussa 2020.

Kehittämisvaraus

Nyt esitettävässä varauksessa on kyse maankäytöllisen suunnitelman 
kehittämistä, konseptisuunnitelman kehittämisestä sekä konsortion 
vahvistamista varten tehtävästä varauksesta. Kehittäminen tapahtuu 
yhteistyössä kaupungin kanssa ja tätä varten perustetaan työ- ja oh-
jausryhmä taikka vastaavat ryhmät. Kehittämisvaraus on voimassa 
31.12.2020 saakka. Varauksensaajat ovat velvollisia esittämään vii-
meistään 31.5.2019 kehitetyn ehdotuksen kasvuyrityskampuksesta 
maankäytöllisine suunnitelmineen, konsepteineen sekä esityksen kon-
sortion vahvistamisesta ja kaupungin osallistumismahdollisuuksista. Mi-
käli kehitetyn ehdotuksen perusteella ei ole edellytyksiä jatkaa varaus-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2018 20 (32)
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Asia/4
19.11.2018

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

ta, kaupungilla on oikeus päättää varaus. Kaupunki voi myös harkintan-
sa mukaan asettaa uuden määräajan edellytysten jatkotyöstämiselle ja 
antaa näitä koskevat ohjeet.

Keskeisimmät varausehdot

Varausehdoissa määritellään hanke- ja konseptikehityksen jatkosuun-
nitteluohjeet. Ohjeet liittyvät maankäyttöön, konseptiin ja konsortion 
vahvistamiseen, eli toteutukseen, toimintaan ja rahoitukseen osallistu-
vien yhteistyökumppaneiden kokoamiseen. Lisäksi varausehdoissa 
edellytetään varauksensaajia yhdessä kaupungin kanssa tutkimaan 
kaupungin osallistumismahdollisuuksia, esimerkiksi osakeomistusta 
kasvuyrityskampuksessa. Lisäksi kehittämisvarauksen aikana tarken-
netaan hankkeen mahdollisuuksia täyttää ja ylittää Hiilineutraali Helsin-
ki 2035 –toimenpideohjelman rakentamiselle asettamia tavoitteita.

Esityksen valmistelu ja luovutusmuoto

Varausesitys on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan 
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun, asemakaavoituspal-
velun ja kaupunginkanslian kanssa. Varaus toteuttaa kaupunkistrategi-
aa ja kaupungin elinkeinopoliittisia tavoitteita. Varaus perustuu haku-
menettelyyn, varauksensaajien esitykseen ja käytyihin neuvotteluihin. 
Tonttien luovutusmuodosta ja luovutusehdoista päätetään myöhemmin 
erikseen. Kaupungin maapoliittisten linjausten mukaisesti kaavoitetta-
vat tontit tullaan lähtökohtaisesti luovuttamaan vuokraamalla osto-oi-
keuksin. 

Lopuksi

Kaupunkiympäristölautakunta on asiaa käsitellessään hyväksynyt seu-
raavan vastaehdotuksen yksimielisesti. "Kaupunkiympäristölautakunta 
toteaa näkemyksenään liitteestä (4) maankäytön edellytykset, että Baa-
nan pyöräilyn laatukäytävän osalta on todettu että ei tapahdu heikenty-
mistä, mutta rakentaminen saattaa vaikuttaa alueen viihtyisyyteen 
esim. varjoisuuden osalta. Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta pitää 
toivottavana, että mahdollisimman usea alueen puutaloista pystyisi si-
joittumaan alueelle."

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
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1 Sijainti- ja varausaluekartta
2 Erityiset varausehdot
3 Yleiset varausehdot
4 Maankäytölliset lähtökohdat ja tavoitteet
5 Varauksensaajien täsmennetty ehdotus ”Maria – Community Block for 

Solvers” (25.10.2018)
6 Ohje maan alle rakentamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaajat Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Hakijat Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 06.11.2018 § 545

HEL 2018-010788 T 10 01 01 00

Porkkalankatu 1d, Mechelininkatu 1

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

06.11.2018 Pöydälle

Asian aikana kuultavina olivat yksikön päällikkö Santtu von Bruun, kiin-
teistölakimies Katrina Nordberg ja arkkitehti Tommi Suvanto. Asiantun-
tijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Silvia Modig: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, Johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi
Katarina Nordberg, Kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 31800

katarina.nordberg(a)hel.fi
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§ 52
Kaupunkiakatemia-yhteistyön tilannekatsaus ja jatkokauden valmis-
telu 2019–2023

HEL 2018-011278 T 00 01 06

Päätös

Elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi Kaupunkiakatemia-yhteistyön tilanne-
katsauksen ja jatkokauden 2019–2023 valmistelun. 

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli koordinaattori Annina Ala-Outinen.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Annina Ala-Outinen, koordinaattori, puhelin: 36588

annina.alaoutinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiakatemia toteuttaa osaltaan Helsingin kaupunkistrategiaa 
2017–2021, jonka mukaan Helsingin kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä 
pääkaupunkiseudun yliopistojen, korkeakoulujen ja opiskelijaverkoston 
kanssa edistääkseen kansainvälisen tason opetuksen ja tutkimuksen 
edellytyksiä sekä kaupungin strategisia päämääriä. 

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen elinkeino-
jaoston tehtävänä on muun muassa päättää korkeakoulujen kanssa 
tehtävän yhteistyön periaatteista ja seurata niiden toteutumista.

Kaupunkiakatemia on Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston ja Aal-
to-yliopiston strateginen kumppanuus ja yhteistyömuoto, jossa ediste-
tään kaupunkikehittämisen, kaupunkitutkimuksen ja opetuksen vuoro-
vaikutusta ja tuetaan poikkitieteellisten tutkimus- ja kehittämishankkei-
den käynnistymistä. Kaupunkiakatemia tarjoaa huippuluokan monitie-
teistä ja ajankohtaista kaupunkitutkimusta ja siihen liittyvää opetusta. 
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Kaupunkiakatemia pyrkii etsimään innovatiivisia näkökulmia ja ratkaisu-
malleja yhteiskunnallisiin haasteisiin ja siten kasvattamaan akateemi-
sen toiminnan vaikuttavuutta yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä. 

Kaupunkiakatemia-yhteistyön ensimmäinen sopimuskausi 2016–2018 
toteutettiin Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston 
kumppanuutena. Toisella sopimuskaudella 2019–2023 toiminta laaje-
nee Espoon ja Vantaan kaupunkien liittyessä mukaan yhteistyöhön.  

Kaupunkiakatemian toiminta 2016–2018

Kaupunkiakatemian toimintaa on ohjannut ohjausryhmä, johon on kuu-
lunut Helsingin kaupungilta elinkeinojohtaja ja kaupunkiympäristön toi-
mialan edustaja sekä professoreja molemmista yliopistoista. Yhteinen 
koordinaattori on vastannut yhteistyön toteuttamisesta käytännössä yh-
dessä kumppaniorganisaatioiden toimijoiden kanssa. 

Vuosina 2016–2018 Kaupunkiakatemia on järjestänyt lukuisia erilaisia 
yhteistyö- ja vuorovaikutustilaisuuksia, seminaareja, avoimia vierailu-
luentoja sekä esim. käynnistänyt 10-vuotisen Myllypuron alueen seu-
rantahankkeen yhteistyössä kaupunkitutkimus- ja tilastot -yksikön ja 
Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Kaupunkiakatemia on etsinyt 
ja välittänyt kaupunkien ajankohtaisia aiheita opiskelijoiden lopputyöai-
heiksi sekä tukenut yliopistojen hankevalmistelua. 

Vuosina 2014–2016 Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto toteuttivat mo-
nitieteistä kanditasoista Kaupunkiakatemia-sivuaineohjelmaa. Syksyllä 
2017 yliopistot käynnistivät uuden yhteisen maisteriohjelman Urban 
Studies & Planning, jonka kursseilla työstetään pääkaupunkiseudun ke-
hittämiseen liittyviä ajankohtaisia teemoja. Lukuvuonna 2018–19 ohjel-
ma on käynnissä toista vuotta, ja tänä vuonna hakijoiden määrä lähes 
kaksinkertaistui ja heitä oli yli 40:sta eri maasta. Koulutusohjelman Int-
roduction to Urban Studies & Planning –luentosarjan luennot ovat avoi-
mia myös kaupunkien työntekijöille. 

Vuonna 2018 Kaupunkiakatemia-yhteistyö sai uusia resursseja, kun 
Helsinki, Espoo ja Vantaa solmivat Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopis-
ton kanssa kaupunkitutkimuksen tutkijatohtorien tehtävien rahoitusta 
koskevan sopimuksen vuosille 2018–2023 (kaupunkien rahoitus yh-
teensä 2,72 miljoonaa euroa). Ensimmäiset tutkijat ovat aloittaneet työ-
suhteensa Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutissa, ja tutki-
musteemat nostettiin kaupunkien strategiaohjelmista: eriarvoisuus kau-
pungeissa, kaupunkialueiden kilpailukyky, hiilineutraali kaupunki ja se, 
miten digitalisaatio muuttaa kaupunkielämää. Tutkijatorin paikkojen ra-
hoittaminen ja siihen liittyvä vuorovaikutus korvaa osin vuoden 2018 lo-
pussa päättyvää Kaupunkitutkimus-ja metropolipolitiikka-ohjelman toi-
mintaa. Helsingin yliopisto on luvannut avata myös omalla rahoituksel-
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laan uusia kaupunkitutkimuksen tutkijanvakansseja Kaupunkitutkimu-
sinstituuttiin.

Kaupunkitutkimusyhteistyön kokonaisuuteen kuuluu myös Aalto-yliopis-
ton uusi kaupunkitalousprofessuuri, jonka perustamiseen pääkaupunki-
seudun kaupungit lahjoittavat yhteensä 1,9 miljoonaa euroa. Tärkeim-
miksi tutkimusteemoiksi kaupungit nostivat jo rekrytointivaiheessa kau-
punkiseudun elinvoimaisuuteen, keskittymisetuihin ja maankäyttöön liit-
tyvät kysymykset, joihin liittyvää hanketoimintaa pyritään yhteistyössä 
edistämään.

Sopimuskausi 2019–2023

Kaupunkiakatemian roolina on toimia pääkaupunkiseudun kaupunkien, 
Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteistyöalustana ja tutkimus-
pohjaisen kaupunkikehittämisen areenana. Kaupunkiakatemia toimii 
Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutin, Aalto-yliopiston Li-
ving+ platformin sekä kaupunkien toimialojen kaupunkitutkimus- ja ke-
hittämisyhteistyön alustana, tiedon välittäjänä sekä yhteishankkeiden 
valmistelun tukijana. 

Kaupunkiakatemialla on jatkossa kerran vuodessa kokoontuva johto-
ryhmä, johon kuuluvat kaupunkien johtajat ja yliopistojen rehtorit. Joh-
toryhmän kokouksia valmistelee ja Kaupunkiakatemian operatiivista toi-
mintaa ohjaa noin 4 kertaa vuodessa kokoontuva kumppaniorganisaa-
tioiden edustajista koostuva sihteeristö. Sihteeristö hyväksyy vuosittain 
Kaupunkiakatemian toimintasuunnitelman, vastaa yhteisen budjetin 
käytöstä sekä toimii tutkijatohtorinpaikkojen rahoitusta ja vuorovaiku-
tusta koskevan yhteistyön koordinoivana tahona. Kaupunkiakatemia-
yhteistyölle palkataan kaksi yhteistyön henkilöresurssia, joista toisen 
työsopimus on Helsingin kaupungin ja toisen joko Espoon tai Vantaan 
kaupungin kanssa. Kaupunkiakatemian rahoitus vuosina 2019–2023 on 
yhteensä 150 000 euroa vuodessa, josta kaikki sopijapuolet vastaavat 
30 000 eurolla/organisaatio.

Kaupunkiakatemia-kumppanuus keskittyy Helsingin yliopiston ja Aalto-
yliopiston kanssa tehtävään kaupunkitutkimusyhteistyöhön, mutta myös 
muiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa jatketaan korkea-
tasoista ja vaikuttavaa yhteistyötä toteuttamalla yhteisiä tutkimus- ja ke-
hityshankkeita sekä tunnistamalla koulutusyhteistyömahdollisuuksia.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Annina Ala-Outinen, koordinaattori, puhelin: 36588

annina.alaoutinen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 53
Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen periaatteet

HEL 2018-011607 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi katsauksen yrit-
täjyyskasvatuksen kehittämisen periaatteista sekä yritysyhteistyöstä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat perusopetusjohtaja Outi Salo ja palvelu-
päällikkö Toivo Utso.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen periaatteet

Kasvatuksen ja koulutuksen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen peri-
aatteet perustuvat eri koulutusasteiden opetussuunnitelmien ja tutkinto-
jen perusteiden tavoitteisiin. Periaatteet muotoillaan tiiviissä yhteistyös-
sä eri koulutustoimijoiden sekä työelämän edustajien ja yritysten kans-
sa. Periaatteita kehitetään yhdessä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa, 
ja ne toteutuvat jatkumona varhaiskasvatuksesta työelämään.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyö yritysten kanssa

Kaikissa kaupungin kouluissa ja oppilaitoksissa panostetaan vahvasti 
digitalisaatioon, ilmiöpohjaiseen oppimiseen sekä yrittäjämäiseen toi-
mintatapaan. Oppilaat ja opiskelijat tutustuvat työelämään ja saavat ko-
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kemuksia työnteosta ja yhteistyöstä elinkeinoelämän kanssa. Opiskeli-
joiden työpaikoilla ja harrastuksissa tapahtuva oppiminen voidaan liittää 
osaksi opiskelua. Helsingissä on erilaisia ja monipuolisia vaihtoehtoja 
yritystoimintaan tutustumiseen sekä koulujen, oppilaitosten ja yritysten 
yhteistyöhön. 

Keskeiset yhteistyökumppanit koulujen ja oppilaitosten yrittäjyyskasva-
tuksen toteuttamisessa ovat Nuori Yrittäjyys ry (NY) sekä Taloudellinen 
tiedotustoimisto (TAT). Helsingin Yrittäjät ry:n kanssa on luotu yhteis-
työverkostoja perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.  

Alla on listattuna keskeiset yrittäjyyskasvatuksen ja yritysyhteistyön si-
sällöt kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla koulutusasteittain.

Perusopetus

 Helsingissä on toiminut vuodesta 2012 alkaen yhteistyössä Talou-
dellisen tiedotustoimiston (TAT) kanssa Yrityskylä Helsinki–Vantaa -
oppimisympäristö, jossa kumppaneina ovat oikeat yritykset. Yritys-
kylä-opintokokonaisuus tavoittaa vuosittain kaupungin koulujen 
kaikki kuudennen luokan oppilaat ja opettajat. 

 7.−9. luokkien oppilaiden TET-harjoittelu tapahtuu pääosin pääkau-
punkiseudun työpaikoilla ja yrityksissä.

 Helsingin kaupungin kaikille yhdeksäsluokkalaisille jaettava Kesäse-
teli on nuorten, yrittäjien ja kaupungin yhteinen hanke, jolla tuetaan 
nuorten kesätyöllistymistä. Kesäseteli kannustaa yrityksiä vahvista-
maan nuorten työelämätaitoja ja tarjoamaan positiivisen kuvan työ-
elämästä.

 Vuosina 2015−2017 innovaatiorahaston tuella kehitettiin digitaalinen 
Yrittäjyyskasvatus- ja talouspeli. Hankkeeseen osallistui 11 koulua, 
ja se tavoitti noin tuhat oppilasta. Pelilliset mallit ovat ala- ja yläkou-
lujen käytettävissä. Lisätietoa hankkeesta: https://drive.goog-
le.com/open?id=0Byi4-aKtoO2nVTJGYllpTU5WeTg

 Itäkeskuksen kauppakeskuksen ja lähikoulun yhteinen työhaastatte-
luharjoitus kaikille yhdeksäsluokkalaisille on esimerkki paikallisista 
yhteistyön tavoista, joita koulut ovat yhteisten toimenpiteiden lisäksi 
toteuttaneet.

Lukiot

 Kaikissa kaupungin lukioissa on mahdollisuus valita yrittäjyysopinto-
ja. Etu-Töölön lukiossa on mahdollista valita yrittäjyyspainotus, jol-
loin opiskelija voi valita opintosuunnitelmaansa yhdestä kymme-
neen yrittäjyyskurssia. Yrittäjyyskursseilla harjoitellaan työelämätai-
toja ja luodaan yhteistyöverkostoja. Opiskelijoilla on mahdollisuus 
toteuttaa omia ideoita yritysten kanssa.
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 Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelmassa mallinnettiin yrittäjyys-
kasvatuksen polkua perusasteelta korkeakoulutukseen saakka 
(Hyppyri-hanke 2012−2014).

 Tunne työ - suunnittele ura -hanke (2017–2019) on kumppanuus-
hanke lukioiden työelämälähtöisten mallien ja pedagogiikan sekä 
opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämätuntemuksen kehittämiseksi.

Ammatillinen koulutus

 Jokaisella kampuksella on yrittäjyyden asiantuntija, joka ohjaa ja 
opastaa henkilöstöä ja opiskelijoita yrittäjyyden kysymyksissä. Ta-
voitteena on tarjota kaikille opiskelijoille yrittäjyyden kokemus ja 
mahdollisuus käynnistää yritystoiminta opintojen aikana.

 Käytettävissä on useita yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöjä 
opiskelijan tavoitteiden ja osaamisen mukaisesti osana opintoja. 
Esimerkkejä yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöistä ovat mm.  

o oppisopimusyritykset (689 kpl)  
o yrittäjän ammattitutkinnot (opiskelijoita 260, joista 190 op-

pisopimusopiskelijoita)
o koulutussopimustoimipaikat (5 305 toimipaikkaa, osallis-

tuvista yrityksistä noin 90 prosenttia on mikroyrityksiä.)
 PopUpCollege on innovatiivinen ja työelämälähtöinen ammatillisen 

koulutuksen oppimisympäristö, joka toimii ennakkoon sovitun mittai-
sissa jaksoissa oppilaitosten ulkopuolella kauppakeskuksissa. Lisä-
tietoa: http://popupcollege.blogspot.fi/

 Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -opinto-ohjelmassa opiskelija 
tuotteistaa oman osaamisensa ja saa myyntituottoa palvelusta tai 
tuotteesta.

 Opiskelijoilla on mahdollisuus perustaa oma osuuskunta, jonka toi-
minnasta osan voi lukea osaksi tutkintoa.

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ja yritysyhteistyön edistäminen edellyt-
tää tiivistä kaupungin sisäistä yhteistyötä ja uusien toimintamallien ra-
kentamista. Tavoitteena on vahvistaa elinkeinoelämän ja koulutustoimi-
joiden välistä työelämäyhteistyötä sekä vahvistaa oppilaiden ja opiskeli-
joiden valmiuksia menestyä tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Yksi mahdollisuus tavoitteen toteuttamiseksi on kehittää sähköistä pal-
veluympäristöä, joka vastaisi yritysyhteistyön käytännön tarpeisiin. Pal-
veluympäristössä oppilaat ja opiskelijat sekä yritykset, julkinen ja kol-
mas sektori voisivat muodostaa aktiivisen ja vuorovaikutteisen digitaali-
sen verkoston ja sopia käytännön yhteistyöstä. Palveluympäristö voitai-
siin rakentaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä elinkeino-
osaston yhteistyönä.
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen esittelee 
asiaa elinkeinojaoston kokouksessa.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunginkanslian elinkeino-osasto
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 48, 49, 50, 51, 52 ja 53 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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