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Kokousaika 23.03.2020 17:08 - 17:52

Kokouspaikka Kaupunginvaltuuston istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Yanar, Ozan varapuheenjohtaja
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Diarra, Fatim
Gebhard, Elisa
Meri, Otto
Pajunen, Jenni
Said Ahmed, Suldaan
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

Muut

Kivekäs, Otso kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
poistui 17:44, poissa: 15 §

Arhinmäki, Paavo kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja
poistui 17:44, poissa: 15 §

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

päällikkö
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija
Almqvist, Casper tiedottaja
Aaltonen, Ilkka johtava tonttiasiamies

saapui 17:10, poistui 17:20, läsnä: 
8-13 §

Puheenjohtaja

Ozan Yanar varapuheenjohtaja
6-15 §

Esittelijät

Ozan Yanar varapuheenjohtaja
6-7 §

Marja-Leena Rinkineva elinkeinojohtaja
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8-15 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
6-15 §
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§ Asia

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

7 Asia/2 Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokousajat syyskaudella 2020

8 Asia/3 Varauksen jatkaminen Elielinaukion ympäristöstä toimitilan täydennys-
rakentamista varten

9 Asia/4 Varauksen jatkaminen Jätkäsaaresta liikunta- ja toimitilahankkeen 
suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, suunniteltu tontti 
20835/1)

10 Asia/5 Varauksen jatkaminen Jätkäsaaresta kelluvan uimalan ja liiketoiminto-
jen suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, Ahdinallas)

11 Asia/6 Varauksen jatkaminen Jätkäsaaresta liikunta- ja kylpylähotellihank-
keen suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, suunnitellut tontit 
20836/2 ja 3)

12 Asia/7 Varauksen jatkaminen toimitilatontin suunnittelua varten (Pasila, Ilma-
lanrinne, tontti 17056/6)

13 Asia/8 Alueen varaaminen kelluvan hotellihankeen toteutusedellytysten jat-
kosuunnittelua varten (Länsisatama, Salmisaari)

14 Asia/9 Hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla

15 Asia/10 Työllisyyskokeilun valmistelun tilannekatsaus
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§ 6
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla elinkeinojaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Elisa Geb-
hardin ja Otto Meren sekä varatarkastajiksi Anni Sinnemäen ja Jenni 
Pajusen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 7
Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokousajat syyskaudella 
2020

HEL 2019-011276 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti kokoontua syyskaudella 
2020 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan 
kello 17:00 alkaen, kaupunginhallituksen istuntosalissa seuraavasti: 

 17.8.2020
 14.9.2020
 19.10.2020
 9.11.2020
 23.11.2020
 7.12.2020

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(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 tie-
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toverkossa. Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen ko-
kouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei 
toimielin 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
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 8
Varauksen jatkaminen Elielinaukion ympäristöstä toimitilan täyden-
nysrakentamista varten

HEL 2016-004448 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto jatkoi Kluuvissa sijaitsevan Elieli-
naukion varausta toimitilahankkeiden toteutusedellytysten jatkoselvit-
tämistä varten seuraavin ehdoin:

 Varauksensaajina ovat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 
(y-tunnus 0107638-1), OP-Vuokratuotto erikoissijoitusrahasto (y-
tunnus  2534625-1), VR-Yhtymä Oy (y-tunnus 1003521-5), Suomen 
Osuuskauppojen Keskuskunta SOK (y-tunnus 0116323-1), Exilion 
Real Estate I Ky (y-tunnus 2133332-2) ja Evata Partners Oy (y-
tunnus 1104278-3).

 Varausalue on liitteessä 1.
 Varaus on voimassa 31.12.2023 saakka.
 Varauksessa noudatetaan liitteen 2 mukaisia erityisiä ja yleisiä va-

rausehtoja.

Käsittely

Asian aikana kysymyksiin oli vastaamassa johtava tonttiasiamies Ilkka 
Aaltonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta. 

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

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

minna.maarttola(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kartta varausalueesta
2 Kehittämisvarausehdot_Eliel_07012020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Varauksensaajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hakemus ja kuvaus hankkeesta

Hakijat ovat pyytäneet Elielinaukion ympäristön varauksen jatkamista 
jatkosuunnitelmien laatimiseksi. Uutena hakijana on Exilion Real Estate 
I Ky (Exilion), jolla on hotelli Elielinaukion pohjoisreunalla. Jatkosuunni-
telmien avulla on tarkoitus tutkia alueen kehityspotentiaalia sekä esittää 
ehdotus siitä, miten varausaluetta voisi kehittää ja täydentää rakenta-
misella. Tavoitteena on kaupunkirakenteen eheyttäminen ja elävöittä-
minen. Tavoite on määritellä toiminnallisten ja elämyksellisten tekijöi-
den lisäksi alueen kerrosalapotentiaali ja liikennejärjestelmien kustan-
nukset ja toteutusmallit. Varausaikana on tarkoitus järjestää arkkiteh-
tuurikilpailu, jonka tulosten pohjalta laadittaisiin alueelle asemakaava-
muutos.

Alueen kaavatilanne

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaava 2016:ssa alue on liike- ja pal-
velukeskustaa (C1). Alue kuuluu pääosin 11.4.1997 voimaan tullee-
seen  asemakaava nro 10275.

Varausalueeseen rajautuu hakijoiden omistamat yksityiset tontit, joilla 
on Sokos-tavaratalo, Postitalo ja Vltava-ravintola sekä Exilionin omis-
tama hotelli.

Varausehdot

Erityisten varausehtojen mukaan hankkeen jatkosuunnittelussa on otet-
tava erityisesti huomioon seuraavat asiat:

 Alueelle tulee suunnitella keskustatoimintoja eli työpaikkoja mahdol-
listavaa toimitilarakentamista ja vapaa-ajan palveluja. Suunnittelus-
sa on huomioitava erityisesti keskustan kaupallinen rakenne.

 Varauksensaajan on selvitettävä yhteistyössä kaupungin ja HSL:n 
kanssa Elielin bussiterminaalin lopettamisen edellytykset tai termi-
naalitoimintojen uudelleenjärjestely ja kustannusvaikutukset.

 Varauksensaaja on velvollinen järjestämään kustannuksellaan ark-
kitehtuurikilpailun alueen suunnittelun pohjaksi kaupungin kanssa 
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yhteisesti määritellyllä ja edelleen hankkeen ohjausryhmässä hy-
väksytyllä tavalla.

 Alueen suunnittelussa on pyrittävä täyttämään Hiilineutraali Helsinki 
2035-toimenpideohjelman asettamat tavoitteet.

Varausehdot ovat liitteenä 2.

Alueen varaaminen

Elielinaukion alueen varauksen jatkaminen on tarkoituksenmukaista, 
sillä se sisältää paljon toimitilarakentamisen lisäpotentiaalia aivan Hel-
singin ydinkeskustassa.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 7 kohdan mukaan kaupunginhallituksen 
elinkeinojaosto päättää kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustont-
tien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

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

minna.maarttola(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kartta varausalueesta
2 Kehittämisvarausehdot_Eliel_07012020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi
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Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 21.01.2020 § 35

HEL 2016-004448 T 10 01 01 00

Elielinaukio

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaos-
tolle Helsingin Kluuvissa sijaitsevan Elielinaukion varauksen jatkamista 
toimitilahankkeiden toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten seu-
raavin ehdoin:

 Varauksensaajina ovat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 
(y-tunnus 0107638-1), OP-Vuokratuotto esr, Vr-Yhtymä Oy 
(1003521-5), Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK 
(0116323-1), Exilion Real Estate 1 Ky (2133332-2) ja Evata Part-
ners Oy (1104278-3).

 Varausalue on liitteessä 1.
 Varaus on voimassa 31.12.2023 saakka.
 Varauksessa noudatetaan liitteen 2 mukaisia erityisiä ja yleisiä va-

rausehtoja.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

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

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 634

HEL 2016-004448 T 10 01 01 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti varata 31.12.2019 saakka Helsingin kaupun-
gin 2. kaupunginosassa (Kluuvi) sijaitsevan liitekartalla 1 osoitetun noin 
23 000 m²:n suuruisen kaupungin omistaman yleisen alueen kiinteis-
töistä 91-2-9901-0, 91-2-9902-10 ja 91-2-9901-100 ideasuunnitelman 
laatimiseksi ja muutoin seuraavin ehdoin:
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1

Varauksensaajina ovat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, OP-
Vuokratuotto esr, Vr-Yhtymä Oy,Suomen Osuuskauppojen Keskuskun-
ta SOK ja Evata Partners Oy. 

2

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan alueen ideasuunnitel-
man yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, ra-
kennusviraston, HKL:n, HSL:n sekä tarvittaessa muiden kaupungin hal-
lintokuntien kanssa ja kaupungin uudessa organisaatiossa näitä vas-
taavien tahojen kanssa. Varausaluetta on mahdollista suunnitella vai-
heittain kaupunkisuunnitteluviraston lausunnon (22.11.2016) mukaises-
ti, liite 2.

3

Alueelle tulee suunnitella keskustatoimintoja eli työpaikkoja mahdollis-
tavaa toimitilarakentamista ja vapaa-ajan palveluja. Suunnittelussa on 
huomioitava erityisesti keskustan kaupallinen rakenne. Kerrosalamää-
rästä tulee tehdä vaihtoehtoisia tarkasteluja.

4

Suunnittelussa on huomioitava varausalueen alla kulkevat maanalaiset 
yhteydet, verkostot, väestönsuojat ja muut vastaavat rakenteet ja tila-
varaukset.

5

Varauksensaaja on tietoinen alueella voimassa olevista maanpäällisis-
tä ja maanalaisista maanvuokrasopimuksista ja varauksista, joita on 
varauksensaajien lisäksi muun muassa rakennusviraston ja liikennelai-
toksen kanssa.

6

Varauksensaajan on selvitettävä yhteistyössä kaupungin ja HSL:n 
kanssa Elielin bussiterminaalin lopettamisen edellytykset tai terminaali-
toimintojen uudelleenjärjestely ja niiden kustannusvaikutukset. Kau-
pungilla tai HSL:llä ei ole tästä vielä suunnitelmia tai rahoituspäätöstä.

7

Suunnittelussa on selvitettävä mahdollisuuksia vähentää liikennettä 
Töölönlahdenkadulla, jotta Töölönlahden puiston, tapahtuma-alueiden 
ja Kansalaistorin sekä keskustakirjaston käytettävyys paranisi. Lisäksi 
tulee kehittää julkisia tiloja sekä jalankulun alueita siten, että niiden viih-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2020 9 (64)
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Asia/3
23.03.2020

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

tyisyys, turvallisuus ja mukavuus erityisesti jalankulkijoiden kannalta 
vahvistuvat. Suunnittelussa tulee huomioida ja ratkaista nykyisten ja 
uusien toimintojen saattoliikennetarpeet aukiolla sekä näiden huoltolii-
kennejärjestelyt maanalaisesti.

8

Varattava alue suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan kokonais-
vastuuperiaatteella. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollises-
ti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli aluetta 
ei saada rakentamiskelpoiseksi varauksensaajan hankkeen toteuttami-
sen edellyttämässä aikataulussa tai alueen luovutusehdoista ei päästä 
sopimukseen.

9

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään 
kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaa-
ja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdolli-
sesti antamia ohjeita. 

10

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, 
ympäristön suojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia se-
kä muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita. 

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä vel-
voitteitaan, tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yh-
tiön johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henki-
lö tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. ve-
rotus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kau-
pungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken 
varausajan.  

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päät-
tymään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurs-
siin tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauk-
sensaajalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttami-
seksi.

11

Kaupunginhallitus oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään vähäisiä 
muutoksia varausalueen rajaukseen.

12



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2020 10 (64)
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Asia/3
23.03.2020

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

Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamat-
ta varausta ja mahdollinen toteutukseen liittyvä varaus käsitellään 
myöhemmin erikseen.

Käsittely

29.05.2017 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tuuli Kousa

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 20.04.2017 § 179

HEL 2016-004448 T 10 01 01 00

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsingin kau-
pungin 2. kaupunginosassa (Kluuvi) sijaitseva liitekartalla 1 oleva noin 
23 000 m²:n suuruinen kaupungin omistama yleinen alue kiinteistöistä 
91-2-9901-0, 91-2-9902-10 ja 91-2-9901-100 varataan ideasuunnitel-
man laatimiseksi 31.12.2019 saakka ja muutoin seuraavin ehdoin:

1

Varauksensaajina ovat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (y-
tunnus 0107638-1), OP-Vuokrattuotto esr, Vr-Yhtymä Oy (y-tunnus 
1003521-5), Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK (y-tunnus 
0116323-1) ja Evata Partners Oy (y-tunnus 1104278-3).

2

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan alueen ideasuunnitel-
man yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, ra-
kennusviraston, HKL:n, HSL:n sekä tarvittaessa muiden kaupungin hal-
lintokuntien kanssa ja kaupungin uudessa organisaatiossa näitä vas-
taavien tahojen kanssa. Varausaluetta on mahdollista suunnitella vai-
heittain kaupunkisuunnitteluviraston lausunnon (22.11.2016) mukaises-
ti (liite 2).

3



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2020 11 (64)
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Asia/3
23.03.2020

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

Alueelle tulee suunnitella keskustatoimintoja eli työpaikkoja mahdollis-
tavaa toimitilarakentamista ja vapaa-ajan palveluja. Suunnittelussa on 
huomioitava erityisesti keskustan kaupallinen rakenne. Kerrosalamää-
rästä tulee tehdä vaihtoehtoisia tarkasteluja.

4

Suunnittelussa on huomioitava varausalueen alla kulkevat maanalaiset 
yhteydet, verkostot, väestönsuojat ja muut vastaavat rakenteet ja tila-
varaukset.

5

Varauksensaaja on tietoinen alueella voimassa olevista maanpäällisis-
tä ja maanalaisista maanvuokrasopimuksista ja varauksista, joita on 
varauksensaajien lisäksi muun muassa rakennusviraston ja liikennelai-
toksen kanssa.

6

Varauksensaajan on selvitettävä yhteistyössä kaupungin ja HSL:n 
kanssa Elielin bussiterminaalin lopettamisen edellytykset tai terminaali-
toimintojen uudelleenjärjestely ja niiden kustannusvaikutukset. Kau-
pungilla tai HSL:llä ei ole tästä vielä suunnitelmia tai rahoituspäätöstä.

7

Suunnittelussa on selvitettävä mahdollisuuksia vähentää liikennettä 
Töölönlahdenkadulla, jotta Töölönlahden puiston, tapahtuma-alueiden 
ja Kansalaistorin sekä keskustakirjaston käytettävyys paranisi. Lisäksi 
tulee kehittää julkisia tiloja sekä jalankulun alueita siten, että niiden viih-
tyisyys, turvallisuus ja mukavuus erityisesti jalankulkijoiden kannalta 
vahvistuvat. Suunnittelussa tulee huomioida ja ratkaista nykyisten ja 
uusien toimintojen saattoliikennetarpeet aukiolla sekä näiden huoltolii-
kennejärjestelyt maanalaisesti.

8

Varattava alue suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan kokonais-
vastuuperiaatteella. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollises-
ti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli aluetta 
ei saada rakentamiskelpoiseksi varauksensaajan hankkeen toteuttami-
sen edellyttämässä aikataulussa tai alueen luovutusehdoista ei päästä 
sopimukseen.

9
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Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään 
kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaa-
ja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdolli-
sesti antamia ohjeita. 

10

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, 
ympäristön suojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia se-
kä muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita. 

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä vel-
voitteitaan, tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yh-
tiön johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henki-
lö tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. ve-
rotus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kau-
pungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken 
varausajan.  

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päät-
tymään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurs-
siin tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauk-
sensaajalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttami-
seksi.

11

Kaupunginhallitus oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään vähäisiä 
muutoksia varausalueen rajaukseen.

12

Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamat-
ta varausta ja mahdollinen toteutukseen liittyvä varaus käsitellään 
myöhemmin erikseen.

Käsittely

20.04.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Antti Hytti: Ehdotan, että päätösesityksen kohdassa 7 oleva virke:

"Lisäksi tulee kehittää julkisia tiloja sekä jalankulun alueita."

muutetaan kuulumaan seuraavasti:
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"Lisäksi tulee kehittää julkisia tiloja sekä jalankulun alueita siten, että 
niiden viihtyisyys, turvallisuus ja mukavuus erityisesti jalankulkijoiden 
kannalta vahvistuvat."

Kannattaja: Jouni Parkkonen

Esittelijä sisällytti Antti Hytin vastaehdotuksen omaan esitykseensä.

06.04.2017 Pöydälle

Esittelijä
virastopäällikkö
Jaakko Stauffer

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

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 22.11.2016

HEL 2016-004448 T 10 01 01 00

Hakemus

Kiinteistöviraston tonttiosasto pyytää (25.10.2016) kaupunkisuunnitte-
luviraston lausuntoa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen, Suo-
men Osuuskauppojen Keskuskunta SOK:n, OP-Vuokratuotto esr:n, 
VR-Yhtymä Oy:n ja Evata Partners Oy:n 12.4.2016 jättämästä suunnit-
telualuevaraushakemuksesta Helsingin kaupungin omistamille katua-
lueille Elielinaukion ympäristössä. 

Hakemusta perustellaan alueen keskeisellä sijainnilla, keskustatoimin-
tojen hyvillä edellytyksillä sekä kaupunkitilan väljyyden mahdollistamal-
la täydennysrakentamisella ja Elielin terminaalin vapautumisella. 

Hakemuksessa verrataan alueen laajuutta ja rakentamismahdollisuutta 
mm. Tukholman Sergelin torin tornialueeseen, Milanon galleriaan ja 
Berliinin Sony Centeriin (140 000 kem2).

Hakemus jakautuu kolmeen toisiinsa liittyvään ja toisiaan täydentävään 
osa-hankkeeseen julkisine alueineen, huolto- ja pysäköintiratkaisui-
neen:

1. Sokoksen laajentaminen Kaivokadun ja Asema-aukion alueella 
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2. Postitalo-kiinteistön kehittäminen ja lisärakentaminen talon itä-
puolella 

3. Elielinaukion täydennysrakentaminen ("hypridirakentamisen") 
sekä kävely- ja liikennejärjestelyjen uudistaminen.

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa varausta hakemuksen Sokoksen ja 
Postin osa-alueille 1 ja 2.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että Elielinaukiota (osa-alue 3) kos-
keva varaus on mahdollinen vasta, kun kaupunki ja Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymä (HSL) ovat yhteistyössä selvittäneet Elielin ter-
minaalin lopettamisen edellytykset ja tehneet asiassa periaatepäätök-
sen.  

Vaiheittain eteneminen varaussuunnittelussa on tarkoituksenmukaista 
ja hyödyllistä alueen olemassa olevan rakennetun ympäristön sekä 
toiminnallisten, liikenteellisten ja teknisten erityiskysymysten takia. 

Hakemusalueen kehittämismahdollisuuksien selvittäminen on perustel-
tua alueen keskeisen sijainnin ja hyvän saavutettavuuden takia.

Kaupunkisuunnitteluviraston perustelut

Yleiskaava 2002:ssa alue on keskustatoimintojen aluetta (C) ja kävely-
keskustaa. Kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymässä uudessa 
yleiskaavassa alue on liike- ja palvelukeskustaa (C1).

Sokos (osa-alue 1)

Sokoksen tavaratalon asemakaava on vuodelta 1996. Rakennus on 
suojeltu rakennus merkinnällä sr-1.

Sokoksen myymälätilojen laajentamista Asema-aukion alle koskeva 
asemakaavan muutosehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan kä-
sittelyssä 22.11.2016. Tilat voidaan liittää jatkossa hakemuksen uusiin 
tiloihin. Sokoksen tilojen liittäminen Postikadun alaisesti Postitaloon on 
myös mahdollista.

Postitalo (osa-alue 2)

Postitalo (ja myös Elielinaukio, hakemuksen osa-alue 3) kuuluvat Töö-
lönlahden aloitusalueen asemakaavaan vuodelta 1996. Postitalo on 
suojelu rakennus merkinnällä sr-1. 

Postitalo-kiinteistön kehittäminen on perusteltua. Esim. 2000-luvulla 
Keskustakirjaston sijoittamista ja lisärakentamista selvitettiin Postita-
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loon. Mannerheiminaukion ja Postikujan alla on Postitaloon yhteydessä 
olevia Elielin pysäköintilaitoksen tiloja.

Elielinaukio (osa-alue 3) ja bussiterminaali

Asemakaavassa aukiolla on bussiterminaali ja aseman länsisiiven 
edustalla kävelykatumainen jalankulkuyhteys länsisuunnan laitureilla. 
Postin edustalla on jalankulku- ja pyöräily-yhteys keskustasta Töölön-
lahdelle. Elielin pysäköintilaitos on alueellinen yleinen pysäköintilaitos, 
jossa on ympäröivien kortteleiden velvoitepaikkoja.

Elielinaukion bussiterminaali ja siirtoselvitys

Elielin terminaalissa on HSL-alueen lähiliikenteen busseille yhdeksän 
lähtölaituria sekä näiden bussien tarvitsemat pikapysäköintipaikat. 
HSL-busseja lähtee terminaalista ruuhka-aikoina 45 - 50 lähtöä tunnis-
sa. Sama määrä on myös saapuvia busseja. Arkivuorokautena termi-
naalin kautta kulkee molemmissa suunnissa yhteensä noin 1300 läh-
töä. Lisäksi terminaalissa on oma lähtölaituri Finnairin lentokenttäbus-
seille, jotka ajavat koko päivän 15 - 20 minuutin vuorovälillä. Myös tälle 
liikenteelle tulee suunnitella uusi lähtöpaikka.

HSL on ilmoittanut, että terminaali tarvitaan HSL:n linjoille jatkossakin. 
Linjojen siirto Kampin terminaaliin pidentäisi bussien matka-aikoja mer-
kittävästi, mikä lisäisi HSL:lle ja tätä kautta kaupungille tulevia liiken-
nöintikuluja. Liikenteen siirron kustannusvaikutukset tulee selvittää. 

Pieni osa Elielinterminaalin liikenteestä ajetaan kaasubusseilla, joita ei 
voida käyttää maanalaisessa Kampin terminaalissa. Kaluston vaihtami-
sen mahdollisuudet tulee selvittää HSL:n kanssa.

Vaikka Kampin terminaalissa on tilaa, tulee lisäksi selvittää Kampin 
terminaalin liittymien ja Rautatiekatujen risteyksien kapasiteetin riittä-
vyys näille uusille linjoille.

Töölönlahden puiston, tapahtuma-alueiden ja Kansalaistorin sekä Kes-
kustakirjaston käytettävyyden näkökulmasta Töölönlahdenkadun lii-
kennemäärien vähentäminen olisi tavoiteltavaa. 

Elielinaukio on hakemuksen keskeisin ja eniten suunnittelua vaativa 
alue. Sen varausmahdollisuudet riippuvat siitä, voidaanko bussitermi-
naalikäyttö lopettaa. Terminaalin siirrosta tulee tehdä ratkaisu ennen 
kun aukiota koskeva suunnitteluvaraus voidaan hyväksyä.

Elielinaukio (osa-alue 3) mikäli terminaalin siirto on mahdollinen

Elielinaukiolla olisi laajuudesta johtuen tilaa uudisrakentamiselle sekä 
julkisten tilojen kehittämiselle. Aukion kohdalle on aiemmissa suunnitte-
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luvaiheissa esitetty eri tavoin korttelialueita. Tuolloin ratkaisujen taustal-
le oli kulloisenkin ajankohdan mukainen terminaalien sijoittuminen kes-
kustassa. 

Julkisia tiloja sekä jalankulun alueita ja yhteyksiä aukiolla tulee kehit-
tää. Tärkeimpiä ovat keskustasta Töölönlahdelle johtava jalankulun kä-
velykadun omainen yhteys sekä aseman länsisiiven edustan leveä ja-
lankulkuyhteys laiturialueelle ja hotellille. 

Uudisrakentamistilanteessa tulee ratkaista lisäksi nykyisten ja uusien 
toimintojen saattoliikennetarpeet aukiolla sekä näiden huoltoliikennejär-
jestelyt maanalaisesti.

Maanalaiset tilat

Varausalueella ovat Rautatientorin metroasema ja -tunnelit sekä Pisa-
raradan asemakaavan mukainen keskusta-aseman yleisösisäänkäynti 
sekä Elielin pysäköintilaitoksen tilat. Alueella on myös valmisteilla So-
koksen myymälätilojen laajentamista Asema-aukion alle koskeva ase-
makaavan muutos

Töölönlahdenkadulta alkava pysäköintilaitoksen alittava huoltoliikenne-
tunneli, joka palvelee mm. Sanomataloa, hotellia, Postitaloa, Sokosta ja 
sen uusia liiketiloja, Kaivotaloa ja metroaseman lippuhallia.

Hakemusalueella on maanalaisia tiloja ja rakenteita sekä kunnallistek-
niikan verkostoja, joista seuraa rajoituksia suunnittelulle ja rakentami-
selle. 

Yleiskaavan mukaisen liikennetunnelivarauksen Töölönlahdenkadun 
liittymä sijaitsee välittömästi Sanomatalon ja Asemahotellin pohjoispuo-
lella. Liittymän korkeusasema määrittelee myös Elielin pysäköintilaitok-
sen ja alueen huoltotunnelin lähtökorkeusaseman.

Varaussuunnittelun tavoitteita

Sokoksen sekä Postitalon (osa-alueet 1 ja 2) osalta varaussuunnittelu 
on normaalia hankekohtaista kiinteistöjen kehittämisen suunnittelua. 

Varaussuunnittelussa on syytä tarkastella vaihtoehtoja jatkotoimien ar-
viointia varten. Hakijoilla on omistustensa ja hankkeittensa perusteella 
tietoa alueen kunnallistekniikan verkostoista ja rakenteista sekä maa-
nalaisen huoltoliikenteen ja pysäköintilaitosten tiloista. Kaupunki luovut-
taa tarvittavat lisätiedot.   

Toiminnat
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Toimintojen tulee olla keskustatoimintoja eli työpaikkoja ja vapaa-ajan 
palveluja sekä katutasossa myymälä- ja asiakaspalvelutilarakennetta. 
Asuminen oheis- ja yhteysvaatimuksineen aiheuttaa rajoituksia muille 
toiminnoille. Kauppakeskus tai tavaratalo puolestaan vaikuttaisi kes-
kustan kaupalliseen rakenteeseen. 

Rakentamisen määrä

Uudisrakentaminen tukee keskustan toimintoja ja hyödyntää hyvää 
saavutettavuutta. Sijainti on hyvä, joukkoliikenteen terminaalit ja kes-
kustan pysäköintilaitokset ovat lähellä.

Kerrosalamäärästä tulee tehdä olla vaihtoehtoisia tarkasteluja. Määrää 
on vaikea ennakoida. Määrä- ja sijoitteluvaihtoehdot vaikuttavat suh-
teeseen viereisiin arvorakennuksiin sekä julkisten tilojen olosuhteisiin.

Määrä heijastuu ja kertautuu myös teknisten tilojen ja aputilojen mää-
rään sekä huolto- ja saattoliikenetilojen laajuuteen sekä pysäköintipaik-
kojen määrään.

Kaupunkikuvallinen hahmo ja rakennussuojelu

Rautatieasema on valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä 
(Ympäristöministeriö, Rky 2009). Postitalo ja Sokos ovat suojeltu ra-
kennuksia (sr-1). Vltavan eteläjulkisivu on suojeltu kaupunkikuvallisesti 
(osa Saarisen asemasommitelmaa). Uudisrakentamisen ja historiallis-
ten arvorakennusten keskinäisen sopivan suhteen löytäminen on tär-
keä osa suunnittelua.   

Alueen uudet rakennukset näkyvät etäälle ja moniin suuntiin. Tämä 
asettaa vaatimuksia arkkitehtuurille. Tekniset tilat tulee sijoittaa osaksi 
rakennusten arkkitehtonista hahmoa. Arvoympäristö asettaa vaatimuk-
sia myös julkisten kaupunkitilojen muodostumiselle.  

Kävelykeskusta ja julkinen kaupunkitila

Alue on kävelykeskustaa ja joukkoliikenteen terminaalien painopistees-
sä. Aseman länsisiiven kävelykatuvyöhyke on tärkeä laatutekijä sekä 
yhteys länsisuunnan laitureille ja radan alikulkuun. 

Aukion länsireunan promenadiakseli sekä pyörätieyhteys keskustasta 
Keskustakirjastolle ja Töölönlahdelle on tärkeä jatkossakin. 

Postikadun leveän jalkakäytävän jatkuminen Aseman länsiovelle on 
tärkeä yhteys ja ominaisuus. Sokoksen tavaratalon edusta tarvitsee ja-
lankulkutilaa. 

Alueen liikenne
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Alueen lisärakentaminen ei saa heikentää alueen kävely-yhteyksiä. 
Alueella sijaitsee merkittäviä kävelyliikenteen kohteita (Rautatieasema, 
Keskustakirjasto, Musiikkitalo, Finlandia-talo), joihin tulee varmistaa su-
juvat kävely-yhteydet.

Mikäli uudisrakentaminen tuo alueelle lisää autoliikennettä, tulee katu-
verkon liittymien toimivuus selvittää/turvata.

Uusi kokonaisuus edellyttää tiloja sen saatto- ja huoltoliikenteelle. Vas-
taavasti Postitalon, Rautatieaseman ja asemahotellin saatto- ja huolto-
liikenteen tarpeet tulee ottaa huomioon suunnittelussa. 

Kaivokadun liikennettä rajoitetaan pikaraitiotien päätepysäkkialueen 
vaatimusten takia. Ajoneuvoliikennettä ei tule ohjata Elielinaukiolta ete-
lään Asema-aukiolle. Asema-aukion taksiasemaa ei voi poistaa.   

Alueen pysäköintilaitospaikkoja ei voi vähentää. Uusia toimintoja varten 
tulee osoittaa laitospaikat.

Pysäköintilaitoksen alla on Töölönlahdenkadulta Kaivotaloon, Asema-
tunneliin, metroon, Sokokseen, Sanomataloon ja Asemahotelliin johta-
va huoltoliikenneväylä yhteyksineen. Nykyisiä huoltoliikenteen yhteyk-
siä ei voi poistaa tai katkaista. 

Hankkeen huolto- ja lastaustilojen tulee olla kapasiteetiltaan riittäviä ja 
mitoitukseltaan riittäviä ja sellaisia, että huoltavat ajoneuvot mahtuvat 
kääntymään huoltoluolassa.

Maanalaiset tilat, toteutettavuus, kunnallistekniikka, rakenteet sekä maaperä

Maanalaisen rakentamisen mahdollisuudet sekä rajoittavat tilat ja ra-
kenteet tulee selvittää osana varaussuunnittelua. Olemassa olevat kel-
larit ja maanalaiset tilat sekä maanalaisessa yleiskaavassa ja alueen 
asemakaavoissa ja asemakaavaehdotuksissa esitetyt maanalaiset tila-
varaukset tulee huomioida suunnittelussa. Maanalaiset tilat on suunni-
teltava siten, että niistä tai niiden rakentamisesta ei aiheudu vahinkoa 
rakennuksille tai niiden kulttuurihistoriallisille arvoille tai muille maana-
laisille tiloille tai rakenteille eikä kaduille eikä haittaa tai vahinkoa kun-
nallistekniikan verkostoille. Metron rakenteille ei saa aiheuttaa vaurioita 
eikä metron liikennöinnille ei saa aiheuttaa häiriöitä. Maanalaisten tilo-
jen suunnittelussa tulee huomioida muodostuva kokonaisuus.

Suunnittelussa on huomioitava myös maaperäolosuhteet ja viereisten 
rakenteiden perustukset ja pohjaveden hallinta. Orsi- ja pohjaveden 
pintaa ei saa alentaa rakentamisen aikana eikä sen jälkeen. Pohjave-
den virtausta ei saa estää tai heikentää. Alueen läheisyydessä oleville 
puupaaluperustuksille ei saa aiheuttaa vaurioita.
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Katualueiden korkeusasemaa ei saa korottaa. Kadun alainen rakenta-
minen tulee suunnitella siten, että kadun rakenteiden ja yhdyskuntatek-
niikan verkostojen vaatimat riittävät tilat otetaan huomioon. Alueella 
kaupungin katu- ja aukioalueisiin liittyvät rajakohdat sekä kaupungin 
katu- ja aukioalueiden alle sijoittuvien tilojen rakenteet tulee tasausten, 
pinnoitteiden, rakenteiden ja kadun kantavuuden osalta suunnitella ra-
kennusviraston ohjeiden mukaan. Maanalaisten tilojen suunnittelussa 
tulee ottaa huomioon olemassa olevat yhdyskuntateknisen huollon ver-
kostot. Verkostoon ehdotettavat muutokset tulee hyväksyttää verkosto-
jen omistajilla ja haltijoilla. 

Suunnittelussa on huomioitava teknisten tilojen ja kaikkien tarvittavien 
pysty-yhteyksien (ilmanvaihto, savunpoisto, yleisökäynnit, poistumistiet 
ja pelastusyhteydet) tilantarpeet.

Laaja uudisrakentaminen edellyttäisi maanalaista rakentamista ja voi 
edellyttää ainakin osittaista Elielin pysäköintilaitoksen ja sen alaisen 
huoltotunnelin purkamista ja niiden uudelleenrakentamista sekä myös 
uusia hankkeen edellyttämiä maanalaista tiloja. Tehtäessä muutoksia 
tai korvaavia järjestelyjä olemassa oleviin maanalaisiin tiloihin, on muu-
tos suunniteltava yhteistyössä olemassa olevan tilan omistajan ja halti-
jan kanssa. Muutosten suunnitelmat ja niiden toteutusaikataulu on hy-
väksytettävä ko. tilan omistajalla ja haltijalla. 

Olemassa olevien tilojen palo- ja pelastusturvallisuustasoa ei saa hei-
kentää. Hankkeen aiheuttamat olemassa olevien tilojen palo- ja pelas-
tusturvallisuusjärjestelyjen muutokset tulee huomioida koko toimenpi-
teen tosialliselta vaikutusalueelta.

Lisätiedot
Ilpo Forssén, projektipäällikkö, puhelin: 310 37199

ilpo.forssen(a)hel.fi
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§ 9
Varauksen jatkaminen Jätkäsaaresta liikunta- ja toimitilahankkeen 
suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, suunniteltu tontti 
20835/1)

HEL 2017-012959 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto jatkoi Wasagroup Oy:lle (y-
tunnus 2253159-0) perustettavan yhtiön lukuun tehtyä varausta liikun-
ta- ja toimitilahankkeen suunnittelua varten seuraavasti:

 Varausalue on liitteen 1 mukainen alue.
 Varaus on voimassa 31.12.2021 saakka.
 Varauksessa noudatetaan liitteen 2 mukaisia erityisiä ja yleisiä va-

rausehtoja.

Käsittely

Asian aikana kysymyksiin oli vastaamassa johtava tonttiasiamies Ilkka 
Aaltonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta. 

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

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

minna.maarttola(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausaluekartta Surf
2 Erityiset ja yleiset varausehdot Surf
3 Jätkäsaaren alueelliset lisäehdot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
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täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hakemus

Hakija on pyytänyt tontin varauksen jatkamista jatkosuunnittelua var-
ten. Varauksensaajina oli edellisessä alkuperäisessä varauksessa yksi-
tyishenkilöt perustettavan yhtiön lukuun. Alkuperäiset varauksensaajat 
ovat hankkineet kumppaniksi Wasagroup Oy:n, jonka nimiin varaus on 
nyt tarkoitus tehdä.

Varauspäätös

Elinkeinojaosto on 26.2.2018, § 11 päättänyt varata alueen 31.12.2019 
saakka.

Hanke ja sen edistyminen

Jätkäsaaren Ahdinaltaan pohjukkaan suunnitellaan liikuntakeskusta ja 
muita toimitiloja. Hankkeeseen on tarkoitus toteuttaa tilat rantalentopal-
lon ja surffaamisen harjoitteluun. Varausaikana on tarkoitus laatia viite-
suunnitelma alueen asemakaavoitusta varten. 

Hankkeen työnimi on "Jätkäsaari Sports". Yhteistyössä Arkkitehtitoimis-
to ALA Oy:n kanssa suunniteltuun rakennukseen sijoittuisi urheilu- ja 
liikuntatilaa sekä muuta toimitilaa yhteensä noin 20 000 k-m². 

Rakennuksen ydin on sisälle rakennetun hiekkarannan ja surffisimu-
laattorin yhdistelmä. Tämä sisärantamaisema tarjoaa lämpimän ja va-
loisan pakopaikan karusta ilmastostamme ympäri vuoden, ja mahdollis-
taa kilpaurheilutasoisen rantalentopallon sekä surffaamisen harjoittelun 
lisäksi myös lajien opettelun ja harrastamisen kaikilla tasoilla. Lisäksi 
hankkeeseen on alustavasti suunniteltu liike- ja toimistotilaa sekä huo-
neistohotelli.

Hankekuvaus on oheismateriaalissa.

Alueen asemakaavoitus

Ahdinaltaan asemakaavaa varten tehty aaltoiluselvitys on valmistunut 
ja sen johdosta asemakaavaan on merkitty muun muassa hiekkaranta 
sekä varaus aallonmurtajalle Atlantinkadun sillan länsipuolelle. Ranta-
rakenteiden suunnittelu on edistynyt ja aallonvaimennuksen edellyttä-
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män hiekkarannan johdosta Ahdinaltaan pohjukan rantarakenteet voi-
daan korjata aiemmin suunniteltua kevyemmin.

Tavoitteena on, että asemakaava esitellään kaupunkiympäristölauta-
kunnalle vuoden 2020 aikana.

Varauksen jatkaminen

Alueen varauksen jatkamista hakijalle on pidettävä tarkoituksenmukai-
sena. Alue on tarkoitus varata vuoden 2021 loppuun asti.

Tontin myöhempi luovuttaminen

Tontin luovutustavasta on tarkoitus päättää myöhemmin erikseen 
hankkeen suunnitelmien ja asemakaavan tarkentuessa.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 7 kohdan mukaan kaupunginhallituksen 
elinkeinojaosto päättää kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustont-
tien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

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

minna.maarttola(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausaluekartta Surf
2 Erityiset ja yleiset varausehdot Surf
3 Jätkäsaaren alueelliset lisäehdot

Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 26.02.2018 § 11

HEL 2017-012959 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto varasi Jätkäsaaresta alueen lii-
kuntakeskuksen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

1
 Varauksensaajat ovat ********** (Biitsi.fi) ja ********** (Surfhouse) pe-
rustettavan yhtiön Surf Beach Helsinki Oy:n lukuun.

2
Varaus on voimassa 31.12.2019 saakka.

3
 Varausalue on liitekartan (liite 1) mukainen ja se koostuu 20. kaupun-
ginosan (Länsisatama) Ahdinaltaan pohjukan maa-alueesta. Varausa-
lueen pinta-ala on yhteensä noin 3990 m² ja kiinteistötunnus on 
**********

4
Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan hank-
keen yhteistyössä kaupunkiympäristötoimialan, kaupunginkanslian se-
kä tarvittaessa muiden kaupungin yksiköiden kanssa.

Lisäksi suunnittelu on tehtävä yhteistyössä Ahdinaltaan ympäristön 
muiden varauksensaajien kanssa.

5
Varattava tontti suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan koko-
naisvastuuperiaatteella. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdol-
lisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli 
tonttia ei saada rakentamiskelpoiseksi varauksensaajan hankkeen to-
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teuttamisen edellyttämässä aikataulussa tai tontin luovutusehdoista ei 
päästä sopimukseen.

6
Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan vara-
tun tontin ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edistämään 
tälle varatun tontin suunnittelua ja rakentamista. Kaupungilla on oikeus 
seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli 
on ilmeistä, ettei tontin rakentamista aloiteta varausajan lopussa ja 
hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvasta syystä.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään 
kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaa-
ja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdolli-
sesti antamia ohjeita.

7
Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, 
ympäristön suojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia se-
kä muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita.

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä vel-
voitteitaan, tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yh-
tiön johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henki-
lö tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. ve-
rotus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kau-
pungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken 
varausajan.

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päät-
tymään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurs-
siin tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauk-
sensaajalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttami-
seksi.

8
Suunnittelussa on huomioitava lisäksi Jätkäsaaren alueelliset ehdot (lii-
te 2).

9
Suunnittelussa on huomioitava lisäksi kaupungin infrahankkeet, kuten 
esimerkiksi sillat ja rantarakenteet, jotka ovat reunaehtoina varausalu-
een suunnittelulle.

10
Varauksensaaja on tietoinen, että alue ei ole rakentamiskelpoinen. 
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Kaupunki tekee alueen esirakentamisen erikseen päättämänsä aika-
taulun mukaisesti.

11
Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamat-
ta varausta.

Käsittely

26.02.2018 Ehdotuksen mukaan

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli Ilkka Aaltonen.

23.01.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

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

maria.nelskyla(a)hel.fi
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§ 10
Varauksen jatkaminen Jätkäsaaresta kelluvan uimalan ja liiketoimin-
tojen suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, Ahdinallas)

HEL 2017-012938 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto jatkoi Bluet Oy Ltd:lle (y-tunnus 
2767422-4) kelluvan uimalan ja liiketoimintojen suunnittelua varten teh-
tyä varausta seuraavasti:

 Varausalue on liitteen 1 mukainen alue.
 Varaus on voimassa 31.12.2021 saakka.
 Varauksessa noudatetaan liitteen 2 mukaisia erityisiä ja yleisiä va-

rausehtoja.

Käsittely

Asian aikana kysymyksiin oli vastaamassa johtava tonttiasiamies Ilkka 
Aaltonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta. 

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

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

minna.maarttola(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausaluekartta Bluet
2 Erityiset ja yleiset varausehdot Bluet
3 Jätkäsaaren alueelliset lisäehdot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hakemus

Bluet Oy Ltd on pyytänyt varauksen jatkamista jatkosuunnittelua var-
ten. 

Varauspäätös

Elinkeinojaosto on 26.2.2018, 10 § päättänyt varata alueen Bluet Oy 
Ltd:lle 31.12.2019 saakka.

Hankkeen edistyminen

Hankkeen suunnittelu on edennyt ja varausalue on täsmentynyt aikai-
semmasta varauksesta. Hanke on toteutettavissa vaiheittain sijoittaja- 
ja operaattorikumppanien kanssa, kun alue saadaan rakentamiskelpoi-
seksi.

Lisätietoa hankkeesta on oheismateriaalissa.

Alueen asemakaavoitus

Ahdinaltaan asemakaavaa varten tehty aaltoiluselvitys on valmistunut 
ja sen johdosta asemakaavaan on merkitty muun muassa hiekkaranta 
sekä varaus aallonmurtajalle Atlantinkadun sillan länsipuolelle. Ranta-
rakenteiden suunnittelu on edistynyt ja aallonvaimennuksen edellyttä-
män hiekkarannan johdosta Ahdinaltaan pohjukan rantarakenteet voi-
daan korjata aiemmin suunniteltua kevyemmin.

Tavoitteena on, että asemakaava esitellään kaupunkiympäristölauta-
kunnalle vuoden 2020 aikana.

Varauksen jatkaminen

Alueen varauksen jatkamista hakijalle on pidettävä tarkoituksenmukai-
sena.

Tontin myöhempi luovuttaminen

Vesialue tullaan myöhemmin luovuttamaan vuokraamalla.

Toimivalta
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Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 7 kohdan mukaan kaupunginhallituksen 
elinkeinojaosto päättää kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustont-
tien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

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

minna.maarttola(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausaluekartta Bluet
2 Erityiset ja yleiset varausehdot Bluet
3 Jätkäsaaren alueelliset lisäehdot

Oheismateriaali

1 AHTI SPA konseptikuvaus Bluet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 26.02.2018 § 10

HEL 2017-012938 T 10 01 01 00

Esitys
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Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto varasi Jätkäsaaresta alueen kel-
luvan uimalan ja liiketoimintojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

1
Varauksensaaja on Bluet Oy Ltd (y-tunnus 2767422-4).

2
Varaus on voimassa 31.12.2019 saakka.

3
 Varausalue on liitekartan (liite 1) mukainen ja se koostuu 20. kaupun-
ginosan (Länsisatama) Melkinlaiturin ja Valtamerilaiturin välisestä Ah-
dinaltaan vesialueesta. Alueen pinta-ala on yhteensä noin 4100 m². Va-
rausalueen kiinteistötunnus on **********

4
Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan hank-
keen yhteistyössä kaupunkiympäristötoimialan, kaupunginkanslian se-
kä tarvittaessa muiden kaupungin yksiköiden kanssa.

Alueelle on suunniteltava ainakin kelluva uimala. Lisäksi suunnittelu on 
tehtävä yhteistyössä Ahdinaltaan ympäristön muiden varauksensaajien 
kanssa. Varauksensaajalla on oikeus suunnitella toimintaan liittyviä tu-
ki- ja huoltotiloja myös ranta-alueelle.

Varauksensaajalla on oikeus suunnitella varausaluetta laajempaa ve-
sialuetta, jos konseptisuunnittelun edistyessä toiminnot tarvitsevat 
enemmän tilaa. Varausalueen ylitykseen tarvitaan tonttiyksikön ja alue-
rakentamisprojektin suostumus.

5
Varattava tontti suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan koko-
naisvastuuperiaatteella. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdol-
lisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli 
tonttia ei saada rakentamiskelpoiseksi varauksensaajan hankkeen to-
teuttamisen edellyttämässä aikataulussa tai tontin luovutusehdoista ei 
päästä sopimukseen.

6
Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan vara-
tun tontin ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edistämään 
tälle varatun tontin suunnittelua ja rakentamista. Kaupungilla on oikeus 
seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli 
on ilmeistä, ettei tontin rakentamista aloiteta varausajan lopussa ja 
hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvasta syystä.
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Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään 
kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaa-
ja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdolli-
sesti antamia ohjeita.

7
Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, 
ympäristön suojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia se-
kä muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita.

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä vel-
voitteitaan, tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yh-
tiön johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henki-
lö tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. ve-
rotus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kau-
pungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken 
varausajan.

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päät-
tymään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurs-
siin tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauk-
sensaajalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttami-
seksi.

8
Suunnittelussa on huomioitava lisäksi Jätkäsaaren alueelliset ehdot (lii-
te 2).

9
Suunnittelussa on huomioitava lisäksi kaupungin infrahankkeet, kuten 
esimerkiksi sillat ja rantarakenteet, jotka ovat reunaehtoina varausalu-
een suunnittelulle.

10
Varauksensaaja on tietoinen, että alue ei ole rakentamiskelpoinen. 
Kaupunki tekee alueen esirakentamisen erikseen päättämänsä aika-
taulun mukaisesti.

11
Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamat-
ta varausta.

Käsittely

26.02.2018 Ehdotuksen mukaan

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli Ilkka Aaltonen.
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23.01.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

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

maria.nelskyla(a)hel.fi
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§ 11
Varauksen jatkaminen Jätkäsaaresta liikunta- ja kylpylähotellihank-
keen suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, suunnitellut ton-
tit 20836/2 ja 3)

HEL 2017-010178 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto jatkoi Royal Areena Oy:lle (y-
tunnus 2855683-6) liikunta- ja kylpylähotellihankkeen suunnittelua var-
ten tehtyä varausta seuraavasti:

 Varausalue on liitteen 1 mukainen alue.
 Varaus on voimassa 31.12.2021 saakka.
 Varauksessa noudatetaan liitteen 2 mukaisia erityisiä ja yleisiä va-

rausehtoja.

Käsittely

Asian aikana kysymyksiin oli vastaamassa johtava tonttiasiamies Ilkka 
Aaltonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta. 

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

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

minna.maarttola(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausaluekartta
2 Erityiset ja yleiset varausehdot Royal
3 Jätkäsaaren alueelliset lisäehdot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
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täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hakemus

Hakija on pyytänyt suunniteltujen tonttien 20836/2 ja 20836/3 varauk-
sen jatkamista jatkosuunnittelua varten.

Varauspäätös

Elinkeinojaosto on 27.11.2017, 17 § varata alueen Royal Areena Oy:lle 
31.12.2019 saakka. 

Hanke ja sen edistyminen

Royal Center on yksityisrahoitteinen kiinteistökokonaisuushanke, johon 
kuuluvat mailapelitorni, monitoimiareena, kylpylähotelli sekä pysäköinti-
talo. Hankkeen kokonaislaajuus tulee olemaan noin 69 000 k-m² ja ra-
kennusinvestointi noin 190 miljoonaa euroa. Kokonaisuus rakentuisi 
kolmessa vaiheessa Jätkäsaareen

Royal Centerin suunnittelu on edistynyt ja käyttäjä -ja investorineuvot-
telut ovat käynnistyneet. Neuvottelut tontin tulevista toteutusrajoista 
kaupungin ja hankkeen välillä ovat pitkällä. Varausalueelle rakennetta-
va Helsingin satamaa ja Royal Centeriä palvelevan pysäköintilaitoksen 
paalutustyöt ovat alkaneet ja rakentaminen toteutetaan poikkeamispää-
töksellä ennen asemakaavan vahvistumista johtuen aluerakentamisen 
vaiheistuksesta ja sataman pysäköintialueiden supistumisesta.

Hanke toteutetaan markkinaehtoisesti yksityisin varoin. Hankekuvaus 
on oheismateriaalissa.

Alueen asemakaavoitus

Ahdinaltaan asemakaavaa varten tehty aaltoiluselvitys on valmistunut 
ja sen johdosta asemakaavaan on merkitty muun muassa hiekkaranta 
sekä varaus aallonmurtajalle Atlantinkadun sillan länsipuolelle. Ranta-
rakenteiden suunnittelu on edistynyt ja aallonvaimennuksen edellyttä-
män hiekkarannan johdosta Ahdinaltaan pohjukan rantarakenteet voi-
daan korjata aiemmin suunniteltua kevyemmin.

Tavoitteena on, että asemakaava esitellään kaupunkiympäristölauta-
kunnalle vuoden 2020 vuoden aikana.
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Varauksen jatkaminen

Alueen varauksen jatkamista hakijalle on pidettävä tarkoituksenmukai-
sena. Alue on tarkoitus varata vuoden 2021 loppuun asti.

Tonttien myöhempi luovuttaminen

Alueelle kaavoitettava hotellitontti on tarkoitus luovuttaa hakijalle myö-
hemmin kaupunginhallituksen 1.4.2019, § 220 päättämien toimisto- ja 
hotellitonttien luovutusta koskevien linjausten mukaisesti vuokraamalla 
osto-oikeuksin tai myymällä ellei tontinluovutusta koskevien neuvottelu-
jen perusteella erityisestä perustellusta syystä toisin esitetä. Liikunta-
keskuksen tontti luovutetaan vuokraamalla.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 7 kohdan mukaan kaupunginhallituksen 
elinkeinojaosto päättää kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustont-
tien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

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

minna.maarttola(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausaluekartta
2 Erityiset ja yleiset varausehdot Royal
3 Jätkäsaaren alueelliset lisäehdot

Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 27.11.2017 § 17

HEL 2017-010178 T 10 01 01 00

Päätös

Elinkeinojaosto päätti varata alueen liikunta- ja kylpylähotellihankkeen 
suunnittelua varten Jätkäsaaresta seuraavin ehdoin:

1

Varauksensaaja on Royal Areena Oy (Y-tunnus 2855683-6) sekä sen 
perustamat yhtiöt.

2

Varaus on voimassa 31.12.2019 saakka.

3

Varausalue on liitekartan 1 mukainen ja se koostuu pääosin Helsingin 
kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) asemakaavaluonnoksen 
(3.6.2014) mukaisista Ahdinaltaan ympäristöön suunnitelluista kortte-
leista 20826 ja 20827. Alueen pinta-ala on yhteensä noin 20 000 m². 
Varausalueen kiinteistötunnus on 91-20-9909-100.

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan hank-
keen yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan, kaupunginkanslian 
aluerakentamisprojektin sekä tarvittaessa muiden kaupungin hallinto-
kuntien kanssa.

4

Varattava tontti suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan koko-
naisvastuuperiaatteella. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdol-
lisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli 
tonttia ei saada rakentamiskelpoiseksi varauksensaajan hankkeen to-
teuttamisen edellyttämässä aikataulussa tai tontin luovutusehdoista ei 
päästä sopimukseen.
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5

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan vara-
tun tontin ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edistämään 
tälle varatun tontin suunnittelua ja rakentamista. Kaupungilla on oikeus 
seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli 
on ilmeistä, ettei tontin rakentamista aloiteta varausajan lopussa ja 
hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvasta syystä. 

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään 
kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaa-
ja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdolli-
sesti antamia ohjeita. 

6

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, 
ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä 
muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita. 

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä vel-
voitteitaan tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön 
johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö 
tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. vero-
tus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kau-
pungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken 
varausajan.

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päät-
tymään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurs-
siin tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauk-
sensaajalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttami-
seksi.

7

Suunnittelussa on huomioitava lisäksi Jätkäsaaren alueelliset ehdot (lii-
te 2).

8

Suunnittelussa on huomioitava lisäksi kaupungin infrahankkeet, kuten 
esimerkiksi sillat ja rantarakenteet, jotka ovat reunaehtoina varausalu-
een suunnittelulle.

9
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Varauksensaaja on tietoinen, että alue ei ole rakentamiskelpoinen. 
Kaupunki tekee alueen esirakentamisen erikseen päättämänsä aika-
taulun mukaisesti.

10

Pysäköintilaitoksen suunnittelussa on selvitettävä mahdollinen yhteis-
työ Helsingin Sataman kanssa pysäköintilaitoksien yhteiskäytön mah-
dollistamiseksi.

11

Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamat-
ta varausta.

Käsittely

27.11.2017 Ehdotuksen mukaan

Elinkeinojaosto päätti käsitellä kolmannen esityksen kokouksen toisena 
asiana.

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli Ilkka Aaltonen. Asiantuntija ei ol-
lut läsnä päätöksenteon aikana. 

13.11.2017 Pöydälle

26.09.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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§ 12
Varauksen jatkaminen toimitilatontin suunnittelua varten (Pasila, 
Ilmalanrinne, tontti 17056/6)

HEL 2015-006826 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto jatkoi Rakennusosakeyhtiö Harte-
lalle (Y-tunnus 0196430-3) toimistohankkeen suunnittelua koskevaa 
varausta seuraavasti:

 Varausalue on liitteen 1 mukainen kaavatontti 17056/6 (KTY, pinta-
ala 2 142 m², rakennusoikeus 10 000 k-m², osoite Ilmalanrinne 3)

 Varaus on voimassa 31.12.2021 saakka
 Varauksessa noudatetaan liitteen 2 mukaisia erityisiä ja yleisiä va-

rausehtoja.

Käsittely

Asian aikana kysymyksiin oli vastaamassa johtava tonttiasiamies Ilkka 
Aaltonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta. 

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

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

minna.maarttola(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausaluekartta
2 Erityiset_ja_yleiset_varausehdot_Hartela

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hakemus

Rakennusosakeyhtiö Hartela (Hartela) on pyytänyt tontin varauksen 
jatkamista jatkosuunnittelua varten.

Aikaisemmat varaukset ja päätökset

Kaupunginhallitus on 7.9.2015, 841 § päättänyt varata tontin 17056/6 
Hartelalle 31.12.2016 saakka. Elinkeinojaosto on 8.4.2019, 11 § päät-
tänyt jatkaa varausta 31.12.2019 saakka.

Ilmalanrinteen asemakaava

Kaupunginvaltuusto on 16.11.2011, 225 § hyväksynyt Ilmalanrinteen 
asemakaavan muutoksen nro 11561, joka on saanut lainvoiman 
5.1.2012. Asemakaava mahdollistaa Ilmalan työpaikka-alueen kehittä-
misen paranevien joukkoliikenneyhteyksien myötä nykyistä selvästi 
kaupunkimaisemmaksi työpaikka- ja toimitila-alueeksi.

Toimitilatontin (KTY) 17056/6 rakennusoikeus on 10 000 k-m2. Asema-
kaava määräyksen mukaan tontin rakennuksiin saa sijoittaa julkisia 
palvelutiloja, liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teol-
lisuustiloja, mediakeskus-, opetus-, koulutus-, studio- ja näyttelytiloja, 
kahvila- ja ravintolatiloja sekä liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa palvele-
via tiloja.

Varauksen jatkaminen

Hartelan toteuttama Ilmalanrinteen toimitilarakennus viereiselle tontille 
17056/10 on valmistunut 7.12.2017. Seuraavat vaihe varattavaksi esi-
tettävälle tontille 17056/6 on aktiivisessa suunnittelussa ja markkinoin-
nissa.

Ilmalantorille sijoittuvan raitiovaunun kääntöpaikan on oltava valmis 
HKL:n edellyttämässä aikataulussa. Tori ja sen rakenteet tulee tarvit-
taessa kaupungin ja mahdollisen torin alaisen pysäköintilaitoshankkeen 
toteutettavaksi.

Alueen varauksen jatkamista hakijalle on pidettävä tarkoituksenmukai-
sena.

Tontin myöhempi luovuttaminen
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Varattavaksi esitettävä tontti on tarkoitus luovuttaa myöhemmin va-
rauksensaajalle kaupunginhallituksen 1.4.2019, 220 § päättämien yri-
tystonttien luovutusta koskevien linjausten mukaisesti vuokraamalla os-
to-oikeuksin tai myymällä ellei tontinluovutusta koskevien neuvottelujen 
perusteella erityisestä perustellusta syystä toisin esitetä.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 7 kohdan mukaan kaupunginhallituksen 
elinkeinojaosto päättää kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustont-
tien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

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

minna.maarttola(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Varausaluekartta
2 Erityiset_ja_yleiset_varausehdot_Hartela

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 04.02.2020 § 62
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HEL 2015-006826 T 10 01 01 00

Ilmalanrinne 3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaos-
tolle Rakennusosakeyhtiö Hartelalle (Y-tunnus 0196430-3) toimisto-
hankkeen suunnittelua koskevan varauksen jatkamista seuraavasti:

 varausalue on edelleen liitteen 1 mukainen kaavatontti 17056/6 
(KTY, pinta-ala 2 142 m², rakennusoikeus 10 000 k-m², osoite Ilma-
lanrinne 3)

 varaus on voimassa 31.12.2021 saakka
 varauksessa noudatetaan liitteen 2 mukaisia erityisiä ja yleisiä va-

rausehtoja.

15.01.2019 Ehdotuksen mukaan

23.01.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

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

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 08.04.2019 § 11

HEL 2015-006826 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto jatkoi 17. kaupunginosan (Pasila) 
toimitilarakennusten tontin 17056/6 varausta Rakennusosakeyhtiö Har-
telalle (Y-tunnus 0196430-3) toimistohankkeen suunnittelua varten 
31.12.2019 saakka seuraavasti:

 varausalue on kaavatontti 17056/6 (KTY, pinta-ala 2 142 m², raken-
nusoikeus 10 000 k-m², osoite Ilmalanrinne 3)

 varaus on voimassa 31.12.2019 saakka
 varauksessa noudatetaan muutoin aikaisemmin päätettyjä varau-

sehtoja.

19.03.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2020 42 (64)
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Asia/7
23.03.2020

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

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
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 23.02.2017 § 92

HEL 2015-006826 T 10 01 01 00

Kiinteistökartta 75/675 496 ja 87/677 495; Televisiokatu ja Ilmalanrinne

Päätös

Kiinteistölautakunta päätti jatkaa Helsingin kaupungin 17. kaupungino-
san (Pasila) toimitilarakennusten tontin 17056/6 varausta Rakennuso-
sakeyhtiö Hartelalle (Y-tunnus 0196430-3) toimistohankkeen suunnitte-
lua varten 31.12.2017 saakka muutetuin ehdoin:

1

Ilmalantori ei sisälly enää varausalueeseen.

2

Muuten noudatetaan entisiä ehtoja.

(L1117-53)

26.11.2015 Ehdotuksen mukaan

20.08.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Jukka Helenius, vs. kiinteistölakimies, puhelin: 09  310 74013

jukka.helenius(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 841

HEL 2015-006826 T 10 01 01 00

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti varata 17. kaupunginosan (Pasila) toimitilara-
kennusten korttelista nro 17056 suunnitellun tontin nro 6 (10 000 k-m²) 
ja Ilmalantorin tason +40.3 alapuolisen alueen sekä Ilmalantorille mer-
kityn liikerakennuksen rakennusalan (kl, 600 m²), jotka sijoittuvat kiin-
teistölle 091-436-0003-0012, Rakennusosakeyhtiö Hartelalle toimisto-
hankkeen suunnittelua varten 31.12.2016 saakka ja muutoin seuraavin 
ehdoin:

1

Tontille 17056/6 rakennettavan toimistotalo ja Ilmalantori ja sen maana-
lainen tila on suunniteltava yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, 
kiinteistöviraston ja rakennusviraston kanssa.

2

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan kus-
tannuksellaan tontille 17056/6 rakennettavaan rakennukseen asema-
kaavassa yleistä jalankulkua ja pyöräilyä varten osoitetut alueet ja ra-
kennusalan osat (jk1, jk2 ja jk3). Suunnitelmat on laadittava yhteistyös-
sä kaupungin rakennusviraston kanssa.

3

Varauksensaaja tulee tontin 17056/6 rakennettavan rakennuksen 
suunnittelussa ja toteutuksessa ottaa huomioon kaavamuutoksen mu-
kainen Hakamäentien yli Pohjois-Pasilaan johtava silta (y) ja Ilmalantori 
sekä sen maanalaiset tilat ja noudatettava kaupungin rakennusviraston 
ja liikennelaitoksen niiden osalta antamia ohjeita.

4

Asemakaavan nro 11561 mukaan tonttien 17056/1-8 autopaikat on si-
joitettava kellarikerroksiin ja maan tai pihakannen alle tonteille 17056/2-
8, tarvittaessa yhteisjärjestelyinä. Ilmalantorin alle saa sijoittaa liikunta- 
ja pysäköintitiloja. Tonttien pysäköintitilojen ajoliuskat saa sijoittaa ton-
teille 17056/1, 3, 4, 6, 7 ja 8.

5

Varauksensaaja on velvollinen sopimaan asemakaavan nro 11561 mu-
kaisen rakentamisen edellyttämistä yleistä jalankulkua ja pyöräilyä, Il-
malansiltaa, Ilmalantoria sekä sen maanalaista tilaa ja autopaikkoja 
koskevista rasitteista korttelin 17056 muiden tonttien ja viereisten kiin-
teistöjen omistajien tai haltijoiden kanssa.

6
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Varauksensaajalle tullaan esittämään varausta myös viereisille tonteille 
17056/7-8, mikäli varauksensaaja allekirjoittaa tontin 17056/6 pitkäai-
kaisen maanvuokrasopimuksen 31.12.2016 mennessä.

7

Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista vahin-
goista eikä kustannuksista, jos tonttien luovutusta ei saada aikaan.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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§ 13
Alueen varaaminen kelluvan hotellihankeen toteutusedellytysten 
jatkosuunnittelua varten (Länsisatama, Salmisaari)

HEL 2019-013540 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto varasi alueen Salmisaaresta Kel-
luva Kehitysyhtiö Flotel Oy:lle (y-tunnus 3010152-3) kelluvan hotelli-
hankkeen toteutusedellytysten jatkosuunnittelua varten seuraavasti:

 Varausalue on liitekartan 1 mukainen noin 45 000 m² suuruinen 
alue.

 Varaus on voimassa 31.12.2021 saakka.
 Varauksessa noudatetaan liitteen 2 mukaisia erityisiä ja yleisiä va-

rausehtoja.

Käsittely

Asian aikana kysymyksiin oli vastaamassa johtava tonttiasiamies Ilkka 
Aaltonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta. 

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

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

minna.maarttola(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310  36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kartta varausalueesta
2 Erityiset  ja yleiset varausehdot Flotel

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hakemus ja suunniteltava hanke

Kelluva Kehitysyhtiö Flotel Oy:n (Flotel) tavoitteena on kehittää, suunni-
tella ja valmistella hankealueelle kelluva hotellikokonaisuus palvele-
maan turisteja, liikematkailijoita ja kuluttaja-asiakkaita sekä suunnitella 
toiminnat tukemaan alueen liiketoiminnan ja satama-alueen kehittymis-
tä. Lisäksi on tarkoitus suunnitella meripaviljonki sisältäen hotelliasiak-
kaita palvelevat kongressi-, kokous-, saunatilat ja pienet spa-altaat. 

Maa-alueelle sijoittuisi kahvila-ravintola, jossa toimisi myös venesata-
maa palvelevia toimintoja sekä hotellin vastaanotto.

Alueen ympärille suunnitellaan kelluva aallonvaimenninta, joka suojaa 
hankealuetta aalloilta. Aallonvaimentimen käyttöä myös kevyenliiken-
teenväylänä tutkitaan. Aallonvaimentimen kustannusarvio on noin kol-
me miljoonaa euroa.

Olemassa oleva vierasvenesatama sijoitettaisiin tulevan kelluvan koko-
naisuuden yhteyteen toimivalla tavalla lähemmäs Länsiväylän siltaa. 
Sataman siirron kustannusarvio on noin miljoona euroa. 

Varausehtojen mukaan varauksensaaja vastaa kustannuksellaan aal-
lonvaimentimien rakentamisesta ja pienvenesataman siirrosta sekä 
kunnallistekniikan rakentamisesta. Alueen rakentamiskelpoiseksi saat-
tamisen kustannuksien jakamisesta kaupungin ja varauksensaajan 
kesken neuvotellaan varausaikana.

Flotel on vuonna 2019 perustettu kelluvien hankkeiden kehitysyhtiö. 
Flotel toimii hankkeessa hankekehittäjänä ja Bluet Oy kelluvan raken-
tamisen erikoisasiantuntijana, joka vastaa myös hankkeen konsepti- ja 
teknisestä suunnittelusta sekä toteutuksen organisoinnista. Suunnittelu 
toteutetaan yhdessä JKMM Arkkitehdit Oy:n kanssa.

Arvioitu investointi alueelle on noin 30 miljoonaa euroa. Hakemus on 
oheismateriaalissa.

Asemakaavatiedot

Alueella on vuonna 2005 voimaan tullut asemakaava nro 11140. Alue 
on asemakaavan mukaan pääosin vesi- ja venesatama-aluetta. Osa 
vesialueesta on kaavoittamatonta. Hanke vaatii asemakaavamuutok-
sen.
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Alueen varaaminen

Hanke on Helsingin merellisen strategian mukainen. Toiminta ja hanke 
soveltuvat hyvin kyseiselle alueelle. Hotellioperaattoreiden valinnassa 
etusijalla ovat uudet operaattorit ja nykyistä hotellitarjontaa täydentävät 
ketjut. Varaus olisi voimassa 31.12.2021 asti.

Varausehdot

Erityiset varausehdot on laadittu yhteistyössä kaupunkiympäristön toi-
mialan asemakaavapalvelun ja kaupunginkanslian aluerakentamispro-
jektin kanssa. Yleiset varausehdot sisältävät kaupungin varauksissa ta-
vanomaisesti käytettävät ehdot.

Varausehdot ovat liitteenä 1.

Tontin myöhempi luovuttaminen

Varattavaksi esitettävä alue on asemakaavamuutoksen jälkeen tarkoi-
tus luovuttaa varauksensaajalle vuokraamalla.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 7 kohdan mukaan kaupunginhallituksen 
elinkeinojaosto päättää kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustont-
tien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

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

minna.maarttola(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310  36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kartta varausalueesta
2 Erityiset  ja yleiset varausehdot Flotel

Oheismateriaali

1 Suunnitteluvaraushakemus Flotel

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
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§ 14
Hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla

HEL 2019-009964 T 02 05 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myönsi Haaga-Helia ammattikor-
keakoulu Oy:lle innovaatiorahastosta rahoitusta yhteensä 90 000 euroa 
käytettäväksi vuonna 2020 ja sitoi 90 000 euroa käytettäväksi vuonna 
2021 ja 90 000 euroa käytettäväksi vuonna 2022 hankkeen ”3AMK Ent-
repreneurship Society Alliance” toteuttamiseen. 

Rahoitus myönnettiin ehdollisena edellyttäen, että hankkeen esittämä 
kokonaisrahoitus kunkin vuoden osalta toteutuu.

Lisäksi kaupunginhallituksen elinkeinojaosto siirsi käynnissä olevan 
Phoenix Ry:n Match Made in Startup Refugees -kehittämishankkeen 
vuonna 2019 käyttämättä jäänyttä määrärahaa yhteensä enintään 31 
700 euroa käytettäväksi vuonna 2020.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi

Liitteet

1 perustelumuistio 23.3.2020
2 3AMK Entrepreneurship Society Alliance -rahoitushakemus
3 Startup Refugees väliraportti

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Tiivistelmä

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston 24.2.2020 kokouksessa on kä-
sittelyssä yksi uusi innovaatiorahastolle osoitettu rahoitushakemus, jol-
le esitetään rahoitusta. Hanke täyttää innovaatiorahaston kriteerit. Li-
säksi yhdelle käynnissä olevalle hankkeelle esitetään jatkoaikaa ja 
vuodelta 2019 käyttämättä jääneen määrärahan siirtoa vuodelle 2020. 
Innovaatiorahaston arvioinnin tulokset ovat perustelumuistiossa, liite 1.

Esittelijän perustelut

Innovaatiorahastolle saapunut rahoitushakemus, väliraportti ja esitetty rahoitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto käsittelee innovaatiorahaston 
hankehakemuksia lähtökohtaisesti neljä kertaa vuodessa. Helmikuun 
päätöskokouksen käsittelyyn innovaatiorahastolle saapui kaksi uutta 
hankehakemusta, joista yksi hylättiin puutteellisena. Rahoitusta vuodel-
le 2020 esitetään yhdelle hankkeelle, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
Oy:n hanke ”3AMK Entrepreneurship Society Alliance”. Hankkeelle esi-
tetään myös sidottavaksi rahoitusta vuosille 2021 ja 2022, jotta hank-
keen tavoitteet ja pitkäjänteinen kehittäminen toteutuisivat. Kaupungin-
hallituksen elinkeinojaosto tekee sidotun rahoituksen käytöstä päätök-
set hankkeen väliraporttien perusteella.

Innovaatiorahastoon on myös tullut väliraportti vuonna 2019 käynniste-
tystä Phoenix Ry:n Match Made in Startup Refugees -
kehittämishankkeesta. Phoenix ry hakee hankkeelle käyttämättä jää-
neen määrärahan siirtoa ja jatkoaikaa vuodelle 2020.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n hanke ”3AMK Entrepreneurship Society Al-
liance”

Entrepreneurship society (ES) tarkoittaa opiskelijavetoista yrittäjyysjär-
jestöä, joka edistää yrittäjyyskulttuuria ja tukee yrittäjiksi haluavia opis-
kelijoita. 3AMK Entrepreneurship Society Alliance -hanke tuo yhteen 
ES-toiminnan pääkaupunkiseudun kolmessa suurimmassa ammatti-
korkeakoulussa, Haaga-Heliassa, Laureassa ja Metropoliassa. Yhteis-
työn avulla LaureaES, Xes Helsinki sekä MetES voivat tavoittaa yh-
teensä 35 000 opiskelijaa Helsingin seudulla. 

Yhteistyön tavoitteena on kasvattaa ES-toiminnan tavoittavuutta ja vai-
kuttavuutta kolmessa ammattikorkeakoulussa vahvistaen osaltaan alu-
een elinkeino- ja osaamisperustaa. Hankkeessa kolmen ammattikor-
keakoulun opiskelijavetoiset ES:t kehittävät ja tuottavat yhdessä nykyi-
siä ja uusia palvelu- ja tapahtumakonsepteja ja tuovat ne kaikkien ky-
seisten korkeakoulujen opiskelijoiden saataville. Toiminnan odotetaan 
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tuottavan lisää laadukkaita liikeideoita jatkojalostettavaksi ammattikor-
keakoulujen kiihdyttämöissä, kuten Turbiinissa tai StartUp Schoolissa. 

Hankkeella arvioidaan olevan hyvät edellytykset kasvattaa korkeakou-
lulähtöistä yrittäjyyskulttuuria ja tarjota tietoa, tapahtumia, verkostoja ja 
vertaistukea yrittäjiksi haluaville opiskelijoille. Hankkeeseen osallistu-
vista korkeakouluista Laurealla on ollut ES-toimintaa pisimpään, noin 
kymmenen vuotta. Metropoliassa ja Haaga-Heliassa toiminta on vasta 
alkamassa. Helsingin kaupungin elinkeino-osasto on toivonut, että alu-
een ammattikorkeakouluissa kehitettäisiin uusia toimintoja opiskelija-
lähtöisen yrittäjyyden edistämiseksi. 

3AMK Entrepreneurship Society Alliancea kehotetaan selvittämään yh-
teistyömahdollisuuksia myös seudun muiden korkeakoulujen ja yliopis-
tojen ES-toimijoiden kanssa.

Hakkeeseen osallistuvilla korkeakouluilla on kampuksia Helsingissä, 
Espoossa ja Vantaalla ja kaikki kyseiset kaupungit osallistuvat hank-
keen rahoitukseen. Helsingin rahoitusosuus on hankkeessa noin 36 % 
ja Espoon ja Vantaan osuudet ovat 12 % per kaupunki. Helsingin suu-
rempi rahoitusosuus perustellaan sillä, että noin 60 % kohderyhmän 35 
000 opiskelijoista opiskelee Helsingissä sijaitsevilla kampuksilla ja suu-
rin osa hankkeen toiminnasta tapahtuu Helsingissä.

Hakemuksen mukaan kaikkien muiden rahoittajien rahoitukset eivät ole 
vielä varmistuneet. Rahoituspäätös esitetään siksi ehdollisena ja rahoi-
tus edellyttää, että hankkeen esittämä kokonaisrahoitus kunkin vuoden 
osalta toteutuu. Hankkeen useamman vuoden rahoittaminen on perus-
teltua, sillä toimintaa on kehitettävä pitkäjänteisesti.

Haaga-Helia Oy:n saama tuki ei ole valtion tukea, koska kyseessä on 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta ja korkeakoulun tutki-
mus- ja kehittämistoiminta ei ole toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Phoenix Ry:n Match Made in Startup Refugees -kehittämishanke

Elinkeinojaosto myönsi hankkeelle rahoitusta 10.12.2018 §57 ja se 
käynnistyi ajallaan. Suurin osa tavoitteista on jo saavutettu. Hankkees-
sa on suunnitelman mukaisesti järjestetty osaamiskartoituksia, kerätty 
pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden osaamisprofiileita, ohjattu profiilin 
täyttäneitä yrittäjyysohjelmaan ja yhdistetty heitä työnantajien kanssa. 
Sen sijaan Match Made in Startup Refugees
-hankkeen tekninen kehitystyö on ollut odotettua hitaampaa koska jär-
jestelmän testaus ja tietoturvan hiominen vaativat ennakoitua enem-
män aikaa. Tekninen työ on saatu tehtyä suunniteltua pienemmällä ra-
halla ja rahoitus suunnataan järjestelmän testaamiseen ja palvelumuo-
toiluun kevään 2020 aikana. Hankkeen lopputuloksena tekninen toteu-
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tus tulee olemaan pitkälti alun perin suunnitellun tason mukainen. Vuo-
delta 2019 käyttämättä jääneen määrärahan siirto vuodelle 2020 on pe-
rusteltua, jotta hanke saavuttaisi tavoitteitaan täysimääräisesti.

Phoenix Ry:n saama tuki ei ole valtion tukea, koska yhdistys ei harjoita 
taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Innovaatiorahaston säännöt ja käytön periaatteet

Kaupunginvaltuusto on 17.5.2017, § 240 päättänyt innovaatiorahaston 
säännöistä, joiden mukaan rahaston varoja käytetään Helsingin elin-
keino- ja osaamisperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien 
rahoitukseen yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa. 
Rahoitusta voidaan myöntää joko kaupungin yksin tai yhteistyössä 
muiden osapuolien kanssa toteuttamiin hankkeisiin.

Sääntöjen mukaisesti rahaston hallinnosta vastaa kaupunginhallitus ja 
rahastoa hoitaa kaupunginkanslia. Rahasto toimii itsenäisenä taseyk-
sikkönä, ja sen tilinpäätös yhdistellään kaupungin tilinpäätökseen. Ra-
hastoa kartutetaan siirtämällä rahastoon vuosittain tilinpäätöksen yh-
teydessä rahaston tilikauden tulos sekä kaupunginvaltuuston erikseen 
päättämät varat.

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 6 kohdan mukaan kaupunginhallituksen 
elinkeinojaosto päättää innovaatiorahaston käytöstä. Jaosto päätti 
25.9.2017, § 6 innovaatiorahaston käytön periaatteista ja jatkuvan ra-
hoitushaun avaamisesta. 

Innovaatiorahaston käytön periaatteiden mukaisesti rahastosta voidaan 
myöntää hankkeille kokonaisrahoitusta tai rahoitusta ulkopuolisen ra-
hoituksen vastinrahaksi rahaston tarkoituksen mukaisiin projekteihin ja 
investointihankkeisiin. Rahaston käytön periaatteiden mukaan varoja 
voidaan myöntää enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan, mutta niitä voi-
daan sitoa useammalle vuodelle. 

Rahoitusta hakevilla kaupunkiorganisaation ulkopuolisilla toimijoilla tu-
lee olla yhteistyökumppani Helsingin kaupungin toimialoilta tai keskus-
hallinnosta. Innovaatiorahaston rahoittaman hankkeen ohjausryhmässä 
tulee olla vähintään yksi Helsingin kaupungin edustaja.

Hakemuksen arviointi

Kaupunginkanslian ja toimialojen edustajista koostuva innovaatiorahas-
ton ohjausryhmä ja kaupunginkanslian edustajista koostuva valmistelu-
sihteeristö ovat arvioineet hakemusta. Arvioinnissa on kuultu myös 
hankkeen aiheeseen liittyviä kaupungin asiantuntijoita. Yhteenveto 
haetusta ja myönnettäväksi esitetystä rahoituksesta, hakemuksen mu-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2020 53 (64)
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Asia/9
23.03.2020

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

kainen kuvaus hankkeesta sekä arvioinnin tulos ovat perustelumuis-
tiossa, liite 1. 

Hankearvioinnissa on rahaston sääntöjen ja käytön periaatteiden mu-
kaisesti kiinnitetty erityistä huomiota hankkeen potentiaaliin luoda tule-
vaisuuden elinkeino- ja osaamisperustaa sekä siihen, miten hanke 
edistää Helsingin yritysekosysteemien kehittymistä, kokeilualustojen 
luomista, innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä. Hankkeen toteutettavuus 
(hankesuunnitelman selkeys, kokonaisrahoituksen ja budjetin perustel-
tavuus, relevanttien yhteistyötahojen mukanaolo) ja hankkeen tuoma 
hyöty suhteessa haettuun rahoitukseen on myös otettu huomioon. Li-
säksi hankkeen tuomat hyödyt kaupungin asukkaiden ja asiakkaiden 
palvelujen kehittämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä on huomioitu. 

Toimeenpano ja rahoitetun hankkeen seuranta

Yli 12 kuukautta kestävistä hankkeista toimitetaan väliraportit kerran 
vuodessa. Raportoinnin perusteella kaupunginhallituksen elinkeino-
jaosto päättää jatkorahoituksesta ja määrärahojen käyttötarkoituksen 
muutoksista. Hankkeen päätyttyä toteuttajan on toimitettava loppura-
portti ja taloudellinen loppuselvitys kuuden kuukauden sisällä loppura-
portointilomakkeella. 

Jos hanke ei ole käynnistynyt kuuden kuukauden kuluessa rahoitus-
päätöksestä, päätös raukeaa ja mahdolliset innovaatiorahastosta mak-
setut rahat on palautettava. Hankerahoituksen palauttamista vaaditaan 
tapauksissa, joissa hakija ei ole toteuttanut rahoituspäätöksen mukais-
ta hankesuunnitelmaa tai noudattanut rahoituspäätöksen ehtoja tai in-
novaatiorahaston ohjeita. Hankkeella tulee olla oma erillinen kirjanpito.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi

Liitteet

1 perustelumuistio 23.3.2020
2 3AMK Entrepreneurship Society Alliance -rahoitushakemus
3 Startup Refugees väliraportti

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
Liite 1

Tiedoksi

Ohjausryhmä
Taloushallintopalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 09.12.2019 § 49

HEL 2019-009964 T 02 05 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myönsi innovaatiorahastosta ra-
hoitusta yhteensä 776 000 euroa käytettäväksi vuonna 2020 ja sitoi yh-
teensä 4 738 000 euroa käytettäväksi vuosina 2021–2025 seuraavasti:

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto ei myöntänyt rahoitusta Forum 
Virium Helsinki Oy:n hankkeelle ”Viisaan liikkumisen testikortteli”.

Käsittely

09.12.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kysymyksiin oli vastaamassa erityissuunnittelija Ida 
Björkbacka. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
vs. elinkeinojohtaja
Ilkka Haahtela
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Lisätiedot
Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi
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§ 15
Työllisyyskokeilun valmistelun tilannekatsaus

HEL 2020-003187 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi Helsingin työlli-
syyskokeiluvalmistelun tilannekatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli työvoima- ja maahanmuuttoasioiden pääl-
likkö Ilkka Haahtela.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Ilkka Haahtela, työvoima- ja maahanmuuttoasioiden päällikkö, puhelin: 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi
Johannes Hirvelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 82535

johannes.hirvela(a)hel.fi
Eetu Pernu, projektipäällikkö, puhelin: 310 36085

eetu.pernu(a)hel.fi

Liitteet

1 Lakiluonnos (26.2.2020)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki hakeutui työllisyyden kuntakokeiluun elinkeinojaoston päätök-
sellä (11.11.2019, 42 §). Työ- ja elinkeinoministeriö hyväksyi Helsingin 
kokeilualueeksi 5.12.2019. Helsingin kaupunginhallitus päätti 
(3.2.2020, 88 §) kaupungin osallistumisesta kokeiluun helmikuun alus-
sa 2020. Valmistelussa on helmikuun aikana siirrytty kokeilun reunaeh-
tojen muotoilusta ja edunvalvonnasta operatiiviseen valmisteluun niin 
valtakunnallisella ja alueellisella tasolla kuin Helsingin kaupungin sisäl-
lä. Tämänhetkisen tiedon mukaan noin 37 000 työnhakija-asiakkaan on 
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määrä siirtyä Uudenmaan TE-toimistosta Helsingin työllisyyskokeilun 
vastuulle 1.9.2020 alkaen. 

Hallituksen esitys työllisyyskokeilusta ja kokeilun käynnistyminen

Viimeisimmän aikataulun mukaan hallituksen on määrä antaa edus-
kunnalle esitys laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (jäljem-
pänä kokeilulaki) 26.3.2020. Helsingin työllisyyskokeilun toiminta käyn-
nistyy uuden aikataulun mukaisesti 1.9.2020 ja kokeilu kestää vuoden 
2022 loppuun saakka. Liitteenä 1 on työ- ja elinkeinoministeriön lain-
säädännön arviointineuvostolle 26.2.2020 toimittama lakiluonnos.

Lakiluonnosta on tarkennettu kevään aikana työllisyyskokeilun täyden-
tävän haun ja kokeilualueiden yrityspalveluiden osalta. Täydentävässä 
haussa nyt valittujen 20 kokeilualueen lisäksi myös uusien kuntien tai 
niiden yhteenliittymien on mahdollista hakeutua työllisyyskokeiluihin. 
Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää täydentävän haun sen jälkeen, 
kun kokeilua koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle. Mah-
dollisten uusien kokeilualueiden toiminta käynnistyisi 1.1.2021. Lakiesi-
tyksessä on myös huomioitu Helsingin esittämä vaatimus siitä, että ko-
keilualueet voivat yrityspalveluna ottaa vastaan työpaikkailmoituksia ja 
ehdottaa työnantajille sopivia työnhakijoita kokeilualueen asiakkaista.

Työllisyyskokeilujen valtakunnallinen valmistelu

Valtaosa työllisyyskokeilun valmistelusta tapahtuu paikallisesti, mutta 
asiakkuuksien siirtoon, tietojärjestelmiin, henkilöstön asemaan ja pe-
rehdyttämiseen sekä kokeilujen seurantaan liittyvät yleiset kysymykset 
ratkaistaan valtakunnallisesti. Näin varmistetaan työllisyyspalveluiden 
asiakkaiden ja henkilöstön yhdenvertaisuuden toteutuminen sekä ko-
keilujen yhdenmukainen seuranta. 

Työllisyyden kuntakokeilujen valtakunnallista koordinaatiota ja toi-
meenpanon tukea varten on perustettu kuntien työllisyyskokeilujen toi-
minnallisen valmistelun koordinaatioryhmä (KUTVA). Ryhmässä ovat 
edustettuina työ- ja elinkeinoministeriö, KEHA-keskus, ELY, TE-
toimisto, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, henkilöstöjär-
jestöt sekä kaikkia kokeilukuntia edustavat Helsinki ja Kuopio. 

Toiminnallisen valmistelun KUTVA-koordinaatioryhmän alaisuudessa 
toimii neljä valtakunnallista alaryhmää: 1) Henkilöstön perehdyttämisen 
ja osaamisen tuki 2) Palvelut ja prosessit 3) Teknologiat, järjestelmien 
käyttö ja toimitilat ja 4) Analytiikka ja seuranta. Lisäksi valtakunnallisen 
koordinaatioryhmän yhteydessä toimii työllisyyskokeilujen valtakunnal-
lista viestintää koordinoiva verkosto. Alaryhmissä on jäseniä vaihtele-
vasti eri kokeilukunnista ja alaryhmien jäseninä he edustavat kaikkia 
kokeilualueita. 
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Työllisyyskokeilujen alueellinen valmistelu pääkaupunkiseudulla

Uudenmaan ELY-keskuksen alueella on kolme työllisyyskokeilua (Es-
poon, Helsingin ja Vantaa-Keravan). Nämä kokeilut muodostavat yhtei-
sen työssäkäyntialueen, joka on työvoiman tarjonnan näkökulmasta 
valtakunnallisesti merkittävä. Suurten asiakasmääriensä vuoksi alueen 
kokeiluvalmistelun onnistuminen on kriittinen tekijä koko erillislainsää-
däntöhankkeen kannalta. Tästä syystä pääkaupunkiseudun kokeilualu-
eet ovat muodostaneet Uudenmaan TE-toimiston ja ELY-keskuksen 
kanssa johtoryhmän pääkaupunkiseudun kokeiluvalmistelun strategisia 
kysymyksiä varten. Ryhmässä ovat edustettuina Uudenmaan TE-
toimiston ja ELY-keskuksen sekä kokeilualueiden työllisyyspalveluiden 
johto. 

Kokeilun valmisteluvaiheessa pääkaupunkiseudun johtotyöryhmän ta-
voitteena on varmistaa, etteivät alueen työmarkkinat kokeilujen johdos-
ta tarpeettomasti pirstoudu alueen yritysten ja työnantajien näkökul-
masta. Lisäksi se linjaa työnhaun alkupalveluihin, työttömyysturvateh-
tävään sekä TE-henkilöstön siirtymiseen liittyvistä paikallisista kysy-
myksistä. Johtoryhmä myös huolehtii siitä, että alueen erityispiirteet 
(suuret asiakasvolyymit, monitoimijaisuus, vieraskielisten asiakkaiden 
suhteellisen korkea osuus työttömistä työnhakijoista) huomioidaan työl-
lisyyskokeilun valtakunnallisessa koordinaatiossa. Jälkimmäistä tavoi-
tetta tukee se, että Helsingin kaupunki ja Uudenmaan TE-toimisto ovat 
molemmat edustettuina kokeilujen valtakunnallisessa koordinaatioryh-
mässä. 

Pääkaupunkiseudun kokeiluvalmistelun yhteisistä kysymyksistä vas-
taavalle johtoryhmälle valmistelee asiat pääkaupunkiseudun yhteinen 
työryhmä, jonka jäseniä ovat Uudenmaan TE-toimiston kokeiluvalmis-
telusta vastaava projektipäällikkö sekä Espoon, Helsingin ja Vantaa-
Keravan operatiivisen kokeiluvalmistelun vastuuhenkilöt. 

Kokeilun käynnistämisvaiheen jälkeen pääkaupunkiseudun johtoryh-
män on tarkoitettu kehittyvän kokeilulain 22 §:ssä tarkoitetuksi yhteis-
työelimeksi, jonka tehtävänä on yhteen sovittaa ja seuraa kokeilulaissa 
tarkoitettujen tehtävien hoitamista sekä kaikkia alueen työllisyyden 
edistämisen sekä palveluiden järjestämisen kannalta merkityksellisiä 
asioita. Hallituksen esityksessä yhteistyöelimen tehtäväksi on annettu 
mm. yritys- ja työnantajapalvelujen toimintamallista sopiminen, alueen 
asiakasmäärien, resurssien käytön ja riittävyyden sekä asiakkaan oi-
keuksien toteutumisen seuranta sekä työllisyyttä edistävien ostopalve-
luhankintojen käsittely. 

Työllisyyskokeilun valmistelu Helsingissä
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Työllisyyskokeilun valmistelu on Helsingissä kaupunginkanslian elin-
keino-osaston työvoima- ja maahanmuuttoyksikön vastuulla. Yksikkö 
on varannut kokeiluvalmistelun välittömiin henkilöstö- ja järjestelykului-
hin budjetistaan yhteensä 882 000 euroa vuodelle 2020. Yksikköön 
rekrytoidaan parhaillaan työllisyyskokeilun valmistelun tueksi asiak-
kuuksista vastaavaa kehittämispäällikkö, viestintäpäällikkö, johtavaa 
HR-asiantuntija sekä erityissuunnittelija. Nämä avainhenkilöt vastaavat 
yksikön johdon sekä nykyisen henkilöstön kanssa kokeilun onnistu-
neesta toimeenpanosta. Sosiaali- ja terveys- sekä kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialoille nimetään omat projektipäälliköt varmistamaan työl-
lisyyspalveluiden onnistunut integraatio niiden rajapinnassa olevien so-
siaali- ja terveys- sekä koulutuspalveluiden kanssa.

Keskeisin osa Helsingin työllisyyskokeilun toiminnallista valmistelua 
muodostavat asiakasprosesseja suunnittelevat työryhmät, jotka koos-
tuvat kaupungin työvoima- ja maahanmuuttoyksikön, sosiaali- ja ter-
veystoimen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistyksen henkilös-
töstä sekä Uudenmaan TE-toimiston, ELY-keskuksen ja Kansaneläke-
laitoksen edustajista. Työryhmien työ käynnistyy maaliskuussa ja nii-
den tehtävänä on laatia ehdotukset nykyisten te-palveluiden sekä kau-
pungin palveluprosessien sovittamisesta yhteen. 

Kokeilun organisaatiorakenteen selvittäminen on parhaillaan valmiste-
lussa. Vaihtoehtoja on toistaiseksi tarkasteltu yleisellä tasolla huomioi-
den työllisyyskokeilun asema osana kaupunginkanslian ja elinkeino-
osaston kokonaisuutta. Vertailukohteina on hyödynnetty mm. muiden 
suurten kaupunkien tapoja järjestää työllisyyspalvelunsa. Asiakastyön 
tiimirakenteet ovat kuitenkin riippuvaisia kokeilun asiakasprosesseista, 
joita edellä mainitut poikkihallinnolliset työryhmät valmistelevat. Työlli-
syyskokeilun organisaatiorakenteen käsittely kuuluu työnantajan ja 
henkilöstön välisen yhteistoiminnan piiriin. Mahdollisista organisaatio-
malleista on kuitenkin jo tehtyjen selvitysten sekä kokeilun kiireisen ai-
kataulun perusteella suljettu pois kunnallinen liikelaitos. Kunnallisen lii-
kelaitoksen tarkoituksenmukaisuus työllisyyspalveluiden organisoimis-
tapana voi tulla uudelleen arvioitavaksi, mikäli työllisyydenhoidon jär-
jestämisvastuusta saadaan hallituskauden aikana pysyvä ratkaisu, jol-
loin työllisyyspalveluiden asema kaupungin organisaatiossa jälleen tu-
lee arvioitavaksi.

Hallinnon ja päätöksenteon näkökulmasta työllisyyskokeilu tarkoittaa 
kaupungille uusia toimivaltuuksia erityisesti julkisesta työvoima- ja yri-
tyspalvelusta annetun lain soveltajana. Tämä edellyttää kaupungin hal-
lintosäännön muutosta, jotta kaupunginhallitus tai sen elinkeinojaosto 
voi päätöksellään delegoida kokeilulain mukaisen toimivallan myö-
hemmin linjattavalle kokeiluorganisaatiolle. Asia on parhaillaan valmis-
telussa.
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Keskeiset kokeiluvalmistelussa hallittavat riskit

Työllisyyskokeilujen onnistumisen kannalta valtion riittävä tuki kokeilua-
lueille asiakkuuksien siirrossa sekä kokeilun toimivuuden varmistami-
sessa on olennaista. Helsingin kokeilun asiakasmäärä, 37 000, on niin 
suuri, että asiakkuuksien siirtäminen syksyllä yhdeltä järjestäjäorgani-
saatiolta ja vastuutyöntekijältä toiselle on suuritöinen ja aikaa vievä 
toimenpide. Helsinki on korostanut kokeilulakiesityksestä antamassaan 
lausunnossaan, että valtion on varattava tähän sekä asiakkuuksien 
vastaanottamiseen liittyviin tietojärjestelmä-, käyttöoikeus- ja tilakysy-
myksiin riittävä valmisteluresurssi. Helsingin kaupunki panostaa itse 
merkittävästi kokeilun valmisteluun tekemällä kohdentamalla kaupungin 
työllisyysmäärärahoja kokeilun toiminnalliseen valmisteluun.  

Toinen keskeinen kokeilujen onnistumistekijä liittyy siihen, missä mää-
rin pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan erityispiirteet huomioidaan lain-
säädännössä ja muissa valtakunnallisissa linjauksissa. Pääkaupunki-
seudun kokeilut muodostavat ylivoimaisesti suurimman keskittymän 
kaikkien työllisyyskokeilujen asiakkaista, jolloin kaikkien valtakunnalli-
sesti linjattujen ratkaisujen toimivuutta pitää arvioida erityisesti tämän 
alueen näkökulmasta. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun vieraskielisten 
työnhakijoiden muihin kokeilualueisiin verrattuna korkea osuus asia-
kaskunnasta pitää huomioida niin asiakasviestinnässä kuin monissa 
toiminnallisissa ratkaisuissa. 

Yritysten ja työnantajien tarvitseman työvoiman saatavuuden turvaami-
nen mahdollisimman sujuvasti on varmistettava pääkaupunkiseudulla 
siitäkin huolimatta, että alueelle syntyy kolmen itsenäisen työllisyysko-
keilun ja Uudenmaan TE-toimiston myötä neljä erillistä työvoimatoimi-
jaa. Tavoitteessa onnistuminen edellyttää, että pääkaupunkiseudun ko-
keilut onnistuvat Uudenmaan TE-toimiston kanssa rakentamaan yhtei-
sen ja tarjonnaltaan selkeälinjaisen yritys- ja työnantajapalveluiden ko-
konaisuuden.

Kokeilun tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että kaupunki ei tyydy 
TE-toimiston nykytoimintojen vastaanottamiseen sellaisinaan, vaan so-
vittaa ne asiakaslähtöisesti yhteen omien palveluidensa kanssa. Tämä 
mittava työ tehdään yhdessä kaupungin toimialojen, TE-toimiston ja 
muiden keskeisten kumppanien kanssa kevään aikana. Helsingin ko-
keilun asiakasprosessien ja palvelumallien rakentaminen on kuitenkin 
pystyttävä sovittamaan yhteen kokeilulain käsittelyaikataulun, Uuden-
maan TE-toimiston yhteistoimintamenettelyn sekä kokeilun organisoi-
tumista koskevaan kaupungin päätöksentekoon kanssa, jotta työlli-
syyskokeilun organisaatio, uudet tehtävänkuvat sekä noudatettavat 
palvelumallit ovat valmiit kesäkuussa 2020. 
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Lopuksi

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Ilkka Haahtela esittelee 
asiaa elinkeinojaoston kokouksessa.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen elinkeino-
jaosto päättää kaupungin työllisyydenhoidon periaatteista sekä seuraa 
niiden toteutumista.

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Ilkka Haahtela, työvoima- ja maahanmuuttoasioiden päällikkö, puhelin: 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi
Johannes Hirvelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 82535

johannes.hirvela(a)hel.fi
Eetu Pernu, projektipäällikkö, puhelin: 310 36085

eetu.pernu(a)hel.fi

Liitteet

1 Lakiluonnos (26.2.2020)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ja 15 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 14 §.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Ozan Yanar
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Anni Sinnemäki Jenni Pajunen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 24.04.2020.


