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§ 65
Kaupunginvaltuuston 18.1.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 18.1.2012 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista 
valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1, 2, 4 Ei toimenpiteitä.
  
3 Tiedoksi hallintokeskukselle ja taloushallintopalvelulle 
  
5-8 Kaupunginhallitus päätti kehottaa ko. virastoa 

toimittamaan osaltaan taloushallintopalvelulle 
luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat 
tiedot.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä 

mainituille.
  
 Tiedoksi yleisten töiden lautakunnalle, 

opetuslautakunnalle ja sen suomenkieliselle jaostolle, 
kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
ja rakennuslautakunnalle.

  
9 Tiedoksi hallintokeskukselle. 
  
10 Kaupunginhallitus päätti
  
 - kehottaa Helsingin Energiaa käynnistämään 

välittömästi Hanasaaren B-voimalaitoksen korvaavan 
Vuosaaren monipolttoainevoimalaitoksen suunnittelun 
ja valmistelemaan hankesuunnitelman 
(voimalaitostekniset ratkaisut, polttoaineratkaisut ja -
logistiikka, ympäristö- ja muu viranomaisluvitus sekä 
muut investointiin liittyvät yksityiskohdat) siinä 
aikataulussa, että kaupunginvaltuusto voi tehdä uutta 
voimalaitosta koskevan investointipäätöksen vuonna 
2015 niin, että voimalaitos on, niin haluttaessa, 
otettavissa tuotantokäyttöön 2020-luvun alkupuolella.
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 - kehottaa Helsingin Energiaa valmistelemaan 
kehitysohjelman päivittämisen niin, että 
kaupunginvaltuusto voi päättää siitä seuraavan kerran 
vuonna 2015.

  
 - kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa yhteistyössä 

Helsingin Energian ja kiinteistöviraston kanssa 
käynnistämään maankäytön suunnittelun 
Hanasaaressa ja Vuosaaressa lähtökohtana, että 
voimalaitostoiminta Hanasaaressa loppuu 
monipolttoainevoimalaitoksen valmistuttua ja että uusi 
monipolttoainevoimalaitos rakennetaan Vuosaareen. 

  
 Toivomusponnet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

16, 17 Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

11 Kaupunginhallitus päätti kehottaa 
taloushallintopalvelua huolehtimaan 
luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavien 
tietojen hankkimisesta.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä 

mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.
  
 Tiedoksi hallintokeskukselle ja 

taloushallintopalvelulle. 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

12 Kaupunginvaltuusto pöytäkirjanote Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja 
HSY:n vesihuollolle.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, 
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yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon 
johtokunnalle, liikennelaitos-liikelaitokselle ja 
rakennusvalvontavirastolle.

  
13, 14 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle. 
  
15 Kaupunginhallitus päätti varata 46. kaupunginosan 

(Pitäjänmäki) korttelin nro 46025 tontin nro 13 Peab 
Oy:lle yhtiön Suomen pääkonttorihankkeen 
suunnittelua varten 31.12.2012 saakka ja seuraavilla 
ehdoilla:

  
 1
  
 Toimistotalo on suunniteltava yhteistyössä 

kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston 
kanssa. 

  
 2
  
 Varausalueelle toteutettavan rakennuksen 

suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää 
erityistä huomiota energiatehokkuutta parantaviin 
ratkaisuihin. Rakennuksen tulee täyttää A-
energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset, ellei 
kiinteistölautakunta erittäin painavasta 
varauksensaajasta riippumattomasta syystä toisin 
päätä. Varauksensaaja on velvollinen viimeistään 
hakiessaan varausalueen pitkäaikaista vuokraamista 
esittämään kiinteistöviraston tonttiosastolle 
energiatodistuksesta annetun lain (487/2007) 
mukaisen varausalueelle rakennettavaa rakennusta 
koskevan energiatodistuksen ja 
rakennusvalvontaviraston lomakkeista löytyvällä 
(www.rakvv.hel.fi ) laskentatyökalulla laaditun 
energiaselvityksen tai muun rakennuksen 
energiatehokkuutta osoittavan kiinteistöviraston 
tonttiosaston hyväksymän selvityksen. Kaupungilla 
on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä varausalueen 
luovuttamisesta, mikäli varauksensaajan hanke ei 
täytä edellä mainittua vaatimusta eikä 
kiinteistölautakunta myönnä vaatimuksesta 
poikkeusta. 
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 3
  
 Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti 

aiheutuvasta vahingosta eikä kustannuksista, jos 
tontin luovutusta ei saada aikaan. 

  
 Samalla kaupunginhallitus päätti jatkaa Pohjois-

Haagassa Hämeenlinnanväylän laidassa sijaitsevan 
toimistokorttelin nro 29154 varausta Peab Oy:lle 
toimistotalohankkeen suunnittelua varten 
31.12.2013 saakka seuraavin ehdoin: 

  
 1
  
 Kortteliin tulevat toimistotalot on suunniteltava 

yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja 
kiinteistöviraston kanssa.

  
 2
  
 Varausalueelle toteutettavan rakennuksen 

suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää 
erityistä huomiota energiatehokkuutta parantaviin 
ratkaisuihin. Rakennuksen tulee täyttää A-
energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset, ellei 
kiinteistölautakunta erittäin painavasta 
varauksensaajasta riippumattomasta syystä toisin 
päätä. Varauksensaaja on velvollinen viimeistään 
hakiessaan varausalueen pitkäaikaista vuokraamista 
esittämään kiinteistöviraston tonttiosastolle 
energiatodistuksesta annetun lain (487/2007) 
mukaisen varausalueelle rakennettavaa rakennusta 
koskevan energiatodistuksen ja 
rakennusvalvontaviraston lomakkeista löytyvällä ( 
www.rakvv.hel.fi ) laskentatyökalulla laaditun 
energiaselvityksen tai muun rakennuksen 
energiatehokkuutta osoittavan kiinteistöviraston 
tonttiosaston hyväksymän selvityksen. Kaupungilla 
on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä varausalueen 
luovuttamisesta, mikäli varauksensaajan hanke ei 
täytä edellä mainittua vaatimusta eikä 
kiinteistölautakunta myönnä vaatimuksesta 
poikkeusta. 
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 3
  
 Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti 

aiheutuvasta vahingosta siinä tapauksessa, ettei 
alueelle saada voimaan varauksensaajan esittämää 
asemakaavan muutosta eikä tontin 
luovutussopimusta voida tehdä. 

  
 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.
  
18, 19 Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja 

kiinteistötointajohtavan apulaiskaupunginjohtajan 
valmisteltavaksi.

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

20 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 18.1.2012 
tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen 
mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1, 2, 4 Ei toimenpiteitä.
  
3 Tiedoksi hallintokeskukselle ja taloushallintopalvelulle 
  
5-8 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa ko. virastoa 

toimittamaan osaltaan taloushallintopalvelulle 
luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat 
tiedot.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä 

mainituille.
  
 Tiedoksi yleisten töiden lautakunnalle, 
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opetuslautakunnalle ja sen suomenkieliselle jaostolle, 
kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
ja rakennuslautakunnalle.

  
9 Tiedoksi hallintokeskukselle. 
  
10 Kaupunginhallitus päättänee
  
 - kehottaa Helsingin Energiaa käynnistämään 

välittömästi Hanasaaren B-voimalaitoksen korvaavan 
Vuosaaren monipolttoainevoimalaitoksen suunnittelun 
ja valmistelemaan hankesuunnitelman 
(voimalaitostekniset ratkaisut, polttoaineratkaisut ja -
logistiikka, ympäristö- ja muu viranomaisluvitus sekä 
muut investointiin liittyvät yksityiskohdat) siinä 
aikataulussa, että kaupunginvaltuusto voi tehdä uutta 
voimalaitosta koskevan investointipäätöksen vuonna 
2015 niin, että voimalaitos on, niin haluttaessa, 
otettavissa tuotantokäyttöön 2020-luvun alkupuolella.

  
 - kehottaa Helsingin Energiaa valmistelemaan 

kehitysohjelman päivittämisen niin, että 
kaupunginvaltuusto voi päättää siitä seuraavan kerran 
vuonna 2015.

  
 - kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa yhteistyössä 

Helsingin Energian ja kiinteistöviraston kanssa 
käynnistämään maankäytön suunnittelun 
Hanasaaressa ja Vuosaaressa lähtökohtana, että 
voimalaitostoiminta Hanasaaressa loppuu 
monipolttoainevoimalaitoksen valmistuttua ja että uusi 
monipolttoainevoimalaitos rakennetaan Vuosaareen. 

  
 Toivomusponnet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

16, 17 Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

11 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa 
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taloushallintopalvelua huolehtimaan 
luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavien 
tietojen hankkimisesta.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä 

mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.
  
 Tiedoksi hallintokeskukselle ja 

taloushallintopalvelulle. 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

12 Kaupunginvaltuusto pöytäkirjanote Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja 
HSY:n vesihuollolle.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, 
yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon 
johtokunnalle, liikennelaitos-liikelaitokselle ja 
rakennusvalvontavirastolle.

  
13, 14 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle. 
  
15 Kaupunginhallitus päättänee varata 46. 

kaupunginosan (Pitäjänmäki) korttelin nro 46025 
tontin nro 13 Peab Oy:lle yhtiön Suomen 
pääkonttorihankkeen suunnittelua varten 31.12.2012 
saakka ja seuraavilla ehdoilla:

  
 1
  
 Toimistotalo on suunniteltava yhteistyössä 

kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston 
kanssa. 

  
 2
  
 Varausalueelle toteutettavan rakennuksen 

suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää 
erityistä huomiota energiatehokkuutta parantaviin 
ratkaisuihin. Rakennuksen tulee täyttää A-
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energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset, ellei 
kiinteistölautakunta erittäin painavasta 
varauksensaajasta riippumattomasta syystä toisin 
päätä. Varauksensaaja on velvollinen viimeistään 
hakiessaan varausalueen pitkäaikaista vuokraamista 
esittämään kiinteistöviraston tonttiosastolle 
energiatodistuksesta annetun lain (487/2007) 
mukaisen varausalueelle rakennettavaa rakennusta 
koskevan energiatodistuksen ja 
rakennusvalvontaviraston lomakkeista löytyvällä 
(www.rakvv.hel.fi ) laskentatyökalulla laaditun 
energiaselvityksen tai muun rakennuksen 
energiatehokkuutta osoittavan kiinteistöviraston 
tonttiosaston hyväksymän selvityksen. Kaupungilla 
on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä varausalueen 
luovuttamisesta, mikäli varauksensaajan hanke ei 
täytä edellä mainittua vaatimusta eikä 
kiinteistölautakunta myönnä vaatimuksesta 
poikkeusta. 

  
 3
  
 Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti 

aiheutuvasta vahingosta eikä kustannuksista, jos 
tontin luovutusta ei saada aikaan. 

  
 Samalla kaupunginhallitus päättänee jatkaa Pohjois-

Haagassa Hämeenlinnanväylän laidassa sijaitsevan 
toimistokorttelin nro 29154 varausta Peab Oy:lle 
toimistotalohankkeen suunnittelua varten 
31.12.2013 saakka seuraavin ehdoin: 

  
 1
  
 Kortteliin tulevat toimistotalot on suunniteltava 

yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja 
kiinteistöviraston kanssa.

  
 2
  
 Varausalueelle toteutettavan rakennuksen 

suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää 
erityistä huomiota energiatehokkuutta parantaviin 
ratkaisuihin. Rakennuksen tulee täyttää A-
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energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset, ellei 
kiinteistölautakunta erittäin painavasta 
varauksensaajasta riippumattomasta syystä toisin 
päätä. Varauksensaaja on velvollinen viimeistään 
hakiessaan varausalueen pitkäaikaista vuokraamista 
esittämään kiinteistöviraston tonttiosastolle 
energiatodistuksesta annetun lain (487/2007) 
mukaisen varausalueelle rakennettavaa rakennusta 
koskevan energiatodistuksen ja 
rakennusvalvontaviraston lomakkeista löytyvällä ( 
www.rakvv.hel.fi ) laskentatyökalulla laaditun 
energiaselvityksen tai muun rakennuksen 
energiatehokkuutta osoittavan kiinteistöviraston 
tonttiosaston hyväksymän selvityksen. Kaupungilla 
on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä varausalueen 
luovuttamisesta, mikäli varauksensaajan hanke ei 
täytä edellä mainittua vaatimusta eikä 
kiinteistölautakunta myönnä vaatimuksesta 
poikkeusta. 

  
 3
  
 Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti 

aiheutuvasta vahingosta siinä tapauksessa, ettei 
alueelle saada voimaan varauksensaajan esittämää 
asemakaavan muutosta eikä tontin 
luovutussopimusta voida tehdä. 

  
 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.
  
18, 19 Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja 

kiinteistötointajohtavan apulaiskaupunginjohtajan 
valmisteltavaksi.

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

20 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen


