
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012
Kaupunginhallitus

26.11.2012

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

Kokousaika 26.11.2012 16:00 - 17:19

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rautava, Risto puheenjohtaja
Bryggare, Arto 1. varapuheenjohtaja

saapui 16:15, poistui 17:15, poissa: 
1311, 1312, 1321, 1333 ja 1335 §:t

Ylikahri, Ville 2. varapuheenjohtaja
Asko-Seljavaara, Sirpa
Hakola, Juha
Helistö, Kimmo
Kantola, Tarja
Moisio, Elina poissa: 1321, 1333 ja 1335 §:t
Ojala, Outi
Oker-Blom, Jan D poissa: 1321, 1333 ja 1335 §:t
Pajamäki, Osku poistui 16:58, poissa: 1325 - 1340 

§:t
Rauhamäki, Tatu poissa: 1321, 1333 ja 1335 §:t
Rissanen, Laura
Andersson, Annika varajäsen
Peltokorpi, Terhi varajäsen

Muut

Krohn, Minerva kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Hiltunen, Rakel kaupunginvaltuuston 2. 

varapuheenjohtaja
saapui 16:20, poissa: 1311 ja 1312 
§:t

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Penttilä, Hannu apulaiskaupunginjohtaja
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio rahoitusjohtaja
Ratasvuori, Eila hallintojohtaja
Tulensalo, Hannu henkilöstöjohtaja
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
Waronen, Eero viestintäpäällikkö
Peltonen, Antti vs. päätösvalmisteluyksikön 

päällikkö
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poistui 16:59, läsnä: 1314 - 1326 §:t
Hari, Olli kaupunginsihteeri
Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Vainio, Pirkko vs. kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri

saapui 16:00
Saarinen, Erja apulaiskaupunginsihteeri
Rämö, Suvi vs. apulaiskaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna vs. hallintosihteeri
Iivanainen, Antti hankejohtaja

asiantuntija
saapui 16:08, poistui 16:31, läsnä: 
osa 1313 §

Rotonen, Mikko ICT-projektipäällikkö
asiantuntija
saapui 16:08, poistui 16:31, läsnä: 
osa 1313 §

Ylisipola, Helena organisaatioasiantuntija
asiantuntija
saapui 16:08, poistui 16:31, läsnä: 
osa 1313 §
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§ Asia

1311 Kj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta

1312 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

1313 Stj/1 V Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyö

1314 Stj/2 V Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun hankintamenettely

1315 Kj/1 V Kaupungin takauksen myöntäminen Länsimetro Oy: n lainoille

1316 Kj/2 V Selvitys vuoden 2011 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista 
toimenpiteistä

1317 Kj/3 V Asuntotuotantorahaston kartuttaminen siirtämällä rahastoon 
asuntolainarahaston varat

1318 Kj/4 V Eräiden vuoden 2012 talousarviomäärärahojen ylittäminen

1319 Kj/5 V Luottamushenkilöiden palkkiosäännön muuttaminen

1320 Kaj/1 V Pakilan erityis- ja vesialueiden sekä Tuomarinkylän korttelin nro 
35075 ja puisto-, lähivirkistys- ym. alueiden (Tuomarinkylän kartanon 
alue) asemakaavan muuttaminen (nro 12072)

1321 Kaj/2 V Laajasalon tonttien 49018/1, 8 - 10 ja 12, korttelin 49028, tonttien 
49029/1, 3 ja 4 sekä kortteleiden 49033 ja 49034 ym. alueiden 
(Laajasalon keskus) asemakaavan muuttaminen (nro 11743)

1322 Kaj/3 V Mariankodin siirto apporttiomaisuutena Kiinteistö Oy Helsingin 
Palveluasunnoille (tontti 29187/2)

1323 Kaj/4 V Myllypuron vanhustenkeskuksen siirto apporttiomaisuutena 
Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille

1324 Sj/1 V Kirjastotoimen johtajan virkaan ottaminen

1325 Sj/2 V Suomenkielisen työväenopiston organisaation uudistaminen ja 
johtosäännön muuttaminen

1326 Kj/3 Määrärahan myöntäminen kaupungin taidemuseolle Tapio Wirkkalan 
puiston taideteoksen loppuunsaattamiseen

1327 Kj/4 Valtuutettu Pekka Saarnion toivomusponsi: Mahdollisuudet vaikuttaa 
rakentamisen laatuun ja rakennusalan markkinoihin perustamalla oma 
rakennustuotantoyksikkö
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1328 Kj/5 Valtuutettu Hanna-Kaisa Siimeksen toivomusponsi: Selvitys 
mahdollisuuksista laajentaa kaupungin liikelahjavalikoimaa 
hankkimalla nuorten muotoilijoiden ja taiteilijoiden teoksia liikelahjoiksi

1329 Kj/6 Kaupungin piirijaon tarkistaminen ja kaupunginosajaon muutokset

1330 Kj/7 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1331 Kj/8 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1332 Ryj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1333 Kaj/1 Kannanotto kahteen muistutukseen Laajasalon keskuksen (uusi 
kauppakeskus) asemakaava-asiassa (nro 11743)

1334 Kaj/2 Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi: Sinebrychoffin puiston tornin 
vuokraus helsinkiläisille järjestöille ym.

1335 Kaj/3 Maankäyttösopimukset Laajasalon Liikekeskus Oy:n ja Laajasalon 
Ostostori Oy:n kanssa (tontit 49018/6, 9, 10 ja 12)

1336 Kaj/4 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1337 Stj/1 Arviointitoiminnan johtajan viran perustaminen sosiaali- ja 
terveysvirastoon

1338 Stj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1339 Sj/1 Tietokeskuksen johtajan sijaisen määrääminen

1340 Sj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 1311
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rissasen (varalla Ojala) ja 
Kantolan (varalla Moisio) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rissasen (varalla Ojala) ja 
Bryggaren (varalla Moisio) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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§ 1312
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan 
panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan 
panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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§ 1313
V Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyö

Pöydälle 26.11.2012

HEL 2012-002284 T 02 08 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti käsitellä sosiaali- ja terveystointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan esityslistan 1. asian kokouksen 
ensimmäisenä asiana.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Ehdotus hankintayhteistyötä koskevaksi sopimukseksi_.pdf
2 Liite 2 Kaupunginhallituksen 19.3.2012 päättämä sopimus 

hankintayhteistyöstä.pdf
3 Liite 3 Perustelumuistio 30 8 2012
4 Liite 4 Hankkeen organisaatiomalli
5 Liite 5 Ryhmien tehtävät ja vastuut
6 Liite 6 Ryhmien jäsenet
7 Terveyslautakunnan päätös 14.2.2012

Otteet

Ote Otteen liitteet
Osapuolet Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä sopimuksen sosiaalihuollon, 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyöstä esityslistan liitteen 
1 mukaisesti.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee 1.1.2013 lukien oikeuttaa 
sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämään asiakas- ja 
potilastietojärjestelmäpalvelun hankinnasta ja muista 
hankintayhteistyössä tarvittavista toimenpiteistä.  

Tiivistelmä

Kaupunginhallitus hyväksyi 19.3.2012 (289 §) sopimuksen 
sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun 
hankintayhteistyöstä. Hyväksytyn sopimuksen osapuolet olivat 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Helsingin, Espoon, 
Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupunki sekä Kirkkonummen kunta. 
Kaupunginhallituksen hyväksymä sopimus on esityslistan liitteenä 2. 

Asiakas- ja potilastietojärjestelmähankkeen (=APOTTI-hankkeen) 
ohjausryhmä on 29.5.2012 kokouksessaan yksimielisesti päättänyt 
esittää hankintarenkaan nykyisten osapuolien päätettäväksi 
hankintarenkaan laajentamista KL-Kuntahankinnat Oy:llä, jonka kanssa 
asiasta on neuvoteltu huhti- toukokuun 2012 aikana. 

Nyt hyväksyttäväksi esitettävässä sopimuksessa KL-Kuntahankinnat 
Oy on uutena sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä aiempien 
sopimusosapuolien ja hankintayksiköiden lisäksi. KL-Kuntahankinnat 
Oy:n tehtävänä hankinnassa on toimia yhteishankintayksikkönä ja 
kilpailuttaa hankinta puitejärjestelynä niitä HUS-alueen kuntia varten, 
jotka eivät ole sopimuksen osapuolia. Näin KL-kuntahankinnat Oy:n 
mukaantulon tarkoituksena on mahdollistaa hankintarenkaan 
ulkopuolisten HUS-alueen kuntien myöhempi mukaantulo yhteiseen 
järjestelmään ilman uudelleen kilpailutusta. Sopimukseen esitettävät 
muutokset johtuvat KL-Kuntahankinnat Oy:n mukaan tulosta, eikä 
sopimukseen tämän lisäksi tehdä muita kuin vähäisiä 
sanamuototarkistuksia. Lisäksi ohjausryhmän ja kehittämisryhmän 
kokoonpanoa on laajennettu.

Esittelijä

Taustaa
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Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun 
hankintayhteistyöstä solmittavalla sopimuksella on tarkoitus aloittaa 
tietojärjestelmien uudistaminen. Hankintayhteistyön on arvioitu 
ajoittuvan vuoden 2014 alkupuolelle asti. Uuden järjestelmäpalvelun 
arvioidaan olevan tuotantokäytössä viimeistään vuonna 2017. 
Hankinnan tavoitteena on hoito- ja hoivakokonaisuuksien parempi 
hallinta, palvelujen tuottavuuden parantaminen, parempi laatu sekä 
toimintatapojen ja terveydenhuollon prosessien uudistaminen. 
Tavoitteena on ajanmukainen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
erikoissairaanhoidon yhteinen järjestelmäpalvelu, joka mahdollistaa 
monipuolisen toiminnan tukemisen, helpon laajennettavuuden ja 
sellaiset avoimet rajapinnat, joiden avulla liitytään sujuvasti muihin 
käytössä oleviin ja käyttöön tuleviin tietojärjestelmiin. 

Yhteistyön ja sopimuksen keskeinen sisältö

Esityslistan liitteenä kokonaisuudessaan olevan sopimuksen 
tarkoituksena on sopia sosiaalihuollon, perusterveyden-huollon ja 
erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun 
hankintayhteistyöstä. Yhteistyötä on kuvattu 30.8.2012 päivitetyssä 
perustelumuistiossa, joka on esityslistan liitteenä 3. 

Sopimuksen mukaan hanke organisoidaan mukana olevien 
hankintayksiköiden (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, 
Kirkkonummi, HUS ja KL-Kuntahankinnat Oy) hankintarenkaana. 
Hankintarenkaan kukin jäsen toimii omana hankintayksikkönä. 
Hankintayksiköt tekevät kukin toimivaltaisella tasollaan päätökset ja 
esityslistan liitteen mukaiset sopimuksen hankintarenkaaseen 
osallistumisesta. Samoin ne tekevät aikanaan toimivaltaisella tasolla 
hankintapäätökset.   

KL-Kuntahankinnat Oy:n tehtävänä hankinnassa on toimia julkisista 
hankinnoista annetun lain (348/2007; hankintalaki) 11 §:n mukaisena 
yhteishankintayksikkönä ja kilpailuttaa hankinta hankintalain 31 §:n 
mukaisena puitejärjestelynä niitä HUS-alueen kuntia varten, jotka eivät 
ole tämän sopimuksen osapuolia. KL-Kuntahankinnat Oy kilpailuttaa 
hankinnan seuraavia HUS-alueen kuntia varten: Askola, Hanko, 
Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karjalohja, Karkkila, Lapinjärvi, Lohja, 
Loviisa, Mäntsälä, Nummi-Pusula, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, 
Raasepori, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vihti. Näillä HUS-alueen kunnilla 
on mahdollisuus puitejärjestelyn kautta hankkia hankinnan kohteena 
oleva asiakas- ja tietojärjestelmäpalvelu. 

Hankinta toteutetaan hankintalain 25 §:n mukaisena 
neuvottelumenettelynä. 
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HUS, Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupungit 
sekä Kirkkonummen kunta valmistelevat yhteistyössä 
hankintailmoituksen, osallistumispyynnön, hankekuvauksen, 
neuvottelukutsun, tarjouspyynnön ja muut tarvittavat asiakirjat siten, 
että kaikki osapuolet osallistuvat hankinnan kohteen määrittelyyn. 
Ehdokkaiden ja tarjoajien sekä tarjousten arviointi- ja 
vertailuperusteista painoarvoineen sovitaan yhdessä. KL-
Kuntahankinnat Oy ei osallistu valmistelutehtäviin ohjausryhmä- ja 
kehittämisryhmätehtäviä lukuun ottamatta. 

Hankintarenkaana tehtävää yhteistyötä valvoo ohjausryhmä, joka tekee 
päätökset yksimielisesti. Päätöksentekoon osallistuvat HUSin, 
Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupunkien sekä 
Kirkkonummen kunnan edustajat. KL-Kuntahankinnat Oy:llä on muilta 
osin läsnäolo- ja puheoikeus ohjausryhmässä. Myös sosiaali- ja 
terveysministeriöllä on ohjausryhmässä läsnäolo- ja puheoikeus. 
Lisäksi hankkeella on kehittämisryhmä- ja neuvotteluja varten 
perustettava neuvotteluryhmä. Hankkeen käytännön toteutuksesta 
vastaa hanketoimisto. 

Varsinaisen hankintapäätöksen tekee kunkin osapuolen toimivaltainen 
päätöksentekoelin. 

KL-Kuntahankinnat Oy ei osallistu yhteisten hankintaprosessista 
aiheutuvien kustannusten maksamiseen. KL-Kuntahankinnat Oy:llä on 
oikeus periä myöhemmin palvelun hankkivilta HUS-alueen kunnilta 
korvausta hankinnan valmisteluvaiheen ja hankintamenettelyvaiheen ja 
sopimuksen aikaisen yhteistyön kustannuksista veloittamalla työstään 
konsultointihinnastonsa mukainen ja tuntiseurantaan perustuva maksu. 

KL-Kuntahankinnat Oy:n ja puitejärjestelyn perusteella palvelun 
myöhemmin hankkivan HUS-alueen kunnan väliseen sopimukseen on 
sisällytettävä ehto, jonka mukaan kunta korvaa hankintayhteistyötä 
koskevassa sopimuksessa mainittujen kustannusten jakoperusteiden 
mukaisesti muille hankintayhteistyötä koskevan sopimuksen osapuolille 
2 % hankinnan valmisteluvaiheen ja hankintamenettelyvaiheen 
kustannuksista.

Yhteistyösopimus on valmisteltu pääkaupunkiseudun sosiaali- ja 
terveystoimen johtajien ja HUSin yhteistyökokouksissa. Talous- ja 
suunnittelukeskuksen edustaja sekä hallintokeskuksen 
oikeuspalvelujen edustaja ovat osallistuneet valmisteluun. Asia on 
päätöshistoriasta ja liitteestä 7 ilmenevällä tavalla käsitelty sosiaali- ja 
terveyslautakunnassa sekä kaupunginhallituksen konsernijaostossa.     

1.1.2013 voimaan tulevan sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön   
mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hankinnoista. 
Hankintaprosessin sujuvuuden vuoksi myös asiakas- ja 
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potilastietojärjestelmäpalvelun hankinnasta ja muista 
hankintayhteistyössä tarvittavista toimenpiteistä päättäminen on 
tarpeen delegoida lautakunnalle päätösehdotuksen mukaisesti.    

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto 
hyväksyy päätösehdotuksen, täytäntöönpanon yhteydessä oikeuttaa 
sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 
allekirjoittamaan hankintayhteistyösopimuksen.   

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Ehdotus hankintayhteistyötä koskevaksi sopimukseksi_.pdf
2 Liite 2 Kaupunginhallituksen 19.3.2012 päättämä sopimus 

hankintayhteistyöstä.pdf
3 Liite 3 Perustelumuistio 30 8 2012
4 Liite 4 Hankkeen organisaatiomalli
5 Liite 5 Ryhmien tehtävät ja vastuut
6 Liite 6 Ryhmien jäsenet
7 Terveyslautakunnan päätös 14.2.2012

Otteet

Ote Otteen liitteet
Osapuolet Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Tiedoksi

Terveyskeskus
Sosiaalivirasto
Talous- ja suunnittelukeskus
Oikeuspalvelut
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria
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Sosiaalilautakunta 02.10.2012 § 327

Pöydälle 18.9.2012

HEL 2012-002284 T 02 08 00

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti omalta osaltaan hyväksyä sopimuksen 
sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun 
hankintayhteistyöstä pöytäkirjan tämän asian liitteen 1 mukaisesti.

Käsittely

02.10.2012 Ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että organisaatioasiantuntija Helena Ylisipola oli 
kokouksessa asiantuntijana läsnä tätä asiaa
käsiteltäessä.

18.09.2012 Pöydälle

21.02.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Antti Iivanainen, organisaatioasiantuntija, puhelin: 310 71023

katriina.ilmonen(a)hel.fi

Terveyslautakunta 02.10.2012 § 243

HEL 2012-002284 T 02 08 00

Päätös

Terveyslautakunta päätti omalta osaltaan hyväksyä sopimuksen 
sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun 
hankintayhteistyöstä esityslistan liitteen 1 mukaisesti.

11.09.2012 Pöydälle

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot
Antti Iivanainen, organisaatioasiantuntija, puhelin: 310 71023
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antti.iivanainen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 19.03.2012 § 289

HEL 2012-002284 T 02 08 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä sopimuksen sosiaalihuollon, 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen 
asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyöstä esityslistan tämän 
asian liitteen 1 mukaisesti.

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sosiaali- ja terveystointa 
johtavan apulaiskaupunginjohtajan allekirjoittamaan 
yhteistyösopimuksen. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.03.2012 § 53

HEL 2012-002284 T 02 08 00

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun 
hankintayhteistyöstä saadun selvityksen tiedoksi.   

Käsittely

12.03.2012 Ehdotuksen mukaan

Konsernijaosto päätti käsitellä sosiaali- ja terveystointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan asian 1 esityslistan kolmantena asiana.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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§ 1314
V Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun 
hankintamenettely  

Pöydälle 26.11.2012

HEL 2012-012086 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti käsitellä sosiaali- ja terveystointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan esityslistan 2. asian kokouksen toisena 
asiana.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Asiakas- ja potilastietojärjestelmä hankintailmoitus
2 Hankintailmoituksen liite 1 Sosiaalihuollon laajempi kuvaus
3 Hankintailmoituksen liite 2 Ehdokkaan referenssit
4 Hankintailmoituksen liite 3 Esimerkkiluettelo soveltuvasta 

lainsäädännöstä
5 Hankintailmoituksen liite 4 Ehdokkaan asiantuntijat
6 Hankintailmoituksen liite 5 Alihankkijat
7 Hankintailmoituksen liite 6 Listaus soveltuvuusvaatimuksista
8 Liitteen 2 liite 4 Neuvottelumenettelyn prosessikaavio
9 Liite 3 Hanketoimiston selvitys 07112012
10 Liite 4 Apotti-järjestelmähankinnan vaihtoehtojen kustannusvaikutukset 

ja riskit 30102012
11 Apotti-järjestelmähankinnan vaihtoehtojen kustannusvaikutukset ja riskit 

Liite1 Taulukot
12 Liite 5 APOTTI Hankesuunnitelma
13 Hankesuunnitelman liite 3 kustannushyötylaskelma
14 Hankesuunnitelman liitteenä oleva kustannushyötylaskelman 

yhteenveto
15 Hankesuunnitelman liite 9 APOTTI hankinnan riskianalyysi (päivitetty 

27092012)

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Hankintayhteistyön osapuolet Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä sosiaalihuollon, 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmäpalvelun hankintailmoituksen ja pyynnön 
osallistumishakemusten jättämiseen esityslistan liitteen 1 mukaisesti.

Tiivistelmä

Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyön 
osapuolina ja hankinnan kilpailuttajina ovat Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiiri, Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan 
kaupungit sekä Kirkkonummen kunta ja KL-Kuntahankinnat Oy. 
Osapuolet muodostavat hankintarenkaan, jonka kukin jäsen toimii 
omana hankintayksikkönä. KL-Kuntahankinnat Oy:n tehtävänä 
hankinnassa on toimia julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; 
hankintalaki) 11 §:n mukaisena yhteishankintayksikkönä ja kilpailuttaa 
hankinta hankintalain 31 §:n mukaisena puitejärjestelynä niitä HUS-
alueen kuntia varten, jotka eivät ole sopimuksen osapuolia.      

Hankinta alkaa hankintailmoituksen julkaisemisella. Hankinta 
toteutetaan hankintalain 25 §:n mukaisena neuvottelumenettelynä. 
Osallistumispyynnön jättäneistä ehdokkaista neuvotteluihin valitaan 
vähintään kolme ja enintään kuusi ehdokasta, ellei soveltuvia 
ehdokkaita ole vähemmän. Jos ehdokkaita on enemmän, asetetaan 
ehdokkaat paremmuusjärjestykseen hankintailmoituksen mukaisesti. 
Ehdokkaiden kanssa neuvotellaan tarjousten mukauttamiseksi 
hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin. 
Neuvottelujen tarkoituksena on hankintalain 62 §:n mukaisen parhaan 
tarjouksen valinta. Tarjouksen valintaperusteena on 
kokonaistaloudellinen edullisuus.

Hyväksymällä hankintailmoituksen ja pyynnön 
osallistumishakemuksien jättämiseen kukin hankintayksikkö sitoutuu 
hankintamenettelyyn. Hankintamenettelyn aikana hankintayksiköllä on 
mahdollisuus irtautua siitä hankintalain mukaisissa puitteissa. 
Varsinaiseen hankintaan sitoudutaan hyväksymällä 
neuvottelumenettelyn lopuksi hankintasopimus. 
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Hankinnan arvo ylittää EU-kynnysarvon. Kukin hankintayksikkö tekee 
omat hankintapäätöksensä omien päätöksentekosääntöjensä 
mukaisesti. 

Hankkeen ohjausryhmä on 31.8.2012 kokouksessaan yksimielisesti 
hyväksynyt hankintailmoituksen.

Esittelijä

Taustaa

Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
palvelukokonaisuudet liittyvät toisiinsa yhä enemmän. Yhteistyötä ja 
toimintamallien yhtenäistämistä on tehty muun muassa sopimalla 
yhteistyömalleja ja hoitoketjuja. Nykyiset tietojärjestelmät eivät 
riittävästi tue tätä tavoitetta. Ne eivät esimerkiksi mahdollista yhteisten 
palveluprosessien toteutumisen seurantaa. 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva lainsäädäntö on yhdistämässä 
kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon 
prosessit yhä tiiviimmäksi kokonaisuudeksi. Yhä useammin 
asiakkaiden ja potilaiden hoitoketjut jatkuvat sekä sosiaalihuollon että 
terveydenhuollon palveluissa. Potilasta hoidettaessa tarvitaan häntä 
koskevat sairauskertomus- ja hoitotiedot ja toiminnanohjaustiedot 
ajantasaisina ja helposti saavutettavina hallinnollisista rajoista 
riippumatta. Vastaavasti tiedot tarvitaan sosiaalihuollon palveluissa. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut liittyvät toisiinsa usein tiiviisti. 
Näin on erityisesti vanhustenhuollossa, mielenterveys-, päihde- sekä 
vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on järjestetty eri tavalla kunnasta 
ja organisaatioista riippuen. Kunnilla ja HUSilla on käytössä useita eri 
asiakas- ja potilastietojärjestelmiä eivätkä asiakkaan hoitoa ja palveluja 
koskevat tiedot siirry sujuvasti järjestelmien välillä.

Kuntien ja HUSin Apotti- (Asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelu) 
hankekokonaisuus (2012–2017) muodostuu toiminnan ja palvelujen 
kehittämis- ja muutoshankkeesta sekä sitä tukevan kansainvälisesti 
korkeatasoisen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmäpalvelun hankinnasta ja käyttöönotosta. Hanketta 
on kuvattu liitteenä olevassa hankesuunnitelmassa. 

Apotti-hankkeeseen liittyvän yhteisen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmäpalvelun hankinnan tavoitteena on muun muassa 
hoito- ja hoivakokonaisuuksien parempi hallinta, palvelujen 
tuottavuuden parantaminen ja parempi laatu sekä toimintatapojen ja 
sosiaali- ja terveydenhuollon prosessien uusiminen. Tavoitteena on 
ajanmukainen sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon sekä 
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erikoissairaanhoidon yhteinen järjestelmä, joka mahdollistaa 
monipuolisen toiminnan tukemisen, helpon laajennettavuuden ja 
sellaisen avoimen rajapinnan, jonka avulla liitytään sujuvasti muihin 
käytössä oleviin tietojärjestelmiin. 

Yhteiseen asiakas- ja potilastietojärjestelmään liittyy muun muassa 
seuraavat tavoitellut hyödyt:

 kustannustehokkuus: yhteisen järjestelmän hallinta usean 
erillisen järjestelmän sijaan,

 asiakashyöty: potilaan/asiakkaan koko hoitoprosessin tukeminen 
ja tietojen yhteinen ajantasainen käytettävyys riippumatta siitä, 
missä organisaatiossa kukin hoitoprosessin vaihe tapahtuu,

 työntekijän näkökulma: ohjaus ja tuki työprosessin eri vaiheissa, 
käyttäjäystävällisyys,

 tuottavuusnäkökulma: sähköisen asioinnin ja omahoidon 
tarvitsema toiminnallisuus,

 yhteinen tietojärjestelmä tukee kuntien ja HUSin yhteistyötä ja 
palvelujen potilaslähtöistä integraatiota. 

Hankintayhteistyön osapuolet ovat Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiiri, Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan 
kaupungit sekä Kirkkonummen kunta ja KL-Kuntahankinnat Oy. 
Osapuolet muodostavat hankintarenkaan. Hankintarenkaan kukin jäsen 
toimii omana hankintayksikkönä. KL-Kuntahankinnat Oy:n tehtävänä 
hankinnassa on toimia julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; 
hankintalaki) 11 §:n mukaisena yhteishankintayksikkönä ja kilpailuttaa 
hankinta hankintalain 31 §:n mukaisena puitejärjestelynä niitä HUS-
alueen kuntia varten, jotka eivät ole sopimuksen osapuolia. Edellä 
mainitut hankintayksiköt muodostavat hankintarenkaan, joka 
kilpailuttaa sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmäpalvelun hankinnan. 

Hankintarenkaana tehtävää yhteistyötä valvoo ohjausryhmä, joka tekee 
päätökset yksimielisesti. Päätöksentekoon osallistuvat HUSin, 
Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupunkien sekä 
Kirkkonummen kunnan edustajat. KL-Kuntahankinnat Oy:llä ja sosiaali- 
ja terveysministeriöllä on läsnäolo- ja puheoikeus ohjausryhmässä. 
Lisäksi hankkeella on kehittämisryhmä ja neuvotteluja varten 
perustettava neuvotteluryhmä. Hankkeen käytännön toteutuksesta 
vastaa hanketoimisto. 

Varsinaisen hankintapäätöksen tekee kunkin hankintayksikön 
toimivaltainen päätöksentekoelin. Jos yhteiseen hankintaan päädytään, 
arvioidaan uuden järjestelmäpalvelun olevan tuotantokäytössä 
viimeistään vuonna 2017.
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Nykyjärjestelmäkenttä on erittäin hajanainen sekä toiminnallisesti että 
teknisesti ja nykyjärjestelmistä osa on selkeästi elinkaarensa 
loppuvaiheessa. Nykyjärjestelmiin liittyy myös paljon 
käytettävyysongelmia, niiden rajapintojen avaaminen on osoittautunut 
haasteelliseksi eivätkä ne tue HUSin ja kuntien 
terveydenhuoltopalveluiden tuottamista riittävästi.

Koska julkisella sektorilla käytetään valmiita ohjelmistotuotteita, Apotti-
hankkeessa korostuu ohjelmistojen hyödyntämisen, hallinnan ja 
hankinnan ei niinkään ohjelmistotuotannon osaaminen. 

Aikaisemman valmistelun ja lautakuntien pyytämien lisäselvitysten 
vuoksi tehtyjen selvitysten perusteella on perusteltua edetä 
hankinnassa niin, että pyritään alueelliseen sosiaalihuollon, 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmän hankintaan. Tällä saavutetaan parhaiten niitä 
asiakas- ja potilasturvallisuuteen, laatuun, toiminnanohjaukseen, 
toiminnan seuraamiseen ja kehittämiseen sekä kustannustason 
hallintaan liittyviä tavoitteita, joita hankkeelle on asetettu.

Hankkeen ohjausryhmä hyväksyi 26.10.2012 kokouksessaan 
seuraavat linjaukset:

 Hankinta tehdään lähtökohtaisesti kokonaispalveluhankintana.

 Hankinnassa on perusteltua tavoitella sellaista hyvin toimivaa 
mahdollisimman laajaa palvelukokonaisuutta, joka kattaa 
keskeiset asiakas- ja potilastietojen ja toiminnanohjauksen 
käsittelyn ydintoiminnot ja tämän lisäksi siihen saumattomasti 
liitetyt erillistoiminnallisuudet.

 Jos tarjolle tulevissa järjestelmäkokonaisuuksissa on sellaisia 
toiminnallisia ominaisuuksia tai palveluja, joiden ei katsota 
kustannuksiltaan tai muilta ominaisuuksiltaan vastaavan 
tarpeitamme, ne voidaan jättää hankinnan ulkopuolelle ja 
hankkia kolmannelta osapuolelta rajapinnan kautta yhteensopiva 
tuote.

 Samoin jätetään mahdollisuus siihen, että osa 
toiminnallisuuksista hankitaan sovitun määräajan sisällä 
hankintaan liittyvänä erikseen tarjottavana kokonaisuutena. 

 Lisäksi pidätetään oikeus pystyä tarvittaessa vaihtamaan 
palvelusopimuksen aikana järjestelmän osatoiminnallisuuksia 
kolmannen osapuolen vaihtoehtoon. 
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 Hankittavan järjestelmäpalvelun tulee sisältää tarpeidemme 
mukaiset hyvin toimivat avoimet rajapinnat. 

 Hankintasopimuksessa tulee varautua sopimuskauden 
loppumiseen siirtymäkauden järjestelyillä sekä toimittajan tai 
toimittajakonsortion jonkin osapuolen mahdolliseen konkurssiin

Kokonaispalveluna hankittava tietojärjestelmäpalvelu tarkoittaa 
tietoteknisenä terminä sitä, että tietojärjestelmän hankinta sisältää 
samalla kertaa käyttöoikeuden (lisenssi), tuki- ja ylläpitopalvelun ja sen 
käyttämiseen tarvittavan käyttöpalvelun. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, 
että hankittava tietojärjestelmän kaikki osiot hankittaisiin yhdellä kertaa.

Hankintailmoituksen keskeinen sisältö

Hankinnan kohteena on kuntien ja HUSin käyttöön tuleva sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon yhteinen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmäpalvelu.

Hankintailmoituksen julkaiseminen käynnistää hankintamenettelyn. 
Hankintamenettelynä käytetään hankintalain 25 §:n mukaista 
neuvottelumenettelyä. Tarjouspyyntöä tai tehtävämäärittelyä ei 
hankinnan luonteen vuoksi voida tehdä niin tarkoin kuin avoimen tai 
rajoitetun hankintamenettelyn käyttö edellyttäisi. Myöskään etukäteinen 
kokonaishinnoittelu ei ole hankinnan luonteen vuoksi mahdollista.

Hyväksymällä hankintailmoituksen ja pyynnön 
osallistumishakemuksien jättämiseen kukin hankintayksikkö sitoutuu 
hankintamenettelyyn. Hankintamenettelyn aikana hankintayksiköllä on 
mahdollisuus irtautua siitä hankintalain mukaisissa puitteissa. 
Varsinaiseen hankintaan sitoudutaan hyväksymällä hankintasopimus. 

Hankintamenettelyn ensimmäisessä vaiheessa hankintamenettelyyn 
osallistuvia ehdokkaita pyydetään jättämään osallistumishakemukset 
neuvottelumenettelyyn. Neuvotteluun valitaan vähintään kolme (3) ja 
enintään kuusi (6) ehdokasta, ellei soveltuvia ehdokkaita ole 
vähemmän. Jos ehdokkaita on enemmän, asetetaan ehdokkaat 
paremmuusjärjestykseen hankintailmoituksen mukaisesti. Neuvotteluun 
otettavien ehdokkaiden tulee täyttää hankintailmoituksessa ilmoitetut 
ehdokkaita koskevat soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset. 

Neuvotteluryhmä neuvottelee ehdokkaiden kanssa tarjousten 
mukauttamiseksi hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä 
esitettyihin vaatimuksiin. Neuvottelujen tarkoituksena on hankintalain 
62 §:n mukaisen parhaan tarjouksen valinta. Tarjouksen 
valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus.
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Neuvotteluissa mukana olevien ehdokkaiden määrää voidaan 
hankintalain 26 §:n mukaisesti rajoittaa neuvottelujen aikana 
soveltamalla tarjouspyynnön mukaisia vertailuperusteita. 

Hankinnan arvo ylittää EU-kynnysarvon. Hankintayhteistyösopimuksen 
mukaan kukin hankintayksikkö tekee omat hankintapäätöksensä omien 
päätöksentekosääntöjensä mukaisesti. 

Mikäli neuvotteluissa havaitaan, että esitetyt ratkaisumallit tai 
toteutusvaihtoehdot eivät ole tarkoituksenmukaisia tai 
toteutuskelpoisia, hankintayksikkö voi ryhtyä neuvottelemaan uudesta 
ratkaisumallista tai toteutusvaihtoehdosta kaikkien 
neuvottelumenettelyyn valittujen ehdokkaiden kanssa.

Hankintasopimus syntyy vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet 
sopimuksen. Hankittavien palvelujen käyttöönotto on alustavasti 
suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2015 aikana siten, että 
kokonaispalvelu on yhteisesti sovitun käyttöönottosuunnitelman 
mukaan pääosin käytössä vuonna 2017. Määräaikainen sopimuskausi 
on alustavasti 10 vuotta ja sen jälkeen sopimus on voimassa 
toistaiseksi. 

KL-Kuntahankinnat Oy:n osalta hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, 
jonka kaikki ehdot vahvistetaan. Tilaajan ja toimittajan välillä 
solmittavassa puitesopimuksessa määritellään ehdot, joilla toimittaja 
sitoutuu toimittamaan palvelua hankintayksiköille. Puitejärjestely on 
voimassa neljä (4) vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta. 
Hankintailmoituksessa mainitut HUS-alueen kunnat voivat hankkia 
hankinnan kohteena olevan järjestelmän puitejärjestelyn aikana.

Hankintailmoituksessa on alustavasti ilmoitettu, että hankintayksiköt 
tulevat perustamaan osakeyhtiön, joka vastaa hankintasopimuksen 
mukaisista velvoitteista.

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakuntien sekä talous- ja 
suunnittelukeskuksen päätösehdotusta puoltavat lausunnot, jotka 
sisältyvät kokonaisuudessaan päätöshistoriaan.  

Sosiaalilautakunta (13.11.2012) esittää huolensa siitä, että Apotti-
järjestelmää ollaan rakentamassa vahvasti terveydenhuollon 
prosesseihin. Lautakunta katsoo, että ennen hankintaa sosiaalihuollon 
prosesseja, esim. vanhustenhuollon, lastensuojelun, päihdehuollon ja 
vammaispalvelujen prosesseja, tulee analysoida tarkemmin ja varautua 
hankkeen edetessä siihen, että sosiaalihuollon tarvitsemat osat 
voidaan tarvittaessa lisätä ydinjärjestelmään. Sosiaalilautakunta katsoo 
myös, että hanketoimiston IT-osaamista tulee vahvistaa. Lisäksi 
lautakunta esittää, että hankkeelle perustetaan luottamushenkilöistä 
koostuva seurantaryhmä.    
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Terveyslautakunta (13.11.2012) katsoo, että järjestelmän hankinnassa 
voisi mahdollisuuksien mukaan kustannussyistä ja riskien 
pienentämiseksi hyödyntää nykyjärjestelmien toiminnallisia osia. 
Lautakunta katsoo myös, että uuden järjestelmän käyttöpalvelun 
mahdollinen kilpailuttaminen erikseen on syytä tutkia 
neuvottelumenettelyn yhteydessä.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (4.10.2012) mm., että sosiaali- ja 
terveystoimen yhteisen alueellisesti kuntarajat ylittävän järjestelmän 
hankinta on kaupungin tietotekniikkaohjelman linjausten mukainen. 
Tietotekniikkaohjelmassa todetaan, että kansalaisten vapaa 
hakeutuminen ja valinnanvapauksien lisääminen tuovat uusia 
vaatimuksia tietojärjestelmien kehittämiseen erityisesti sosiaali-, 
terveys- ja sivistystoimessa. Asiakaspalvelun parantamista ja 
taloudellista tehokkuutta on tarkasteltava pääkaupunkiseudulla yli 
kunta- ja sektorirajojen. Helsingin on oltava aktiivisesti mukana 
yhteisten ratkaisujen valmistelussa ja toteutuksessa.   

Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaalilautakunnan esittämät 
näkökohdat sosiaalihuollon prosessien huomioon ottamisesta ovat 
erittäin tärkeitä ja ne tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa. 
Riittävästä IT-osaamisesta on luonnollisesti huolehdittava. Myös 
terveyslautakunnan esittämät näkökohdat nykyjärjestelmien 
mahdollisesta hyödyntämisestä tulee jatkosuunnittelussa selvittää ja 
käyttöpalvelun mahdollinen kilpailuttaminen erikseen 
neuvottelumenettelyn yhteydessä tutkia. Hankkeen etenemisen 
seuranta sopisi kaupunginhallituksen mielestä luontevasti jo olemassa 
olevalle PKS-koordinaatioryhmälle.

Kaupunginvaltuuston käsiteltävänä on erillisenä asiana esitys 
hankintayhteistyösopimuksen hyväksymisestä ja hankinnan 
päätöksentekovaltuuksien siirtämisestä sosiaali- ja 
terveyslautakunnalle. 1.1.2013 voimaan tulevan sosiaali- ja 
terveystoimen johtosäännön mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta 
päättää hankinnoista. Hankintaprosessin sujuvuuden vuoksi myös 
asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun hankinnasta ja muusta 
hankintayhteistyössä tarvittavista toimenpiteistä päättäminen on 
tarpeen delegoida lautakunnalle.         

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Liite 1 Asiakas- ja potilastietojärjestelmä hankintailmoitus
2 Hankintailmoituksen liite 1 Sosiaalihuollon laajempi kuvaus
3 Hankintailmoituksen liite 2 Ehdokkaan referenssit
4 Hankintailmoituksen liite 3 Esimerkkiluettelo soveltuvasta 

lainsäädännöstä
5 Hankintailmoituksen liite 4 Ehdokkaan asiantuntijat
6 Hankintailmoituksen liite 5 Alihankkijat
7 Hankintailmoituksen liite 6 Listaus soveltuvuusvaatimuksista
8 Liitteen 2 liite 4 Neuvottelumenettelyn prosessikaavio
9 Liite 3 Hanketoimiston selvitys 07112012
10 Liite 4 Apotti-järjestelmähankinnan vaihtoehtojen kustannusvaikutukset 

ja riskit 30102012
11 Apotti-järjestelmähankinnan vaihtoehtojen kustannusvaikutukset ja riskit 

Liite1 Taulukot
12 Liite 5 APOTTI Hankesuunnitelma
13 Hankesuunnitelman liite 3 kustannushyötylaskelma
14 Hankesuunnitelman liitteenä oleva kustannushyötylaskelman 

yhteenveto
15 Hankesuunnitelman liite 9 APOTTI hankinnan riskianalyysi (päivitetty 

27092012)

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankintayhteistyön osapuolet Muutoksenhakukielto, valmistelu

Liite 1

Tiedoksi

Terveyskeskus
Sosiaalivirasto
Talous- ja suunnittelukeskus
Oikeuspalvelut
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Sosiaalilautakunta 13.11.2012 § 367

Pöydälle 18.9.2012, palautettiin 2.10.2012, pöydälle 6.11.2012

HEL 2012-012086 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti omalta osaltaan hyväksyä sosiaalihuollon, 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmäpalvelun hankintailmoituksen
ja pyynnön osallistumishakemusten jättämiseen pöytäkirjan liitteen 1 
mukaisesti.
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Kustannusvaikutusten ja riskien arvioinnin perusteella neuvottelut 
kannattaa käynnistää laajasta kokonaisuudesta, mutta tehdä hankinta 
siten, että ydinjärjestelmäpalvelun toiminnallisuutta voidaan täydentää 
tarvittavilta osin erillisillä, ydinjärjestelmään integroiduilla 
erillisjärjestelmillä, jotka voidaan tarvittaessa kilpailuttaa ja hankkia eri 
toimittajilta. 

Sosiaalilautakunnan mielestä tulee hankkeen edetessä pitää auki 
mahdollisuutta toteuttaa hankinta kokonaishankinnan sijaan siten, että 
sosiaalihuollon toiminnallisuudet lisätään ydinjärjestelmään 
erillishankintana.

Sosiaalilautakunta esittää huolensa, että taustaselvitysten perusteella 
Apotti-järjestelmää ollaan rakentamassa perustuen vahvasti 
terveydenhuollon toiminnallisiin prosesseihin. Ennen hankintaa myös 
sosiaalihuollon prosesseja, esim. vanhustenhuollon (mm. RAI-
järjestelmä), lastensuojelun, päihdehuollon ja vammaispalveluiden 
prosesseja, tulisi analysoida perusteellisemmin.

Sosiaalilautakunnan mielestä hanketoimiston IT-osaamista tulee 
vahvistaa merkittävästi sekä verkostoitua esimerkiksi yliopistojen 
huippuosaajien kanssa ja käyttää alan parhaita asiantuntijoita 
hanketoimiston apuna.

Sosiaalilautakunta ehdottaa, että perustetaan luottamushenkilöistä 
koostuva seurantaryhmä. Ohjausryhmä raportoi hankkeen 
etenemisestä seurantaryhmälle säännöllisesti.

Käsittely

13.11.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa: Lisäys esittelijän päätösehdotukseen:
"Kustannusvaikutusten ja riskien arvioinnin perusteella neuvottelut 
kannattaa käynnistää laajasta kokonaisuudesta, mutta tehdä hankinta 
siten, että ydinjärjestelmäpalvelun toiminnallisuutta voidaan täydentää 
tarvittavilta osin erillisillä, ydinjärjestelmään integroiduilla 
erillisjärjestelmillä, jotka voidaan tarvittaessa kilpailuttaa ja hankkia eri 
toimittajilta. 

Sosiaalilautakunnan mielestä tulee hankkeen edetessä pitää auki 
mahdollisuutta toteuttaa hankinta kokonaishankinnan sijaan siten, että 
sosiaalihuollon toiminnallisuudet lisätään ydinjärjestelmään 
erillishankintana."

Perustelut: Kustannusvaikutusten ja riskien arviointi suosittelee 
hankinnaksi ensi vaiheessa tarkoituksenmukainen kokonaisuus,  jonka 
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toiminnallisuutta täydennetään tarvittavilta osin erillisillä, 
ydinjärjestelmään integroiduilla erillisjärjestelmillä tai lisäpalveluilla. 
Näitä voidaan hankkia joko samalta toimittajalta tai konsortiolta 
lisähankintoina, tai kilpailuttaa ja hankkia eri toimittajilta. Myös 
tuotteiden tai toimittajien vaihtomahdollisuus tarvittaessa tulee pyrkiä 
säilyttämään. Tämä antaa myös mahdollisuuden seurata markkinan, 
toimintaympäristön ja omien tarpeiden kehittymistä hankkeen aikana ja 
ohjata hankintoja niiden suuntaan. Integraatiot ja rajapinnat Apotti-
kokonaisuuden ulkopuolisiin järjestelmiin, tietokantoihin ja 
tiedonsiirtoväyliin tulevat myös olemaan kokonaisuuden kannalta 
tärkeässä roolissa, ja näitä voitaneen osittain toteuttaa 
erillisratkaisuina.

Kannattaja: Terhi Mäki

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa: Lisäys esittelijän päätösehdotukseen:
"Sosiaalilautakunta esittää huolensa, että taustaselvitysten perusteella 
Apotti-järjestelmää ollaan rakentamassa perustuen vahvasti 
terveydenhuollon toiminnallisiin prosesseihin. Ennen hankintaa myös 
sosiaalihuollon prosesseja, esim. vanhustenhuollon (mm. RAI-
järjestelmä), lastensuojelun, päihdehuollon ja vammaispalveluiden 
prosesseja, tulisi analysoida perusteellisemmin.”

Perustelut: Selvityksissä lähes kaikki toiminnalliset prosessit ovat 
terveydenhuollon prosesseja. Kun yritetään hankkia 
kokonaisjärjestelmää, mitä ei ole missään valmiina tuotteena näin 
laajaan palvelukokonaisuuteen, sosiaalihuollon prosessit ovat vaarassa 
jäädä suuren kokonaisuuden jalkoihin.

Kannattaja: Terhi Mäki

Vastaehdotus: Lisäys esittelijän päätösehdotukseen:
Sanna Vesikansa: "Sosiaalilautakunnan mielestä hanketoimiston IT-
osaamista tulee vahvistaa merkittävästi  sekä verkostoitua esimerkiksi 
yliopistojen huippuosaajien kanssa ja käyttää alan parhaita 
asiantuntijoita hanketoimiston apuna."

Kannattaja: Terhi Mäki

Vastaehdotus: Lisäys esittelijän päätösehdotukseen:
Sanna Vesikansa: "Sosiaalilautakunta ehdottaa, että perustetaan 
luottamushenkilöistä koostuva seurantaryhmä. Ohjausryhmä raportoi 
hankkeen etenemisestä seurantaryhmälle säännöllisesti."

Kannattaja: Terhi Mäki
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Sanna Vesikansan vastaehdotukset voittivat esittelijän ehdotuksen 
yksimielisesti.

06.11.2012 Pöydälle

02.10.2012 Palautettiin

18.09.2012 Pöydälle

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Antti Iivanainen, organisaatioasiantuntija, puhelin: 310 71023

antti.iivanainen(a)hel.fi
Helena Tukia, hankesuunnittelija, puhelin: 310 25764

helena.tukia(a)thl.fi

Terveyslautakunta 13.11.2012 § 271

HEL 2012-012086 T 02 08 02 00

Päätös

Terveyslautakunta päätti omalta osaltaan hyväksyä sosiaalihuollon, 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmäpalvelun hankintailmoituksen ja pyynnön 
osallistumishakemusten jättämiseen esityslistan liitteen 1 mukaisesti.

Terveyslautakunta päätti tehdä toimitusjohtajan esityksestä poiketen 
puheenjohtaja Malisen esityksestä seuraavat kaksi lisäystä:

1. Samalla terveyslautakunta katsoo, että asiakas- ja 
potilastietojärjestelmäpalvelun hankinnassa voisi mahdollisuuksien 
mukaan kustannussyistä ja riskien pienentämiseksi hyödyntää 
nykyjärjestelmien toiminnallisia osia, jotka ovat liitettävissä uuteen 
järjestelmäkokonaisuuteen sekä tarvittaessa hankkia kustannus- ja 
aikataulusyistä osa toiminnallisuuksista myöhemmin. 

2. Terveyslautakunta katsoo, että uuden järjestelmän käyttöpalvelun 
mahdollinen kilpailuttaminen erikseen on syytä tutkia kustannussyistä 
neuvottelumenettelyn yhteydessä.

Käsittely

13.11.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Terveyslautakunnan edellä oleva päätös syntyi yhteensä kahden 
jäljempänä ilmenevän äänestyksen jälkeen.
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1. Lautakunta hyväksyi puheenjohtaja Malisen, jäsen Heistaron, jäsen 
Kousan, jäsen Kuuskosken, jäsen Lumijärven, jäsen Muurisen, jäsen 
Snällin ja jäsen Tuomisen äänin (jäsen Autti äänesti tyhjää) 
päätösehdotuksen kolmanneksi kappaleeksi seuraavan puheenjohtaja 
Malisen tekemän ja jäsen Kuuskosken kannattaman lisäysehdotuksen: 
”Samalla terveyslautakunta katsoo, että asiakas- ja 
potilastietojärjestelmäpalvelun hankinnassa voisi mahdollisuuksien 
mukaan kustannussyistä ja riskien pienentämiseksi hyödyntää 
nykyjärjestelmien toiminnallisia osia, jotka ovat liitettävissä uuteen 
järjestelmäkokonaisuuteen sekä tarvittaessa hankkia kustannus- ja 
aikataulusyistä osa toiminnallisuuksista myöhemmin.”

2. Lautakunta hyväksyi puheenjohtaja Malisen, jäsen Heistaron, jäsen 
Kousan, jäsen Kuuskosken, jäsen Lumijärven, jäsen Muurisen, jäsen 
Snällin ja jäsen Tuomisen äänin (jäsen Autti äänesti 
tyhjää)päätösehdotuksen neljänneksi kappaleeksi seuraavan 
puheenjohtaja Malisen tekemän ja jäsen Kuuskosken kannattaman 
lisäysehdotuksen: ”Terveyslautakunta katsoo, että uuden järjestelmän 
käyttöpalvelun mahdollinen kilpailuttaminen erikseen on syytä tutkia 
kustannussyistä neuvottelumenettelyn yhteydessä.”

Jäsen Autti teki esityksen, että asia tulee palauttaa uudelleen 
valmisteltavaksi. Esitys raukesi kannattamattomana. Jäsen Autti jätti 
päätöksestä eriävän mielipiteen seuraavasti:

"Esitys tulee hylätä ja asia palauttaa uudelleen valmisteluun. Esityksen 
mukaan asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta tehdään 
lähtökohtaisesti kokonaispalveluhankintana ja ydintoiminnot tultaisiin 
pääosin hankkimaan yhdeltä toimijalta. Vaikka esityksessä todetaan, 
että ydinjärjestelmään integroitavat erillisjärjestelmät voidaan 
kilpailuttaa ja hankkia eri toimittajilta, on kuitenkin selvänä uhkana, että 
tärkeimpien ydintoimintojen osalta ajaudutaan yhden toimittajan 
hallitsemaan monopoliasemaan, jota tulee välttää asiaan uudelleen 
valmistelussa. 

Konsulttiyhtiö Deloitteen yhteistyössä Apotti-hanketoimiston kanssa 
tekemän selvityksen heikoin kohta on kustannusvaikutusten 
puutteellinen selvitys. Selvityksessä todetaankin, että tarkempien 
euromääräisten laskelmien tekeminen on rajattu selvityksen 
ulkopuolella tiukan aikataulun ja käytettävän informaation 
rajallisuudesta johtuen. Ennen kuin näin suuresta, useita vuosia 
kestävästä hankkeesta voidaan päättää, tulee myös euromääräiset 
kustannusarviot ja niihin liittyvät riskit olla nykyistä paremmin 
selvitettynä. Uudelleen valmistelussa tulee myös hankkeen 
tietojärjestelmäosaamista vahvistaa."
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Merkittiin, että organisaatioasiantuntija Antti Iivanainen oli kokouksessa 
kutsuttuna asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

06.11.2012 Pöydälle

02.10.2012 Palautettiin

11.09.2012 Pöydälle

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot
Antti Iivanainen, organisaatioasiantuntija, puhelin: 310 71023

antti.iivanainen(a)hel.fi
Helena Tukia, hankesuunnittelija, puhelin: 310 25764

helena.tukia(a)thl.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 4.10.2012

HEL 2012-012086 T 02 08 02 00

Hallintokeskus on 17.9 2012 pyytänyt talous- ja suunnittelukeskukselta 
lausuntoa koskien sosiaalitoimen ja terveystoimen yhteisen 
asiakastietojärjestelmän hankintaa.

Talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosasto esittää 
lausuntonaan seuraavaa:

Tietotekniikkaohjelmassa (Khs 30.1.2011) todetaan, että ”Kansalaisten 
vapaa hakeutuminen ja valinnanvapauksien lisääminen tuovat uusia 
vaatimuksia tietojärjestelmien kehittämiseen erityisesti sosiaali-, 
terveys- ja sivistystoimessa. Asiakaspalvelun parantamista ja 
taloudellista tehokkuutta on tarkasteltava pääkaupunkiseudulla yli 
kunta- ja sektorirajojen. Helsingin on oltava aktiivisesti mukana 
yhteisten ratkaisujen valmistelussa ja toteutuksessa”. Sosiaali- ja 
terveystoimen yhteisen ja alueellisesti kuntarajat ylittävän järjestelmän 
hankinta on siten tietotekniikkaohjelman linjausten mukainen.

Koska kyseessä on sosiaali- ja terveystoimen ydintoimintaa palvelevan 
tietojärjestelmän hankinta, on se selvästi sosiaali- ja terveystoimen 
tietohallinnon vastuualuetta. Talousarvion noudattamisohjeiden 
mukaisesti hallintokunnan on huolehdittava, että hankittava järjestelmä 
toteuttaa yhteensopivuusperiaatetta yhteisten, ja tarvittavilta osin 
toisten hallintokuntien järjestelmien kanssa. Tämän varmistamiseksi 
hankittavalta järjestelmältä tulee vaatia avoimia, standardien mukaisia 
rajapintoja.
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Tulevan sosiaali- ja terveysviraston on sisällytettävä hankkeen 
kustannusarvioihin järjestelmäkustannusten lisäksi Helsingin omissa 
järjestelmissä syntyvät muutoskustannukset kokonaisuudessaan. 
Nämä kaupungin omat muutos- ja liityntäkustannukset eivät sisälly 
hanketoimiston kustannuksiin. Sosiaali- ja terveysviraston on myös 
nimettävä omasta tietohallinnostaan hankkeesta vastaava 
hankepäällikkö.

Kaupungin tietotekniikan hankeohjausryhmä seuraa hankkeen 
etenemistä. Hanketta johtavan tahon on huolehdittava siitä, että 
hankkeen etenemisestä raportoidaan kaupungin tietohallinnon 
hankeohjausryhmälle talous- ja suunnittelukeskuksen 
tietotekniikkaosaston pyytämässä aikataulussa ja laajuudessa.

Lisätiedot
Markku Raitio, tietotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 36396

markku.raitio(a)hel.fi
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§ 1315
V Kaupungin takauksen myöntäminen Länsimetro Oy: n lainoille

HEL 2012-015676 T 02 05 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättäisi 
seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee korottaa kaupungin omavelkaisen 
takauksen määrää Länsimetro Oy:n metron rakentamiseen välille 
Ruoholahti-Matinkylä saamille lainoille Helsingin maksuosuuden osalta 
seuraavin ehdoin:

 Taattavien lainojen uusi yhteismäärä on enintään 191 miljoonaa 
euroa siten, että summa voi koostua yhdestä tai useammasta 
lainasta tai rahoitusjärjestelystä.

 Lainojen laina-aika on enintään 35 vuotta lainan ensimmäisen 
erän nostosta.

 Lainat voivat olla joko kiinteä- tai vaihtuvakorkoisia.

 Lainojen tulee olla lyhennysohjelmaisia ja niissä voi olla 
enintään viisi vapaavuotta kunkin lainan tai laina-erän 
ensimmäisen erän nostosta laskettuna.

 Takauksille ei edellytetä vastavakuutta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen 
myöntämään kaupungin omavelkaisen takauksen edellä mainittujen 
kaupungin takaamien lainojen suojaamisessa käytettäville 
johdannaisille seuraavasti:

 Takaussumma kattaa vähintään hyvän luottokelpoisuuden 
omaavien vastapuolien kanssa tehtävät johdannaisten 
yleissopimukset sekä niiden perusteella tehtävät yksittäiset 
johdannaissopimukset.

 Takaus kattaa koko taattavan lainamäärän suojaukset.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: +35893102505

keijo.harkonen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Takauslaskelma 2012.pdf
2 Khs 22 11 2010 esityslista.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
Länsimetro Oy Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää, että kaupunginvaltuusto päättäisi 
seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee korottaa kaupungin omavelkaisen 
takauksen määrää Länsimetro Oy:n metron rakentamiseen välille 
Ruoholahti-Matinkylä saamille lainoille Helsingin maksuosuuden osalta 
seuraavin ehdoin:

 Taattavien lainojen uusi yhteismäärä on enintään 191 miljoonaa 
euroa siten, että summa voi koostua yhdestä tai useammasta 
lainasta tai rahoitusjärjestelystä.

 Lainojen laina-aika on enintään 35 vuotta lainan ensimmäisen 
erän nostosta.

 Lainat voivat olla joko kiinteä- tai vaihtuvakorkoisia.

 Lainojen tulee olla lyhennysohjelmaisia ja niissä voi olla 
enintään viisi vapaavuotta kunkin lainan tai laina-erän 
ensimmäisen erän nostosta laskettuna.

 Takauksille ei edellytetä vastavakuutta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen 
myöntämään kaupungin omavelkaisen takauksen edellä mainittujen 
kaupungin takaamien lainojen suojaamisessa käytettäville 
johdannaisille seuraavasti:

 Takaussumma kattaa vähintään hyvän luottokelpoisuuden 
omaavien vastapuolien kanssa tehtävät johdannaisten 
yleissopimukset sekä niiden perusteella tehtävät yksittäiset 
johdannaissopimukset.

 Takaus kattaa koko taattavan lainamäärän suojaukset.

Tiivistelmä

Tausta
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Espoo ja Helsinki ovat perustaneet Länsimetro Oy-nimisen keskinäisen 
kiinteistöyhtiön, joka on merkitty kaupparekisteriin 28.6.2007. Yhtiöstä 
Espoo omistaa 72 % ja Helsinki 28 %. Samassa yhteydessä kaupungit 
allekirjoittivat osakassopimuksen yhtiön hallintoon sekä kustannusten 
jakoon liittyvistä kysymyksistä.

Osapuolten kustannusvastuu infrastruktuurin rakentamisen 
aiheuttamien kulujen ja kustannusten kattamiseksi ja rahoittamiseksi on 
sovittu toteutettavaksi aiheuttamisperiaatteen mukaisella tavalla (rajalta 
poikki). Infrastruktuurin rakentamiskustannuksiksi katsotaan myös 
osapuolten ennen sopimuksen allekirjoittamista tekemät 
maaperätutkimukset yms. työt, jotka suoraan kohdistuvat Länsimetron 
rakentamiseen. Rakentamisvaiheen kustannukset määräytyvät yhtäältä 
Espoon kaupungin alueella ja toisaalta Helsingin kaupungin alueella 
tapahtuvaan rakentamiseen kohdistuviin kustannuksiin. Mikäli 
kustannus kohdistuu sekä Espoon että Helsingin puoleiseen metro-
osuuteen, jaetaan kustannus Espoon ja Helsingin maksettavaksi 
maantieteellisesti kohdennettujen kustannusten määrittämässä 
suhteessa, elleivät osapuolet yhdessä sovi käytettäväksi jotain muuta 
jakoperustetta

Länsimetron hankesuunnitelman hyväksyminen

Länsimetro Oy:n toteuttamisen hankesuunnitelma hyväksyttiin 
kaupunginvaltuustossa 21.5.2008 siten, että hankkeen hanke-
suunnitelman mukainen kustannusarvio on yhteensä 713,6 milj. euroa 
(alv 0 %, maanrakennuskustannusindeksi 131,5 pistettä / lokakuu 
2007) ja Helsingin osuus kustannuksista on 144,3 milj. euroa (alv 0 %), 
kun valtion osuus on kokonaiskustannuksista 30 %.
Rakentamisvaiheen Helsingin kustannusosuus päätettiin rahoittaa 
yhtiön ottamalla lainoituksella, jonka kaupunki takaa. 
Kaupunginvaltuusto myönsi 8.12.2010 kaupungin omavelkaisen 
takauksen yhtiön lainoille ja niiden suojaamisessa käytettäville 
johdannaisille.

Hankkeen toteutustilanne

Länsimetro Oy on jatkanut valtuuston päätöksen mukaisesti hankkeen 
suunnittelua ja toteuttamista. Länsimetron hankinnat kilpailutetaan 
kilpailulainsäädännön mukaisesti. Hankintamielessä hanke kuuluu 
erityisaloihin (erityisalojen hankintalaki (349/2007)).

Rakennussuunnittelusopimukset solmittiin 2009 helmikuussa ja 
suunnittelu jatkuu täysipainoisesti edelleen. Länsimetrosta tulee 
automaattimetro. Nykyisen metron automatisointi on käynnistynyt ja 
Länsimetron ohjausjärjestelmä tulee olemaan sama. Automatisoinnin 
hankinnasta on solmittu sopimus.
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Rakennustyöt käynnistyivät Ruoholahdessa marraskuussa 2009. Kaikki 
kymmenen louhintaurakkaa on kilpailutettu ja työt ovat käynnissä. 
Tunneleista on louhittuna lokakuun puolivälissä kaikkiaan 65,8 %. 
Louhinnat ovat jo paikoin valmistuneet, mutta jatkuvat hankkeen 
länsipäässä vielä vuoden 2013 puolella. Louhintojen valmistuessa 
siirrytään välittömästi tunnelin ja asemien rakennusurakoihin, jotka 
jatkuvat vuoden 2014 loppupuolelle. Radan päällysrakennetyöt 
käynnistyvät vuoden 2014 loppupuolella. Viimeisinä vaiheina ovat 
kiskojen asennukset, automaattiohjausjärjestelmän asentaminen ja 
koekäyttö sekä koeajovaihe ilman matkustajia. Koeajovaihe käynnistyy 
keväällä 2015.

Rahoitus

Valtuustojen päätösten mukaisesti yhtiö ottaa kaupunkien takaamaa 
lainaa rakennusvaiheen kustannustensa kattamiseksi. Tällä hetkellä 
yhtiö on nostanut lainaa 260 miljoonaa euroa. Lainat kilpailutetaan 
pitkään laina-aikaan pystyvien rahoituslaitosten kesken. 1.4.2011 
solmittiin Euroopan investointipankin (EIB) ja Pohjoismaiden 
investointipankin (NIB) kanssa puitesopimus, jossa EIB sitoutui 
lainaamaan yhtiölle 450 miljoonaa euroa ja NIB 120 miljoonaa euroa. 
Edellä mainittujen lisäksi tarjouskilpailuihin on osallistunut 
Kuntarahoitus Oyj.

Yhtiö on saanut pitkäaikaista 30 vuoden rahoitusta ennakoitua 
matalammalla korkotasolla, joka laskee merkittävästi rakennusaikaisia 
rahoituskustannuksia. Lainoista on nostettu tällä hetkellä 260 miljoonaa 
euroa. Lainojen keskikorko on 3kk euribor +0,602 %.

Valtionavustukset maksetaan takautuvasti kerran vuodessa. Valtion 
avustusten kattosummaa tarkistetaan avustuksen maksuajankohdan ja 
summan perusteella, sekä maanrakennuskustannusindeksin 
perusteella (MAKU 2000, vertailukohtana 10/2007 pisteluku 131.5. 
Pisteluku 8/2012 on 156,1). Valtionosuuksia on tilitetty tähän mennessä 
16,4 milj. euroa eli 30 % vuoden 2011 loppuun mennessä kertyneistä 
Helsingin kustannuksista

Nyt käsiteltävä takausesitys perustuu hankkeen laskennalliseen 
kustannusarvioon, jossa hankesuunnitelman mukaista 
kustannusarviota 713,6 (Maku 10/2007 pisteluku 131,5) on tarkistettu 
ennakoidulla indeksimuutoksella. Indeksimuutos on arvioitu vuoden 
2015 loppuun, jolloin hanke valmistuu. Näin hankkeen laskennalliseksi 
kustannusarvioksi tulee 960 miljoonaa euroa. Tämä ei sisällä hankkeen 
rakennusaikaisia rahoituskustannuksia.

Valtion osuus em. summasta olisi 288 miljoonaa euroa ja Helsingin 
osuus 189 miljoonaa euroa. Helsingin takauksen suuruudeksi esitetään 
enintään 191 miljoonaa euroa. 
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Takaukset

Hankkeen toteutusaikaa on jäljellä vielä noin kolme vuotta, jolloin 
hankkeen kokonaiskustannukset ovat alttiina markkinahintojen ja eri 
rakennusvaiheiden ajoitusmuutosten vaikutuksille. Jotta hankkeen 
häiriötön eteneminen ja rahoituksen kokonaisvaltainen järjestäminen 
on mahdollista, esitetään takauksen määrä korotettavaksi enintään 191 
miljoonaan euroon.

Länsimetro Oy:n rahoituksen järjestämisestä huolehtivat kaupungit 
yhteistyössä Länsimetro oy:n kanssa. Lainanottopäätökset tekee yhtiön 
hallitus ja lainat tulevat yhtiön taseeseen.

Metro on pääomavaltainen joukkoliikennejärjestelmä ja merkittävä osa 
metron kustannuksista on pääomakuluja. Metrotunnelin ja -radan 
käyttöaika on pitkä, joten kustannusten kohdistamiseksi käyttäjille 
oikeudenmukaisesti tulee rahoituksen myös olla pitkäaikaista. 

Korkosuojaus

Länsimetron rahoituksen osalta on varauduttava erilaisten 
suojausinstrumenttien käyttöön. Tällaisia ovat ainakin 
valuutanvaihtosopimukset, koronvaihtosopimukset sekä korkokatto ja -
lattiasopimukset. Lähtökohtana on ottaa laina euromääräisenä, mutta 
markkinatilanne saattaa johtaa siihen, että edullisin tapa on ottaa laina 
esim. USA:n dollareissa, Sveitsin frangeissa tai Japanin jeneissä ja 
muuttaa laina heti nostohetkellä valuutanvaihtosopimuksella euroiksi. 
Kurssiriskiä ei Länsimetro Oy:n tule ottaa. Suojaus on itse lainanotosta 
erillinen toimenpide, eikä esim. edellytä lainanantajan suostumusta.

Johdannaisten käyttö edellyttää osapuolten välillä johdannaisten 
yleissopimusta ja lisäksi erillistä sopimusta kustakin 
suojaustoimenpiteestä. Jotta johdannaisia voidaan tehdä hyvän 
luottokelpoisuuden omaavien vastapuolien kanssa ja pitää marginaali 
mahdollisimman pienenä tulee johdannaisille saada kaupungin 
omavelkainen takaus. Takauksen tulee koskea sekä johdannaisten 
yleissopimusta että jokaista erillistä suojaustoimenpidettä. Jotta 
yksittäistä suojaustoimenpidettä tehtäessä voidaan päästä 
mahdollisimman hyvään hintaan ja riittävään hajautukseen 
vastapuolten osalta ei vastapuolten määrää tulisi rajata. Suojaus tulee 
olla mahdollista koko taattavan lainamäärän osalta. Suojaustenkin 
(yleissopimukset ja yksittäiset suojaustoimenpiteet) osalta neuvottelut 
hoitavat kaupungit yhdessä yhtiön kanssa. Päätökset tekee Länsimetro 
Oy:n hallitus. Vaadittavan luottoluokituksen rajoina ovat: Moodys Baa3 
tai parempi, Standard Poors BBB tai parempi ja Fitch BBB tai parempi. 
Mikäli johdannaissopimuksen vastapuolella on useampi mainittujen 
kansainvälisten luottoluokituslaitosten luottoluokitus, sovelletaan niistä 
heikointa.
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Koska kyseessä on keskinäinen kiinteistöyhtiö, jolloin taattavat lainat 
kohdistuvat vain Helsingin rahoitusosuuteen, ei lainojen tai 
johdannaisten takaukselle edellytetä vastavakuutta. Espoo perii 
takaamistaan lainoista 0,05 % vuotuisen takausprovision, jonka 
aiheuttamat kustannukset kohdennetaan yhtiössä Espoon kaupungin 
maksettavaksi.

Espoon kaupunki päättää vastaavasti oman takausosuutensa 
korottamisesta samoihin aikoihin Helsingin kanssa ja kaupungit ovat 
neuvotelleet päätösten sanamuodot samankaltaisiksi.

Mikäli Kvsto hyväksyy takauspäätöksen, Khs tulee 
toimeenpanopäätöksessään kehottamaan hallintokeskuksen 
oikeuspalveluita tekemään takaussitoumukset.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: +35893102505

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Takauslaskelma 2012.pdf
2 Khs 22 11 2010 esityslista.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
Länsimetro Oy Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 1316
V Selvitys vuoden 2011 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista 
toimenpiteistä

HEL 2012-015343 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä tiedoksi esityslistan liitteenä 
olevan selvityksen vuoden 2011 arviointikertomuksen johdosta 
suoritetuista toimenpiteistä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Selvitys arviointikertomuksen 2011 johdosta suoritetuista 
toimenpiteistä.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä tiedoksi esityslistan liitteenä 
olevan selvityksen vuoden 2011 arviointikertomuksen johdosta 
suoritetuista toimenpiteistä.

Esittelijä

Lauta- ja johtokunnat antoivat toukokuussa lausunnot 
tarkastuslautakunnalle vuoden 2011 arviointikertomuksessa esitetyistä 
toimenpidesuosituksista ja – kehotuksista. Näissä lausunnoissa 
esitettiin, mihin toimenpiteisiin virastojen ja liikelaitosten oli tarkoitus 
ryhtyä arviointikertomuksen johdosta.

Kaupunginvaltuusto päätti 13.6.2012 tarkastuslautakunnan ehdotuksen 
mukaisesti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 
vuodelta 2011 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten 
lauta- ja johtokuntien lausunnot sekä kehottaa kaupunginhallitusta 
antamaan joulukuun 2012 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen 
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siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset 
ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta.

Kaupunginhallitus päätti 18.6.2012 kehottaa talous- ja 
suunnittelukeskusta ryhtymään kaupunginvaltuuston päätöksen 
mukaisiin toimiin.

Talous- ja suunnittelukeskus on hankkinut virastoilta ja liikelaitoksilta 
selvitykset em. lausunnoissa esitetyistä toimenpiteistä.  Liitteenä 
olevassa selvityksessä on esitetty niiden toimenpiteiden 
käynnistäminen ja toteuttaminen, joihin virastot ja laitokset ovat 
ryhtyneet arviointikertomuksen esitettyjen toimenpidesuositusten ja -
kehotusten johdosta

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Selvitys arviointikertomuksen 2011 johdosta suoritetuista 
toimenpiteistä.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhakuohje: Muutoksenhakukielto, täytäntöönpano

Virastot ja liikelaitokset
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§ 1317
V Asuntotuotantorahaston kartuttaminen siirtämällä rahastoon 
asuntolainarahaston varat

Pöydälle 26.11.2012

HEL 2012-000162 T 02 05 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee kartuttaa Helsingin kaupungin 
asuntotuotantorahastoa siirtämällä sinne Helsingin kaupungin 
asuntolainarahastossa olevat varat kokonaisuudessaan. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee, että em. siirrossa varoista 5,0 
milj. euroa siirretään sääntöjen 3 §:n Rahaston käyttö, kohdan 2 
mukaiseen tarkoitukseen kaupungin oman asuntotuotannon 
rakennuttamisen riskeihin sekä asuntotuotantoon liittyvän kehittämis- ja 
koerakentamistoiminnan rahoittamiseen, ja loput varoista kohtaan 1 
kaupungin omaan asuntotuotantoon tarvittavien lainojen myöntäminen, 
siten että em. varat voidaan huomioida asuntotuotantorahaston lainoja 
myönnettäessä tämän päätöksen tullessa voimaan, ja että siirrot 
rahastojen välillä toteutetaan kirjanpidossa viimeistään 
tilinpäätöspäivänä per 31.12.2012, missä yhteydessä myös siirrettävien 
varojen tarkka summa vahvistuu.

Kaupunginvaltuusto päättänee myös, että vuoden 2012 osalta 
asuntolainarahaston lainakantaan kohdistuvat lyhennys-, korko- ja 
muut tulot tilitetään asuntotuotantorahastoon.

Asuntolainarahaston pääomat ovat 31.10.2012 tilanteessa olleet 
yhteensä 89,3 milj. euroa, josta asuntolainarahastosta myönnettyjen 
lainojen jäljellä olevien pääomien osuus 11,0 milj. euroa.

Tiivistelmä
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Kaupunginvaltuuston viimeksi 26.9.2001 päättämien Helsingin 
kaupungin asuntotuotantorahaston sääntöjen 3 §, Rahaston käyttö 
kuuluu seuraavasti:

”Rahastoa käytetään

1 kaupungin omaan asuntotuotantoon tarvittavien lainojen 
myöntämiseen, josta päättää kaupunginhallitus,

2 kaupungin oman asuntotuotannon rakennuttamisen riskien sekä 
asuntotuotantoon liittyvän kehittämis- ja koerakentamistoiminnan 
rahoittamiseen, josta päättää asuntotuotantotoimikunta tai 
asuntotuotantotoimisto asuntotuotantotoimikunnan erikseen päättämien 
valtuusrajojen puitteissa, sekä

3 korkotukiasuntojen pääomakustannusten maksamiseen, josta 
päättää kiinteistövirasto.”

Asuntotuotantorahaston lainojen myöntämiseen osoitetut varat ovat 
käytännössä loppuneet. Sieltä tulisi voida myöntää kuitenkin kaupungin 
lainoja asuntotuotantoon useita kymmeniä miljoonia euroja lähivuosina. 
Asuntotuotantorahaston kokonaispääoma on 139,3 miljoonaa euroa, 
joka jakautuu vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaisesti seuraavasti:

1 Asuntotuotannon lainat, pääoma 101,3 milj. euroa, joka on käytetty 
kokonaisuudessaan myönnettyihin lainoihin.

2 Asuntotuotannon rakennuttamisen riskit, pääoma 4,0 milj. euroa

3 Korkotukiasunnot, pääoma 34,0 milj. euroa

Asuntotuotannon rakennuttamisen riskien ja asuntotuotantoon liittyvän 
kehittämis- ja koerakentamistoiminnan rahoittamiseen tarkoitettuja 
varoja on käytetty lähinnä tapauksiin, joissa asuntotuotantotoimisto on 
rakennuttajana vastannut rakennusliikkeiden tai suunnittelutoimistojen 
aiheuttamista virheistä. Asuntotuotantotoimisto on ottanut 
rakennuttajana laajemman vastuun, jotta mainitut kustannukset eivät 
tulisi asukkaiden maksettaviksi. Lisäksi varoja on käytetty kehittämis- ja 
koerakentamistoimintaan liittyvien kehittämisprojektien 
osallistumismaksujen maksamiseen. Mainittuihin tarkoituksiin käytetyt 
varat on tuloutettu asuntotuotantorahastoon asuntotuotantotoimiston 
toiminnan tuloksesta. Niiden käyttö vaihtelee vuosittain n. 100 000 
eurosta 600 000 euroon. Kehittämis- ja koerakentamistoimintaan 
liittyviä investointikuluja ei ole katettu asuntotuotantorahastosta. Tätä 
periaatetta ei ole tarkoitus muuttaa.
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Tässä yhteydessä olisi tarkoituksenmukaista, että rahaston 
käyttömahdollisuutta laajennettaisiin niin, että siitä voitaisiin kattaa 
myös erityisiä taloudellisia tai teknisiä riskejä sisältävien 
rakennuskohteiden investointikustannuksia. Tällaisia kustannuksia 
saattaa syntyä, kun esimerkiksi segregaation ehkäisemiseksi ja 
alueiden tasapainoisen kehittämisen varmistamiseksi käynnistetään 
erityistä riskiä sisältäviä hankkeita. Tällaisiin hankkeisiin saattaa 
sisältyä kustannuksia, joita ei ole perusteltua siirtää asukkaiden 
maksettaviksi. Tällä tavalla kohteet, jotka mainituista riskeistä johtuen 
jäisivät mahdollisesti kokonaan toteuttamatta, voitaisiin toteuttaa. 
Tällaisiin poikkeuksellisiin tarkoituksiin käytettävät varat tultaisiin 
pitämään erillään edellisessä kappaleessa tarkoitetuista riski-, 
kehittämis- ja koerakentamistoiminnan varoista, jotka tultaisiin 
edelleenkin rahoittamaan asuntotuotantotoimiston tuloksesta.

Asuntotuotantotoimikunta toteaa lausunnossaan mm., että osan 
varoista kohdentamista asuntotuotannon riskeihin sekä 
asuntotuotantoon liittyvän kehittämis- ja koerakentamistoiminnan 
rahoittamiseen voidaan pitää kannatettavana. Tällä tarkoitetaan 
esimerkiksi investointikustannuksia, jotka liittyvät erityistä teknistä tai 
taloudellista riskiä sisältävien kohteiden rakentamiseen ja joita ei ole 
perusteltua siirtää asukkaiden maksettaviksi. Tällä voi olla merkitystä 
alueiden tasapainoisessa kehittämisessä ja segregaation ehkäisyssä. 
Asuntotuotantorahastossa ei ole ollut aikaisemmin tähän tarkoitukseen 
osoitettuja varoja, joten tältä osin rahaston käyttötarkoitusta 
laajennetaan. 5 miljoonaa euroa voidaan pitää tässä vaiheessa oikean 
suuruisena tasona.  

Asuntolainarahastolla ei ole nykyisessä markkinatilanteessa ollut 
vuosikausiin alkuperäisen tarkoituksensa mukaista merkitystä 
helsinkiläisten asunnonhankinnan helpottamiseksi. Pankkien 
kilpailutilanne on pitänyt lainojen korkomarginaalit kohtuullisina eikä 
lainojen saatavuus ole ollut ongelma asunnon hankinnassa. Tässä 
yhteydessä lopetettaisiin lainojen myöntäminen asuntolainarahastosta 
ja nykyisen asuntolainakannan korot ja pääomat tuloutettaisiin 
asuntotuotantorahastoon sitä mukaa kuin niitä kertyy. Tällä hetkellä 
asuntolainarahastossa on varoja yhteensä 89,3 miljoonaa euroa, joista 
lainoina 11 milj. euroa. Asuntoasiainosaston ilmoituksen mukaan 
asuntolainarahastosta myönnettävien lainojen kysyntä on ollut 
vähäistä. Uusia lainoja sieltä on myönnetty vuosittain vähän, vuonna 
2011 yhteensä 8 lainaa, 749 300 euroa ja vuonna 2012 yhteensä 9 
lainaa, 830 100 euroa. 

Asuntolautakunta toteaa lausunnossaan mm., että asuntolainarahaston 
lakkauttaminen ja varojen siirto asuntotuotantorahastoon toteuttaisi 
lautakunnan esittämän kehittämistavoitteen, koska tällöin varat tulevat 
käytettäväksi saman hallinnonalan hyväksi. Asuntolainarahaston tähän 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 36 (181)
Kaupunginhallitus

Kj/3
26.11.2012

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

mennessä myönnettyjen lainojen hoito voitaisiin lautakunnan mielestä 
siirtää talous- ja suunnittelukeskuksen hoidettavaksi.

Esittelijä

Esittelijä pitää edellä esitetyn sekä asuntotuotantotoimikunnan ja 
asuntolautakunnan lausuntojen perusteella tarkoituksenmukaisena 
lopettaa lainojen myöntämisen asuntolainarahastosta ja siirtää 
asuntolainarahaston varat asuntotuotantorahastoon 
päätösehdotuksessa esitetyllä tavalla. Ryhmärakentamisen 
rahoittaminen ei esittelijän mielestä ole perusteltua 
asuntotuotantorahaston varoista, vaan rahoituksen tulisi rahaston 
sääntöjen mukaisesti koskea vain kaupungin omaa asuntotuotantoa. 
Asuntolainarahastosta myönnetyt lainat säilyvät ennallaan velkakirjan 
ehtojen mukaisesti ja lyhennykset ja korot tuloutetaan niiden 
erääntyessä asuntotuotantorahastoon asuntotuotannon lainat kohtaan. 
Asuntotuotantorahaston nykyisiä sääntöjä ei ole tarpeen muuttaa tässä 
yhteydessä. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kiinteistölautakunta
Asuntotuotantotoimikunta
Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Asuntolautakunta 16.02.2012 § 11

HEL 2012-000162 T 02 05 05

Päätös

Asuntolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Asuntolainarahaston lainojen menekki on ollut viime vuosina vähäinen. 
Rahoituslaitosten myöntämien asuntolainojen korot ovat alhaisella 
tasolla, eikä kaupungin ole ollut tarkoituksenmukaista kilpailla 
lainaehdoilla niiden kanssa. Vuonna 2010 rahastosta myönnettiin 16 
lainaa, yhteismäärältään 1 349 730 euroa ja 8 lainaa vuonna 2011, 
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yhteismäärältään 749 300 euroa. Asuntolainarahastossa on varoja 
yhteensä noin 89 miljoonaa euroa, joista uloslainattuna vain noin 12 
miljoonaa euroa. Lainarahasto ei nykyisellään käytännössä toimi 
asuntotuotantoa edistävällä tavalla. 

Kaupungin hallintokeskuksessa ja talous- ja suunnittelukeskuksessa on 
pohdittu mahdollisuutta lopettaa lainojen myöntäminen 
asuntolainarahastosta ja rahastossa olevien varojen siirtämistä 
asuntotuotantorahastoon sekä nykyisen asuntolainakannan korkojen ja 
pääomien tulouttamista tähän rahastoon.

Tällä hetkellä asuntotuotantorahaston lainojen myöntämiseen osoitetut 
varat ovat käytännössä loppuneet. Kuitenkin sieltä tulisi voida myöntää 
kaupungin lainoja omaan asuntotuotantoon useita kymmeniä miljoonia 
euroja lähivuosina.

Asuntolainarahastosta tähän mennessä myönnetyt lainat säilyisivät 
ennallaan ja niiden lyhennykset ja korot tuloutettaisiin 
asuntotuotantorahastoon. Hallintokeskuksen näkemyksen mukaan 
asuntolainarahaston varojen siirtäminen asuntotuotantorahastoon ei 
edellytä asuntotuotantorahaston sääntöjen muuttamista. 

Asuntolautakunnan näkemyksen mukaan asuntolainarahaston 
lakkauttaminen ja varojen siirto asuntotuotantorahastoon toteuttaisi 
lautakunnan esittämän kehittämistavoitteen, koska tällöin varat tulevat 
käytettäväksi saman hallinnonalan hyväksi. 

Asuntolainarahaston tähän mennessä myönnettyjen lainojen 
hallinnointi kokonaisuudessaan, myös lainojen hoitoon liittyvät 
maksuhelpotukset ja lainojen siirtoasiat, voidaan siirtää talous- ja 
suunnittelukeskuksen hoidettaviksi, koska se käytännössä hoitaa 
rahastolainojen lyhennysten ja korkojen maksuun liittyvät tehtävät 
tälläkin hetkellä.  Muodollisesti asuntolainarahasto tulisi lakkauttaa 
siten, että sovitusta päivämäärästä lukien uusia lainoja ei enää 
myönnetä.  

Asuntolautakunta toteaa, että voimassa olevan MA-ohjelman yhtenä 
tavoitteena on omatoimisen rakentamisen ja rakennuttamisen 
edistäminen. Lautakunta esittää, että varojen siirron yhteydessä 
hallintokeskus tutkii voidaanko asuntotuotantorahaston varoista tukea 
jatkossa myös ryhmärakennuttamista. Asunto-osasto on 
vastaanottanut alkuvuonna kolme hakemusta 
ryhmärakentamishankkeiden rahoittamiseksi. Hakemusten 
kokonaisarvo on noin 20 miljoonaa euroa. Niitä ei ole voitu käsitellä, 
koska kaupungilla ei ole instrumenttia ryhmärakennuttamisen 
rahoitukseen.

Esittelijä
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virastopäällikkö
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Matti Pitkänen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 34152

matti.pitkanen(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimikunta 25.01.2012 § 8

HEL 2012-000162 T 02 05 05

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Asuntotuotantorahaston kartuttaminen ehdotuksesta ilmenevällä tavalla 
siirtämällä sinne asuntolainarahaston varat on perusteltua. Kaupungin 
oman asuntotuotannon primääri- ja tertiäärilainat  myönnetään 
asuntotuotantorahastosta,  jonka lainoitukseen myönnettävät varat on 
tällä hetkellä käytetty, eikä sieltä voida myöntää uusi lainoja. 
Asuntotuotantorahaston kartuttaminen lainoituksen turvaamiseksi on 
siten välttämätöntä.  Asuntolainarahaston käyttö yksityishenkilöiden 
asuntolainoitukseen on taas pankkirahoituksen saatavuuden ja 
asuntoluottojen edullisuuden johdosta käynyt lähes merkityksettömäksi, 
joten on perusteltua siirtää siellä olevat varat aktiiviseen käyttöön. 

Ehdotuksen mukaan osa siirrettävistä varoista kohdennetaan 
asuntotuotannon riskeihin sekä asuntotuotantoon liittyvän kehittämis- ja 
koerakentamistoiminnan rahoittamiseen. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi 
investointikustannuksia, jotka liittyvät erityistä teknistä tai taloudellista 
riskiä sisältävien kohteiden rakentamiseen ja joita ei ole perusteltua 
siirtää asukkaiden maksettaviksi. Ehdotusta voidaan pitää tältäkin osin 
kannatettavana ja sillä voi olla merkitystä alueiden tasapainoisessa 
kehittämisessä ja segregaation ehkäisyssä.  Asuntotuotantorahastossa 
ei ole ollut aikaisemmin tähän tarkoitukseen osoitettuja varoja, joten 
tältä osin rahaston käyttötarkoitusta laajennetaan. Tarkoitukseen 
osoitettua 5 000 000 euroa voidaan pitää tässä vaiheessa oikean 
suuruisena tasona. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Markku Nyyssölä, yksikön johtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi
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§ 1318
V Eräiden vuoden 2012 talousarviomäärärahojen ylittäminen

HEL 2012-015490 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi oikeuttaa tarkastuslautakunnan, talous- ja 
suunnittelukeskuksen, opetuslautakunnan, suomenkielisen 
työväenopiston johtokunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, 
kaupunginmuseon johtokunnan, nuorisolautakunnan, 
liikuntalautakunnan, henkilöstökeskuksen ja kaupunginhallituksen 
ylittämään vuoden 2012 talousarvioon merkittyjä määrärahoja 
seuraavasti:

Ta-kohta  euroa
Käyttötalousosa   
   
1 03 Tarkastusvirasto 56 000
1 39 06 Jäsenmaksut, Talous- ja 

suunnittelukeskuksen 
käytettäväksi

115 000

4 02 02 Kaupungin tuottamat 
opetus- ja koulutuspalvelut

5 500 000

4 11 Suomenkielinen 
työväenopisto

121 000

4 15 Kaupunginkirjasto 2 452 000
4 18 Kaupunginmuseo 260 000
4 31 Nuorisotoimi 170 000
4 41 01 Liikuntavirasto 600 000
4 52 10 Työsuhdematkalippu 200 000
yhteensä  9 474 000
   
Investointiosa   
   
8 09 14 Irtaimen omaisuuden 

perushankinta, 
Opetusvirasto

305 000

8 07 08 Liikuntarakentaminen 527 000
8 22 19 Arvopaperit, Khn 

käytettäväksi
3 671 000

yhteensä  4 503 000
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Lauta- ja johtokuntien sekä virastojen esitykset.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi oikeuttaa tarkastuslautakunnan, talous- ja 
suunnittelukeskuksen, opetuslautakunnan, suomenkielisen 
työväenopiston johtokunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, 
kaupunginmuseon johtokunnan, nuorisolautakunnan, 
liikuntalautakunnan, henkilöstökeskuksen ja kaupunginhallituksen 
ylittämään vuoden 2012 talousarvioon merkittyjä määrärahoja 
seuraavasti:

Ta-kohta  euroa
Käyttötalousosa   
   
1 03 Tarkastusvirasto 56 000
1 39 06 Jäsenmaksut, Talous- ja 

suunnittelukeskuksen 
käytettäväksi

115 000

4 02 02 Kaupungin tuottamat 
opetus- ja koulutuspalvelut

5 500 000

4 11 Suomenkielinen 
työväenopisto

121 000

4 15 Kaupunginkirjasto 2 452 000
4 18 Kaupunginmuseo 260 000
4 31 Nuorisotoimi 170 000
4 41 01 Liikuntavirasto 600 000
4 52 10 Työsuhdematkalippu 200 000
yhteensä  9 474 000
   
Investointiosa   
   
8 09 14 Irtaimen omaisuuden 

perushankinta, 
Opetusvirasto

305 000

8 07 08 Liikuntarakentaminen 527 000
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8 22 19 Arvopaperit, Khn 
käytettäväksi

3 671 000

yhteensä  4 503 000

Esittelijä

Käyttötalousosan määrärahojen ylittäminen

1 03 Tarkastusvirasto

Kaupungin ja Ernst & Young Julkispalvelut Oy:n välillä tehdyn 
sopimuksen mukaan tarkastuspäivien määrä tilikautta kohden on 550 
päivää. Mikäli kaupungin organisaatiorakenteessa, toimintatavoissa tai 
tehtävissä tapahtuu olennaisia muutoksia, jotka perustellusta syystä 
vaikuttavat tilintarkastuksen laajuuteen joko lisäävästi tai vähentävästi, 
niiden vaikutuksista tilintarkastukseen sovitaan vuosittain erikseen. 
Kaupungin siirryttyä 2012 alkaen SAP-taloushallintojärjestelmän 
käyttöön on uuden järjestelmän käyttöönotosta aiheutunut 
ennakoimattomia tilintarkastustoimenpiteitä vuonna 2012 tilikauden 
aikaisessa tilintarkastuksessa. Tämän seurauksena vuonna 2012 
tarvittavien lisätarkastuspäivien arvio on 100 päivää. Tarkastuspäivän 
hinta on sopimuksen mukaisesti 558 euroa. Määrärahaa tulisi saada 
ylittää 56 000 euroa.

1 39 06 Jäsenmaksut, Talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi

Talousarviokohdalta maksetaan mm. Kuntaliiton ja Kunnallisen 
työmarkkinalaitoksen jäsenmaksut ja vuonna 2012 näiden 
organisaatioiden jäsenmaksut osoittautuivat hieman ennakoitua 
suuremmiksi. Määrärahaa tulisi saada ylittää 115 000 euroa.

4 02 02 Kaupungin tuottamat opetus- ja koulutuspalvelut

Opetusvirasto on anonut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 
erityisavustusta perusopetusryhmien pienentämiseen sekä eräisiin 
valtionavustuksilla rahoitettaviin perusopetuksen kehittämishankkeisiin 
yhteensä 4,5 milj. euroa vuonna 2012. Hallintokunnalla on oikeus 
käyttää ulkopuolista rahoitusta ainoastaan sillä ehdolla, että 
tulopuolelle kertyy ulkopuolisista lähteistä vastaava summa. 
Opetusvirasto on lisäksi hakenut keväällä 2012 järjestämisluvan 
mukaisia ammatillisen peruskoulutuksen lisäkoulutuspaikkoja 520, 
joista otettiin käyttöön 280 koulutuspaikkaa syksyllä 2012. Loput 240 
koulutuspaikkaa on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2013. 
Koulutuspaikat lisäävät käyttötalouden menoja 1,0 milj. euroa vuonna 
2012. Ylityksen katteena on kaupungin valtionosuustulojen vastaavan 
suuruinen kasvu. Määrärahaa tulisi saada ylittää 5 500 000 euroa.
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4 11 Suomenkielinen työväenopisto

Suomenkielinen työväenopisto on saanut vuonna 2012 opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä rahoitusta yhteensä 84 000 euroa. Avustukset on 
myönnetty hankkeisiin ja tarkoituksiin, joita ei ole voitu huomioida 
talousarviota 2012 laadittaessa. Tämän lisäksi opiston 
käyttötalousmenoihin sisältyy PKS-yhteisen opistojärjestelmähankkeen 
kustannuksia yhteensä 62 000 euroa, joista 37 000 euroa veloitetaan 
muilta PKS-kunnilta. Määrärahaa tulisi saada ylittää 121 000 euroa.

4 15 Kaupunginkirjasto

Kaupunginkirjasto on toteuttanut lukuisia tietoyhteiskunnan 
kehittämiseen tähtääviä projekteja tukien, avustuksien ja ulkopuolisen 
rahoituksen turvin. Vuodelle 2012 vahvistetussa talousarviossa on 
tukiin ja avustuksiin valtiolta ja EU:lta budjetoitu yhteensä 995 000 
euroa. Ulkopuolisen rahoituksen ylitysoikeuden perustana on opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä, EU:lta ja ELY- keskukselta ja muilta tahoilta saatu 
vuonna 2012 käytettävissä olevaa ulkopuolista rahoitusta, yhteensä 
3,02 milj. euroa. Osa näistä hankkeista siirtyy vuodelle 2013. Arvio 
siirtyvästä hankerahoituksesta vuodelle 2013 on 568 000 euroa. 
Määrärahaa tulisi saada ylittää 2 452 000 euroa.

4 18 Kaupunginmuseo

Kaupunginmuseo on saanut ennakoitua enemmän harkinnanvaraista 
valtionavustusta ja ulkopuolista rahoitusta vuonna 2012 opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä toimintansa järjestämiseen yhteensä 36 000 
euroa. Tämän lisäksi kaupungin museo on käyttänyt vuonna 2010 
saamastaan perinnöstä suuren osan (224 000 euroa) uuden Lasten 
kaupunki -museon toteutukseen Sederholmin talossa ja Porrashuoneet 
-julkaisuun. Määrärahaa tulisi saada ylittää 260 000 euroa.

4 31 Nuorisotoimi

Nuorisoasiankeskus on saanut tukia ja avustuksia verkkonuorisotyön 
projekteihin. Näiden lisäksi nuorisoasiankeskus on saanut myös muita 
pienempiä avustusmäärärahoja. Nuorisoasiankeskuksen talousarvion 
muihin tuloihin sisältyvästä 500 000 euron ulkopuolisen varoin 
rahoitetun toiminnan määrärahasta arvioidaan jäävän toteutumatta 37 
000 euroa. Nuorisotoimi tulee saamaan vastaavasti tukia ja avustuksia 
yhteensä 207 000 euroa enemmän kuin budjetoitu vuodelle 2012. 
Määrärahaa tulisi saada ylittää 170 000 euroa.

4 41 01 Liikuntavirasto

Helsingin kaupunki osti Artic Sport Center Oy:n konkurssipesän 
huutokaupassa vuokraoikeuden 91-406-1-10-L2 omaisuuksineen 
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2.2.2012. Kivikon hiihtohalli siirtyi liikuntaviraston omistajahallintaan 
7.2.2012. Hallista aiheutuu käyttötalouden kustannuksia yhteensä 600 
000 euroa vuonna 2012, joita ei ole voitu huomioida vuoden 2012 
talousarviossa. Lisäkustannukset muodostuvat henkilöstö-, energia-, 
vesi-, jätehuolto. vartiointi-, kunnossapito- ym. kustannuksista. 
Määräraha tulisi saada ylittää 600 000 euroa.

4 52 10 Työsuhdematkalippu

Työsuhdematkalippua varten varatut määrärahat ylittyvät 200 000 
euroa lipun odotettua suuremman käytön vuoksi. Määrärahaa tulisi 
saada ylittää 200 000 euroa.

Investointiosan määrärahojen ylittäminen

8 09 14 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Opetusvirasto

Lukiokoulutuksen tieto- ja viestintätekniikkahankinnat sekä 
Mediakeskuksen kehittämishankkeet on syy irtaimen omaisuuden 
perushankintojen ylitystarpeisiin vuonna 2012. Sekä lukiokoulutuksen 
että Mediakeskuksen osalta ylityksen katteena ovat opetushallituksen 
myöntämät vastaavan suuruiset avustustulot, yhteensä 305 000 euroa. 
Määrärahaa tulisi saada ylittää 305 000 euroa.

8 07 08 Liikuntarakentaminen

Helsingin kaupunki osti Artic Sport Center Oy:n konkurssipesän 
huutokaupassa vuokraoikeuden 91-406-1-10-L2 omaisuuksineen 
2.2.2012. Kivikon hiihtohalli siirtyi liikuntaviraston omistajahallintaan 
7.2.2012. Halliin arvioidaan tarvittavan kunnostustöihin yhteensä noin 
700 000 euroa, josta vuodelle 2012 kohdistuisi 470 000 euroa. Työt 
tulevat jatkumaan myös vuonna 2013. Osa tehtävistä töistä perustuu 
viranomaismääräyksiin. 

Helsingissä järjestetään vuonna 2013 The Tall Ships Races 
tapahtuma. Tapahtuman aikana aluksia sijoitetaan myös Hietalahden 
altaaseen. Altaan pohjoissivulla on matalaa, joka pitää ruopata, että 
alukset voidaan sijoittaa paikoilleen. Kyseinen ruoppaustarve on ollut 
ennakoimaton sekä pelkästään kyseiseen tapahtumaan liittyvä tarve ja 
siten siihen ei ole pystytty varautumaan liikuntaviraston 
investointisuunnitelmassa. Vuonna 2012 ruoppauksista aiheutuvat 
kulut ovat 57 000 euroa.

Edellä mainitut tarpeet aiheuttavat sen, että määrärahaa tulisi saada 
ylittää yhteensä 527 000 euroa.

8 22 19 Arvopaperit, Khn käytettäväksi
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Kustaankartanon vanhainkodin D- ja E-talo luovutetaan 
apporttiomaisuutena Kiinteistö Oy Palveluasunnoille vastaavan 
osakeomistuksen saamiseksi. Luovutus edellyttää siksi osakkeiden 
ostoon vuoden 2012 talousarviossa osoitetun määrärahan ylittämistä 
apporttiomaisuuden arvolla kauppahinnan määrällä 3 670 523,70 
eurolla. Kyseinen määräraha tullaan osoittamaan kiinteistölautakunnan 
käytettäväksi. Määrärahaa tulisi saada ylittää 3 671 000 euroa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Lauta- ja johtokuntien sekä virastojen esitykset.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Kunnallisvalitus, valtuusto

Ao. virastot ja liikelaitokset
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§ 1319
V Luottamushenkilöiden palkkiosäännön muuttaminen

HEL 2012-015063 T 01 02 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee, että luottamushenkilöiden 
palkkiosääntöä tarkistetaan seuraavasti:

2 §:n 1, 2 ja 4 momentti

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille 
seuraavat palkkiot:

1          kaupunginvaltuusto:
            puheenjohtaja                                             470 e
            varapuheenjohtajat ja jäsenet                     355 e

2          kaupunginhallitus:
            puheenjohtaja                                             385 e
            varapuheenjohtajat ja jäsenet                     295 e

            johtosääntöön perustuvan jaoston
            puheenjohtaja                                             200 e
            jäsen                                                           145 e

3          kaupunkisuunnittelulautakunta, kiinteistölautakunta,              
            opetuslautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunta:
            puheenjohtaja                                             155 e
            jäsen                                                           140 e

 4         muut ratkaisuvaltaa käyttävät toimielimet:
            puheenjohtaja                                             145 e
            jäsen                                                           125 e

Osallistumisesta kaupunginhallituksen kokoukseen 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 
maksetaan palkkiona 295 euroa.

--

Kaupungin toimielimen asettaman, ilman ratkaisuvaltaa olevan jaoston, 
toimikunnan, komitean, ohjaus-, seuranta- tai muun vastaavan ryhmän, 
neuvottelukunnan tai neuvoston kokouksista maksetaan palkkiona 
puheenjohtajalle 145 euroa ja jäsenelle 125 euroa.
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--

4 §:n 1 ja 5 momentti

Tämän säännön 2 §:ssä mainittujen kokouspalkkioiden lisäksi 
maksetaan alla mainituille luottamushenkilöille kokousten ulkopuolella 
suoritetusta työstä ja muista tehtävistä seuraavan suuruiset 
vuosipalkkiot:

            kaupunginvaltuuston puheenjohtaja               10450 e
            kaupunginhallituksen puheenjohtaja               10450 e
            kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajat        6970 e
            kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat ja jäsenet 6970 e
            tarkastuslautakunnan puheenjohtaja               6970 e
            tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja ja jäsenet 3490 e

            kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistö-
            lautakunnan, opetuslautakunnan, rakennus-
            lautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan 
            puheenjohtaja                                                   6970 e

            muiden lautakuntien sekä kaupunginvaltuuston 
            valitseman johtokunnan ja lautakunnan jaoston 
            puheenjohtaja                                                   4370 e

--

Kun luottamushenkilö toimii kahden tai useamman edellä mainitun 
toimielimen puheenjohtajana, maksetaan hänelle vuosipalkkiona 
kuitenkin enintään 10450 euroa.

5 §:n 1 momentti

Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, vara-
puheenjohtajalle, jäsenelle ja vaalitoimitsijalle maksetaan 
toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy korvaus 
vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä ja vähäisestä 
oman matkapuhelimen käytöstä:

            puheenjohtaja                                               325 e
            varapuheenjohtaja                                        265 e
            jäsen                                                             230 e
            kotiäänestyksen vaalitoimitsija                     295 e

--

6 §

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan, pääkaupunkiseudun 
koordinaatioryhmän, Helsingin seudun yhteistyökokouksen sekä 
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seudullisen ohjaus-, seuranta- tai muun vastaavan ryhmän kokouksista 
maksetaan luottamushenkilöille seuraavat palkkiot:

            puheenjohtaja                                               385 e
            jäsen                                                             295 e

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän puheenjohtajana ja jäsenenä 
toimivalle luottamushenkilölle maksetaan kokouspalkkioiden lisäksi 
kokousten ulkopuolella suoritetusta työstä ja muista tehtävistä 
seuraavan suuruiset vuosipalkkiot:

            puheenjohtaja                                               5225 e
            jäsen                                                             3485 e

7 §:n 4 momentti

--

Korvauksen enimmäismäärä on 37 euroa tunnilta.

8 §:n 3 momentti

--

Lastenhoidon järjestämisestä maksettavan korvauksen määrä on 
enintään 23 euroa tunnilta.

9 §:n 2 momentti

--

Avustajalle maksettavan tuntipalkkion korvattava määrä on enintään 23 
euroa.

13 §:n 2 momentti

--

Kaupunginhallituksen varapuheenjohtajille ja muille jäsenille korvataan 
edellä mainituin perustein taksin tai oman tai hallinnassaan olevan 
auton käytöstä aiheutuneista kustannuksista kalenterivuodessa 
enintään 808 euroa ja varajäsenille enintään 203 euroa.

--

15 §:n 3 momentti

--

Edellä tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos kysymys on 
ansionmenetyksestä, lastenhoidon järjestämisestä tai avustajan 
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käyttämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta ja korvattava 
määrä on enintään 23 euroa tunnilta. Luottamushenkilön on tällöin 
kuitenkin annettava kirjallinen vakuutus kustannusten määrästä.

--

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että palkkiosääntöön lisätään 
uusi 4 §:n 6 momentti seuraavasti:

Lisäksi maksetaan kulukorvauksia tehtävästä aiheutuvia kustannuksia 
varten ilman tilivelvollisuutta

            kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen 
            puheenjohtajalle kullekin 3480 euroa vuodessa,
            kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen 
            varapuheenjohtajille 1750 euroa vuodessa,
            kaupunginhallituksen jäsenille ja niille valtuustoryhmien 
            puheenjohtajille, jotka eivät kuulu kaupunginvaltuuston 
            eivätkä kaupunginhallituksen puheenjohtajistoon eivätkä ole 
            kaupunginhallituksen jäseniä, kullekin 840 euroa vuodessa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee, että muutokset ja lisäykset 
tulevat voimaan 1.1.2013.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee, että luottamushenkilöiden 
palkkiosääntöä tarkistetaan seuraavasti:

2 §:n 1, 2 ja 4 momentti

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille 
seuraavat palkkiot:
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1          kaupunginvaltuusto:
            puheenjohtaja                                             470 e
            varapuheenjohtajat ja jäsenet                     355 e

2          kaupunginhallitus:
            puheenjohtaja                                             385 e
            varapuheenjohtajat ja jäsenet                     295 e

            johtosääntöön perustuvan jaoston
            puheenjohtaja                                             200 e
            jäsen                                                           145 e

3          kaupunkisuunnittelulautakunta, kiinteistölautakunta,              
            opetuslautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunta:
            puheenjohtaja                                             155 e
            jäsen                                                           140 e

 4         muut ratkaisuvaltaa käyttävät toimielimet:
            puheenjohtaja                                             145 e
            jäsen                                                           125 e

Osallistumisesta kaupunginhallituksen kokoukseen 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 
maksetaan palkkiona 295 euroa.

--

Kaupungin toimielimen asettaman, ilman ratkaisuvaltaa olevan jaoston, 
toimikunnan, komitean, ohjaus-, seuranta- tai muun vastaavan ryhmän, 
neuvottelukunnan tai neuvoston kokouksista maksetaan palkkiona 
puheenjohtajalle 145 euroa ja jäsenelle 125 euroa.

--

4 §:n 1 ja 5 momentti

Tämän säännön 2 §:ssä mainittujen kokouspalkkioiden lisäksi 
maksetaan alla mainituille luottamushenkilöille kokousten ulkopuolella 
suoritetusta työstä ja muista tehtävistä seuraavan suuruiset 
vuosipalkkiot:

            kaupunginvaltuuston puheenjohtaja               10450 e
            kaupunginhallituksen puheenjohtaja               10450 e
            kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajat        6970 e
            kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat ja jäsenet 6970 e
            tarkastuslautakunnan puheenjohtaja               6970 e
            tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja ja jäsenet 3490 e
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            kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistö-
            lautakunnan, opetuslautakunnan, rakennus-
            lautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan 
            puheenjohtaja                                                   6970 e

            muiden lautakuntien sekä kaupunginvaltuuston 
            valitseman johtokunnan ja lautakunnan jaoston 
            puheenjohtaja                                                   4370 e

--

Kun luottamushenkilö toimii kahden tai useamman edellä mainitun 
toimielimen puheenjohtajana, maksetaan hänelle vuosipalkkiona 
kuitenkin enintään 10450 euroa.

5 §:n 1 momentti

Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, vara-
puheenjohtajalle, jäsenelle ja vaalitoimitsijalle maksetaan 
toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy korvaus 
vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä ja vähäisestä 
oman matkapuhelimen käytöstä:

            puheenjohtaja                                               325 e
            varapuheenjohtaja                                        265 e
            jäsen                                                             230 e
            kotiäänestyksen vaalitoimitsija                     295 e

--

6 §

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan, pääkaupunkiseudun 
koordinaatioryhmän, Helsingin seudun yhteistyökokouksen sekä 
seudullisen ohjaus-, seuranta- tai muun vastaavan ryhmän kokouksista 
maksetaan luottamushenkilöille seuraavat palkkiot:

            puheenjohtaja                                               385 e
            jäsen                                                             295 e

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän puheenjohtajana ja jäsenenä 
toimivalle luottamushenkilölle maksetaan kokouspalkkioiden lisäksi 
kokousten ulkopuolella suoritetusta työstä ja muista tehtävistä 
seuraavan suuruiset vuosipalkkiot:

            puheenjohtaja                                               5225 e
            jäsen                                                             3485 e

7 §:n 4 momentti
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--

Korvauksen enimmäismäärä on 37 euroa tunnilta.

8 §:n 3 momentti

--

Lastenhoidon järjestämisestä maksettavan korvauksen määrä on 
enintään 23 euroa tunnilta.

9 §:n 2 momentti

--

Avustajalle maksettavan tuntipalkkion korvattava määrä on enintään 23 
euroa.

13 §:n 2 momentti

--

Kaupunginhallituksen varapuheenjohtajille ja muille jäsenille korvataan 
edellä mainituin perustein taksin tai oman tai hallinnassaan olevan 
auton käytöstä aiheutuneista kustannuksista kalenterivuodessa 
enintään 808 euroa ja varajäsenille enintään 203 euroa.

--

15 §:n 3 momentti

--

Edellä tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos kysymys on 
ansionmenetyksestä, lastenhoidon järjestämisestä tai avustajan 
käyttämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta ja korvattava 
määrä on enintään 23 euroa tunnilta. Luottamushenkilön on tällöin 
kuitenkin annettava kirjallinen vakuutus kustannusten määrästä.

--

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että palkkiosääntöön lisätään 
uusi 4 §:n 6 momentti seuraavasti:

Lisäksi maksetaan kulukorvauksia tehtävästä aiheutuvia kustannuksia 
varten ilman tilivelvollisuutta

            kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen 
            puheenjohtajalle kullekin 3480 euroa vuodessa,
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            kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen 
            varapuheenjohtajille 1750 euroa vuodessa,
            kaupunginhallituksen jäsenille ja niille valtuustoryhmien 
            puheenjohtajille, jotka eivät kuulu kaupunginvaltuuston 
            eivätkä kaupunginhallituksen puheenjohtajistoon eivätkä ole 
            kaupunginhallituksen jäseniä, kullekin 840 euroa vuodessa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee, että muutokset ja lisäykset 
tulevat voimaan 1.1.2013.

Esittelijä

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisia palkkiomääriä on 
tarkistettu valtuustokausittain. Viimeksi palkkioita korotettiin vuoden 
2009 alusta lukien (Kvsto 10.12.2008, 292 §). Vuonna 2010 (Kvsto 
5.5.2010, 109 §) palkkiosääntöä uudistettiin yhdistämällä kohtia 
palkkiosäännön soveltamisohjeista ja matkakustannusten 
korvaamispäätöksestä. Tällöin kaikki luottamushenkilöiden 
taloudellisten etuuksien perusteet kirjattiin yhteen sääntöön, 
kulukorvauksia lukuun ottamatta. 

Päätösehdotuksessa esitetään palkkioiden korottamista 20 %:lla 
vuonna 2013 alkavaksi kaupunginvaltuuston toimikaudeksi. Samalla 
palkkiosäännön 4 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 6 momentti 
kulukorvauksista, joista on aiemmin ollut maininta talousarviossa 
asianomaisessa tilikohdassa. Kulukorvauksista, joiden osalta ei ole 
esitetty tositetta, suoritetaan ennakonpidätys.

Sääntötoimikunta on käsitellyt palkkiosääntöön ehdotetut muutokset.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Virastot ja liikelaitokset
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§ 1320
V Pakilan erityis- ja vesialueiden sekä Tuomarinkylän korttelin nro 
35075 ja puisto-, lähivirkistys- ym. alueiden (Tuomarinkylän 
kartanon alue) asemakaavan muuttaminen (nro 12072) 

Pöydälle 26.11.2012

HEL 2011-001570 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Pirkko Vainio, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

pirkko.vainio(a)hel.fi
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12072 kartta osa A, päivätty 
15.11.2011, muutettu 16.4.2012

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12072 kartta, osa B, päivätty 
15.11.2011, muutettu 16.4.2012 

3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12072 selostus, päivätty 
15.11.2011, muutettu 16.4.2012

4 Havainnekuva 15.11.2011
5 Vuorovaikutusraportti 15.11.2011, täydennetty 16.4.2012
6 Osa päätöshistoria
7 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12072 kartta, liite C 

muutosehdotuksen ulkopuolelle rajattava alue

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 5
Liite 6
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Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Päätösehdotus

A

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 34. kaupunginosan (Pakila, 
Itä-Pakila) erityis- ja vesialueiden sekä 35. kaupunginosan 
(Tuomarinkylä, Tuomarinkartano) korttelin nro 35075 ja puisto-, 
lähivirkistys-, erityis- ja vesialueiden, urheilu- ja virkistyspalvelujen 
alueiden sekä maisemallisesti arvokkaan peltoalueen asemakaavan 
muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 
15.11.2011 päivätyn, 16.4.2012 muutetun ja kaupunginhallituksen 
26.11.2012  muutetun piirustuksen nro 12072 (luonnospiirros C, liite 7 
ja B) mukaisena . 

B

Kaupunginhallitus päättänee rajata asemakaavaehdotuksen 
ulkopuolelle karttaliitteessä C (liite 7) osoitetun alueen ja kehottaa 
kaupunkisuunnitteluvirastoa tekemään kaavakarttaan ja selostukseen 
kaupunginhallituksen päätöksen mukaiset muutokset.

C

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa 
selvittämään mahdollisuuksia käyttää asemakaavasta pois rajattua, 
erinomaisten liikenneyhteyksien äärellä olevaa aluetta 
täydennysrakentamiseen ja uuden asemakaavan laatimiseksi. 
Valtakunnallisesti arvokkaaksi luokitellun Tuomarinkylän kartanon 
kulttuuriympäristön täydennysrakentamisesta tulee neuvotella 
ympäristöministeriön kanssa.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa Tuomarinkylän kartanon 
ratsastuskeskuksen tallien laajentamisen, hevosmäärän lisäämisen ja 
uuden maneesin rakentamisen sekä ratsastuskeskuksen toiminnan 
kehittämisen. Kaupungin metsä- ja maatyökeskukseen (Staran 
luonnonhoitoyksikön tukikohta) on mahdollista rakentaa uudet 
sosiaalitilat ja konehalli. Liikennejärjestelyissä ja pysäköinnissä on 
otettu huomioon ratsastuskeskuksen kilpailutoiminnan tarpeet. 
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Tuomarinkylän kartanon alue ja puisto säilyvät museo- ja 
näyttelyrakennusten korttelina ja suojeltuna puistona. Museotoiminnan 
lisäksi alueelle saa sijoittaa ravintola-, kulttuuri- ja 
ohjelmapalvelutoimintoja. Tuomarinkylän kartanon alue suojellaan 
kokonaisuutena. Alueen kehittäminen tehdään valtakunnallisesti 
arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön säilyttämisen ehdoilla. 
Peltoalueet säilyvät viljelykäytössä.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä poiketen asemakaava-
alueen ulkopuolelle on rajattu n. 33 hehtaarin suuruinen alue, jonka 
osalta selvitetään mahdollisuuksia asuinrakentamiseen. Tältä osin 
käynnistetään neuvottelut ympäristöministeriön kanssa.

Asemakaava-alueen ulkopuolelle rajatulla alueella jää voimaan vanha 
asemakaava, joka maisemallisesti ja toiminnallisesti säilyttää nykyisen 
tilanteen (VU ja/tai E/s).  Peltoalue on ollut viljelyssä 1900 - luvulta ja 
edustaa historiallisessa mielessä uusinta kerrostumaa kun vanhimmat 
pellot Tuomarinkartanon alueella ovat olleet viljelyssä jo 1600-luvulta.

Helsingin Vinttikoirakerho ry voi jatkaa alueella nykyistä toimintaansa 
toistaiseksi.

Esittelijä

Alueen sijainti 

Alue sijaitsee Itä-Pakilan asuntoalueen pohjoispuolella. Lännessä 
aluetta rajaa Vanha Tuusulantie ja idässä ja pohjoisessa Vantaanjoki.  

Lähtökohdat

Kaavoitustilanne

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on virkistysaluetta ja Helsinki-
puistona kehitettävää aluetta. Alue on kulttuurihistoriallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää 
aluetta. Aluetta kehitetään siten, että alueen arvot ja ominaisuudet 
säilyvät. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 10331, joka on vahvistettu 
vuonna 1998. Tuusulantien varressa on voimassa asemakaava nro 
11125, joka hyväksytty vuonna 2003. 

Kaavassa nro 10331Tuomarinkylän kartanoalue historiallisine 
peltoalueineen on suojeltu kokonaisuutena. Kaavan nro 11125 mukaan 
Kavaleffintien varressa oleva alue on osoitettu maisemallisesti 
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arvokkaaksi peltoalueeksi (MA). Kaava-alue rajautuu kaavassa 11125 
osoitettuihin katu- ja suojaviheralueisiin.

Maanomistus

Kaupunki omistaa koko maa-alueen. Vinttikoiraradan ja tallien alueet 
on vuokrattu koira- ja ratsastustoimintoja varten.

Alueen yleiskuvaus

Tuomarinkylän kartanon rakennuksissa toimii Tuomarinkylän 
kartanomuseo ja ravintola. Kartanon pohjoispuolella sijaitsevissa 
rakennuksissa on ratsastuskoulu- ja tallitiloja sekä kaupungin metsä- ja 
maatyökeskuksen tukikohta. Vanhan Tuusulantien varressa on 
asemakaava-alueen ulkopuolelle jäävä Helsingin Vinttikoirakerho ry:n 
koirakoe- ja näyttelyalue ja vinttikoirarata. Maisemallisesti ja 
historiallisesti arvokkaat pellot ovat viljelykäytössä ja hevostarhoina. 
Liikenne alueelle kulkee Vanhalta Tuusulantieltä Tuomarinkyläntietä ja 
Kavaleffintietä pitkin. 

Kartanoalue erottuu maisemassa puistomaisena saarekkeena, jonka 
keskellä on mäki. Tuomarinkylän kartanon viljelysmaisemassa on ollut 
peltoja jopa 1400-luvulta lähtien. Kartanoympäristö muodostaa 
Helsingissä ainoan 1700-luvun asussa säilyneen, asemakaavalla 
turvatun kartanomiljöön. Kulttuurimaisema ja kartano muodostavat 
kartanolaitosta hyvin kuvastavan kokonaisuuden. 

Alueen rakennuskanta koostuu suojeltavista kartanon pihapiirin 
rakennuksista, suojelluista talleista ja 1960–1980-luvulla rakennetuista 
metsä- ja maatyökeskuksen rakennuksista sekä 1980-luvulla 
rakennetuista maneeseista ja ratsastustalleista ja vinttikoiraradan 
rakennuksista.

Kartanon alue on kasvistollisesti rikas johtuen alueen historiasta ja 
alueella sijainneesta koepuutarhasta ja taimitarhasta. Alueella on 
lepakkokohteita sekä arvokas linnusto. Vantaanjoessa on tavattu 
erityisen suojelun kohteena olevaa vuollejokisimpukkaa, joka on 
Suomessa uhanalainen ja rauhoitettu. 

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. Maaperä 
on suurimmaksi osaksi savea, jossa savikerroksen paksuus on 1–20 
metriä. Paikoin esiintyy moreeni- ja hiekka-alueita. 
Ratsastuskeskuksen alue on osittain Tuusulanväylän ja Vanhan 
Tuusulantien melualueella. Lähimmät rakennukset ovat noin 200 metrin 
etäisyydellä väylistä. Alueella toimivilta ratsastusyrityksiltä ei ole 
vaadittu ympäristölupaa, koska kaikilla yrityksillä on alle 60 hevosta. 

Suojelukohteet
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Tuomarinkylän kartano yhdessä sitä ympäröivien historiallisine 
peltoalueineen muodostaa Vantaanjokivarren kulttuurimaisemassa 
merkittävän historiallisesti, rakennustaiteellisesti ja puutarhakulttuurin 
kannalta merkittävän suojeltavan kokonaisuuden, joka kuuluu 
valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin 
(RKY 2009). 

Kaava-alue on osa Vantaanjokilaakson valtakunnallisesti merkittävää 
maisema-aluetta (ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto, 
mietintö 66/1992, valtioneuvoston periaatepäätös 1995) Alueelle 
ominaisia piirteitä ovat laajat viljellyt savikkoalueet, Vantaanjoen kapea 
uoma, kartanot ja pitkät näkymät.

Ympäristöministeriö on esittänyt, että Suomen Natura 2000 -verkostoa 
täydennetään vuollejokisimpukan kannalta tärkeän Vantaanjoen osalta.  

Tavoitteet

Kaavamuutoksen tavoitteena on Vantaanjokilaakson maiseman, 
valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön ja 
luontoarvojen sekä ympäristön  säilyttäminen. Samalla on tavoitteena 
turvata ratsastuskeskuksen, metsä- ja maatyökeskuksen sekä 
virkistystoimintojen kehittämis- ja laajentamistarpeet alueella. Kartanoa 
ja kartanopuutarhaa sekä muuta historiallista ympäristöä on tarkoitus 
kehittää niin, että alueen merkitys historiallisena ympäristönä 
vahvistuu. 

Asemakaavan muutoksen sisältö

Valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön 
kartanokokonaisuus avoimine viljelyskäytössä olevine peltoalueineen 
suojellaan asemakaavan muutoksessa. 

Museorakennusten korttelialuetta on pienennetty vastaamaan nykyistä 
käyttöä. Korttelin käyttötarkoitusta on laajennettu nykyisen 
museotoiminnan lisäksi näyttelyrakennusten korttelialueeksi. Alueelle 
saa sijoittaa museotoiminnan lisäksi ravintola-, kulttuuri- ja 
ohjelmapalvelutoimintoja. Puistoaluetta on laajennettu Kaisanmäen, 
Kartanomuseontien ja Weckströminpolun alueille ja suojelumääräyksiä 
on tarkennettu.

Ratsastuskeskuksen laajentamisen  lähtökohtana on tallirakennusten 
laajennusosien sopeutuminen maisemaan sekä hevosten määrän 
rajoittaminen alueella siten, että kartanoalueen historialliset arvot eivät 
vaarannu. Kaavamuutoksessa esitetyt laajennusosat mahdollistavat 
nykyisten hevoskarsinoiden laajennuksen nykyisten vaatimusten 
mukaisiksi ja hevosmäärän lisäyksen noin 20 %:lla 140 hevospaikasta 
noin 170 hevospaikkaan. Hevospaikkojen määrän lisäys on arvioitu 
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siten, että lisärakentaminen ja toiminnan vaatimat ulkotilat ja uudet 
pysäköintitarpeet on mahdollista sovittaa arvokkaaseen ympäristöön 
kartanoalueen keskeisiä arvoja vaarantamatta.

Uusi maneesi katsomoineen on mitoitettu siten, että se mahdollistaa 
entistä laajemman kilpailutoiminnan ja alueellisen valmennuksen. 
Maneesi on sijoitettu kartanoalueen pohjoispuolelle nykyiselle 
pysäköintipaikalle.

Alueella toimivalle kaupungin metsä- ja maatyökeskukselle on osoitettu 
rakennusalat varasto- ja sosiaalitiloja varten.

Mitoitus 

Alueen pinta-ala on 83,4 hehtaaria. Kaavamuutos lisää kerrosalaa 
alueella yhteensä  9 550 m². Ratsastuskeskuksen alueella (VU-1/s) 
kerrosalan lisäys on 7 950 k-m² ja metsä- ja maatyökeskuksen alueella 
(MY-1) 1 600 m². Alueella on 17 suojeltua rakennusta, joista 16 oli 
suojeltu kaavassa nro 10331.

Museo- ja näyttelyrakennusten korttelialueeksi  (YM/s) varataan 0,5 
hehtaaria,  puistoalueiksi (VP/s) 6,2 hehtaaria, lähivirkistysalueiksi 
(VL/s) 10,9 hehtaaria, urheilu- ja virkistyspalveluiden alueiksi (VU) 20,7 
hehtaaria, maisemallisesti ja historiallisesti arvokkaaksi  pelto- tai 
niittyalueeksi (MA/s) 36,9 hehtaaria, maa- ja metsätalousalueeksi ( MY-
1) 1,7 hehtaaria, vesialueeksi (W) 4,2 hehtaaria ja katualueeksi 1,3 
hehtaaria. 

Museo- ja näyttelyrakennusten korttelialue (YM/s)

Tuomarinkylän kartano, sivurakennukset ja miespiha on osoitettu 
museo- ja näyttelyrakennusten korttelialueeksi, joka on osa 
historiallisesti ja maisemallisesti arvokasta 
kartanoympäristökokonaisuutta. Museotoiminnan lisäksi alueelle saa 
sijoittaa ravintola-, kulttuuri- ja ohjelmapalvelutoimintoja.

Puistoalueet (VP/s) ja lähivirkistysalueet (VL/s)

Kartanon puistoalueen rajausta on laajennettu ympäristöhistoriallisen 
selvityksen perusteella. Puiston eri osa-alueille on osoitettu 
suojelumääräykset, joiden tavoitteena on suojella ja palauttaa kartanon 
keskeisen puistoalueen, Kaisanmäen, Lystikukkulan ja joelle johtavan 
puukujan arvot. Puistoalueilla on osoitettu muinaismuistolailla 
rauhoitetut linnoituslaitteet ja historialliset tiet. 

Maa- ja metsätalousalueen  pohjoispuolelle on osoitettu VL/s -alue, 
jotta alueelle voidaan istuttaa kartanonmäen reunaa eheyttävä 
reunavyöhyke.
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Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet (VU-1/s ja VU-2/s)

Nykyinen ratsastuskeskus laajennuksineen on osoitettu urheilu- ja 
virkistyspalvelujen alueeksi (VU-1/s) ratsastuskeskusta varten, joka on 
osa historiallisesti arvokasta kartanoympäristöä ja jonka toiminnot, 
uudet rakennukset ja rakennelmat tulee sovittaa ympäristöön.

Talliyrityksille on osoitettu lisärakennusoikeutta nykyisten 
hevoskarsinoiden laajentamista varten noin 20 %:n hevosmäärän 
lisäystä varten. Alueelle on osoitettu myös maneesi, jonne saa sijoittaa 
katsomon (man1). Maneesin kerrosala on 5 200 m². Maneesin 
ulkonäöstä ja mittasuhteista  on annettu tarkat määräykset. Maneesin 
rakentaminen edellyttää toiminnan vaatimien pysäköintipaikkojen 
rakentamista. 

Tallirakennusten laajennukset on osoitettu siten, että ne sopeutuvat 
kulttuurimaisemaan. Kummankin suojellun tallin lisäkerrosala on 620 
m² (yhteensä 1 240 m²) ja muiden tallien yhteenlaskettu kerrosalan 
lisäys on 1 450 m². 

Rakennuksia ja rakennelmia saa sijoittaa ainoastaan osoitetuille 
rakennusaloille. Alueelle saa sijoittaa asuntoja ratsastuskeskuksen 
välttämätöntä henkilökuntaa varten ainoastaan ah-  ja as- merkinnällä 
osoitetuille rakennusaloille. Alueelle saa tallirakennuksiin sijoittaa 
korkeintaan 173 vakituista tallipaikkaa. Hevospaikkojen lukumäärä on 
osoitettu tallikohtaisesti merkinnällä (he). 

Hevosten jaloittelutarhojen alue on osoitettu merkinnällä VU-2/s. 
Jaloittelutarhoja tulee hoitaa, ja valumavedet tulee käsitellä siten, ettei 
niistä ole haittaa ympäristölle. 

Maisemallisesti ja historiallisesti arvokkaat pelto- tai niittyalueet (MA/s)

Tuomarinkylän kartanon maisemallisesti ja historiallisesti arvokkaat 
pelto- tai niittyalueet tulee säilyttää avoimena viljelyskäytössä. 

Maa- ja metsätalousalue (MY-1)

Nykyisen metsä- ja maatyökeskuksen alue on osoitettu maa- ja 
metsätalousalueeksi, jolla on maisemallista arvoa. Alueelle on osoitettu 
uusi rakennusala talousrakennusta (1 000 k-m²) varten ja jo olemassa 
olevaa rakennusalaa on jatkettu ja kerrosalaa on lisätty 800:sta 1 000 
k-m²:iin siten, että se mahdollistaa sosiaalitilojen rakentamisen. 
Alueelle on osoitettu myös rakennusalat, joille on mahdollista sijoittaa 
lannan käsittelypaikka (et/la ja t/la). Lämpökeskuksen kerrosalaa on 
lisätty 500:sta 600 m²:iin. 

Vesialue (W)
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Vantaanjoen vesialueelle on osoitettu Natura 2000 -verkostoon 
ehdotettu alue.

Liikenne ja pysäköinti

Kavaleffintie muutetaan kaduksi uudelle maneesille asti. Kavaleffintieltä 
rakennetaan uusi huoltoajoyhteys uudelle maneesille ja Staran 
luonnonhoitoyksikön tukikohtaan. Kavaleffintien jatkeena olevan 
jalankulku- ja polkupyörätien itäpuolella oleville talleille sallitaan 
huoltoajo Ratsukkopolun kautta tallien itäpuolelta. 
Moottoriajoneuvoliikenne kielletään Ratsukkopolun ja kartanon välillä.

Tuomarinkyläntie ja sen itäpäästä museolle johtava Kartanomuseontie 
muutetaan kaduksi. Staran luonnonhoitoyksikön tukikohdan 
ensisijaisena huoltoajoyhteytenä on Strandmaninkuja, jonka kautta 
pääsee myös Kavaleffintien ja Tuomarinkyläntien välissä olevien tallien 
ja maneesien huoltotielle Strandmaninlenkille. Historialliset tielinjaukset 
on suojeltu ja ne tulee säilyttää sorapintaisina.

Pysäköintipaikkoja on yhteensä 1 100 henkilöautolle tai vaihtoehtoisesti 
800 henkilöautolle ja 70 suurelle hevoskuljetusautolle. Suurimpia 
yleisötapahtumia varten liityntäliikenne voidaan tarvittaessa järjestää 
Pirkkolan liikuntapuiston pysäköintipaikoilta. Maneesin ja tallien 
asiakkaiden pysäköintipaikat on osoitettu merkinnällä p1 suunnitellun 
maneesin itäpuolelle. 

Joukkoliikenteen runkolinja Jokeri 2 aloittaa liikennöinnin vuonna 2014 
bussilinjana, joka kulkee Vanhaa Tuusulantietä pitkin. Se käyttää 
nykyisiä Tuomarinkyläntien ja Tuomarinkylänpolun liittymässä 
sijaitsevia pysäkkejä. Myöhemmin Jokeri 2 muuttuu mahdollisesti 
raitiotielinjaksi, joka on mahdollista sijoittaa kulkemaan nykyiselle 
katualueelle. 

Palvelut

Korttelin 35075 kaavamääräys mahdollistaa nykyisten 
museotoimintojen ja siihen liittyvien toimintojen kehittämisen.

Ratsastuskeskuksen laajentaminen ja maneesin rakentaminen 
parantaa Helsingin alueen ratsastajien harrastusmahdollisuuksia ja 
ratsastushallitilannetta. Uusi ratsastushalli mahdollistaa myös nykyistä 
laajemman kilpailutoiminnan alueella. Maneesiin on mahdollista 
rakentaa kahvio, joka parantaa myös ulkoilijoiden palveluita. 

Suojelukohteet

Lähes koko kaava-alue kuuluu Tuomarinkylän kartanon 
valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. 
Aluerajaus on osoitettu merkinnällä (rky).  
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Valtakunnallisesti arvokas Vantaanjokilaakson maisemakokonaisuus 
on otettu huomioon kartanokokonaisuutta koskevissa 
suojelumääräyksissä ja siten, että kartanoaluetta ympäröivät 
historialliset peltoalueet suojellaan merkinnällä MA/s.

Kartanopuistosta on annettu määräys VP/s ja puiston osa-alueita 
koskevat määräykset. Arvokkaat rakennukset on osoitettu 
suojelumääräyksin. Historialliset tiet, säilynyt tykkitieosuus, 
linnoituslaitteet ja muinaismuistokohteet on osoitettu määräyksin. 

Vantaanjoen vesialue (W) on osoitettu Natura 2000 -verkostoon 
ehdotetuksi alueeksi (nat). Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu kuusi 
Kaisanmäellä on osoitettu merkinnällä -sl. 

Yhdyskuntatekninen huolto

MY-1 -alueelle on osoitettu rakennusalat (et) alueellista lämpölaitosta ja 
mahdollista lannankäsittelypaikkaa (mahdollisesti kompostointipaikkaa) 
varten. 

Alue on liitetty olemassa olevaan teknisen huollon verkostoon. Kaava-
alueella sijaitsee 110 kV:n ilmajohto, alueellista kuivatusta palvelevia 
avo-ojia sekä pääjätevesiviemäri. Asemakaavan toteuttaminen vaatii 
20 kV:n maakaapelin siirtämisen lämpölaitoksen rakennusalan 
kohdalta.

Ympäristöhäiriöt

Tuusulanväylälle ja Vanhalle Tuusulantielle ei ole lähitulevaisuudessa 
tulossa meluesteitä kaava-alueen puolelle, joten alue on jatkossakin 
osittain näiden väylien liikennemelualueella. Alueelle suunnittelut uudet 
rakennukset, etenkin uusi maneesi, parantavat kuitenkin 
melutilannetta, sillä ne suojaavat rakennusmassojen takana olevia 
alueita. 

VU-1 ja VU-2 määräykset sisältävät määräyksen lannan ja tarhojen 
valumavesien käsittelystä. 

Nimistö

Kaavamuutoksessa on täydennetty kaavan nro 10331 nimistöä.

Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 6.4.2011 esittää uusiksi 
nimiksi seuraavia nimiä: Kaisanmäenkuja, Kaivokumpare, 
Kavaleffinkuja, Kavaleffintie, Raparperipellonpolku, Ratsukkopolku, 
Strandmaninlenkki, Tuomarinkylän kartano ja Weckströminpuisto. 

Asemakaavan muutoksen vaikutukset
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Kaavan toteuttaminen mahdollistaa Tuomarinkylän kartanon 
toimintojen kehittämisen, hevosmäärän lisäämisen ja parantaa siten 
ratsastuksen harrastusmahdollisuuksia Helsingissä. 
Ratsastuskeskuksen laajentaminen Tuomarinkylässä vähentää 
painetta laajentaa ratsastuskeskusta Ruskeasuon alueella. 
Tuomarinkylän kartano museoineen, kartanopuistoineen, 
ravintoloineen ja ratsastuskeskuksineen  monipuolistaa laajan 
Helsinkipuiston viheraluekokonaisuuden virkistyspalveluja.

Kaavan muutos täsmentää asemakaavan suojelumääräyksiä erityisesti 
kartanoon liittyvien historiallisten puisto- ja viheralueiden osalta, mikä 
mahdollistaa puistoalueen arvojen palauttamisen.

Uusi maneesi mahdollistaa nykyistä suurempien tapahtumien 
järjestämisen, mikä lisää alueen liikennettä. Suuria tapahtumia 
järjestetään 20–30 päivänä vuodessa, joista eniten liikennettä 
synnyttäviä tapahtumia on 10–20 päivänä vuosittain. Tuolloin 
vuorokausiliikennemäärät kasvavat 2 000–3 000 ajoneuvoa 
suuremmiksi kuin normaalisti. Liikenteen lisääntyminen aiheuttaa 
lähialueen katuverkossa ajoittaista ruuhkautumista.

Tapahtumien aikaiset pysäköintiongelmat vähenevät uusien 
pysäköintialueiden seurauksena. Suunnitelmassa esitetyt 
liikennejärjestelyt parantavat liikenneturvallisuutta eri liikennemuotojen 
välisten konfliktipisteiden vähenemisen myötä. 

Kaavan toteuttaminen ei vaikuta Jokeri 2 -linjan järjestämiseen, koska 
bussiyhteytenä aloittava linja käyttää olemassa olevia liikenneväyliä ja 
myöhemmin mahdollisesti toteutettava raidelinjaus voidaan sijoittaa 
nykyiselle katualueelle. 

Tuomarinkylän hevostarhojen valumavesien käsittelyn 
viitesuunnitelmassa (Ramboll Oy) on todettu, että hevostallien 
laajennuksesta ei aiheudu merkityksellistä haittaa vuollejokisimpukalle 
tai veden laadulle eikä Vantaanjoen Natura 2000 -alueelle. 

Kaavassa annetut suojelumääräykset, jotka koskevat peltoalueiden ja 
muun rakennetun kulttuuriympäristön säilyttämistä, turvaavat myös 
alueen luontoarvot. 

Asemakaavan vaikutus valtakunnallisesti arvokkaan 
kartanomiljöökokonaisuuden säilymiseen historiallisesti arvokkaana 
maisemallisena kokonaisuutena tulevaisuudessakin on myönteinen. 
Tallien laajennukset jo suojeltujen historiallisten tallien yhteydessä on 
suunniteltu sijoitukseltaan ja mittakaavaltaan siten, että niiden 
alkuperäiset suojeluarvot säilyvät, ja siten, että tallit ja 
kartanorakennusten muodostama historiallinen kokonaisuus ei ole 
uhattuna maisemassa. 
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Ratsastuskeskus sijaitsee riittävän kaukana asutuksesta ja vesistöstä. 
Kaavassa on määräykset lannan ja tarhojen valumavesien käsittelystä.

Ratsastajien turvallisuus maneeseissa ja ratsastusreiteillä paranee. 

Kaavassa osoitetut uudet rakennukset parantavat alueen 
melutilannetta.

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman 
arvonlisäveroa seuraavasti:

Kadut ja yleiset alueet 215 000 euroa
Viheralueiden rakentaminen 860 000 euroa
Kevyen liikenteen vesistösilta  250 000 euroa
20 kV:n maakaapelin johtosiirto 10 000 euroa
  
Yhteensä 1 335 000 euroa

Kustannuksiin eivät sisälly varapysäköintialueen, ratsastusmaneesin, 
ratsastuskenttien, jaloittelutarhojen, kompostointilaitosten, puistojen, 
maa- ja metsätyökeskuksen tilojen eikä puistoalueen rakentaminen ja 
kunnostustyöt.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta. 

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (päivätty 23.9.2009). Vireille tulosta ilmoitettiin 
myös vuoden 2009 kaavoituskatsauksessa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaavan lähtökohtia ja 
tavoitteita esiteltiin yleisötilaisuudessa 13.10.2009. 

Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet 
nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa, kaupungintalon 
ilmoitustaululla, Tuomarinkylän kartanomuseossa, Tuomarinkylän 
ratsastusmaneesi 2:ssa (uudempi maneesi) 26.4.–20.5.2011 ja 
viraston internetsivuilla. Luonnosta koskeva yleisötilaisuus pidettiin 
3.5.2011.

Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot 

Jotta ratsastustallien laajennukset ja uusi ratsastushalli on saatu 
sovitettua historiallisesti arvokkaaseen ympäristöön, on tutkittu useita 
vaihtoehtoja tallien ja maneesin sijoittamisesta. 
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Maneesin ja ratsastustapahtumakeskuksen sijoittamista 
vinttikoiraradan läheisyyteen on tutkittu. Laajoissa selvityksissä 
todettiin, ettei kyseinen hanke sovi mittakaavaltaan alueelle eikä se 
ratkaise Tuomarinkylän kartanon tallien laajennustarpeita ja 
maneesipulaa. 

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty 
viranomaisyhteistyötä Helsingin Energian, pelastuslaitoksen, 
ympäristökeskuksen, rakennusviraston, Helsingin kaupungin Stara-
ympäristötuotannon, liikuntaviraston, kiinteistöviraston, 
kaupunginmuseon, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän, 
rakennusvalvontaviraston sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen kanssa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu 
pidettiin 26.8.2010. Muistio neuvottelusta on vuorovaikutusraportin 
liitteenä.

Viranomaisneuvottelussa tulivat esille seuraavat asiat: Vaikutusten 
arvioinnissa on tuotava esiin massatapahtumien määrä sekä niiden 
aiheuttamat liikennemäärät, alueen sisäistä liikenneturvallisuutta on 
parannettava, melukysymys on selvitettävä alueella olevan asutuksen 
takia, lannan- ja valumavesienkäsittely on ratkaistava asemakaavassa, 
vaikutukset Vantaanjoen vuollejokisimpukan elinolosuhteisiin tulee 
arvioida, rakentamisesta on annettavat tarkat kaavamääräykset tai 
laadittava rakennustapaohjeet, maneesin paikka on hyvin harkittu ja 
tallien laajennusten sovittamisesta maisemaan on annettava 
määräykset. 

Viranomaisten kannanotot kohdistuivat Staran luonnonhoitoyksikön 
metsä- ja maatyökeskuksen toimintaedellytyksiin, lantahuoltoon ja 
lämpökeskukseen, museokorttelin ja muiden alueiden 
kaavamääräyksiin, rakennusten käyttötarkoitukseen, rakennusten ja 
ympäristön suojelumääräyksiin, vesihuollon linjoihin, luontoarvojen 
säilymiseen sekä ajo- ja huoltoyhteyksiin.  

Viranomaisten kannanotot on otettu huomioon ja tarvittavat selvitykset, 
tarkennukset kaavamerkintöihin ja määräyksiin sekä 
kaavaselostukseen on tehty. Lisäksi on tehty tarhavesien käsittelyn 
viitesuunnitelma ja arvioitu ratsastuskeskuksen laajentamisen 
vaikutukset vuollejokisimpukan elinolosuhteisiin. Rakennusvalvonnan 
edustajan kanssa on neuvoteltu kaavamääräyksistä ja todettu, että 
rakentamistapaohjeita ei ole tarpeen laatia, koska kaavassa on riittävän 
tarkat määräykset rakentamisesta.

Esitetyt mielipiteet
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Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen asemakaavaosastolle saapui 7 
mielipidekirjettä, joista 1 koski osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja 4 
luonnokseen tähtäävää suunnittelua. Asemakaavan 
muutosluonnoksesta saatiin 2 mielipidettä. Lisäksi suullisia mielipiteitä 
esitettiin keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse. On esitetty myös 
ratsastustapahtumakeskuksen ja hevospoolokentän sekä 
palstaviljelyalueen perustamista sekä lisäksi toive siitä, että laajentuva 
ratsastuskeskus ei saa häiritä tavallisten ulkoilijoiden kulkemista.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet kohdistuivat 
ratsastuskeskuksen toimintojen kehittämiseen. Suunnitteluvaiheen 
kirjalliset mielipiteet koskivat vinttikoirakeskuksen alueen kehittämistä 
ja erityisesti pysäköintikysymystä. Kaavaluonnosvaiheessa mielipiteet 
koskivat tarkennuksia pysäköintikysymykseen, lantahuoltoon ja 
rakentamista koskeviin kaavamääräyksiin ja kartan aluerajauksiin.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että 
ratsastuskeskuksessa tallien laajennukset ja uuden maneesin 
suunnittelu sekä pysäköintikysymykset on ratkaistu yhteistyössä 
ratsastuskeskuksen edustajien ja asiantuntijoiden kanssa. 
Rakentamisen laajuus ja pysäköinti on kuitenkin sovitettu alueelle 
historialliseen kulttuuriympäristöön soveltuvalla tavalla. 
Vinttikoirakeskuksen osalta tilanne säilyy ennallaan kaava-alueen 
uuden rajauksen vuoksi.

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät 
viranomaisten kannanotoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet 
laajemmin. Muistiot keskustelutilaisuuksista ovat vuorovaikutusraportin 
liitteenä.

Ehdotuksen nähtävilläolo ja lausunnot

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
27.1.–27.2.2012. Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia.

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa ympäristölautakunta, 
Helsingin Energia -liikelaitos, Helen Sähköverkko Oy, 
pelastuslautakunta, kiinteistölautakunta, liikuntalautakunta, 
kaupunginmuseon johtokunta, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymä (HSY), yleisten töiden lautakunta, 
rakennusvalvontavirasto, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus sekä Vantaan kaupunki.

Lausunnot

Ympäristölautakunnalla, Helsingin Energia -liikelaitoksella ja Helen 
Sähköverkko Oy:llä, pelastuslautakunnalla, kiinteistölautakunnalla, 
rakennusvalvontavirastolla, Vantaan kaupungilla ja Helsingin seudun 
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ympäristöpalvelut -kuntayhtymällä ei ole huomautettavaa 
asemakaavan muutosehdotuksesta.

Liikuntalautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä ja pitää kaavamuutosta hyvänä ja kannatettavana. Jotta 
kaava toteutuisi siten kuin on ajateltu, alueiden hallinnasta ja 
ylläpidosta on sovittava erikseen. Tällä hetkellä Tuomarinkartanon 
kenttien rakentamiseen on osoitettu liikuntatoimen vuosien 2012−2016 
taloussuunnitelmassa 200 000 euroa vuodelle 2015. 

Kaupunginmuseon johtokunta puoltaa asemakaavan hyväksymistä. 
Johtokunta toteaa, että Tuomarinkartanon alue suojellaan 
kokonaisuutena ja yksittäiset kulttuurihistoriallisesti ja/tai 
rakennustaiteellisesti arvokkaat rakennukset varustetaan 
suojelumerkinnöin. Linnoituslaitteet sekä historiallinen tiestö suojellaan. 
Uusi maneesirakennus tulee muuttamaan maisemaa 
rakennetummaksi, mutta sen sijoituksella ja maisemointiin liittyvillä 
määräyksillä on pyritty vähentämään maneesin rakentamisesta koituvia 
haittavaikutuksia.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen 
hyväksymistä seuraavin tarkennuksin: Asemakaavan muutoksesta 
aiheutuvat katujen  rakennuskustannukset ovat noin 215 000 euroa. 
Asemakaavan muutoksen aiheuttamat viheralueiden 
rakentamiskustannukset ovat 860 000 euroa ja rakennusvirastolle 
aiheutuvat vuosittaiset hoitokustannukset kasvavat nykyisestä noin 
16000 euroa. Luontoarvot ja arvoniityt tulee ottaa huomioon 
asemakaavamerkinnöin ja tarhavesien käsittelyalueen riittävä etäisyys 
Tuomarinkartanonpurosta on tarkastettava. Köyhänmiehenpelto tulisi 
osoittaa lumen välivarastointiin. Liikenteen selkeyteen ja turvallisuuteen 
sekä useiden toimintojen yhteensovittamiseen alueella tulee kiinnittää 
huomiota. Lisäksi hoito- ja kunnossapitovastuut tulee määritellä erillisin 
sopimuksin. 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Uudenmaan ELY-
keskus) toteaa, että asemakaavaehdotuksessa on otettu huomioon 
valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö ja maisema-alue 
asianmukaisesti ja alueen suojelutavoitteet täyttyvät. Lausunnossa 
todetaan myös, että uudisrakentamista ohjataan tarkoin, arvokkaan 
kulttuuriympäristön ja maiseman huomioivin kaavamääräyksin. 
Vesistövaikutusten osalta ELY-keskus esittää, että tarhojen hulevedet 
kerätään ojituksen jälkeen ja johdetaan jätevesiviemäriin. 

Lausunnot on otettu huomioon kaavan tavoitteiden mukaisesti. Yleisten 
töiden lautakunnan lausunnossa esitetty pysyvän lumen 
välivarastointipaikan osoittaminen kaavamerkinnöillä 
Köyhänmiehenpellolle ei ole kaavan suojelutavoitteen mukaista.
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnossa 
esitetty jaloittelutarhojen valumavesien viemäröinti ei ole mahdollista, 
koska HSY:n vesihuollon mukaan tarha-alueilta tulisi huomattava 
määrä sade- ja sulamisvesiä, jotka vaikeuttaisivat 
jätevedenpuhdistusta. Konsulttityönä on laadittu tarhavesien käsittelyn 
viitesuunnitelma vuonna 2011. Selvityksessä todettiin, että 
jaloittelutarhojen laajennuksesta ja hevosmäärän lisääntymisestä ei 
aiheudu merkityksellistä haittaa Vantaanjoen vedenlaadulle tai 
suojeltavan vuollejokisimpukan elinolosuhteille. 

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä 
olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset 

Yleisten töiden lautakunnan lausunnon johdosta on tehty seuraavat 
muutokset:

 Kaavamääräystä s-4 on täsmennetty luontoarvojen säilyttämisen 
osalta ja täydennetty pienten niittyjen osalta seuraavasti: 
Arvokkaat niittyalueet tulee säilyttää avoimina. 

 Kaavaselostusta ja -määräystä sm-2 on tarkennettu 
Weckströminpolun puukujan osalta. 

 Talouspihan istutusmääräystä on tarkennettu kuulumaan 
seuraavasti: Istutettava alueen osa. Kaavamerkintä on myös 
uusittu niin, ettei se sekaannu puurivimerkinnän kanssa. 

 Ojan nimi (Riihipellonoja) on lisätty kaavakarttaan.

 Puistossa olevan pysäköintipaikan p(35075) määräystä on 
tarkennettu seuraavasti: Puistoa ja korttelia 35075 palveleva 
pysäköimispaikka. 

 Asemakaavan muutoksen selostukseen kohtaan asemakaavan 
toteutus on lisätty teksti: alueelle tulee laatia hoito- ja 
kehittämissuunnitelma alueen hoidon ja kunnossapitovastuiden 
määrittelemiseksi. 

 Kaavaselostusta on täydennetty lisäämällä viheralueiden 
rakentamiskustannukset ja tarkentamalla katujen 
rakentamiskustannuksia. 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnon 
johdosta  on urheilu- ja virkistyspalveluiden alueita (VU-1/s ja VU-2/s 
koskevaan selostuksen kohtaan lisätty viittaus Tuomarinkylän 
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hevostarhojen valumavesien käsittelyn viitesuunnitelmaan ja siinä 
esitettyyn tarpeeseen laatia alueelle jaloittelutarhojen 
toteutussuunnitelma. 

Lisäksi kaavakarttaan ja selostukseen on tehty muutama 
teknisluonteinen tarkistus lausuntojen ja viranomaiskeskustelujen 
pohjalta.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen 
asettaa uudelleen nähtäville.

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus poikkeaa 
kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä siten, että kaava-alueen 
ulkopuolelle on liitekartan mukaisesti rajattu Riihipellon, Uusipellon 
(MA/s), Siliuksenmäen (VL/s) ja vinttikoiraharrastajien  (VU-3/s) alueet. 

Kaava-alue on valtakunnallisesti merkittäväksi luokiteltu rakennettu 
kulttuuriympäristö (RKY 2009., Tuomarinkylän kartano historiallisine 
peltoalueineen Vantaanjokivarren maisemassa). Peltoalueet kartanon 
itä ja eteläpuolella ovat olleet viljelyssä 1600-luvulta lähtien ja 
peltoalueet kartanon lounais-länsipuolella sekä kaava-alueen 
kaakkoiskulmassa 1700-luvulta lähtien. Kaava-alueen ulkopuolelle 
rajattavaksi ehdotetut Riihipellon ja Uusipellon alue ovat olleet 
viljelyssä 1900-luvulta lähtien. 

Tuomarinkartano lähialueineen sijaitsee erinomaisten liikenteellisten 
yhteyksien, Tuusulanväylän ja joukkoliikenteen runkolinjan Jokeri 2 
risteyskohdassa. Olisi tarkoituksenmukaista selvittää, olisiko kaava-
alueen ulkopuolelle rajattavaksi esitetylle alueelle sijoitettavissa 
asuinrakentamista kartanomuseon alueen maisemalliset arvot kuitenkin 
säilyttäen. Asiaa tulisi tutkia ja käydä sitä koskevat neuvottelut 
ympäristöviranomaisten kanssa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Pirkko Vainio, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

pirkko.vainio(a)hel.fi
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12072 kartta osa A, päivätty 
15.11.2011, muutettu 16.4.2012

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12072 kartta, osa B, päivätty 
15.11.2011, muutettu 16.4.2012 
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3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12072 selostus, päivätty 
15.11.2011, muutettu 16.4.2012

4 Havainnekuva 15.11.2011
5 Vuorovaikutusraportti 15.11.2011, täydennetty 16.4.2012
6 Osa päätöshistoria
7 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12072 kartta, liite C 

muutosehdotuksen ulkopuolelle rajattava alue

Oheismateriaali

1 Ilmakuva

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 5
Liite 6

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Helsingin Energia -liikelaitos
Kaupunginmuseon johtokunta
Liikuntalautakunta
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 22.03.2012 § 186

HEL 2011-001570 T 10 03 03

Päätös
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Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
Tuomarinkylä kartanon alueen asemakaavan muutosehdotuksesta nro 
12072 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että kaavamuutosalue on kokonaisuudessaan 
kaupungin omistuksessa. Tuomarinkylän kartanon rakennuksissa toimii 
Tuomarinkylän kartanomuseo ja ravintola. Urheilu ja -virkistysalueet 
ovat liikuntaviraston hallinnassa, jonka vuokralaisina alueella toimii 
ratsastuskeskus sekä vinttikoirarata. Lisäksi alueella sijaitsee 
kaupungin ympäristöhoitoyksikön tukikohta. Pellot ovat viljelykäytössä 
ja hevostarhoina.

Asemakaavan muutos mahdollistaa ratsastuskeskuksen, 
vinttikoiraradan ja metsä- ja maatyökeskuksen sekä virkistystoimintojen 
kehittämis- ja laajentamistarpeet alueella. Samalla suojellaan kartanon 
alue kokonaisuutena.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotuksen 
johdosta.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Merja Mäkipää, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 36453

merja.makipaa(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 06.03.2012 § 45

HEL 2011-001570 T 10 03 03

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa asiasta kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon ja merkitä samalla tiedoksi liikuntaviraston 
julkaisun B44 Tuomarinkylän kartanon yleissuunnitelma.

Asemakaavan muutos on hyvä ja kannatettava. Se mahdollistaa 
Tuomarinkylän kartanon ratsastuskeskuksen tallien laajentamisen, 
hevosmäärän lisäämisen, uuden maneesin rakentamisen sekä 
ratsastuskeskuksen toiminnan kehittämisen. Vinttikoiraradan alueelle 
on mahdollista tehdä lisärakennus. Liikennejärjestelyissä ja 
pysäköinnissä on löydetty hyvä ratkaisu ratsastuskeskuksen ja 
vinttikoiraradan kilpailutoiminnan näkökulmasta. Asemakaavatyön 
rinnalla on valmistunut liikuntaviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston 
yhteistyönä tehty Tuomarinkylän kartanon yleissuunnitelma, joka 
tullaan julkaisemaan liikuntaviraston julkaisusarjassa numerolla B44.
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Ratsastuskeskuksen laajentamisen lähtökohtana on tallirakennusten 
laajentaminen siten, että ratsastustoiminnan kehittyminen alueella ei 
vaarannu. Kaavamuutos mahdollistaa tallien laajennuksen nykyisten 
vaatimusten mukaisiksi. Hevosmäärää voidaan kaavamuutoksen 
jälkeen kasvattaa 140 hevospaikasta noin 170 hevospaikkaan. 

Tuomarinkylän kartano ja puistoalue säilyvät museo- ja 
näyttelyrakennusten korttelina sekä suojeltuna puistona. 
Museotoiminnan lisäksi alueelle saa sijoittaa ravintola-, kulttuuri- ja 
ohjelmapalvelutoimintoja, mikä lisännee alueen mielenkiintoa ulkoilijan 
näkökulmasta. Uuteen maneesirakennukseen on myös mahdollista 
sijoittaa alueen kävijöitä palveleva kahvio. 

Kaavaehdotuksessa on useita kohtia, joiden hallinnasta ja ylläpidosta 
on sovittava erikseen. Sisäiset huoltoreitit risteilevät eri hallintokunnille 
osoitettujen alueiden välillä. Kävely- ja pyöräilyreitit kulkevat eri
hallintokuntien vastuulla olevien alueiden poikki. Ratsastustoimintaan 
liittyvät reitit kulkevat pääosin rakennusviraston hallinnassa olevilla 
alueilla ja on osoittaa kokonaisuuden tavoitetila.  Jotta kaava toteutuisi 
siten kun on ajateltu, tulisi nämä yksityiskohdat koordinoida ja toteuttaa 
niin että alueen yhtenäisyys ja arvot säilyvät.

Investointien kustannusjako liikuntaviraston ja toimijoiden välillä selviää 
myöhemmin. Tällä hetkellä Tuomarinkylän kartanon kenttien 
rakentamiseen on osoitettu liikuntatoimen vuosien 2012-2016 
taloussuunnitelmassa 200.000 euroa vuodelle 2015.

Liikuntalautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen nro 12072 
hyväksymistä. Liikuntalautakunta merkitsee samalla tiedoksi 
liikuntaviraston julkaisun B44 Tuomarinkylän kartanon 
yleissuunnitelman.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723

Yleisten töiden lautakunta 31.01.2012 § 48

HEL 2011-001570 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:
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Asemakaavan muutoksesta aiheutuvat katujen 
rakentamiskustannukset ovat noin 215 000 euroa. Asemakaavan 
muutoksen aiheuttamat viheralueiden rakentamiskustannukset ovat 
noin 860 000 euroa. Asemakaavan muutoksesta rakennusvirastolle 
aiheutuvat vuosittaiset hoitokustannukset kasvavat nykyisestä noin 16 
000 euroa. Hoitokustannukset aiheutuvat pääasiassa rakennetun 
puiston pinta-alan lisääntymisestä. 

Luontoarvot eivät näy asemakaavaehdotuksen merkinnöissä. 
Rakennusvirasto ehdottaa, että luontoarvot lisätään mainintana ainakin 
s-4- ja s-5 -merkintöihin. Lystikukkulan alueen s-5-merkintää on hyvä 
täydentää myös lepakoiden elinolosuhteet huomioivaksi.

Tuomarinkylän kartanon maisemallisesti ja historiallisesti arvokkaat 
pelto- tai niittyalueet tulee säilyttää avoimena viljelyskäytössä.  
Rakennusvirasto katsoo, että myös pienialaiset arvoniityt on hyvä
merkitä asemakaavaan avoimina hoidettavina alueina. 
Köyhänmiehenpelto on osoitettu muutosehdotuksessa MA/s 
merkinnällä. Merkintää tulisi muuttaa siten, että Köyhänmiehenpeltoa 
voidaan käyttää lumen välivarastointiin. Viljelyssä olevan peltoalueen 
käyttäminen varapysäköintialueena on käytännössä mahdollista vain 
lyhyitä aikoja vuodessa, ellei aluetta rakenneta ja ylläpidetä 
pysäköintiin sopivana.

Weckströminpolun kujanne on perinteisesti ollut lehmusten ja koivujen 
muodostama sekakujanne. Kaavaselostukseen ja merkintään tulee 
korjata koivukujanteen tilalle puukujanne.

Rakennusvirasto katsoo, että viljelyn ja koirien maastojuoksun 
yhteensovittaminen on haasteellista ja vaatii tarkempaa 
jatkosuunnittelua.

Tarhavesien laskeutuspainanteen ja vedenkäsittelylaitteiston 
rakentamiseen varatun alueen (tw) riittävä etäisyys 
Tuomarinkartanonpurosta on tarkistettava jatkosuunnittelujen 
yhteydessä.

Asemakaavaehdotuksen tarkoituksena on osoittaa kokonaisuuden 
tavoitetila. Eri hallintokuntien ja muiden toimijoiden vastuiden 
selventämiseksi koko Tuomarinkylän kartanon alueelle tarvitaan
kuitenkin jatkossa useita erillisiä sopimuksia, joissa vastuut sovitaan ja 
kirjataan tarkasti. Eri hallintokuntien vastuualueilla tehtävät 
suunnitelmat ja toimenpiteet myös täytyy koordinoida ja toteuttaa siten, 
että alueen yhtenäisyys ja arvot säilyvät. Myös alueen hoito tulee 
järjestää niin, ettei esimerkiksi käytävien talvihoito katkea 
hallintokuntarajan vaihtuessa.
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Rakennusvirasto painottaa, että erityisen tärkeää on panostaa 
liikenteen järjestämiseen selkeäksi ja turvalliseksi: toimimaton liikenne 
heijastuu ongelmina kaikkialla ympäristössä.

Rakennusvirasto on ollut mukana kaavan laadintaprosessissa ja 
puoltaa asemakaavan muutosta edellä olevin tarkennuksin.

Käsittely

31.01.2012 Ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että esittelijä siirsi päätösehdotukseen esittelijäosuudesta 
oleelliseksi katsomiaan asioita. 

Esittelijä lisäsi päätösehdotuksen kolmanteen kappaleeseen seuraavan 
uuden virkkeen: "Köyhänmiehenpelto on osoitettu 
muutosehdotuksessa MA/s merkinnällä. Merkintää tulisi muuttaa siten, 
että Köyhänmiehenpeltoa voidaan käyttää lumen välivarastointiin." 

Lisäksi esittelijä lisäsi päätösehdotukseen seuraavan uuden kappaleen: 
"Rakennusvirasto katsoo, että viljelyn ja koirien maastojuoksun 
yhteensovittaminen on haasteellista ja vaatii tarkempaa 
jatkosuunnittelua."

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Jukka Kauto, kaupunginarkkitehti, puhelin: 310 38802

jukka.kauto(a)hel.fi
Anni Tirri, Suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
Marko Jylhänlehto, Suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi
Päivi Islander, Projektipäällikkö, puhelin: 310 38649

paivi.islander(a)hel.fi
Tuuli Ylikotila, Luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 24.01.2012 § 4

HEL 2011-001570 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon 
Tuomarinkylän asemakaavan muutosehdotuksesta.

Tuomarinkylä on vanhimpia mainittuja kyliä Helsingissä. Tuomarinkylän 
kartanon historialliset pellot, kartanorakennukset, kartanon pihapiiri ja 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 74 (181)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
26.11.2012

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

kartanopuisto, ensimmäisen maailmansodan linnoitteet, Vantaanjoen 
varsi avoimine näkymineen ja historialliset tielinjat muodostavat 
yhdessä Tuomarinkylän kartanon valtakunnallisesti arvokkaan 
kulttuurimaiseman.

Tuomarinkylän kartanon alue suojellaan kokonaisuutena ja yksittäiset 
kulttuurihistoriallisesti ja/tai rakennustaiteellisesti arvokkaat 
rakennukset varustetaan suojelumerkinnöin. Niin ikään alueen 
ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoituslaitteet ja historiallinen 
tiestö suojellaan. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan mm. 
suurikokoisen maneesirakennuksen rakentaminen ja tallien 
laajennukset. Uusi maneesirakennus tulee muuttamaan maisemaa 
rakennetummaksi, mutta sen sijoituspaikalla ja maisemointiin liittyvillä 
määräyksillä on pyritty vähentämään maneesin rakentamisesta koituvia 
haittavaikutuksia.

Kaupunginmuseon johtokunta puoltaa asemakaavan hyväksymistä.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483

sari.saresto(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 24.01.2012 § 14

HEL 2011-001570 T 10 03 03

Päätös

Lautakunta päätti todeta, että sillä ei ole huomautettavaa 
pelastustoimen osalta koskien 34. kaupunginosan (Pakila, Itä-Pakila) 
erityis- ja vesialueita ja 35. kaupunginosan (Tuomarinkylä, 
Tuomarinkartano) korttelia 35075, puisto-, lähivirkistys-, erityis- ja 
vesialueita, urheilu- ja virkistyspalvelujen alueita sekä maisemallisesti 
arvokasta peltoaluetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12072

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§

Esittelijä
pelastuskomentaja
Kari Lehtokangas

Lisätiedot
Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi
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Ympäristölautakunta 10.01.2012 § 5

HEL 2011-001570 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa 
ympäristökeskus.

Esittelijä
ympäristötutkimuspäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.11.2011 § 363

HEL 2011-001570 T 10 03 03

Ksv 0694_1, karttaruutu H7

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 lähettää15.11.2011 päivätyn 34. kaupunginosan (Pakila, Itä-
Pakila) erityis- ja vesialueita ja 35. kaupunginosan 
(Tuomarinkylä, Tuomarinkartano) korttelia 35075, puisto-, 
lähivirkistys-, erityis- ja vesialueita, urheilu- ja virkistyspalvelujen 
alueita sekä maisemallisesti arvokasta peltoaluetta koskevan 
asemakaavan muutosehdotuksen nro 12072 
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin 
mielipiteisiin.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. 

Päätösjakelu:

- kaupunginhallitus
- hallintokeskus, Kaj:n rooteli **********

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
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Olavi Veltheim

Lisätiedot
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi
Karisto Maria, maisema-arkkitehti, maisemakulttuuri, puhelin: 310 37211

maria.karisto(a)hel.fi
Laakso Kaarina, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi
Salastie Riitta, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi
Salonen Peik, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi
Tenkanen Kari, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi
Hälvä Heikki, liikenneinsinööri, meluasiat, puhelin: 310 37142

heikki.halva(a)hel.fi
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§ 1321
V Laajasalon tonttien 49018/1, 8 - 10 ja 12, korttelin 49028, tonttien 
49029/1, 3 ja 4 sekä kortteleiden 49033 ja 49034 ym. alueiden 
(Laajasalon keskus) asemakaavan muuttaminen (nro 11743)

Pöydälle 26.11.2012

HEL 2011-001612 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Arto Bryggare, Elina Moisio, Jan D Oker-Blom ja Tatu 
Rauhamäki

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Pirkko Vainio, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

pirkko.vainio(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 11743 kartta, päivätty 
13.12.2007, muutettu 29.5.2008

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 11743 selostus, päivätty 
13.12.2007, muutettu 29.5.2008 

3 Havainnekuva 
4 Päätöshistoria

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Päätösehdotus
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Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 49. kaupunginosan korttelin 
nro 49018 tonttien nro 1, 8–10 ja 12, korttelin nro 49028, korttelin nro 
49029 tonttien nro 1, 3 ja 4, kortteleiden nro 49033 ja 49034, korttelin 
nro 49036 tontin nro 2 sekä puisto-, liikenne-, suojaviher- ja 
katualueiden asemakaavan muutoksen (muodostuu uusi kortteli nro 
49039) kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 13.12.2007 
päivätyn ja 29.5.2008 muutetun piirustuksen nro 11743 mukaisena.

Tiivistelmä

Suunnittelualueeseen kuuluvat Laajasalontien ja Muurahaisenpolun 
välinen alue sekä nykyinen ostoskeskus. Alueeseen kuuluu myös 
Laajasalontien varren alueita Isosaarentien ja Kuvernöörintien 
eteläosan välissä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden kauppakeskuksen 
rakentamisen Laajasalon nykyisen ostoskeskuksen viereen. 
Kauppakeskuksessa on 10 000 m² kerrosalaa. Kauppakeskuskorttelin 
eteläpäähän varataan 2 000 m² kerrosalaa julkisille lähipalveluille, 
mahdollisesti uutta kirjastoa varten. Huoltoasema jää lähes nykyiselle 
paikalleen. Kiiltomadonpolku säilyy itä-länsisuuntaisena kevyen 
liikenteen raittina.

Nykyisen ostoskeskuksen tilalle suunnitellaan 4–7-kerroksisia 
asuintaloja. Kahdella tontilla on yhteensä 17 800 m² asuntokerrosalaa. 
Uusia asuintaloja esitetään myös Reposalmentien eteläpuolelle 
Laajasalontien molemmin puolin. Itäpuolen rinnetaloissa on 2 800 m² 
kerrosalaa ja länsipuolen 2–5-kerroksisissa taloissa 11 500 m².

Kuvernöörintie siirretään Laajasalontien varteen Yliskyläntien 
eteläpuolella. Kauppakeskus liittyy katuverkkoon Kuvernöörintien 
kautta niin, että asuntokaduille ja keskukseen ei muodostu 
läpikulkuliikennettä. Alueen pohjoisosassa varaudutaan 
kiertoliittymään, jolla Kuvernöörintielle saataisiin kaksisuuntainen 
liittymä Laajasalontiehen. Joukkoliikenne ja kevyt liikenne ohjautuu 
uudelle Yliskylän puistokadulle keskuksen itäpuolella. 
Kruunuvuorenrannan liikenne on otettu huomioon. Raitiotieyhteys on 
mahdollinen. Laajasalontien ja Koirasaarentien risteys voidaan 
toteuttaa kiertoliittymänä.

Esittelijä

Aloite

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan aikaisemmat päätökset
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Lautakunta hyväksyi 21.4.2005 Laajasalon kaupallisen kehittämisen 
periaatteet sekä merkitsi tiedoksi TP Group Keskustakehityksen 
laatiman Laajasalon kaupallisen selvityksen. Lautakunta hyväksyi 
28.4.2005 Laajasalon keskuksen kehittämisperiaatteet asemakaavan 
muuttamisen pohjaksi sekä merkitsi tiedoksi Arkkitehtitoimisto 
Nurmela–Raimoranta–Tasa Oy:n konsulttityönä laatiman Laajasalon 
keskuksen kehittämismallien luonnostelun.

Lautakunta hyväksyi 7.6.2007 Laajasalon keskuksen asemakaavan 
muutosluonnoksen jatkotyön pohjaksi. Samassa kokouksessa 
lautakunta puolsi itäisimmän osan asemakaavan muutosehdotuksen 
nro 11964 hyväksymistä.

Lähtökohdat

Yleiskaava ja asemakaavat

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut 
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on merkitty 
keskustatoimintojen alueeksi ja asuinalueeksi. Nyt laadittu 
asemakaavan muutosehdotus on yleiskaavan mukainen, joskaan 
aluerajaukset eivät ole identtiset.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1971, 1972, 1977, 
1981, 1986, 1990, 1992, 1993 ja 1999–2001. Laajasalontien ja 
Muurahaisenpolun välisellä alueella on katualuetta, pysäköintialuetta, 
huoltoaseman tontti ja pieni liiketontti. Varsinaiseen ostoskeskukseen 
kuuluvat kaksi liiketonttia ja pysäköintitontti. Laajasalontien ja 
Kuvernöörintien välinen rakentamaton alue Reposalmentien 
eteläpuolella on katualuetta. Yliskyläntien pohjoispuolella Laaja-
salontien ja Kuvernöörintien välissä on suojaviheraluetta, samoin 
Reposalmentien ja Holmanmoisionpolun välissä. Laajasalontien ja 
Kuvernöörintien risteyksen kohdalla on kaksi yhdyskuntateknistä 
huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten tonttia. Laajasalontien ja 
Isosaarentien välisellä alueella on kaksi asuin- ja teollisuusrakennusten 
tonttia, huoltoaseman tontti ja pysäköintialue. Laajasalontien 
länsipuolella on mukana puistoaluetta kaava-alueen pohjoisosassa 
sekä pieni puistosuikale Koirasaarentien risteyksen kohdalla. 
Alueeseen sisältyvät myös kirkon tontti ja Yliskylänpuisto.  

Muut suunnitelmat ja päätökset

Kiinteistölautakunta päätti 14.6.2005 varata Citycon Oyj:lle, Kesko 
Oyj:lle ja Helsingin Osuuskauppa Elannolle Laajasalosta 
Muurahaisenpolun, Laajasalontien, Yliskyläntien ja Reposalmentien 
rajaaman alueen uuden kauppakeskuksen tutkimista ja suunnittelua 
varten 31.12.2007 saakka eräin ehdoin. Kiinteistölautakunta on 
viimeksi 6.9.2012 jatkanut varausta entisin ehdoin 30.6.2013 saakka. 
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Maanomistus

Nykyisen ostoskeskuksen tontit ovat kahden ostoskeskusyhtiön 
omistuksessa. Myös huoltoasematontti on yksityisomistuksessa. 
Lisäksi Laajasalontien ja Isosaarentien välissä on yksityisomistuksessa 
oleva kiinteistö. Kirkon tontin omistaa Helsingin seurakuntayhtymä. 
Kaupunki omistaa alueen muut osat.

Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ympäristö

Laajasalon keskus on rakennettu pääosin 1970-luvun alussa entisen 
Yliskylän (Uppbyn) tilan maille. Keskeisessä Yliskylänpuistossa 
sijaitseva tilan päärakennus 1800-luvulta toimii "Ylistalona" 
kaupunginosayhdistyksen hallinnassa.

Ostoskeskuksen ydinosan muodostavat 1- ja 2-kerroksiset rakennukset 
Kiiltomadonpolun molemmin puolin. Ne on rakennettu 1970-luvun 
alkuvuosina. Muurahaisenpolun ja Kuvernöörintien välissä on 
huoltoasema, pieni liikerakennus 1980-luvulta sekä pysäköintialueita.

Ostoskeskusta kohennettiin 1990-luvun alkupuolella. Liiketilojen 
käytössä ja ympäristön laadussa on kuitenkin taas ilmennyt selviä 
taantumisen merkkejä. Ostoskeskukseen ei kaupunginmuseon 
selvityksen mukaan liity suojeluarvoja.

Koulut ja muut julkiset rakennukset sijoittuvat ostoskeskuksen 
kaakkoispuolelle. Yliskylänpuiston eteläreunaan valmistuivat 2000-
luvun alkuvuosina terveysasema ja kirkko, molemmat 
rakennustaiteellisesti korkeatasoisia.

Reposalmentien eteläpuolella Laajasalontien molemmin puolin 
asemakaavan mukainen käyttö ei ole toteutunut, mutta kaavaa ei voitu 
muuttaa ennen kuin on otettu kantaa liikennejärjestelmän muutosten 
tarpeeseen keskuksen kohdalla.

Pohjoisessa suunnittelualue on ulotettu kallioalueen osittain louhitulle 
reunalle Laajasalontien länsipuolella ja tasaiselle alueelle 
Laajasalontien itäpuolella.

Puustoa on Yliskylänpuiston lisäksi ennen kaikkea Laajasalontien ja 
Kuvernöörintien välisellä suoja-alueella sekä Reposalmentien 
eteläpuolella entisillä rintamamiestonteilla, joista suurin osa on 
kaavoitettu katu- tai pysäköintialueiksi. Isosaarentien varrella näillä 
palstoilla on kaksi omakotitaloa.

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Maaperä
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Olemassa olevien tietojen mukaan alueen pohjoisosan maaperä on 
pääosin kitkamaa-aluetta, jossa maakerroksen paksuus tiiviin 
kerroksen yläpuolella on yli metrin. Alueen eteläosassa esiintyy 
moreenikerroksen yläpuolella savea, jossa savikerroksen paksuus on 
1–3 m, sekä moreeni- ja savialueen yläpuolisia täytemaa-alueita, joissa 
täytekerroksen paksuus on 1–3 m, sekä savialue, jossa savikerroksen 
arvioitu paksuus on 1–4 m.

Ympäristöhäiriöt

Laajasalontien liikenne aiheuttaa alueelle melu-, pakokaasu- ja 
hiukkaspäästöjä. Laajasalontien nykyinen liikennemäärä on n. 12 800 
ajoneuvoa/vrk, ja ennuste Kruunuvuorenrannan rakentumisen jälkeen 
on 34 400 ajoneuvoa/vrk. Asuntojen rakentaminen Laajasalontien 
lähialueille edellyttää riittävää melusuojausta. Huoltoaseman tontin 
maaperää on puhdistettu vuosina 1996–1997.

Tavoitteet

Laajasalon keskuksen kaupallisten palvelujen kehittämiselle ja 
asuntorakentamiselle haetaan uusia mahdollisuuksia. Tavoitteena on 
luoda Laajasalon keskukselle edellytyksiä kehittyä kaupunginosan 
toimivana ja viihtyisänä palvelujen tarjoajana. Kruunuvuorenrannan 
rakentaminen asuinalueeksi tuo 2010-luvulla merkittäviä muutoksia 
keskuksen väestöpohjaan ja asemaan. Uudet alueet tukeutuvat 
tärkeiden julkisten palvelujen osalta Laajasalon vanhaan keskukseen, 
johon on aivan viime vuosina rakennettu uusia korkeatasoisia julkisia 
rakennuksia ja jonka vetovoimaisuus myös kaupallisella sektorilla on 
tärkeä varmistaa. Erityisesti saarikaupunginosalle on omalla elävällä 
keskuksella paitsi käytännön merkitystä myös symboliarvoa ja 
paikallista identiteettiä ylläpitävää merkitystä. Asuntojen 
täydennysrakentamisella keskeisesti sijaitsevilla rakentamattomilla tai 
vapautuvilla lähialueilla pyritään edistämään keskuksen ja 
kaupunkirakenteen toimivuutta. Liikennejärjestelmän tavoite on löytää 
keskuksen synnyttämälle autoliikenteelle sujuvat ja luontevat reitit 
Laajasalontieltä ja paikalliskokoojilta, jotta asutus ja keskuksen ydinosa 
välttyvät läpiajoliikenteeltä. Liikennettä lisää jatkossa tuntuvasti 
Kruunuvuorenrannan rakentuminen. Kevyen liikenteen reittien tulee 
olla luontevia ja risteämiset autoliikenteen kanssa tulee toteuttaa 
turvallisesti.

Asemakaavan muutosehdotus

Yleisperustelu ja -kuvaus

Uusi kauppakeskus sijoittuu nykyisen ostoskeskuksen länsipuolelle 
Laajasalontien ja Muurahaisenpolun väliselle alueelle. 
Kauppakeskuksen yhteydessä varaudutaan myös uuden kirjaston tai 
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muun julkisen lähipalveluhankkeen rakentamiseen omalle tontille 
korttelin eteläpäähän. Huoltoasema siirtyy jonkin verran länteen. 

Nykyisen ostoskeskuksen tonteille osoitetaan 4–7-kerroksisia 
asuintaloja niin, että Kiiltomadonpolun pohjoispuolella, jossa uudet 
asuntotontit rajoittuvat Yliskyläntien 1970-luvun kerrostaloihin, 
kerrosluku on neljä ja Kiiltomadonpolun eteläpuolella on 7-kerroksisia 
pistetaloja. Kiiltomadonpolun pohjoispuolella uudet talot ovat 
korkeampia kuin lähialueen tonttien pohjois-eteläsuuntaiset talot ja 
matalampia kuin itä-länsisuuntaiset talot. 

Laajasalontielle luodaan rinnakkaiskadut paikallisliikennettä varten. 
Kuvernöörintie siirretään Yliskyläntien ja Koirasaarentien väliseltä 
osuudelta aivan Laajasalontien varteen. Kuvernöörintieltä 
Laajasalontielle on Yliskyläntien kohdalla varaus kaksikaistaiselle 
kiertoliittymälle, jolta olisi kaksisuuntainen yhteys myös Laajasalontien 
länsipuolelle. Kauppakeskuksen itäpuolelle rakennetaan pääosin 
jalankululle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle tarkoitettu Yliskylän 
puistokatu, joka liittyy turvallisesti muuhun kevyen liikenteen verkkoon. 
Kiiltomadonpolku säilyy itä-länsisuuntaisena kevyen liikenteen raittina. 
Reposalmentien sillan pohjoisreunalle rakennetaan kevyen liikenteen 
väylä. 

Reposalmentien eteläpuolelle suunnitellaan Laajasalontien ja 
Isosaarentien välisen korttelin 49029 itärajalle pitkä pääosin 5-
kerroksinen asuinrakennus ja Isosaarentien puolelle 2–3-kerroksisia 
kaupunkivilla-tyyppisiä asuintaloja. Laajasalontien itäpuolella, johon 
uuden Kuvernöörintien linjauksen myötä tulee täyttöä, korttelia 49036 
laajennetaan ja uudelle tontille saa rakentaa 2–3-kerroksisia 
rinnetaloja.

Kirkon autopaikat ovat uudessa korttelissa 49039, jonka yhteyteen 
suunnitellaan myös taksiasemaa. Uusi yleinen pysäköintialue tulee 
Reposalmentien ja Holmanmoisionpolun välille.

Mitoitus

Alueen pinta-ala on 145 172 m². Uudessa kauppakeskuskorttelissa 
varsinaisten liiketilojen kerrosala on 10 000 m², huoltoaseman kerros-
ala on 400 m² ja lähipalveluja varten varataan 2 000 m² kerrosalaa. 
Korttelissa 49018 nykyisille ostoskeskustonteille osoitetaan 
asuntokerrosalaa yhteensä 17 600 m², jonka lisäksi saa rakentaa 
palvelu-, työ- ja liiketilaa enintään 10 %. Purettavien rakennusten 
yhteenlaskettu kerrosala on runsaat 8 000 m². Voimassa olevassa 
asemakaavassa yhteenlaskettu kerrosala tällä alueella on 8 380 m². 

Reposalmentien eteläpuolella uusien asuntotonttien yhteenlaskettu 
kerrosala on 14 300 m². Nykyisessä asemakaavassa on tonteilla 
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49029/1, 3 ja 4 yhteensä 2 139 m² kerrosalaa, joka on valtaosaltaan 
toteuttamatta. Purettavaksi tulisi yksi kaupungin omistama omakotitalo, 
n. 100 m² kerrosalaa.

Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäistavaran suuryksikön ja joka 
on tarkoitettu kauppakeskusta varten (KM)

KM-korttelialueella varsinaisen kauppakeskuksen koko on 10 000 k-m². 
Kauppakeskukseen on suunniteltu kaksi markettia Kuvernöörintien 
puolelle, sisäinen kauppakäytävä rakennuksen pituussuunnassa ja 
Yliskylän puistokadun puolelle erikoisliikkeitä. Yliskylän puistokadun 
asiakaspalvelutiloissa tulee varautua sisäänkäyntiin suoraan kadulta. 
Kauppakeskuksen julkisivu on Yliskylän puistokadun varrella koko 
matkalla käsiteltävä arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti 
korkeatasoisena näyteikkunajulkisivuna, minkä tulee näkyä julkisivun 
käsittelyssä ja yksityiskohdissa. Kauppakeskuksen julkisivujen 
käsittelyssä on otettava huomioon kirkkorakennus.

Korttelialueelle saa lisäksi sijoittaa polttoaineen jakeluaseman siihen 
liittyvine palveluineen. Rakennusoikeus on 400 k-m². 

Kauppakeskuksen autopaikoista suurin osa (n. 220) on keskuksen 
kellarissa. Rakennuksen päädyissä on yhteensä n. 50 
maantasopaikkaa. Ajo autopaikoille ja keskuksen huoltopihalle on 
Kuvernöörintieltä.

Julkisten lähipalvelujen korttelialue (YL)

Kauppakeskuskorttelin eteläpäässä varataan kauppakeskuksen 
yhteyteen julkisten lähipalvelujen tontti, joka on ensisijaisesti tarkoitettu 
kirjastolle. Rakennus olisi kaksikerroksinen. Rakennuksen 
pohjakerroksen tasosta noin puolet varataan autopaikkoja varten niin, 
että tontin omien autopaikkojen lisäksi tontille saa sijoittaa 20 
kauppakeskuksen autopaikkaa. Lisäksi kauppakeskuksen autopaikkoja 
saa sijoittaa rakennuksen alle. Ennen tontin rakentamista p-merkittyä 
ohjeellista alueen osaa saa käyttää yleisenä tai kauppakeskuksen 
pysäköimispaikkana niin, että alue rajataan istutuksin. 

Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue (YK)

Kirkon tontilla muuttuu vain autopaikkojen sijainti. 

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Uusiksi kerrostalotonteiksi varataan nykyiset ostoskeskustontit 
korttelissa 49018. Rakennukset ovat pääosin 4-kerroksisia 
Kiiltomadonpolun pohjoispuolella, kuitenkin niin, että kerrosluku kasvaa 
Yliskylän puistokadun varrella seitsemään Kiiltomadonpolulle tultaessa. 
Ratkaisu korostaa keskuksen kevyen liikenteen akseleiden 
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risteyskohtaa ja kauppakeskuksen pääsisäänkäyntiä. Kiiltomadonpolun 
eteläpuolella kahdessa pistetalossa on seitsemän kerrosta. 
Kiiltomadonpolun ja Yliskylän puistokadun varrella rakennusten 
ensimmäinen kerros on korkeuden ja muiden ominaisuuksien suhteen 
rakennettava niin, että siihen on sijoitettavissa palvelu-, liike- ja 
työtiloja, joita asuinkerrosalan lisäksi saa olla 10 % siitä. Näitä tiloja 
tulee rakentaa Kiiltomadonpolun ja Yliskylän puistokadun risteyksen 
kahteen rakennukseen (merkintä m). Tonttien autopaikat sijoittuvat 
yksittäisiä vieraspaikkoja lukuun ottamatta rakennusten ja pihojen alle. 
Asuntojen keskimääräisen huoneistopinta-alan on oltava vähintään 75 
m².

Asuinrakennusten korttelialueet (A)

Uusi korttelin 49036 osa Laajasalontien itäpuolella on merkitty 
asuinrakennusten korttelialueeksi, jonka rakennusoikeus on 2 800 k-
m². Kaikkiin asuntoihin tulee olla suora sisäänkäynti ulkoa kadulta, 
pihalta tai sivukäytävän kautta. Rinteen suuntaisten rakennusten 
kerrosluku on kaksi niin, että lisäksi puolet kellarikerroksesta saa 
käyttää asuintiloiksi. Pihojen melusuojauksena on autosuojarivi, joka 
muodostaa umpinaisen seinän Laajasalontien melua vastaan. Lisäksi 
talojen rakenteiden ääneneristävyydelle ja ulkotiloille on asetettu 
ehtoja.

Korttelissa 49029 Laajasalontietä rajaa pääosin 5-kerroksinen pitkä 
rakennusmassa, jossa viemärikujan ja tulvareitin kohdalla on kahden 
kerroksen korkuinen aukko. Aukon kohdalle tulee rakentaa meluaita. 
Ainostaan Laajasalontien puolelle aukeavia asuntoja ei saa rakentaa 
eikä Laajasalontien puolelle saa sijoittaa parvekkeita. Isosaarentien 
puolella on 2–3-kerroksisia kaupunkivilla-tyyppisiä asuintaloja niin, että 
pihan puolella puolet kellarista saa olla asuintiloja. Kaavaehdotuksen 
mukaan eteläosan omakotitalo voi säilyä. Maasto laskee useita metrejä 
Isosaarentieltä Laajasalontielle päin, ja korttelin autopaikat sijoittuvat 
luontevasti rakennuksen ja pihojen alle korttelin Laajasalontien 
puoleiseen osaan. 

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueet (ET)

Tontin 49036/2 länsirajaa siirretään 1,5 m:n päähän rakennuksen 
seinästä niin, että uusille katujärjestelyille jää tilaa. Ratkaisu ei edellytä 
muutoksia Elisa Oyj:n rakennuksen käytössä. Sähkönsyöttöaseman 
tontista 49033/1 pieni, aidan ulkopuolella oleva kolmio liitetään 
katualueeseen.

Pysäköintialueet (LPA, LP)

Kirkon autopaikat osoitetaan uuteen autopaikkojen kortteliin 49039 
(LPA). Korttelin pohjoispuolelle jää katualueelle tilaa taksiasemalle. 
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Kauppakeskuksen alle jäävän pysäköintialueen tilalle osoitetaan uusi 
yleinen pysäköintialue (LP) Reposalmentien ja Holmanmoisionpolun 
välissä. Aluetta tarvitaan erityisesti, kun keskuksen julkisissa 
rakennuksissa on suuria tilaisuuksia.  

Kadut ja liikenne

Laajasalontien rinnakkaiskaduksi siirretty Kuvernöörintie välittää 
liikenteen kauppakeskukseen sekä Reposalmentien kunnallisille 
palveluille. Laajasalontielle Yliskyläntien pohjoispuolelle varataan tilaa 
2 + 2 -kaistaiselle kiertoliittymälle, jolta olisi kaksisuuntainen katuyhteys 
Kuvernöörintielle. Järjestely mahdollistaisi myös nykyisen 
Laajasalontien länsipuolelle johtavan rampin muuttamisen 
kaksisuuntaiseksi rinnakkaiskaduksi ja liittämisen kiertoliittymään ja 
edelleen Kuvernöörintiehen. Reposalmentien kiertoliittymä tulee siirtää 
jonkin verran länteen. Kauppakeskuksen länsipuolelle Kuvernöörintien 
varteen on sijoitettu kaikki autoliikenteen tonttiliittymät: huoltoasema, 
pysäköintilaitos, maanpäälliset pysäköintialueet sekä kauppakeskuksen 
huoltoliikenteen tilat. 

Myös Laajasalontien ja Koirasaarentien risteys voidaan toteuttaa 
kiertoliittymänä. Katualuevarausta on risteyksen luoteiskulmassa 
hieman laajennettu. Kevyen liikenteen pääraitti kulkee Laajasalontien 
ali heti risteyksen eteläpuolella. Bussipysäkit on siirretty aivan 
Kuvernöörintien eteläpäähän.

Yliskylän puistokatu ja sen osana nykyinen Muurahaisenpolku jää 
pääosin kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen tarpeisiin. Autoliikennettä 
ei ole kielletty, mutta koska kadulta ei ole liittymiä tonteille tai 
pysäköintialueille eikä katu ole ajoreittinä nopea, katu ei houkuttele 
turhaa liikennettä. Kadulle voidaan järjestää joitakin lyhytaikaisia 
pysäköintipaikkoja. Kevyen liikenteen väylä kulkee nykyisen 
Muurahaisenpolun kohdalla Yliskyläntien puistokadun itäreunassa. 
Länsireuna on varattu jalankululle. Taksiasema sijoittuu Yliskylän 
puistokadun eteläpäähän siten, että ajoyhteys on Reposalmentieltä. 

Nykyisen Kuvernöörintien eteläosa muutetaan autoliikenteen osalta 
umpikaduksi, koska se on haluttu sekä asutuksen että viihtyisän 
kevyen liikenteen vuoksi rauhoittaa ja koska Yliskylän puistokadulle ei 
haluta ohjata autoliikennettä. Nimi on muutettu Eteläiseksi 
Kuvernöörinkujaksi.  Katua Reposalmentielle jatkava kevyen liikenteen 
raitti (nykyinen Kuvernöörintien jalkakäytävä) on Kuvernöörinpolku.

Kiiltomadonpolun linjaus säilyy. Yhteys jatkuu Laajasalontien ja 
Kuvernöörintien ylittävän sillan itäpuolella kauppakeskuksen katon 
tasossa (merkintä y-1). Yhteys tulee kaupungin toteutettavaksi ja 
ylläpidettäväksi. K-korttelialuetta koskevan määräyksen mukaan polun 
saa sivuilta ja yläpuolelta rajata korkeatasoisilla rakenteilla katolle 
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pääsyn estämiseksi. Katolta yhteys tuodaan sillalla Yliskylän 
puistokadun yli ja pyörille mitoitetulla, lastenkin käyttöön soveltuvalla 
hissillä alas Haltiamännyntorin luoteiskulmaan. Yhteys käsittää myös 
loivan ulkoportaan Yliskylän puistokadun länsipuolella. Lisäksi 
kauppakeskuksen hissiyhteys johtaa katolta sisätiloihin. 
Muurahaisenpolku säilyy ennallaan, mutta on muutosalueella jatkossa 
Yliskylän puistokadun osa.

Aluekeräyspiste on sijoitettu Kuvernöörintien katualueen osalle 
(merkintä ekp). Käyttö- ja huoltoyhteys on kauppakeskuksen 
pysäköintialueen ja huoltoasematontin kautta, ja ekp-alue rajataan 
jalkakäytävän puolelta muurilla.

Yhdyskuntatekninen huolto

Alueella on olemassa oleva yhdyskuntatekniikan verkosto. 
Asemakaavan toteuttaminen vaatii teknisen huollon verkoston 
johtosiirtoja, uudelleen järjestelyitä sekä lisärakentamista. Tästä 
aiheutuu kaupungille kustannuksia, jotka voidaan ottaa huomioon 
kauppakeskuksesta tehtävissä sopimuksissa.

Maaperän rakennettavuus ja puhtaus

Rakennukset perustetaan kitkamaa-alueella maanvaraisena, 
savialueella tukipaaluin.

Kaavamääräyksen mukaan Yliskyläntien ja Kuvernöörintien kulmassa 
sijaitsevan huoltoaseman ympäristön maaperän pilaantuneisuus on 
tutkittava ja mahdollisesti pilaantunut maaperä kunnostettava ennen 
maanrakentamiseen johtavan rakennus- tai toimenpideluvan 
myöntämistä.

Ympäristöhäiriöt

Laajasalontien liikenteen aiheuttamia ympäristöhäiriöitä arvioitaessa on 
liikennemäärän ennustettu kasvavan arvoon n. 34 400 ajoneuvoa/vrk. 
Ennusteen mukaisessa tilanteessa Laajasalontien nopeusrajoituksen 
oletetaan olevan 60 km/h kaava-alueen osuudella.

Melulaskentojen mukaan liikenne aiheuttaa korttelin 49029 uusien 
asuinrakennusten julkisivuille suurimmillaan n. 72 dB keskiäänitason. 
Korttelin 49036 uusien asuinrakennusten julkisivuilla liikenteen 
aiheuttama suurin keskiäänitaso jää melulta suojaavien rakenteiden 
ansiosta tasolle n. 66 dB. Kaavassa on annettu liikennemelulle alttiina 
oleville rakennuksille ääneneristävyysvaatimuksia liikennemelua 
vastaan siten, että melutason ohjearvot sisällä täyttyvät. 

Kaavan mahdollistamilla ratkaisuilla uusien asuinkorttelien oleskeluun 
tarkoitetuilla piha-alueilla saavutetaan melutason ohjearvot ulkona. 
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Lisäksi Kuvernöörintien eteläosan varressa voidaan meluaidalla 
parantaa jo olemassa olevien asuinpihojen melutilannetta.

Laajasalontien liikenteen päästöjen haitta-alueen leveydeksi on arvioitu 
n. 25 m ajoradan reunasta. Hyväksyttävän sisäilmanlaadun 
varmistamiseksi kaavassa edellytetään korttelissa 49029 suodattimilla 
varustettua tuloilmanottoa rakennusten niiltä sivuilta, joilla ei ole 
ääneneristävyysvaatimuksia.

Nimistö

Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 11.4.2007 esittää Laajasalon 
keskukseen seuraavia uusia nimiä: Yliskylän puistokatu, sijainnin 
mukaan, Eteläinen Kuvernöörinkuja sekä Kuvernöörinpolku 
Kuvernöörintien mukaan, Haltiamännyntori torilla kasvavan vanhan ja 
suuren männyn, ns. haltiamännyn, mukaan sekä käytössä olevat 
Kuvernöörintie ja Muurahaisenpolku.

Asemakaavan toteuttamisen vaikutukset

Uuden kauppakeskuksen rakentamisen ansiosta Laajasalon kaupalliset 
palvelut säilyvät ja paranevat. Asuntojen täydennysrakentaminen 
hyvien julkisten liikenneyhteyksien varteen ja monipuolisten palvelujen 
lähelle on tarkoituksenmukaista maankäyttöä. Rakennusten sijoittelulla 
ja rakentamista koskevilla määräyksillä luodaan edellytykset 
hyväksyttäville asuinolosuhteille uusilla Laajasalontien liikenteen 
ympäristöhäiriöille alttiina olevilla tonteilla. Yliskyläntien varrella 
sijaitsevien kerrostalojen asukkaiden kannalta näkymien muuttuminen 
on haittavaikutus, jota ei kuitenkaan voi pitää ympäristön laadun 
merkityksellisenä heikkenemisenä. Uudet asunnot sijoittuvat 
yhdyskuntateknisen huollon ja julkisen liikenteen piiriin sekä 
erinomaisten palvelujen ja virkistysalueiden lähelle. Ehdotettu 
lisärakentaminen on myönteistä kaupunkikehitystä.

Alueen toteutuksesta kaupungille aiheutuvat kokonaiskustannukset 
ilman arvonlisäveroa ovat n. 6,35 milj. euroa. Kustannusarviossa ei ole 
otettu huomioon Kuvernöörintien melusuojausta, Kiiltomadonpolun 
vaatimaa kevyen liikenteen ramppia eikä korttelin 49034 alueella 
sijaitsevan TeliaSoneran viestikaapelin siirtoa.

Toteutus

Kauppakeskuksen toteuttavat yhdessä Citycon Oyj, Ruokakesko ja 
HOK-Elanto, joille kiinteistölautakunta on varannut kauppakeskusta 
varten tarvittavan alueen. Vanha ostoskeskus on tarkoitus purkaa vasta 
uuden kauppakeskuksen valmistuttua.

Suunnittelun vaiheet
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Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (päivätty 24.2.2005).

Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2005 kaavoituskatsauksessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, konsulttien selvityksiä sekä 
luonnosta Laajasalon keskuksen kehittämisperiaatteiksi käsiteltiin 
yleisötilaisuudessa 16.3.2005.

Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet 
nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa ja Laajasalon kirjastossa 
17.4.–10.5.2007. Luonnosta koskeva yleisötilaisuus pidettiin 23.4.2007.

Muutettu luonnos oli nähtävillä kaupunkisuunnitteluvirastossa ja 
Laajasalon kirjastossa 25.10.–14.11.2007. Suunnittelijat päivystivät 
kirjastossa kahtena iltana.

Viranomaisyhteistyö

Laajasalon keskuksen kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on 
tehty viranomaisyhteistyötä ensisijaisesti rakennusviraston, 
kiinteistöviraston ja ympäristökeskuksen, Helsingin Veden, 
liikennelaitoksen sekä kaupunginkirjaston kanssa.

Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot

Asemakaavaluonnoksesta oli keväällä 2007 nähtävillä kaksi 
vaihtoehtoa, jotka poikkesivat toisistaan Reposalmentien ja 
Kuvernöörintien eteläosan liikenneratkaisujen osalta. Esitettyjen 
mielipiteiden perusteella asemakaavaluonnokseen valittiin B-vaihto-
ehto, jossa Kuvernöörintien eteläosa siirrettiin Laajasalontien varteen. 
Korttelin 49029 osalta nähtävillä ollutta luonnosta muutettiin esitettyjen 
mielipiteiden perusteella ennen 7.6.2007 lautakuntakäsittelyä. 

7.6.2007 päivätyssä luonnoksessa ei vielä ollut mukana pohjoinen 
Laajasalontien ja Kuvernöörintien kiertoliittymä ja siihen liittyvät 
järjestelyt. Tätä ratkaisua oli kuitenkin siinä vaiheessa alettu tutkia ja se 
oli kaaviokuvana mukana luonnoksen lautakunta-aineistossa. 
Kiiltomadonpolulle esitettiin tässä vaiheessa vain porrasyhteys 
kauppakeskuksen katolta Yliskylän puistokadulle.

Syksyllä 2007 suunnittelualuetta laajennettiin pohjoiseen 
kiertoliittymävarausta varten, ja luonnos asetettiin uudestaan nähtäville 
liikennejärjestelmän muutosten takia. Kortteli 49029 oli myös 
ensimmäistä kertaa nähtävillä 7.6.2007 päivätyn luonnoksen 
mukaisena. Samalla oli tehty joitakin vähäisempiä muutoksia, mm. 
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Kiiltomadonpolulle esitettiin ohjeellisena mahdollinen ramppi 
kauppakeskuksen katolta Haltiamännyntorille.

Esitetyt mielipiteet

Mielipiteistä suurin osa kohdistui joko vanhan ostoskeskuskorttelin 
49018 tulevaan asuntorakentamiseen tai liikennejärjestelyihin. Lisäksi 
korttelin 49029 rakentamisesta on esitetty näkökohtia. Korttelin 49018 
uudisrakentamista pidettiin joiltain osin liian massiivisena ja varsinkin 7-
kerroksisia pistetaloja alueelle vieraina. Rakennettavien tonttien 
omistajat vastustivat vaatimusta 75 h-m²:n keskipinta-alasta. Liikenteen 
osalta kantaa otettiin mm. Kiiltomadonpolun järjestelyihin 
kauppakeskuskorttelin itäpuolella. Ehdotetuista kiertoliittymistä ja 
Kuvernöörintien uudelleenjärjestelyistä esitettiin osittain vastakkaisia 
mielipiteitä  

Mielipiteet ja vastineet niihin on selostettu yksityiskohtaisemmin 
liitteenä olevassa päätöshistoriassa (kaupunkisuunnittelulautakunnan 
esitys 13.12.2007 kaupunginhallitukselle). 

Ehdotuksen nähtävilläolo, muistutukset, kirje ja lausunnot 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 
25.1.–25.2.2008. Ehdotusta vastaan on tehty 4 muistutusta. Lisäksi on 
saapunut yksi kirje.

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa pelastuslautakunta, 
kiinteistölautakunta, ympäristökeskus, yleisten töiden lautakunta, 
Helsingin Vesi, Helsingin Energia, Helen Sähköverkko Oy ja 
Uudenmaan ympäristökeskus.

Muistutukset ja kirje

Muistutuksissa arvostellaan liikenneratkaisujen 
tarkoituksenmukaisuutta ja taloudellisuutta, kevyen liikenteen 
toimivuutta ja kauppakeskuksen sijaintia. Sisäyhteyttä 
kauppakeskuksen katolla kulkevalle Kiiltomadonpolulle vastustetaan 
kauppakeskuksen suunnittelua sitovana.

Laajasalo-Degerö Seura viittaa aikaisempiin kirjeisiinsä ja toistaa 
aikaisemman kantansa, että Yliskylän puistokatu tulee varata 
pelkästään julkiselle ja kevyelle liikenteelle sekä huoltoliikenteelle. 
Myös inva-autopaikat ovat mahdollisia.

Lausunnot

Ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta. 
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Pelastuslautakunnan mielestä pelastuslaitoksen yksiköiden pääsy 
tonteille on otettava huomioon jatkosuunnittelussa ja alueelle on 
varattava riittävästi sammutusveden ottopaikkoja.

Uudenmaan ympäristökeskus toteaa mm., että kaava-alue on 
oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa keskustatoimintojen aluetta ja 
kerrostalovaltaista asuinaluetta ja suosittelee selkeyden vuoksi kaava-
merkintää KM (liikerakennusten korttelialue) jolle saa sijoittaa 
vähittäiskaupan suuryksikön. Yleiskaava on ollut riittävästi 
asemakaavoituksen ohjeena. Asemakaava tukee Laajasalon kehitystä. 
Vaikutusten arvioinnissa voisi olla arvio siitä, mikä merkitys hankkeella 
on osana laajempaa palveluverkkoa.

Helsingin Vesi mainitsee mm., että uuden jätevesiviemärin, joka on 
merkitty kulkevaksi Eteläisen Kuvernöörinkujan itäpuolella tonteilla 
kaava-alueen ulkopuolella, tulisi kulkea katualueella. Tontilla 49028/4 
sijaitsevaa vesijohtoa varten tulee merkitä johtokuja. Reposalmentien 
eteläpuoleisen LP-alueen kaavamääräyksessä, joka edellyttää alueen 
jäsentämistä istutuksin, on otettava huomioon sadevesiviemäri. 
Kiiltomadonpolun kohdalla tulee olla 6 m leveä johtokujavaraus.

Helsingin Energian ja Helen Sähköverkko Oy:n mielestä 
kaavaehdotukseen tulisi tehdä merkintä, jonka mukaan kortteleihin 
49018 ja 49036 tulee sijoittaa jakelumuuntamotilat.

Kiinteistölautakunta esittää puoltavassa lausunnossaan joitakin pieniä 
muutoksia, jotka koskevat Kiiltomadonpolkua ja asuntojen keskikokoa. 
Muutosehdotusta ei tulisi esittää kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 
ennen kuin neuvottelut maankäyttösopimuksista on käyty ja 
mahdolliset sopimukset allekirjoitettu.

Yleisten töiden lautakunta kiinnittää huomiota mm. katuverkon 
mitoitukseen, kiertoliittymiin, Kuvernöörinkujan muuttamiseen 
umpikaduksi, meluaitojen rakentamisen kustannuksiin, Yliskylän 
puistokatuun ja Kiiltomadonpolun yhteyteen suunniteltuun hissiin. 
Lautakunta esittää kaavaehdotukseen muutoksia, jotka sen mielestä 
keventäisivät huomattavasti kaupungille aiheutuvia kustannuksia. 
Asemakaavan mukaisen kaupunkirakenteen toteuttamisen 
kustannukset ovat kaupunkisuunnitteluviraston laskelmien perusteella 
n. 4,2 milj. euroa. 

Vastine lausuntoihin

Asemakaavan muutosehdotuksessa on mm. muutettu liikerakennuksen 
käyttötarkoitusmerkintää ja asuntojen keskikokoa koskevaa määräystä, 
lisätty johtokujia, mahdollistettu jakelumuuntamo alueelle ja poistettu 
hissiyhteys kauppakeskuksesta Kiiltomadonpolulle. 
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Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Muistutusten ja lausuntojen johdosta on tehty seuraavat muutokset: 

 A-korttelialueen määräyksiin on lisätty kohta, jonka mukaan 
korttelin 49036 talousrakennukseen on varattava tila 
jakelumuuntamoa varten.

 A- ja AK-korttelialueiden asuntojen keskikokoa koskevaa 
määräystä on muutettu niin, ettei se koske vuokra-asuntoja. 

 Kauppakeskuksen korttelialueen merkintä on muutettu KM:ksi 
(liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan 
suuryksikön) ja joka on tarkoitettu kauppakeskusta varten. 

 Määräys, jonka mukaan kauppakeskuksesta tulee olla hissi ylös 
Kiiltomadonpolulle, on poistettu. 

 Kiiltomadonpolkua koskevia kaavamääräyksiä ja merkintöjä y ja 
y-1 on muutettu. 

 Johtokujia on lisätty tonteille 49028/4 ja 49018/16. 

 Kolmionmuotoiselle katualueen osalle Yliskylän puistokadun 
eteläpäässä on lisätty määräys, joka velvoittaa istuttamaan 
puun. 

Kaavakarttaan ja kaavamääräyksiin on myös tehty muutama 
oikaisunluonteinen korjaus tai selvennys. Kaavakartan otsikko on 
tarkistettu.

Lisäksi asemakaavaselostusta on täydennetty vaikutusten arvioinnin ja 
ympäristöhäiriöiden osalta, vesihuoltosuunnitelmaa ja energiahuolto- ja 
tietoliikennesuunnitelmaa on tarkistettu ja perustietolomakkeeseen on 
tehty oikaisunluonteinen korjaus.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei tarvitse 
asettaa uudelleen nähtäville.

Muistutukset, kirje ja lausunnot sekä vastineet niihin on selostettu 
yksityiskohtaisemmin liitteenä olevassa päätöshistoriassa 
(kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 29.5.2008 
kaupunginhallitukselle). 

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että se hyväksyi 26.11.2012 
Laajasalon Liikekeskus Oy:n ja Laajasalon Ostostori Oy:n kanssa 
tehtävät maankäyttösopimukset. 
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Pirkko Vainio, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

pirkko.vainio(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 11743 kartta, päivätty 
13.12.2007, muutettu 29.5.2008

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 11743 selostus, päivätty 
13.12.2007, muutettu 29.5.2008 

3 Havainnekuva 
4 Päätöshistoria

Oheismateriaali

1 Ilmakuva

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Pelastuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus
Helsingin Energia -liikelaitos
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§ 1322
V Mariankodin siirto apporttiomaisuutena Kiinteistö Oy Helsingin 
Palveluasunnoille (tontti 29187/2)

HEL 2012-014433 T 10 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se 
päättäisi seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
luovuttamaan kiinteistöviraston tilakeskuksen omistuksessa olevan 29. 
kaupunginosan (Haaga) korttelin nro 29187 tontilla nro 2 osoitteessa 
Schildtinpolku 6 sijaitsevan Mariankodin, jonka huoneistoala on 6 300 
m² ja bruttoala 7 492 m², apporttiomaisuutena Kiinteistö Oy Helsingin 
Palveluasunnoille 5 562 884,92 euron arvosta.

B

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen 
ylittämään vuoden 2012 talousarvion kohdalla 8 22 19, Arvopaperit, 
Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi, olevaa määrärahaa 
5 562 884,92 eurolla.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaaliviraston Vanhusten palvelujen vastuualueen esitys 
kiinteistövirastolle kiinteistöjen omistuksen siirrosta[1].pdf

2 Mariankoti, apporttiarvolaskelma
3 Mariankoti-selvitys

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Helsingin 
Palveluasunnot

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus päättänee ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se 
päättäisi seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
luovuttamaan kiinteistöviraston tilakeskuksen omistuksessa olevan 29. 
kaupunginosan (Haaga) korttelin nro 29187 tontilla nro 2 osoitteessa 
Schildtinpolku 6 sijaitsevan Mariankodin, jonka huoneistoala on 6 300 
m² ja bruttoala 7 492 m², apporttiomaisuutena Kiinteistö Oy Helsingin 
Palveluasunnoille 5 562 884,92 euron arvosta.

B

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen 
ylittämään vuoden 2012 talousarvion kohdalla 8 22 19, Arvopaperit, 
Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi, olevaa määrärahaa 
5 562 884,92 eurolla.

Esittelijä

Palvelurakenteen muutos ja siihen liittyvä omistusjärjestely

Sosiaaliviraston vanhusten palvelujen vastuualue esittää eräiden 
kiinteistöviraston omistajahallinnossa nyt olevien kiinteistöjen, 
Seniorisäätiön Mariankodin, Myllypuron vanhustenkeskuksen ja 
Kustaankartanon vanhustenkeskuksen osien siirtämistä apporttina 
kaupungin kokonaan omistamalle Kiinteistö Oy Helsingin 
Palveluasunnoille.  

Vanhusten palvelujen järjestämisessä on menossa kaupungin 
strategiaohjelman mukainen rakennemuutos, jonka tavoitteena on 
asiakkaiden tarpeenmukainen hoito, omaishoidon, palveluasumisen ja 
kotihoidon vahvistaminen sekä laitospainotteisuuden vähentäminen. 
Siinä nykyisestä laitosrakenteesta siirrytään vaiheittain pääosin 
palveluasumisen toimintatapaan.

Siirrot ovat tarkoituksenmukaisia mm. siksi, että Kiinteistö Oy 
Palveluasunnot on erikoistunut hoitamaan ARA:n korkotukilainoituksen 
ja siihen sidotun investointiavustuksen hakemisen edellyttämät 
prosessit yhdessä asuntotuotantotoimiston kanssa sosiaaliviraston 
erityisasumiskohteissa. 

Kaikki esitetyistä kohteista edellyttävät peruskorjausta ja teknisiä ja 
toiminnallisia muutoksia. Yhtiö on oikeutettu alv-palautukseen, joten 
vero ei rasita rakennuskustannuksia. 

Varainsiirtoverolain 43 b §:ssä on säädetty määräaikaisesta 
verovapaudesta kuntien rakennejärjestelyihin liittyen. Sen mukainen 
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verovapaus päättyy vuoden 2012 lopussa. Verovapaus siirrettäessä 
apporttiomaisuutena kuitenkin edellyttää, että kiinteistö on 
pääasiallisesti ollut välittömästi (esim.) sosiaalihuolto-, terveyden- tai 
sairaanhoidon käytössä ja että luovutus tapahtuu samaan 
käyttötarkoitukseen kunnan omistamalle kiinteistöyhtiölle PARAS-lain 
mukaisen puitelain 10 §:n edellyttämän toimeenpanosuunnitelman 
(Kvsto 19.6.2007) toteuttamiseksi. Vastaavia apporttiomaisuuden 
siirtoja on tehty Helsingin kaupungin sekä Kiinteistö Oy Helsingin 
Palveluasuntojen välillä ja varainsiirtoverosta on vapauduttu.

Sosiaaliviraston hakemus on liitteenä 1.

Mariankoti-hoitokodin muuttaminen ryhmäkotiasumiseen

Mariankoti-hoitokodin rakennuksen korjaamista ja muuttamista ARA-
rahoitteisen (valtion tukema asuntolaina uudisrakennus- ja 
peruskorjauskohteisiin sekä asuntojen hankintaan) ryhmäkotiasumisen 
vaatimuksia vastaavaksi on selvitetty liitteenä 2 olevassa Mariankoti-
selvityksessä.

Kunnostuksen toteutumisen jälkeen Mariankotiin perustettaisiin 
ryhmäkoteja siinä määrin kuin se rakennuksen puitteet huomioon 
ottaen on mahdollista. Peruskorjauksen jälkeen hoitopaikkoja on 
suunniteltu olevan 82 eli 33 asukasta/2. kerros ja 49 asukasta/3. 
kerros. Tällä hetkellä asukkaita Mariankodissa on 152. Kiinteistö Oy 
Helsingin Palveluasunnot vastaa luovutuksen jälkeen 
ryhmäkotimuutoshankkeesta.

Kiinteistön arvo apporttisiirrossa on 5 562 884,92 euroa, liite 2.

Luovutuksen verovapaus

Varainsiirtoverolain 43 b §:ssä on säädetty määräaikaisesta 
verovapaudesta kuntien rakennejärjestelyihin liittyen. Sen mukainen 
verovapaus päättyy vuoden 2012 lopussa. Verovapaus siirrettäessä 
apporttiomaisuutena kuitenkin edellyttää, että kiinteistö on 
pääasiallisesti ollut välittömästi esim. sosiaalihuolto-, terveyden- tai 
sairaanhoidon käytössä ja että luovutus tapahtuu samaan 
käyttötarkoitukseen kunnan omistamalle kiinteistöyhtiölle PARAS-lain 
mukaisen toimeenpanosuunnitelman toteuttamiseksi. 

Mariankoti soveltuu tilakeskuksen kartoituksen mukaan hyvin 
siirrettäväksi apporttiomaisuutena, koska Kiinteistö Oy Helsingin 
Palveluasunnot toteuttaa erityisasumishankkeita ARA:n 
korkotukilainoilla ja avustuksilla. Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot 
on Helsingin kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö ja saa ylläpidosta 
sekä korjaushankkeista arvonlisäpalautuksen.
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Maanvuokrasopimus

Koska Mariankoti tontteineen on nyt kaupungin suorassa 
omistuksessa, tontti tulee rakennuksen luovutuksen yhteydessä 
vuokrata Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille. 
Vuokrasopimusehdot tulee tällöin laatia ehdoin, joita sovelletaan valtion 
tukemassa tuotannossa.

Määrärahan ylitys ja täytäntöönpano

Apporttiomaisuuden luovutus tarkoittaa omaisuuden sijoittamista 
Kiinteistö Oy Palveluasuntoihin vastaavan osakeomistuksen 
saamiseksi. Luovutus edellyttää siksi osakkeiden ostoon vuoden 2012 
talousarviossa osoitetun määrärahan ylittämistä apporttiomaisuuden 
arvolla kauppahinnan määrällä 5 562 884,92 eurolla.

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy ylityksen, kaupunginhallitus tulee 
täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan kyseisen määrärahan 
kiinteistölautakunnan käytettäväksi kaupan rahoittamiseksi.

Samalla kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään 
kehottamaan hallintokeskuksen oikeuspalveluita ryhtymään tarvittaviin 
toimenpiteisiin apporttijärjestelyn loppuunsaattamiseksi kuluvan vuoden 
loppuun mennessä.

Kaupunginhallituksen kannanotto

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen ja tukee 
kaupungin erityisasumiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamista.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaaliviraston Vanhusten palvelujen vastuualueen esitys 
kiinteistövirastolle kiinteistöjen omistuksen siirrosta[1].pdf

2 Mariankoti, apporttiarvolaskelma
3 Mariankoti-selvitys

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Helsingin 
Palveluasunnot

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
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Kiinteistölautakunta
Oikeuspalvelut
Sosiaalivirasto

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 01.11.2012 § 549

HEL 2012-014433 T 10 01 03

Karttalehti F6 T1, Schildtinpolku 6

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
kiinteistölautakunta oikeutettaisiin luovuttamaan osoitteessa 
Schildtinpolku 6 sijaitsevan kiinteistöviraston tilakeskuksen 
omistuksessa olevan Mariankodin (kiinteistötunnus 91-29-187-2), jonka 
huoneistoala on 6 300 m² ja bruttoala 7 492 m², apporttiomaisuutena 
Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille ja että apporttiomaisuuden 
arvoksi vahvistettaisiin 11 051 926 euroa. Tontti, jolla Mariankoti 
sijaitsee, tullaan vuokraamaan luovutuksen yhteydessä Kiinteistö Oy 
Helsingin Palveluasunnoille ARA-perusteisesti.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Marianna Olkinuora, projektinjohtaja, puhelin: 310 40356

marianna.olkinuora(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi
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§ 1323
V Myllypuron vanhustenkeskuksen siirto apporttiomaisuutena 
Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille

HEL 2012-015114 T 10 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se 
päättäisi seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
luovuttamaan 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypuro) korttelin nro 
45136 tontilla nro 2 osoitteessa Myllymatkantie 4 sijaitsevan Myllypuron 
vanhustenkeskuksen rakennuksen, jonka huoneistoala on 13 110 m² ja 
bruttoala 15 308 m², apporttiomaisuutena Kiinteistö Oy Helsingin 
Palveluasunnoille 11 366 343,08 euron arvosta.

B

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen 
ylittämään vuoden 2012 talousarvion kohdalla 8 22 19, Arvopaperit, 
Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi, olevaa määrärahaa 
11 366 343,08 eurolla.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaaliviraston Vanhusten palvelujen vastuualueen esitys 
kiinteistövirastolle kiinteistöjen omistuksen siirrosta

2 Myllypuro, apporttiarvolaskelma

Otteet

Ote Otteen liitteet
tilakeskus
Kiinteistö Oy Helsingin 
Palveluasunnot

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus päättänee ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se 
päättäisi seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
luovuttamaan 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypuro) korttelin nro 
45136 tontilla nro 2 osoitteessa Myllymatkantie 4 sijaitsevan Myllypuron 
vanhustenkeskuksen rakennuksen, jonka huoneistoala on 13 110 m² ja 
bruttoala 15 308 m², apporttiomaisuutena Kiinteistö Oy Helsingin 
Palveluasunnoille 11 366 343,08 euron arvosta.

B

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen 
ylittämään vuoden 2012 talousarvion kohdalla 8 22 19, Arvopaperit, 
Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi, olevaa määrärahaa 
11 366 343,08 eurolla.

Esittelijä

Palvelurakenteen muutos ja siihen liittyvä omistusjärjestely

Sosiaaliviraston vanhusten palvelujen vastuualue esittää eräiden 
kiinteistöviraston omistajahallinnossa nyt olevien kiinteistöjen, 
Myllypuron vanhustenkeskuksen, Seniorisäätiön Mariankodin ja 
Kustaankartanon vanhustenkeskuksen osien siirtämistä apporttina 
kaupungin kokonaan omistamalle Kiinteistö Oy Helsingin 
Palveluasunnoille.  

Vanhusten palvelujen järjestämisessä on menossa kaupungin 
strategiaohjelman mukainen rakennemuutos, jonka tavoitteena on 
asiakkaiden tarpeenmukainen hoito, omaishoidon, palveluasumisen ja 
kotihoidon vahvistaminen sekä laitospainotteisuuden vähentäminen. 
Siinä nykyisestä laitosrakenteesta siirrytään vaiheittain pääosin 
palveluasumisen toimintatapaan.

Siirrot ovat tarkoituksenmukaisia mm. siksi, että Kiinteistö Oy 
Palveluasunnot on erikoistunut hoitamaan ARA:n korkotukilainoituksen 
ja siihen sidotun investointiavustuksen hakemisen edellyttämät 
prosessit yhdessä asuntotuotantotoimiston kanssa sosiaaliviraston 
erityisasumiskohteissa. 

Kaikki esitetyistä kohteista edellyttävät peruskorjausta ja teknisiä ja 
toiminnallisia muutoksia. Yhtiö on oikeutettu alv-palautukseen, joten 
vero ei rasita rakennuskustannuksia. 
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Tärkeää on myös huomata, että esitetyt apporttisiirrot ovat Paras-
hankkeen toteutukseen liittyvän varainsiirtoverolain määräaikaisen 
verovapauden piirissä kuluvan vuoden loppuun asti.

Varainsiirtoverolain 43 b §:ssä on säädetty määräaikaisesta 
verovapaudesta kuntien rakennejärjestelyihin liittyen. Sen mukainen 
verovapaus päättyy vuoden 2012 lopussa. Verovapaus siirrettäessä 
apporttiomaisuutena kuitenkin edellyttää, että kiinteistö on 
pääasiallisesti ollut välittömästi (esim.) sosiaalihuolto-, terveyden- tai 
sairaanhoidon käytössä ja että luovutus tapahtuu samaan 
käyttötarkoitukseen kunnan omistamalle kiinteistöyhtiölle PARAS-lain 
mukaisen puitelain 10 §:n edellyttämän toimeenpanosuunnitelman 
(Kvsto 19.6.2007) toteuttamiseksi. Vastaavia apporttiomaisuuden 
siirtoja on tehty Helsingin kaupungin sekä Kiinteistö Oy Helsingin 
Palveluasuntojen välillä ja varainsiirtoverosta on vapauduttu.

Sosiaaliviraston hakemus on liitteenä 1.

Myllypuron vanhustenkeskus

Myllypuron vanhustenkeskus soveltuu tilakeskuksen kartoituksen 
mukaan hyvin siirrettäväksi apporttiomaisuutena, koska Kiinteistö Oy 
Helsingin Palveluasunnot toteuttaa erityisasumishankkeita ARA:n 
korkotukilainoilla ja avustuksilla (valtion tukema asuntolaina 
uudisrakennus- ja peruskorjauskohteisiin sekä asuntojen hankintaan).  

Tontti, jolla Myllypuron vanhustenkeskus sijaitsee, tullaan 
vuokraamaan luovutuksen yhteydessä Kiinteistö Oy Helsingin 
Palveluasunnoille ARA-perusteisesti.

Rakennuksen tämän hetkinen arvioitu tekninen nykyarvo on 
26 256 189 euroa sairaalakäytössä. Myllypuron vanhustenkeskuksen 
rakennuksen käyttötarkoitusta tullaan muuttamaan palveluasumiseen, 
mikä alentaa rakennuksen tämänhetkistä käypää sairaalakäytössä 
olevaa arvoa merkittävien toiminnallisten muutostöiden tarpeen 
johdosta. 

Kiinteistön arvo apporttisiirrossa on 11 366 343,08 euroa, liite 2.

Maanvuokrasopimus ja kiinteistön ylläpito

Koska Myllypuron vanhustenkeskus tontteineen on nyt kaupungin 
suorassa omistuksessa, tontti tulee rakennuksen luovutuksen 
yhteydessä vuokrata Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille. 
Vuokrasopimusehdot tulee tällöin laatia ehdoin, joita sovelletaan valtion 
tukemassa tuotannossa.

Kiinteistöviraston tilakeskuksen tekninen yksikkö tuottaa kiinteistön 
ylläpitopalvelut siirron jälkeen apporttisopimuksen yhteydessä tehtävän 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 101 (181)
Kaupunginhallitus

Kaj/4
26.11.2012

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

ylläpitosopimuksen mukaisesti Kiinteistö Oy Helsingin 
Palveluasunnoille.

Määrärahan ylitys ja täytäntöönpano

Apporttiomaisuuden luovutus tarkoittaa omaisuuden sijoittamista 
Kiinteistö Oy Palveluasuntoihin vastaavan osakeomistuksen 
saamiseksi. Luovutus edellyttää siksi osakkeiden ostoon vuoden 2012 
talousarviossa osoitetun määrärahan ylittämistä apporttiomaisuuden 
arvolla 11 366 343,08 eurolla.

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy ylityksen, kaupunginhallitus tulee 
täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan kyseisen määrärahan 
kiinteistölautakunnan käytettäväksi kaupan rahoittamiseksi.

Samalla kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään 
kehottamaan hallintokeskuksen oikeuspalveluita ryhtymään tarvittaviin 
toimenpiteisiin apporttijärjestelyn loppuunsaattamiseksi kuluvan vuoden 
loppuun mennessä.

Kaupunginhallituksen kannanotto

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen ja tukee 
kaupungin erityisasumiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamista.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaaliviraston Vanhusten palvelujen vastuualueen esitys 
kiinteistövirastolle kiinteistöjen omistuksen siirrosta

2 Myllypuro, apporttiarvolaskelma

Otteet

Ote Otteen liitteet
tilakeskus
Kiinteistö Oy Helsingin 
Palveluasunnot

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
Oikeuspalvelut
Sosiaalivirasto
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Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 15.11.2012 § 578

HEL 2012-015114 T 10 01 03

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
kiinteistölautakunta oikeutettaisiin luovuttamaan osoitteessa 
Myllymatkantie 4 sijaitsevan Myllypuron vanhustenkeskuksen 
(kiinteistötunnus 91-45-136-2), jonka huoneistoala on 13 110 m² ja 
bruttoala 15 308 m², apporttiomaisuutena Kiinteistö Oy Helsingin 
Palveluasunnoille. Rakennuksen tämän hetkinen arvioitu tekninen 
nykyarvo on 26 256 189 euroa sairaalakäytössä. Tontti, jolla 
Myllypuron vanhustenkeskus sijaitsee, tullaan vuokraamaan 
luovutuksen yhteydessä Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille 
ARA-perusteisesti.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Marianna Olkinuora, projektinjohtaja, puhelin: 310 40356

marianna.olkinuora(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi
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§ 1324
V Kirjastotoimen johtajan virkaan ottaminen

HEL 2012-011572 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee ottaa  yhteiskuntatieteiden maisteri 
Tuula Haaviston kirjastotoimen johtajan 1.2.2013 avoimeksi tulevaan 
virkaan siihen kuuluvin 7 400 euron kokonaispalkan mukaan 
määräytyvin palkkaeduin.

Koska Haavisto ei ole kaupungin palveluksessa, eikä hänen 
terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös 
ehdollinen siihen asti, kunnes virkaan ottaminen on vahvistettu hänen 
terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on 
esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen 
tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan otettu
Muut hakijat Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee ottaa  yhteiskuntatieteiden maisteri 
Tuula Haaviston kirjastotoimen johtajan 1.2.2013 avoimeksi tulevaan 
virkaan siihen kuuluvin 7 400 euron kokonaispalkan mukaan 
määräytyvin palkkaeduin.

Koska Haavisto ei ole kaupungin palveluksessa, eikä hänen 
terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös 
ehdollinen siihen asti, kunnes virkaan ottaminen on vahvistettu hänen 
terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on 
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esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen 
tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto myönsi 9.5.2012 kirjastotoimenjohtaja Maija 
Berndtsonille eron kaupunginkirjaton virastopäällikön virasta 1.2.2013 
lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kirjastotoimen johtajan virka oli 
tämän jälkeen julkisesti haettavana kaupungin eRekry-palvelussa ja 
Mol.fi ilmoitussivuilla. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin virallisissa 
ilmoituslehdissä Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 
19.8.2012 sekä Metro-lehdessä 22.8.2012.

Kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön 29 §:n mukaan viraston 
päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua hakijoista 
lausuntonsa.

Kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön mukaan viraston päällikön 
kelpoisuusvaatimuksena on sen lisäksi, mitä erikseen on säädetty, 
ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja 
johtamistehtävistä.

Kirjastoasetuksen 1998/1078 mukaan kunnan kirjastolaitosta taikka 
yhtä tai useampaa toimipistettä johtavalta vaaditaan virkaan tai 
tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai 
jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen tai 35 
opintoviikon laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan 
opinnot.

Kaupungin kielitaitosäännön perusteella viraston ja laitoksen päälliköltä 
vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää 
suullista ja kirjallista taitoa. Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että 
tehtävän menestyksellistä hoitamista edistää erinomainen englannin 
kielen taito sekä valmius toimia aktiivisesti kansainvälisillä ja 
kansallisilla estradeilla.

Virkaa täytettäessä tulee yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa 
huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet 
julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakuajan kuluessa virkaa haki kymmenen hakijaa, joista seitsemän 
täytti kelpoisuusvaatimukset.

Hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttiin 
neljä hakijaa, joilla kaikilla oli vankka kirjastotyön kokemus. Kaikille 
haastatelluille tehtiin psykologinen henkilöarviointi.

Kaikkien hakijoiden haastatteluihin osallistuivat 
apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen, henkilöstöpäällikkö Kaija 
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Toppari ja kulttuuri- ja kirjastolautakunnan puheenjohtaja Anni 
Sinnemäki, jäsenet Risto Kolanen, Lasse Liemola, Alina Mänttäri-
Buttler ja Johanna Sydänmaa. Henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo ja 
kaupunginsihteeri Leena Mickwitz osallistuivat  ******************* 
haastatteluun.

Hakija SD  *************** on suorittanut filosofian kandidaatin tutkinnon 
Helsingin yliopistossa 1984 pääaineena Suomen ja Skandinavian 
historia ja sivuaineena kirjasto- ja informaatioalan tutkinto. Johtamisen 
erikoisammattitutkinnon hän on suorittanut Espoon 
liiketalousinstituutissa 2001.

Hän on toiminut vuodesta 2001 alkaen Espoon kaupungin 
kirjastopalveluiden aluejohtajana. Hänen vastuullaan on Espoon 
eteläisten kirjastojen (8 kirjastoa) johtaminen ja kehittäminen. Hän on 
toiminut Espoon kirjastotoimen apulaisjohtajana 1998 – 2000 sekä 
osastonjohtajana ja toimistopäällikkönä vuosina 1989 – 1998 sekä 
Espoon kaupunginkirjaston musiikkiosaston osastonhoitajana 1987 – 
1989.

Hänen kokemuksensa hallinto- ja johtamistehtävistä koostuu erilaisista 
kirjastotoimen johtotehtävistä Espoon kaupunginkirjastossa. Tehtäviin 
on sisältynyt myös vastuuta taloudesta ja henkilöstöstä. Hänen 
kirjastoalan kansallinen kokemuksensa koostuu Helmet-yhteistyöstä ja 
siihen liittyvissä yhteistyöelimissä ja työryhmissä toimimisesta. 
Kansainvälinen valmius koostuu yhdestä artikkelista ja luennoinnista.

Hakija Tuula Haavisto on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin 
tutkinnon Tampereen yliopistossa 1983 pääaineena kirjastotiede ja 
informatiikka sekä sivuaineina kunnallispolitiikka, sosiologia ja 
kotimainen kirjallisuus. 

Hän on toiminut vuodesta 2006 alkaen Tampereen kaupungin 
kirjastopalvelujohtajana tehtävänään johtaa ja kehittää kaupungin 
kirjastopalveluita. Hän työskenteli toiminimellä kirjastoalan free 
lancerina 1997 – 2007. Hän on toiminut Suomen kirjastoseuran 
toiminnanjohtajana vuosina 1987 – 1997 ja ympäristöministeriössä 
suunnittelijan ja kirjastonhoitajan tehtävissä vuosina 1984 – 1987. Hän 
on myös toiminut Seutusuunnittelun keskusliitossa informaatikkona 
1981 – 1984 sekä Suomen Akatemiassa tutkimusapulaisena 1980 – 
1981. 

Hänen kokemuksensa hallinto- ja johtamistehtävistä koostuu suuren 
kaupunginkirjaston virastotason kirjastopalvelujohtajan tehtävästä ja 
lisäksi hänellä on tuntemusta valtionhallinnosta. Hänellä on laaja 
kirjastoalan kansallinen kokemus, joka koostuu valtakunnallisen 
kirjastoalan yhdistyksen toiminnanjohtajan tehtävästä sekä 
monipuolisista luottamustehtävistä eri kirjastoalan yhteistyöelimissä, 
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kehittämisryhmissä ja projekteissa. Kansainvälistä kokemusta hän on 
kartuttanut tekemällä useita kansainvälisiä projekteja ja toimimalla eri 
komiteoissa. Lisäksi hän on tuottanut lukuisa julkaisuja ja kirjoittanut 
artikkeleita niin valtakunnallisella kuin kansainvälisellä tasolla. 

Hakija PL ***************** on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon 
Oulun yliopistossa 1999 pääaineena informaatiotutkimus sekä 
sivuaineina suomen kieli, kirjallisuus, yleinen aate- ja oppihistoria, 
kasvatustiede ja puheoppi. Hän suorittaa lisäksi filosofian lisensiaatin 
jatko-opintoja informaatiotutkimus pääaineenaan.

Hän on toiminut vuodesta 2007 alkaen Oulun kaupungin 
kirjastopalveluiden johtajana tehtävänään johtaa ja kehittää Oulun 
kaupunginkirjasto - maakuntakirjaston palveluita. Hän on toiminut 
Oulun yliopistossa hallintopäällikkönä vuosina 2002 – 2007 sekä 
lehtorina informaatiotutkimuksen laitoksella vuosina 2001 – 2002. Hän 
toimi Kempeleen kunnan kirjastotoimenjohtajana vuosina 1989 – 2002 
sekä Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa 
lastenkirjastonhoitajana vuosina 1985 – 1988.

Hänellä on pitkä virastotason kokemus hallinto- ja johtamistehtävistä, 
joka koostuu suurehkon kaupunginkirjaston – maakuntakirjaston sekä 
kunnan kirjastotoimen johtajan tehtävästä. Lisäksi hänellä on 
kokemusta valtionhallinnon johtotehtävistä. Hänen kirjastoalan 
kansallinen kokemuksensa on monipuolinen koostuen kirjastoalan 
luottamustehtävistä ja yhteistyöelimissä toimimisesta. Häneltä on 
julkaistu useita artikkeleita. Kansainvälistä kokemusta hänellä on 
lähialueyhteistyöstä.

Hakija A-M S ************************ on suorittanut filosofian kandidaatin 
tutkinnon Helsingin yliopistossa 1989 pääaineenaan yleinen 
kirjallisuustiede ja sivuaineina kotimainen kirjallisuus, käytännöllinen 
filosofia, kansantiede sekä tiedotusoppi. Kirjastotieteen ja informatiikan 
aineopinnot hän on suorittanut 1985 Tampereen yliopistossa.

Hän on toiminut Helsingin kaupunginkirjaston- yleisten kirjastojen 
keskuskirjaston sisältöpalvelut osaston kirjastotoimen apulaisjohtajana 
vuodesta 2004 alkaen tehtävänään osaston johtaminen, johon sisältyy 
keskuskirjastotehtäviä ja vastuuta kaupunginkirjaston Helmet 
yhteistyöstä. Lisäksi hän on toiminut kirjastotoimen johtajan sijaisena 
hänen estyneenä ollessaan. Kaksoiskirjaston Etelä-Haaga - Pikku 
Huopalahti kirjastonjohtajana hän on toiminut vuosina 2000 – 2004 ja 
Rikhardinkadun kirjaston osastonjohtajana 1991 – 2000. Vuosina 1987 
– 1991 hän toimi Vantaan kaupunginkirjaston Kaivokselan ja 
Länsimäen kirjastonjohtajana sekä lyhyitä jaksoja osastonhoitajana eri 
yksiköissä.  Vehmaan kunnankirjastonhoitajana hän toimi 1986 - 1987 
vastaten kirjastotoimesta.
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Hänen kokemuksensa hallinto- ja johtamistehtävistä koostuu 
kaupunginkirjaston – yleisten kirjastojen keskuskirjaston 
apulaisjohtajan tehtävistä, johon sisältyvät osastotasoisen johtamisen 
ja hallinnoin lisäksi kirjastotoimen johtajan sijaisena toimiminen. Hänen 
kirjastoalan kansallinen kokemuksensa koostuu Helmet-yhteistyöstä  ja  
–työryhmissä toimimisesta sekä keskuskirjastotoimintaan liittyvistä 
valtakunnallista tehtävistä ja hankkeista. Kansainvälistä kokemusta 
hänelle on kertynyt luennoista ulkomailla. 

Kaupunginhallitus toteaa yllä olevan hakumenettelyn kuvauksen ja 
hakijoiden esittelyn vastaavan kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa ollutta 
listatekstiä. Kaupunginhallitus yhtyy lautakunnan listatekstissä 
olleeseen, seuraavaan yhteenvetoon: Hakemusten, haastattelujen ja 
soveltuvuusarvioinnin perustella yhteiskuntatieteiden maisteri Tuula 
Haavisto nousee koulutuksen, työkokemuksensa ja muiden 
ansioidensa perusteella etusijalle. Hänellä on hakijoista laajin hallinto- 
ja johtamiskokemus sekä monipuolisin ja pitkä kokemus 
valtakunnallisesta ja kansainvälisestä tehtäväkentästä. Hänen 
erityisenä ansionaan voidaan pitää kirjastotoimen johtamisen 
edellyttämää laaja-alaista näkemystä ja määrätietoista johtamista 
strategisella tasolla. Hänellä on kokonaisvaltainen ajattelutapa ja 
tuloshakuinen johtamistyyli sekä kyky viestiä monimutkaisista asioista 
selkeästi ja useilla kielillä. Lisäksi hän on poikkeuksellisen laaja-
alaisesti näkemyksellinen ja kehittämishaluinen. 

Kaupunginhallitus katsoo, että hakijoista Tuula Haavistolla on parhaat 
taidot ja kyky kirjastotoimen johtajan viran menestykselliseen 
hoitamiseen.

Yhteenveto hakijoista on esityslistan liitteenä. Yhteenvedon tiedot 
perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin. Hakemukset ja 
henkilöarvioinnin asiakirjat ovat nähtävillä kaupunginhallituksen ja 
kaupunginvaltuuston kokouksessa ja sitä ennen lisätietojen antajaksi 
merkityllä kaupunginsihteerillä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan otettu
Muut hakijat Kunnallisvalitus, valtuusto
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Tiedoksi

Kaupunginkirjasto
Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 13.11.2012 § 153

HEL 2012-011572 T 01 01 01 01

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti esittää lausuntonaan 
kaupunginhallitukselle, että kaupunginkirjaston kirjastotoimen johtajan 
1.2.2013 avoimeksi tulevaan virkaan valitaan yhteiskuntatieteiden 
maisteri Tuula Haavisto.

Esittelijä
kirjastotoimen johtaja
Maija Berndtson

Lisätiedot
Kaija Toppari, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 85535

kaija.toppari(a)hel.fi
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Korjattu 14.12.2012 AV (Hallintolaki 51 §) - 
muutoksen päivämäärä lisätty päätökseen 
(1.5.2013)

§ 1325
V Suomenkielisen työväenopiston organisaation uudistaminen ja 
johtosäännön muuttaminen

HEL 2011-009582 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa 1.5.2013 lukien suomenkielisen 
työväenopiston johtosäännön  4 §:n  16 ja 17 kohdat, 5-7 §:t, 8 §:n 6 
kohdan sekä 9 ja 11 §:t kuulumaan seuraavasti:

SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

4 §

Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

---

16 hyväksyä opetussuunnitelma ja päättää opetuksen painotukset 

17 hyväksyä opiskelijaksi ottamisen perusteet

5 §

Organisaatio

Virastossa on seuraavat osastot:

- Asiakaspalveluosasto

- Hallinto-osasto

- Opetusosasto

Osaston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää johtokunta.

6 §

Johtaminen
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Viraston päällikkönä on rehtori, joka johtaa viraston toimintaa ja vastaa 
siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Opetusosaston päällikkönä on apulaisrehtori. Asiakaspalveluosaston ja 
hallinto-osaston päällikkönä on osastopäällikkö.

Osaston päällikkö johtaa osaston toimintaa ja se vastaa siitä, että 
hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

7 §

Osaston toimiala

Opetusosasto vastaa opetuksesta viraston hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti.

Asiakaspalveluosasto vastaa opetuksen tukipalveluista ja alueellisesta 
yhteistyöstä viraston hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

Hallinto-osasto vastaa keskitetyistä hallinto- ja tukipalveluista viraston 
hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

8 §

Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää 
muulle viranhaltijalle,

---

6 vahvistaa opinto-ohjelma johtokunnan päättämien opetuksen 
painotusten mukaisesti.

---

9 §

Osaston päällikön tehtävät

Opetusosaston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt 
tehtävää muulle viranhaltijalle, 

1 päättää opetusharjoittelijan ottamisesta ja määrätä valvova opettaja 
asianomaista opettajaa kuultuaan

2 antaa todistukset opiskelijoille

Asiakaspalveluosaston päällikön tehtävänä on vastata opiston 
palveluverkosta, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. 
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Hallinto-osaston päällikön tehtävänä on päättää opiskelijan 
erottamisesta määrä-ajaksi, enintään työkaudeksi, ellei hän ole 
määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Lisäksi osaston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, 
asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, johtokunnan ja viraston 
päällikön määräämät muut tehtävät.

11 §

Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön, opetusosaston päällikön sekä asiakaspalvelu-
osaston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi 
korkeakoulututkinto ja säädetty rehtorin kelpoisuus sekä kokemusta 
hallinto- ja johtamistehtävissä.

Hallinto-osaston osastopäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi 
korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan 
suorittaja ottaen huomioon, mitä on erikseen säädetty.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 stojk_ptk_14_12_2011.pdf
2 stojk_ptk_31_1_2012.pdf
3 stojk_ptk_28_8_2012.pdf
4 stojk_ehdotus uudeksi johtosäännöksi_28_8_2012.pdf
5 sääntötoimikunnan muutokset Suomenkielisen työväenopiston 

johtosääntöön[1].pdf
6 sääntötoimikunnan lausunto Suomenkielisen työväenopiston 

johtosäännön muuttamiseksi[1].pdf
7 alueopistojen ja henkilöstötoimikunnan lausunnot ja 

lausuntopyyntö[1].pdf
8 henk tmk pöytäkirja 20 08 2012[1].pdf
9 kartta_alueopistot_pks_opiskelijat.pdf
10 taske_ suomenkielisen ja ruotsinkielisen työväenopiston 

organisointiselvitys.pdf
11 voimassaoleva_johtosääntö_.pdf
12 Johtosääntöjaosto_lausunto_STO.pdf

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa suomenkielisen työväenopiston 
johtosäännön  4 §:n  16 ja 17 kohdat, 5-7 §:t, 8 §:n 6 kohdan sekä 9 ja 
11 §:t kuulumaan seuraavasti:

SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

4 §

Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

---

16 hyväksyä opetussuunnitelma ja päättää opetuksen painotukset 

17 hyväksyä opiskelijaksi ottamisen perusteet

5 §

Organisaatio

Virastossa on seuraavat osastot:

- Asiakaspalveluosasto

- Hallinto-osasto

- Opetusosasto

Osaston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää johtokunta.

6 §

Johtaminen

Viraston päällikkönä on rehtori , joka johtaa viraston toimintaa ja vastaa 
siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Opetusosaston päällikkönä on apulaisrehtori. Asiakaspalveluosaston ja 
hallinto-osaston päällikkönä on osastopäällikkö.

Osaston päällikkö johtaa osaston toimintaa ja se vastaa siitä, että 
hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

7 §

Osaston toimiala
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Opetusosasto vastaa opetuksesta viraston hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti.

Asiakaspalveluosasto vastaa opetuksen tukipalveluista ja alueellisesta 
yhteistyöstä viraston hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

Hallinto-osasto vastaa keskitetyistä hallinto- ja tukipalveluista viraston 
hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

8 §

Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää 
muulle viranhaltijalle,

---

6 vahvistaa opinto-ohjelma johtokunnan päättämien opetuksen 
painotusten mukaisesti.

---

9 §

Osaston päällikön tehtävät

Opetusosaston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt 
tehtävää muulle viranhaltijalle, 

1 päättää opetusharjoittelijan ottamisesta ja määrätä valvova opettaja 
asianomaista opettajaa kuultuaan

2 antaa todistukset opiskelijoille

Asiakaspalveluosaston päällikön tehtävänä on vastata opiston 
palveluverkosta, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. 

Hallinto-osaston päällikön tehtävänä on päättää opiskelijan 
erottamisesta määrä-ajaksi, enintään työkaudeksi, ellei hän ole 
määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Lisäksi osaston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, 
asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, johtokunnan ja viraston 
päällikön määräämät muut tehtävät.

11 §

Kelpoisuusvaatimukset
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Viraston päällikön, opetusosaston päällikön sekä asiakaspalvelu-
osaston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakou-
lututkinto ja säädetty rehtorin kelpoisuus sekä kokemusta hallinto- ja 
johtamistehtävissä.

Hallinto-osaston osastopäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi 
korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan 
suorittaja ottaen huomioon, mitä on erikseen säädetty.

Esittelijä

Taustaa ja uudistuksen tavoitteet

Työväenopiston nykyinen alueopisto-organisaatio syntyi 1980-luvulla. 
1990-luvulla perustettiin vielä keskinen alueopisto ja suunnittelu- ja 
kehittämisosasto. Johtosääntöä muutettiin vuonna 2009 kaupungin 
uudistetun johtosääntökäytännön mukaisesti. Vuoden 2009 
johtosääntöuudistuksen keskeiset muutokset koskivat alueopistojen 
nimeämistä (eteläinen, itäinen, keskinen, koillinen, läntinen, pohjoinen), 
hallinto- ja kehittämisosaston perustamista sekä henkilökunnan 
valinnan muuttamista kaupungin ohjeiden mukaiseksi.

Vuonna 2009 muutetun johtosäännön muutosvalmistelutyössä tuli 
esille seikkoja, joita suunniteltiin uudistettavan muutaman vuoden 
sisällä. Tärkein uudistamistarve kohdistui linja- ja matriisiorganisaation 
yhdistelmän hankaluuteen. 

Opiston organisaatiouudistusta on valmisteltu opiston sisällä mm. 
määrittelemällä ydin -ja tukiprosesseja ja hyväksymällä ns. 
toimintakäsikirja. Johtokunnan kokouksissa 29.11.2011 ja 13.12.2011 
johtokunta käsitteli työväenopiston organisaation 
uudistamismahdollisuuksia ja antoi ohjeita opistolle uudistuksen 
jatkotyöstämiseksi. Työväenopisto johtokunta päätti asettaa 11.5.2012 
johtosääntötoimikunnan valmistelemaan johtosääntöön tarvittavia 
muutoksia. Johtosääntöjaosto hyväksyi 13.8.2012 ja johtokunta 
28.8.2012 liitteenä olevan ehdotuksen yksimielisesti esitettäväksi 
suomenkielisen työväenopiston uudeksi johtosäännöksi. Kokousten 
pöytäkirjat ovat liitteenä.

Keskeisiksi tavoitteiksi uudistamistyössä asetettiin opetuksen 
suunnittelun ja toteuttamisen laadullinen kehittäminen koko opiston 
tasolla. Keskeistä on työväenopiston toiminnan suuntaaminen ja 
resurssien ohjaaminen kuntalaisten koulutustarpeiden mukaan 
joustavasti, tasapuolisesti ja –laatuisesti eri puolilla kaupunkia.
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Nykyisen organisaation osastotasoiset alueopistot vastaavat
toiminnasta ja taloudesta, mikä aiheuttaa turhia rajoja
opetuksen resursoinnille ja toteuttamiselle. Opiskelijat voivat liikkua eri 
alueopistojen välillä ja valita itselleen parhaiten sopivan kurssin 
asuinpaikastaan riippumatta. Liitteenä on kartta opiston alueopistojen 
toiminta-alueesta ja –volyymeista sekä myös pks-tason kartta, josta 
ilmenee pendelöintimäärät eri kuntien opistojen välillä.

Vapaan sivistystyön ja erityisesti kansalaisopistojen tavoitteena on
tarjota oppimismahdollisuuksia ihmisten omien oppimistavoitteiden 
perusteella. Kansalaisopistot ovat vapaata sivistystyötä koskevan lain 
mukaan paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvia 
oppilaitoksia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle 
ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle.

Talous- ja suunnittelukeskuksen selvitys

Kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa 10.11.2010 tekemien 
päätösten täytäntöönpanon yhteydessä päätettiin selvittää suomen- ja 
ruotsinkielisten työväenopistojen organisaatioiden 
uudistamismahdollisuuksista sekä Helsingin että pääkaupunkiseudun 
tasolla. Kaupunginhallitus merkitsi selvityksen tiedoksi 14.11. 2011. 

Selvityksessä  arvioitiin mm. opiston nykytilan haasteita ja keskeisiä 
kehittämisehdotuksia seuraavasti:

-  Pienissä alueopistoissa toimistot ovat  haavoittuvaisia henkilöstön 
poissaolojen ja yllättävien tapahtumien kohdatessa. 

-  Alueopistoissa mahdollisuus opistosihteerien, opistoisäntien ja it -
tukihenkilöiden ammatilliseen tukeen vaihtelee mm. siksi, että toisissa 
alueopistoissa on toimistoesimiehiä ja työnjohdollisia opistoisäntiä ja 
toisissa näitä ei ole. 

- Alueopistot järjestävät opiskelijoiden ja määräaikaisten tuntiopettajien 
tuen sekä tilojen vuokrauksen ja tilojen valmistelun opetustilannetta 
varten sekä alueellisen tiedottamisen itsenäisesti. Tämä voi johtaa 
erilaisiin toimintatapoihin eri alueopistoissa. Samojen toimintojen 
virtaviivaistaminen on kuudessa erillisessä alueopistossa vaativaa. 

- Opetuksen suunnittelun malli, jossa hallinto- ja kehittämisosaston 
johtavat opettajat ainetiimeittäin ja suurtiimeittäin neuvottelevat 
aluerehtoreiden kanssa aineille tulevista tuntimääristä, mutta 
aluerehtori päättää lopullisesti eri aineiden tuntimäärät, voi johtaa 
joskus tilojen epätarkoituksen mukaiseen käyttöön. Esimerkiksi 
erikoistilojen (käsityöluokat, kuvanveistoluokat) käyttö voi jäädä 
tehottomaksi. 
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-   Alueopistojen raja-alueille syntyvien uusien alueiden huomioiminen 
kurssitarjonnassa on nykyisessä opetussuunnittelussa vaikeaa ottaa 
huomioon.

Tasken selvitys sisälsi myös ehdotuksia opiston sisäisen organisoinnin 
kehittämiseksi. Ehdotukset ovat: 1) alueopistojen vähentäminen, 2) 
alueopistojen lakkauttaminen sekä 3) tukipalvelujen keskittäminen. 
Selvitys on liitteenä.

Nykytila

Suomenkielinen työväenopistolla on johtokunta, johtava rehtori ja 
seitsemän osastoa, kuusi alueopistoa sekä hallinto- ja 
kehittämisosasto. Osastoja johtavat aluerehtorit ja hallinto- ja 
kehittämisosastoa apulaisrehtori. 

Työväenopisto tuottaa kansalaisopisto-opetusta, taiteen perusopetusta 
ja avointa yliopisto-opetusta pääasiassa helsinkiläisille yli 16-vuotiaille. 
Kurssilaisista 7,8 % on muualta kuin Helsingistä. Kurssilaisten määrä 
oli vuonna 2009 yhteensä 71 557, kursseja oli 4 910 ja opetustunteja 
101 557. Lisäksi oli mm. luentoja, näyttelyjä, tuettua it –toimintaa ja 
kirjasto. Sitovana toiminnallisena tavoitteena vuonna 2009  
suomenkielisellä työväenopistolla oli 99 700 opetustuntia. 

Vakinaista henkilökuntaa on 106 ja tuntiopettajia ja muita 
tuntipalkkaisia 872. Opetusta on 12:a (18 865 m2) omassa käytössä 
olevissa tiloissa sekä 41:ssä tunneittain vuokratuissa tiloissa. Vuoden 
2009 tilinpäätöksessä tulot olivat 1 790 000 euroa ja menot 13 513 000 
euroa. 

Uutta organisaatiota koskevat muutokset 

Johtosääntö ehdotetaan uudistettavaksi uutta organisaatiota 
vastaavaksi. Keskeinen muutos aikaisempaan johtosääntöön 
verrattuna on se, että seitsenosastoisesta osastotasoisesta yksiköstä 
luovuttaisiin, ja tilalle perustettaisiin kolmea osastoa käsittävä 
organisaatio. Osastot olisivat asiakaspalveluosasto, hallinto-osasto ja 
opetusosasto. Uuden organisaation on tarkoitus aloittaa toimintansa 
1.5.2013 . 

Opetusosasto

Perustettavaan opetusosastoon kuuluisivat opetushenkilöstö sekä 
opetukseen välittömästi liittyvät asiat. Osastoa johtaisi 
apulaisrehtori. Opetusosasto jakautuisi kolmeen yksikköön, jotka 
muodostuisivat opetusalaryhmistä.  Opetusalayksiköitä johtaisivat 
tiimipäälliköt ja opetusalaryhmän oppiaineilla olisi omat tiimit, joihin 
kuuluisivat niin päätoimiset opettajat kuin tuntiopettajatkin. 
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Tiimipäälliköiden uutena tehtäväalueena olisi ko. opetusalaryhmän 
opetushenkilöstön esimiestehtävä sisältäen mm. rekrytoinnin, 
osaamisen kehittämisen ja palkitsemisen. 

Opetusosasto vastaisi opetuksen strategisesta suunnittelusta 
(painopisteet) ja pedagogisesta kehittämisestä, linjaisi opiston 
pedagogisen strategiaa ja sen tavoitteita, vastaisi opetustiimien työstä, 
opetustarjonnan suunnittelusta koko opistossa ja koko Helsingissä. 
Lisäksi osasto laatisi ehdotuksen talousarvioesitykseksi ja 
toimintasuunnitelmaksi osaltaan. Lisäksi opetusosasto loisi 
arviointimenetelmät ja mittarit opetuksen osalta sekä kehittäisi opetusta 
vastaamaan asiakastarvetta yhä paremmin asukas- ja 
oppiainetasoisesti koko Helsingin alueella. Tämä työ tehtäisiin 
kiinteässä yhteistyössä asiakaspalvelu–osaston kanssa. 

Asiakaspalveluosasto

Asiakaspalveluosasto jakautuisi palvelualueisiin, joita olisi kolme. 
Palvelualueet muodostettaisiin Helsingin maantieteellisestä jaosta. 

Asiakaspalveluosasto tuottaisi opiston ydintehtävän, opetuksen, 
mahdollisimman hyvän toteuttamisen käytännön olosuhteet sekä ottaisi 
tehtäväkseen opiston uuden asiakaspalvelukonseptin kehittämisen ja 
käytännön toteutuksen suunnittelun. Asukkaiden koulutustarpeet ovat 
opiston toiminnan lähtökohtana. Kiinteässä yhteistyössä opetusosaston 
kanssa asiakaspalvelut -osasto kehittäisi opetusta vastaamaan 
asiakastarvetta yhä paremmin asukas- ja oppiainetasoisesti koko 
Helsingin alueella.

Alustavan suunnitelman mukaan asiakaspalveluhenkilöstöä ovat mm. 
opistosihteerit ja opistoisännät. Osaston vastuulla olisi myös koko 
opiston tilahallintopalveluiden kehittäminen sekä alueellisten 
palvelutarpeiden tunnistaminen, alueellisten strategisten 
kumppanuuksien sekä hallintokuntien yhteisten prosessien 
kehittäminen alueilla. 

Asiakaspalveluosasto vastaisi toimitilojen palveluverkon kehittämisestä 
opiston strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Hallinto-osasto

Opistolla olisi uudessa organisaatiossa kolmantena osastona hallinto-
osasto, joka toimisi palvelu- ja tukiroolissa ydintehtävään nähden. 
Osasto mahdollistaisi opetus- ja asiakaspalveluosastojen keskittymisen 
omaan tehtäväänsä. Osasto toimisi kaupungin keskushallinnon ja 
opiston välisenä yleiskoordinaattorina. 
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Osastoon keskitettäisiin yhteiset hallinnolliset valmistelu- ja 
koontitehtävät: yleis- ja taloushallinto, henkilöstöasiat, keskitetty 
viestintä ja hallinnon it-asiat sekä toiminnan kokonaiskehittäminen. 
Tavoitteena on kehittää hyvää hallintotapaa, joka muodostaa asiakas- 
ja henkilöstötyön perustan.

Henkilöstöä koskevat muutokset ja toimielinten lausunnot

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen, kaupunginhallituksen 
on täytäntöönpanopäätöksen yhteydessä  tarkoitus kehottaa 
työväenopiston johtokuntaa lakkauttamaan aluerehtorien sekä hallinto- 
kehittämisosaston osastopäällikön virat ja perustamaan tilalle kolme 
uutta osastopäällikön virkaa. Uudet virat on tarkoitus täyttää sisäisen 
ilmoittautumismenettelyn kautta. Uudelleenjärjestely koskee 
täyttämättä olevien aluerehtoreiden virat huomioiden vuoksi tällä 
hetkellä neljää aluerehtoria sekä hallinto- kehittämisosastoa johtavaa 
apulaisrehtorin virkaa. Ketään ei kuitenkaan irtisanota 
uudelleenorganisoinnin seurauksena. 

Asian valmistelussa on kuultu alueopistoja ja opiston omaa 
henkilöstötoimikuntaa, lausunnot ovat liitteenä. 

Lausunnot

Sääntötoimikunta on antanut johtosäännöstä lausuntonsa, joka on 
liitteenä. Sääntötoimikunta on ehdottanut mm. sääntöteknisiä 
muutoksia johtosääntöön, jotka on huomioitu valmistelussa. Lausunto 
on liitteenä.

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaosto toteaa, ettei sillä ole 
huomauttamista sääntötoimikunnan lausunnon mukaisesta esityksestä.

Kaupunginhallitus toteaa, että esitys on suomenkielisen työväenopiston 
johtokunnan ja sääntötoimikunnan esitysten mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 stojk_ptk_14_12_2011.pdf
2 stojk_ptk_31_1_2012.pdf
3 stojk_ptk_28_8_2012.pdf
4 stojk_ehdotus uudeksi johtosäännöksi_28_8_2012.pdf
5 sääntötoimikunnan muutokset Suomenkielisen työväenopiston 

johtosääntöön[1].pdf
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6 sääntötoimikunnan lausunto Suomenkielisen työväenopiston 
johtosäännön muuttamiseksi[1].pdf

7 alueopistojen ja henkilöstötoimikunnan lausunnot ja 
lausuntopyyntö[1].pdf

8 henk tmk pöytäkirja 20 08 2012[1].pdf
9 kartta_alueopistot_pks_opiskelijat.pdf
10 taske_ suomenkielisen ja ruotsinkielisen työväenopiston 

organisointiselvitys.pdf
11 voimassaoleva_johtosääntö_.pdf
12 Johtosääntöjaosto_lausunto_STO.pdf

Tiedoksi: Kunnallisvalitus, valtuusto

Suomenkielisen työväenopiston jk

Päätöshistoria

Suomenkielisen työväenopiston jk 13.06.2012 § 57

HEL 2011-009582 T 00 01 00

Päätös

Johtokunta päätti Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston 
organisaation uudistamisesta seuraavasti: 

Luovutaan vuoden 2009 johtosäännössä määritellystä 
seitsemänosastoisesta organisaatiosta ja muutetaan organisaatio 
liitteenä olevan ehdotuksen mukaan (liite 1) kolme osastoa 
käsittäväksi. Nykyisen organisaation osastot ovat hallinto- ja 
kehittämisosasto, eteläinen alusopisto, itäinen alueopisto, keskinen 
alueopisto, koillinen alueopisto, läntinen alueopisto ja pohjoinen 
alueopisto. Uuden organisaation osastot olisivat opetusosasto, 
asiakaspalvelut –osasto ja hallintopalvelut –osasto.

Ehdotus uudeksi organisaatioksi alla olevassa kuvassa 1 sekä 
liitteessä 1. 
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Johtokunta

Johtokunnan tehtävät määriteltäisiin johtosäännössä, joka uudistetaan 
uuden organisaation mukaiseksi. Johtosäännössä määritellään 
johtokunta-, virasto- ja osastotasoiset tehtävät ja vastuut. 

Rehtori

Opistolla olisi virastopäällikkönä rehtori, joka toimii esittelijänä 
johtokunnalle. Rehtorin sijaisena toimii nimetty osastopäällikkö.

Opetusosasto

Ydinprosessiin eli opetukseen välittömästi liittyvät asiat ja 
opetushenkilöstö kuuluisivat ehdotettuun opetusosastoon. 
Opetusosasto jakautuisi kolmeen yksikköön, jotka muodostuisivat 
opetusalaryhmistä. Nämä ryhmät ja niihin kuuluvat oppiaineet 
määritellään myöhemmin. Opetusalayksiköitä johtaisivat tiimipäälliköt. 
Kunkin kolmen opetusalaryhmän oppiaineilla olisi omat tiimit, joihin 
kuuluisivat niin päätoimiset opettajat kuin tuntiopettajatkin. 
Tiimipäälliköiden uutena tehtäväalueena olisi ko. opetusalaryhmän 
opetushenkilöstön esimiestehtävä sisältäen mm. rekrytoinnin, 
osaamisen kehittämisen ja palkitsemisen. Tämä edellyttää koulutuksen 
järjestämistä näistä uusista tehtävistä.

Opetusosasto vastaisi opetuksen strategisesta suunnittelusta 
(painopisteet) ja pedagogisesta kehittämisestä, linjaisi opiston 
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pedagogisen strategiaa ja sen tavoitteita, vastaisi opetustiimien työstä, 
opetustarjonnan suunnittelusta koko opistossa ja koko Helsingissä. 
Lisäksi osasto laatisi ehdotuksen talousarvioesitykseksi ja 
toimintasuunnitelmaksi osaltaan. Lisäksi opetusosasto loisi 
arviointimenetelmät ja mittarit opetuksen osalta sekä kehittäisi opetusta 
vastaamaan asiakastarvetta yhä paremmin asukas- ja 
oppiainetasoisesti koko Helsingin alueella. Tämä työ tehtäisiin 
kiinteässä yhteistyössä asiakaspalvelut –osaston kanssa. 

Asiakaspalvelut –osasto

Asiakaspalvelut –osasto jakautuisi palvelualueisiin, joita olisi kolme. 
Palvelualueet muodostettaisiin Helsingin maantieteellisestä jaosta. 

Asiakaspalvelut –osasto tuottaisi opiston ydintehtävän, opetuksen, 
mahdollisimman hyvän toteuttamisen käytännön olosuhteet sekä ottaisi 
tehtäväkseen opiston uuden asiakaspalvelukonseptin kehittämisen ja 
käytännön toteutuksen suunnittelun. Asukkaiden koulutustarpeet ovat 
opiston toiminnan lähtökohtana. Kiinteässä yhteistyössä opetusosaston 
kanssa asiakaspalvelut -osasto kehittäisi opetusta vastaamaan 
asiakastarvetta yhä paremmin asukas- ja oppiainetasoisesti koko 
Helsingin alueella.

Alustavan suunnitelman mukaan asiakaspalveluhenkilöstöä ovat mm. 
opistosihteerit ja opistoisännät. Osaston vastuulla olisi myös koko 
opiston tilahallintopalveluiden kehittäminen sekä alueellisten 
palvelutarpeiden tunnistaminen, alueellisten strategisten 
kumppanuuksien sekä hallintokuntien yhteisten prosessien 
kehittäminen alueilla. 

Asiakaspalvelut –osasto vastaisi toimitilojen palveluverkon 
kehittämisestä opiston strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Hallintopalvelut -osasto

Opistolla olisi uudessa organisaatiossa kolmantena osastona 
Hallintopalvelut-osasto, joka toimisi palvelu- ja tukiroolissa 
ydintehtävään nähden. Osasto mahdollistaisi opetus- ja asiakaspalvelut 
–osastojen keskittymisen omaan tehtäväänsä. Osasto toimisi 
kaupungin keskushallinnon ja opiston välisenä yleiskoordinaattorina. 

Osastoon keskitettäisiin yhteiset hallinnolliset valmistelu- ja 
koontitehtävät: yleis- ja taloushallinto, mm. henkilöstöasiat, keskitetty 
viestintä ja hallinnon it-asiat sekä toiminnan kokonaiskehittäminen. 
Tavoitteena on kehittää hyvää hallintotapaa, joka muodostaa asiakas- 
ja henkilöstötyön perustan.

Kokonaisuus
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Osastojen välinen hyvä yhteistyö ja yhteinen asukas- ja 
opiskelijatarpeista lähtevä toimintatapa ovat keskeisiä asioita 
tavoitteiden saavuttamisen ja toiminnan kehittämisen kannalta. 
Osastojen selkeä perustehtävä (johtosääntö määrittelee) vaatii 
rinnalleen uudistetun toimintasäännön sekä riittävän koulutus- ja 
henkilöstösuunnitelman.

08.05.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

31.01.2012 Ehdotuksen mukaan

13.12.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
johtava rehtori
Taina Törmä

Lisätiedot
Taina Törmä, johtava rehtori, puhelin: 310 88501

taina.torma(a)hel.fi
Kaj Lyytinen, apulaisrehtori, puhelin: 310 88591

kaj.lyytinen(a)hel.fi
Veikko Torvinen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 88537

veikko.torvinen(a)hel.fi
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§ 1326
Määrärahan myöntäminen kaupungin taidemuseolle Tapio 
Wirkkalan puiston taideteoksen loppuunsaattamiseen 

HEL 2012-005435 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupungin taidemuseolle vuoden 
2012 talousarvion kohdasta 8 29 04, Kehittämishankkeet

 320 000 euroa Tapio Wirkkalan puiston taideteoksen 
toteutuksen loppuunsaattamiseen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Taidemuseon lisämäärärahaesitys 16.11.2012
2 Muistio Tapio Wirkkalan puiston kustannuksista, 30.10.2012

Otteet

Ote Otteen liitteet
Taidemuseo Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää kaupungin taidemuseolle vuoden 
2012 talousarvion kohdasta 8 29 04, Kehittämishankkeet

 320 000 euroa Tapio Wirkkalan puiston taideteoksen 
toteutuksen loppuunsaattamiseen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 10.1.2011 § 18 hyväksyä Tapio Wirkkalan 
puiston puistosuunnitelman (nro VIO 5596) ja siihen sisältyvän 
ympäristötaideteoksen siten, että puiston rakentamiskustannukset 
taideteos mukaan lukien ovat yhteensä 1,3 milj. euroa. Tapio Wirkkalan 
puiston ympäristötaideteoksen ja taidepuiston rahoitukseen on käytetty 
maankäyttösopimuksesta saatuja tuloja (Khs 18.4.2005 § 555). 
Kaupunginhallitus päätti myöntää 21.5.2012 § 616 taidemuseon 
esityksestä kaupungin taidemuseolle vuoden 2012 talousarvion 
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kohdasta 8 29 04, Kehittämishankkeet 1 140 000 euroa Tapio 
Wirkkalan puiston taideteoksen toteutuksen loppuunsaattamiseen. 
Määrärahaesitys perustui konsultin lokakuussa 2010 tekemään 
kustannusarvioon. 

Taidemuseo käynnisti rakentamisen tänä keväänä, koska puiston tuli 
valmistua World Design Capital Helsinki 2012 -vuoden ja Helsinki 
200-vuotta pääkaupunkina juhlavuoden aikana. Puisto valmistui 
aikataulussa ja se julkistettiin taiteilija Robert Wilsonin läsnäollessa 
22.10.2012. 

Taidemuseo pyysi tarjoukset kohteen toteuttamiseen jo vuoden 2011 
alkupuolella, mutta sai lopulliset tarjoukset määrärahojen myöntämisen 
jälkeen vasta toukokuussa 2012. Saadut tarjoukset osoittautuivat 
huomattavasti suuremmiksi kuin taidemuseolle osoitettu määräraha. 
Tuolloin katsottiin, että osapuolten on pyrittävä sopeuttamaan 
kustannuspaineita mahdollisimman paljon hankeohjauksen avulla. 
Rakennustöiden urakoitsijoina toimivat Staran Korjaustekniikka ja 
Staran Pohjoinen kaupunkitekniikka. Lisäksi taidemuseo on tilannut 
taideteoksia sekä projektiin liittyviä tuotteita ja palveluita. 

Toteutuneet kustannukset ylittävät lokakuussa 2010 tehdyn 
kustannusarvion 320 000 euroa. Kustannuksen ylitykset aiheutuvat 
mm. yleisen kustannustason noususta, arvioitua vaativimmista 
betonitöistä sekä maamassojen nousseista vastaanotto- ja 
kuljetuskustannuksista. Lisäksi työn edetessä jouduttiin suunnitelmiin 
tekemään mm. turvallisuusseikoista johtuneita muutoksia. 

Taidemuseo esittää, että hankkeen loppuun saattamiseen osoitettaisiin 
320 000 euron lisämääräraha. 

Esittelijä toteaa, että hankkeen lisämäärärahatarve on perusteltu ja 
tarvittava 320 000 euron lisämääräraha tulisi myöntää talousarvion 
kohdalta 8 29 04, Kehittämishankkeet.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Taidemuseon lisämäärärahaesitys 16.11.2012
2 Muistio Tapio Wirkkalan puiston kustannuksista, 30.10.2012

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Taidemuseo Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taidemuseo
Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginjohtaja 12.11.2012 § 327

HEL 2012-005435 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti myöntää taidemuseolle vuoden 2012 
talousarvion alakohdasta 8 11 02 11, esirakentaminen, alueiden 
käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet, Khn käytettäväksi

 35 000 euroa Tapio Wirkkalan puiston taideosuuden 
suunnittelun maksamiseen. 

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus päätti 10.1.2011 § 18 hyväksyä Tapio Wirkkalan 
puiston puistosuunnitelman (nro VIO 5596) ja siihen sisältyvän 
ympäristötaideteoksen. Tapio Wirkkalan puiston taideosuuden toteutus 
alkoi vuonna 2011 ja teos valmistui syksyllä 2012.

Kaupunginjohtaja päätti 9.4.2008 § 4126 myöntää taidemuseolle Tapio 
Wirkkalan puiston taideosuuden suunnittelua varten 70 000 euroa 
(alv=0) talousarvion alakohdasta 8 01 02 11, Esirakentaminen, 
alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet, Khn 
käytettäväksi. Myönnetystä määrärahasta jäi käyttämättä aikanaan 
35 000 euroa, joka tarvitaan nyt suunnittelusopimuksen mukaisesti työn 
loppuosuuden maksamiseen.

Taidemuseo esittää, että taidemuseolle osoitettaisiin 35 000 euron 
määräraha käytettäväksi vuoden 2012 taiteilijapalkkioon talousarvion 
kohdasta 8 01 02 Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton 
edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi. 

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus 21.05.2012 § 616

HEL 2012-005435 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupungin taidemuseolle vuoden 
2012 talousarvion kohdasta 8 29 04, Kehittämishankkeet

1 140 000 euroa Tapio Wirkkalan puiston taideteoksen toteutuksen 
loppuunsaattamiseen 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
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§ 1327
Valtuutettu Pekka Saarnion toivomusponsi: Mahdollisuudet 
vaikuttaa rakentamisen laatuun ja rakennusalan markkinoihin 
perustamalla oma rakennustuotantoyksikkö

Pöydälle 26.11.2012

HEL 2011-009187 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Hannu Kurki, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36285

hannu.kurki(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja valtuutettu 
Pekka Saarnio

Muutoksenhakukielto, 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 16.11.2011 hyväksymän toivomusponnen (Pekka 
Saarnio) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään 16.11.2011 ehdotusta talousarvioksi vuodeksi 2012 ja 
taloussuunnitelmaehdotusta vuosille 2012 -2014 kaupunginvaltuusto 
hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen.

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää 
mahdollisuudet vaikuttaa rakentamisen laatuun ja rakennusalan 
markkinoihin perustamalla oma rakennustuotantoyksikkö.” (Pekka 
Saarnio 46-13)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan 
kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen 
selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään 
vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava 
erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille. 
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Esittelijä toteaa, että kaupunki perusti vuoden 2009 alusta oman 
rakennustuotantoyksikön (rakentamispalvelu). Uuteen 
rakentamispalveluun siirrettiin rakennusviraston HKR 
Ympäristötuotannon ja HKR-Tekniikan sekä kiinteistöviraston 
geoteknisen osaston mittaustoiminnan tehtävät, henkilöstö ja kalusto. 
Lisäksi Helsingin Satamalta siirrettiin satama-alueiden 
kunnossapitotöitä hoitava henkilöstö.

Tavoitteena muutoksessa on ollut selventää eri toimijoiden rooleja ja 
vastuita  eriyttämällä tilaajat ja tuottajat eri virastoihin ja eri lautakuntien 
alaisuuteen.

Lisäksi organisaatiomuutoksen keskeisinä tavoitteina oli lisätä 
tehokkuutta ja taloudellisuutta kaupungin hoitamissa rakentamis- ja 
kunnossapitotehtävissä, selkeyttää eri virastojen rooleja 
omistajahallinnon, isäntähallinnon ja rakentamisen ja ylläpidon 
tuotantotehtävissä, tehostaa rakentamiseen ja ylläpitoon kohdistuvaa 
toimintojen ohjausta ja lisätä rakentamis- ja ylläpitotehtävien 
toimintavarmuutta, parantaa edellytyksiä rakentamisen muuttuviin 
tarpeisiin varautumiseen sekä parantaa edellytyksiä työvoimapulaan 
varautumiseen

Starassa on noin 1600 työntekijää ja sen liikevaihto oli vuonna 2011 
noin 260 miljoonaa euroa 

Starassa tehtiin vuoden 2011 alusta organisaatiouudistus, jossa Stara 
jaettiin kahdeksaan osastotasoiseen yksikköön: kolme 
kaupunkitekniikkaosastoa (itäinen, pohjoinen, läntinen), 
talonrakennusosasto, ympäristöhoito, geopalvelu, logistiikka ja hallinto.

Rakentamisen korjauspalveluja tuottavan Stara Talonrakennuksen 
liikevaihto vuonna 2011 oli 84 miljoonaa euroa. Vuosi oli poikkeusvuosi 
kaupungin investointien kannalta. Talonrakennuksen normaalitaso on 
noin 60 miljoonaa euroa. Suurin asiakas on kiinteistöviraston tilakeskus 
ja sen osuus Staran liikevaihdosta on noin 95 %.

Stara Talonrakennuksessa on keskimäärin 360 työntekijä, joista 
tuntipalkkaisia 270 ja kuukausipalkkaisia 90. Menoista 60 % on 
palveluhankintoja, palkkojen ja sivukulujen osuus noin 23 % ja 
materiaalihankintojen osuus noin 9 %. Stara Talonrakennuksella on 
160 sopimustoimittajaa.

Stara Talonrakennuksessa on kaksi toimistotason yksikköä: 
Rakennusprojektit ja Konepaja.

Rakennusprojektien liikevaihto oli noin 31 miljoonaa euroa. Vuoden 
aikana oli käynnissä 430 hanketta. Vuoden aikana valmistui 360 
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hanketta. Suurin osa hankkeista oli kustannuksiltaan yli 500 000 euroa. 
Hankkeista alle 10 prosenttia oli arvoltaan alle 30 000 euroa.

Konepajalla on yksittäisiä hankkeita 5000-6000 kappaletta. Hankkeet 
vaihtelivat alle 1 000 euron hankkeista aina 1,5 miljoonaan euron 
hankkeeseen. Suurin osa hankkeista oli arvoltaan alle 100 000 euroa. 
Jatkossa on tarkoitus, että Konepaja erikoistuu pieniin hankkeisiin.

Stara Talonrakennus pitää vahvuutenaan löytää ratkaisuja, jotka 
alentavat jo suunniteltujen kohteiden kustannuksia. Sillä laaja 
puitesopimusurakoitsijaverkosto, johon kuuluu 160 urakoitsijaa. Stara 
pystyy puitesopimustoimittajien avulla tuottamaan kilpailukykyisiä 
tarjouksia. Lisäksi vahvuutena on kaupungin kiinteistöjen tuntemus ja 
käyttäjäorganisaatioiden toiminnan tuntemus. Esimerkiksi sairaaloissa 
ja kouluissa osataan toteuttaa korjaustyöt minimoiden käyttäjälle 
aiheutettujen häiriöiden määrä.

Kaupungin toimitilojen omistaja, kiinteistöviraston tilakeskus, käyttää 
Inhouse-palvelujen tuottajana Stara Talonrakennusta silloin, kun 1) 
kohde on pieni ja sen kilpailuttamisesta saatava kustannushyöty on 
pienempi kuin kilpailuttamisen transaktiokustannukset, 2) korjattavaan 
kohteeseen liittyy riskejä, jotka ulkopuolinen urakoitsija hinnoittelisi ja 
jotka eivät välttämättä toteudu, jolloin hyöty jää kaupungille tai 3) kun 
korjaus täytyy toteuttaa nopeasti hätäkorjauksena esimerkiksi 
vesivahingon tai tulipalojen vahinkoja selvitettäessä.

Toimitilojen uudisrakentamiskohteissa ja suurissa korjauskohteissa 
tilakeskuksen linjaus on, että se käyttää kilpailutettuja urakoitsijoita, 
jolloin Stara Inhouse-tuottajana ei ole mukana urakkakilpailussa. 
Kilpailutuksella saadaan suurin taloudellinen hyöty näissä kohteissa.

Rakentamisen laatu syntyy hyvästä suunnittelusta ja toteutuksesta, 
valvonnasta, laadun arvioinnista sekä laadun parantamiseen liittyvästä 
kehitystyöstä. 

Keskeisiä keinoja parantaa rakentamisen laatua ovat: 1) 
hankesuunnittelun kehittäminen, 2) suunnittelun ohjauksen 
kehittäminen, 3) pyrkimys käyttää yksinkertaisia, koeteltuja 
suunnitteluratkaisuja ja hyväksi koettuja materiaaleja ja 
rakenneratkaisuja, 4) urakkavaiheen aikaisen valvonnan lisääminen ja 
5) kehittämällä urakoiden vastaanottoa esim. siten, ettei oteta vastaan 
keskeneräisiä kohteita. Toimitilarakentamisessa hankeohjausryhmä 
koordinoi hankeinvestointien toteuttamista ja hankkeiden 
kustannustasoa. 

Kaupunki investoi vuosittain toimitiloihin yhteensä noin 200 milj. euron 
arvosta. Siitä oman toiminnan osuus noin 30 %.
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Vuoden 2012 lopulla valmistuu selvitys Staran perustamisen 
vaikutusten arvioinnista.

Kaupungin asuntorakentamisessa Asuntotuotantotoimiston kokemus 
urakka-tarjouksista on, että korjausrakentamisessa saadaan tarjouksia 
riittävästi viidestä kuuteen kappaletta. Uudisrakennuspuolella 
urakkatarjouksia saadaan keskimäärin 2,5 tarjouspyyntöä kohden.

Helsingin kaupungin oman omakustannusperusteisesti toimivan 
vuokrataloyhtiön Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kiinteistökannan 
vuotuinen kuluma on 120 – 130 milj. euroa. Asuntotuotantotoimisto 
toimii rakennuttajana ja toteuttaa suurimpia peruskorjauksia yhteensä 
noin 70 milj. euron edestä. Alueelliset isännöintiyhtiöt korjaavat itse 
kilpailutettujen puitesopimisten kautta noin 45 milj. euron edestä. 
Asuntorakentamisen aravasäännöissä edellytetään rakennusurakoiden 
kilpailuttamista.

Kaupungin omien toimitilojen omistamiseen liittyvien 
rakennusinvestointien toteuttamisesta saadun kokemuksen mukaan 
kaupungin oma rakennusyksikkö ei olisi kilpailukykyinen 
uudisrakentamispuolella eikä suurissa korjausrakentamiskohteissa. 
Kaupungin oman rakennusyksikön perustamiseen kilpailluille 
markkinoille liittyy suuria riskejä.

Esittelijä toteaa, että käsitys rakennusalan markkinoiden toimivuudesta 
syntyy urakkakilpailuista sekä oman rakennuspalveluja tuottavan 
Staran ja ulkopuolisten urakoitsijoiden toiminnan vertailusta. Esittelijä ei 
pidä perusteltuna tässä vaiheessa perustaa asuntorakentamiseen 
erikoistunutta yksikköä sen perustamiseen liittyvien riskien vuoksi, 
koska toimitaan kilpailuilla markkinoilla toisin kuin käytettäessä Stara 
Talonrakennusta Inhouse-tuottajana kaupungin omien toimitilojen 
korjausrakentamisessa. Kaupungin rakentamisen laatua kehitetään 
arvioimalla ja uudistamalla omistamisen, rakennuttamisen ja 
rakentamisen toimintaprosesseja.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Hannu Kurki, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36285

hannu.kurki(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja valtuutettu 
Pekka Saarnio

Muutoksenhakukielto, 
täytäntöönpano
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Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
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§ 1328
Valtuutettu Hanna-Kaisa Siimeksen toivomusponsi: Selvitys 
mahdollisuuksista laajentaa kaupungin liikelahjavalikoimaa 
hankkimalla nuorten muotoilijoiden ja taiteilijoiden teoksia 
liikelahjoiksi

HEL 2011-010839 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 14.12.2011 hyväksymän toivomusponnen 
(Hanna-Kaisa Siimes) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa 
selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille 
valtuutetuille.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Victor Andersson, erityisasiantuntija, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 14.12.2011 hyväksymän toivomusponnen 
(Hanna-Kaisa Siimes) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa 
selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille 
valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään 14.12.2011 Helsingin kaupungin kulttuuristrategian 
2012-2017 (asia 3) kaupunginvaltuusto hyväksyi mm. seuraavan 
toivomusponnen:

"Valtuusto kehottaa kaupunkia selvittämään mahdollisuuksia laajentaa 
liikelahjavalikoimaansa hankkimalla nuorten muotoilijoiden ja 
taiteilijoiden teoksia liikelahjoiksi.” (Hanna-Kaisa Siimes)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan 
kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen 
selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään 
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vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava 
erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Helsingin kaupungin keskushallinnon lahjaperiaatteet on linjattu 
kaupungin edustusohjeessa. Ohjeen mukaan lahjoja hankittaessa tulee 
noudattaa kohtuullisuutta. Aihioissa pyritään tuomaan esiin suomalaista 
muotoilua.

Käytännössä on pyritty siirtymään lahjojen hankkimisesta varastoon 
tapauskohtaisesti määriteltäviin ja ostettaviin lahjoihin. Yksittäisen 
lahjan lähtökohtaiseksi hintarajaksi on asetettu sata euroa.

World Design Capital Helsinki 2012 -vuoden aikana kaupunki on tehnyt 
läheistä yhteistyötä lahja-asioissa muotoiluvuoden toteuttamisesta 
vastavaan Kansainvälisen designsäätiön kanssa. Suomalaisen 
muotoilun painottamista kaupungin lahjahankinnoissa on perusteltua 
jatkaa myös designvuoden jälkeen. 

Suomalaiseen muotoiluosaamiseen kuuluvat paitsi vahvat perinteet 
myös selkeä suuntautuminen tulevaisuuteen. Kaupunki voi omilla 
lahjahankinnoillaan edistää nuorten suomalaismuotoilijoiden ja -
taiteilijoiden näkyvyyttä. Suomen kulttuuri- ja taide-elämän keskuksena 
Helsinki voi myös tuoda esille lahjoillaan nuorten taiteilijoiden 
osaamista.

Kaupungin edustusohje on määrä päivittää heti vuoden 2013 alussa. 
Tässä yhteydessä on mahdollista sisällyttää kaikkia virastoja ja 
liikelaitoksia koskeva kehotus ottaa huomioon nuoret muotoilijat ja 
taiteilijat lahjahankinnoissa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Victor Andersson, erityisasiantuntija, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 134 (181)
Kaupunginhallitus

Kj/6
26.11.2012

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

§ 1329
Kaupungin piirijaon tarkistaminen ja kaupunginosajaon muutokset

HEL 2011-009685 T 00 01 01

Päätös

1. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä hallinnollisen piirijakojärjestelmän 
tarkistukset liitteen 2 mukaisina.

Samalla kaupunginhallitus päätti hyväksyä piirijakojärjestelmän 
alueiden nimien korjaukset, uusien osa-alueiden nimet ja numerot sekä 
uudet pienalueet esityslistatekstin ja nimistötoimikunnan ehdotusten 
(liite 5) sekä liitteiden 2 ja 4 mukaisesti.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että tarkistettu piirijakojärjestelmä 
tulee voimaan 1.1.2013.

2. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunginosien rajamuutoksen 
kaupunginosien 20 Länsisatama ja 53 Ulkosaaret välillä liitteen 1 ja 
liitteen 4 (muutoskohde 2) mukaisesti. 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että kaupunginosien rajamuutos 
kaupunginosien 20 Länsisatama ja 53 Ulkosaaret välillä tulee voimaan 
1.1.2013.

3. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa 
kaupunkisuunnitteluvirastoa jatkamaan vireillä olevaa 
asemakaavoituksen valmistelua siten, että asemakaava-alueita 
koskevat kaupunginosien rajamuutokset kaupunginosien 5 Punavuori, 
6 Eira ja 20 Länsisataman välillä sekä kaupunginosien 10 Sörnäinen ja 
21 Hermanni välillä valmistellaan liitteen 1 mukaisesti. Samalla 
kaupunginhallitus päätti todeta, että kaupunginosien rajamuutokset 
kaupunginosien 5 Punavuori, 6 Eira ja 20 Länsisataman välillä sekä 
kaupunginosien 10 Sörnäinen ja 21 Hermanni välillä päätetään vireillä 
olevien asemakaavamuutosten hyväksymisen yhteydessä.

4. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokuntia toimimaan 
yhteistyössä kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston kanssa kaikkien 
aluejakojen tallentamiseksi yhteiseen paikkatietojärjestelmään.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Liite 1. Kaupunginosajako 1.1.2013 alkaen.pdf
2 Liite 2. Piirijako 1.1.2013 alkaen.pdf
3 Liite 3 Muutoskohteiden 1-16 sijainkartta.pdf
4 Liite 4. Kohteiden 1-16 kartat ja selostukset muutoksista.pdf
5 Liite 5. Nimistötoimikunnan ehdotukset.pdf
6 Liite 6 Nykyinen_kaupunginosajako.pdf
7 Liite 7 Nykyinen_piirijako.pdf

Päätösehdotus

1. Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä hallinnollisen 
piirijakojärjestelmän tarkistukset liitteen 2 mukaisina.

Samalla kaupunginhallitus päättänee hyväksyä piirijakojärjestelmän 
alueiden nimien korjaukset, uusien osa-alueiden nimet ja numerot sekä 
uudet pienalueet esityslistatekstin ja nimistötoimikunnan ehdotusten 
(liite 5) sekä liitteiden 2 ja 4 mukaisesti.

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että tarkistettu 
piirijakojärjestelmä tulee voimaan 1.1.2013.

2. Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä kaupunginosien 
rajamuutoksen kaupunginosien 20 Länsisatama ja 53 Ulkosaaret välillä 
liitteen 1 ja liitteen 4 (muutoskohde 2) mukaisesti. 

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginosien rajamuutos 
kaupunginosien 20 Länsisatama ja 53 Ulkosaaret välillä tulee voimaan 
1.1.2013.

3. Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa 
kaupunkisuunnitteluvirastoa jatkamaan vireillä olevaa 
asemakaavoituksen valmistelua siten, että asemakaava-alueita 
koskevat kaupunginosien rajamuutokset kaupunginosien 5 Punavuori, 
6 Eira ja 20 Länsisataman välillä sekä kaupunginosien 10 Sörnäinen ja 
21 Hermanni välillä valmistellaan liitteen 1 mukaisesti. Samalla 
kaupunginhallitus päättänee todeta, että kaupunginosien rajamuutokset 
kaupunginosien 5 Punavuori, 6 Eira ja 20 Länsisataman välillä sekä 
kaupunginosien 10 Sörnäinen ja 21 Hermanni välillä päätetään vireillä 
olevien asemakaavamuutosten hyväksymisen yhteydessä.

4. Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokuntia 
toimimaan yhteistyössä kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston 
kanssa kaikkien aluejakojen tallentamiseksi yhteiseen 
paikkatietojärjestelmään.

Esittelijä

Kaupunginosajako ja piirijakojärjestelmä sekä muutosten yleiset perustelut
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Helsingissä on kaksi osin päällekkäistä, osin toisiinsa yhtyvää 
aluejakojärjestelmää, virallinen kaupunginosajako ja hallinnollinen 
piirijakojärjestelmä.

Helsingin nykyiset kaupunginosat on numeroitu 1-59 (Liite 6). 
Kaupunginosajakoa säädellään pääosin asemakaavoituksessa 
vahvistettavilla kaupunginosarajoilla. Kaupunginosajako on osa 
kaupungin asemakaava-alueen virallista kiinteistöjärjestelmää, missä 
kiinteistötunnukset ovat muotoa kaupunginosa-kortteli-tontti. 
Kiinteistöjärjestelmän selkeyden säilyttämiseksi kaupunginosajakoon ei 
pidä tehdä muutoksia, jotka vaikuttaisivat laajalti kiinteistötunnusten 
muutoksiin.

Nykyisessä piirijakojärjestelmässä on 8 suurpiiriä, jotka jakautuvat 34 
peruspiiriin ja nämä edelleen 137 osa-alueeseen ja edelleen 369 
pienalueeseen (Liite 7). Osa-alueet ja pienalueet on tehty 
pääsääntöisesti kaupunginosajakoon yhtyen. 

Hallinnollinen piirijakojärjestelmä laadittiin alun perin vuonna 1982 (Khs 
13.12.1982 2900§) perinteisen kaupunginosajaon ohelle paremmin 
vastaamaan kasvaneen kaupungin hallinnon organisatorisia, 
toiminnallisia ja tilastollisia vaatimuksia ja tarpeita. Piirijaon keskeinen 
tarkoitus on palvella hallintokuntien toimintaa, toiminnallista 
suunnittelua sekä kaupungin kehityksen seurantaa 
tarkoituksenmukaisen aluejaotuksen avulla. Piirijaon tehtävä on luoda 
mielekkäät kokonaisuudet väestön, elinkeinotoiminnan, 
kaupunkirakenteen ja muiden ilmiöiden tilastointia varten. 
Rakenteeltaan (esim. toiminnot, rakennusten ikä, rakennustyypit, 
hallintamuodot) erilaiset alueet pyritään jakamaan omiksi osa- tai 
pienalueiksi jos ne ovat tähän tarpeeksi suuria väestöltään, 
työpaikkamäärältään ja/tai pinta-alaltaan.

Hallinnollinen aluejakojärjestelmä palvelee nykyisin hallintokuntia 
lähinnä kaupungin kehityksen seurannan ja tiedon analysoinnin 
välineenä. Aluejaot eivät nykyisin ole palvelujen järjestämisen 
organisoinnin ainoana pohjana, koska asukkaiden ja asiakkaiden 
palvelut pyritään järjestämään joustavasti. 

Khs päätti kaupungin kaupunginosajaosta ja piirijaosta edellisen kerran 
9.2.2009 (185 §) liittyen osakuntaliitokseen, jossa Helsinkiin liitettiin 
alueita Sipoosta ja Vantaalta.  Tätä ennen Khs päätti edellisen kerran 
hallinnollisten aluejakojen muutoksista 2.5.2007 (624 §).

Khn päätöksen 2.5.2007 pohjalta kaupungingeodeetti on vuosittain 
tehnyt asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista johtuvia ja muita 
korjausluonteisia hallinnollisen piirijaon muutospäätöksiä 
kiinteistöviraston uuden johtosäännön mukaisesti.
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Kaupunginosajako ja piirijaot on tallennettu kaupungin yhteiseen 
paikkatietojärjestelmään. Kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto 
huolehtii aluejakojen ylläpidosta ja tietopalveluista. Samaan 
paikkatietojärjestelmään on tallennettu suurin osa kaupungin muistakin 
aluejaoista tavoitteena saada kaikki hallinnon käyttämät aluejaot 
samaan tietokantaan.

Laajojen kaavoitushankkeiden ja kaupunkirakentamisen etenemisen 
myötä todettiin vuonna 2011 tarpeelliseksi valmistella ehdotus aluejaon 
muutoksiksi erityisesti satamalta vapautuneilla alueilla.

Kaupunginjohtaja asetti 1.2.2012 aluejakotyöryhmän, jonka tehtävänä 
oli selvittää uudis- ja täydennysrakentamisen vaikutuksia kaupungin 
aluejakoihin ja tehdä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ehdotus 
aluejakomuutoksiksi koskien virallista kaupunginosajakoa ja 
hallinnollista piirijakojärjestelmää. Tavoitteena on kaupungin 
rakentumisen ja kehittymisen tiedollisen seurannan (tilastot ja tutkimus) 
mahdollistaminen. Työryhmässä oli edustus talous- ja 
suunnittelukeskuksesta, kaupunkisuunnitteluvirastosta, 
kiinteistövirastosta ja tietokeskuksesta. Työryhmä sai valmiiksi 
ehdotuksen muutoksiksi määräaikaan 31.5.2012 mennessä.

Asiaa koskeva lainsäädäntö

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL)  55 §:n 4 momentin mukaan 
asemakaavassa määrätään muun muassa kunnanosan ja korttelin 
numerot. Edellä mainitut numerotiedot voidaan muuttaa myös kunnan 
erillisellä päätöksellä siten kuin kuntalaissa säädetään kunnan 
päätöksenteosta. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelutoimen 
johtosäännön 6 §:n 18 kohdan alakohdan 1  mukaan 
kaupunkisuunnittelulautakunnan tehtävänä on hyväksyä asemakaavan 
muutos, milloin muutetaan mm.  kaupunginosan tai korttelin nimeä tai 
numeroa, ellei asia ole periaatteellisesti merkittävä. Periaatteellisesti 
merkittävä asemakaavamuutos kuuluu MRL 52 §:n mukaan 
kaupunginvaltuuston päätösvaltaan. Lautakunta voi päättää 
johtosäännön mukaan sekä kaupunginosan ja kortteleiden numeroiden 
muuttamisesta paitsi asemakaavaa muuttamalla, myös edellä mainitun 
MRL 55.4 §:n perusteella erillisellä päätöksellä kuntalain mukaisesti. 

Mainittu johtosäännön kohta ei koske kaupunginosan nimen ja 
numeron muuttamista asemakaavan ulkopuolisella alueella. Tältä osin 
päätösvalta kuuluu kuntalain ja kaupunginhallituksen johtosäännön 
nojalla kaupunginhallitukselle. Kysymyksessä oleva kaupunginosien 
rajamuutos välillä Länsisatama (20) ja Ulkosaaret (53) sijaitsee 
asemakaavan ulkopuolisella merialueella, joten sitä koskeva 
päätösvalta on kaupunginhallituksella. Päätetyt kaupunginosarajat 
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otetaan huomioon myöhemmän alueen asemakaavoituksen 
yhteydessä.

Hallinnollisen piirijakojärjestelmän muuttamiseen ei sovelleta MRL:n 
säännöksiä, vaan sitä koskeva päätösvalta kuuluu myös kuntalain ja 
kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginhallitukselle. 
Kaupunginhallitus voi siten päättää asemakaavan ulkopuolisesta 
kaupunginosarajan muutoksesta ja piirijakomuutoksista 
samanaikaisesti.  

Kysymyksessä olevista asemakaava-alueita koskevista 
kaupunginosien rajamuutoksista päätetään myöhemmin vireillä olevien 
asemakaavamuutosten hyväksymisen yhteydessä. 
Kaupunginhallituksen päätös tältä osin on siten tulevaa 
asemakaavoitusta ohjaava.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 29 §:n mukaan kunnan on 
merkittävä kunnan pitämään karttaan, karttayhdistelmään tai 
tietopalveluun MRL 55 §:n mukaisella päätöksellä muutetut 
kunnanosan ja kortteleiden numerot. Kiinteistöviraston 
kaupunginmittausosasto huolehtii kiinteistöviraston johtosäännön 10 
§:n mukaan kaupungin paikkatieto- ja karttapalveluista. 
Kiinteistöviraston kaupunginmittausosastolla ylläpidetään myös 
Helsingin asemakaavoitetun alueen kiinteistörekisteriä. 
Kiinteistörekisteri on julkinen ja osa kiinteistörekisterilain mukaista 
valtakunnallista kiinteistötietojärjestelmää. Asemakaavoittamattoman 
alueen kiinteistörekisteriä ylläpitää Etelä-Suomen maanmittaustoimisto. 
Kiinteistörekisterilain 4 §:n mukaan kiinteistötunnuksen antaa ja 
muuttaa kiinteistörekisterinpitäjä. Kiinteistörekisteriasetuksen 2 §:n 
mukaan tontin ja yleisen alueen sijaintialuenumerona käytetään 
kiinteistötunnuksessa kunnanosan numeroa. Jos kunta- tai 
kunnanosajaotusta muutetaan, kiinteistörekisterin pitäjän on 
muutettava rekisteriyksiköiden ryhmittely vastaamaan uutta jaotusta.

Kaupunginosajaon muutokset

Asemakaava-alueen ulkopuolista aluetta koskeva muutos 
kaupunginosien Länsisatama (20.) ja Ulkosaaret (53.) välillä tehdään 
kaupunginhallituksen päätöksellä. 

Asemakaava-alueella kaupunginosarajojen muutosta ennakoidaan, 
koska piirijakojärjestelmän muuttuvat aluejaot on täsmättävä virallisiin 
kaupunginosarajoihin piirijakojärjestelmän perusperiaatteen mukaisesti. 
Työryhmä esittää, että kaupunginosien rajoja muutetaan 
asemakaavoituksella kahdessa kohdassa, Punavuoren (5.), Eiran (6.) 
ja Länsisataman (20.) sekä Sörnäisten (10.) ja Hermannin (21.) välillä 
(Liite 1).
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Kaupunginosarajojen muutoskohteet on käyty läpi 
kaupunkisuunnitteluvirastossa kunkin alueen kaavoittajien kanssa.

Piirijakojärjestelmän muutokset

Suurpiirit, 8 aluetta, eivät muutu ja samoin peruspiirit, 33 aluetta, 
säilyvät pääosin ennallaan. Tarkistuksia tehdään peruspiirien 103 
Kampinmalmi ja 102 Ullanlinna rajalle, 301 Kallio ja 303 Vallila rajalle 
sekä 201 Reijola ja 203 Haaga rajalle.

Uusia osa-alueita muodostetaan 15 kpl, tunnuksiltaan ja nimiltään 
seuraavat: 101 Vilhonvuori, 102 Kalasatama, 103 Sompasaari, 104 
Hanasaari, 161 Vanha Ruskeasuo, 162 Pikku Huopalahti, 211 
Hermanninmäki, 212 Hermanninranta, 213 Kyläsaari, 311 Kotkavuori, 
312 Vattuniemi, 313 Myllykallio, 314 Koivusaari, 336 Honkasuo ja 415 
Alppikylä. 

Samalla käytöstä poistuu neljä osa-aluetta: 100 Sörnäinen, 160 
Ruskeasuo, 210 Hermanni ja 310 Lauttasaari. Näin ollen osa-alueiden 
määrä kasvaa 11:llä, jolloin osa-alueita on kaikkiaan 148. 

Neljän osa-alueen nimi muuttuu: poistuvat nimet ovat 204 Munkkisaari, 
433 Herttoniemen teollisuusalue, 465 Pitäjänmäen teollisuusalue ja 
494 Tahvonlahti. Uudet nimet ovat 204 Hernesaari, 433 Herttoniemen 
yritysalue, 465 Pitäjänmäen yritysalue ja 494 Kruunuvuorenranta.

Lisäksi osa-alueiden rajoihin esitetään pienempiä tarkistuksia.

Uusia pienalueita muodostetaan 55 kpl, ja vanhoja pienalueita poistuu 
käytöstä 20 kpl. Näin ollen pienalueiden määrä kasvaa 35:llä. Tämä 
luku sisältää uudet pienalueisiin jakamattomat osa-alueet, joissa koko 
osa-alue muodostaa yhden pienalueen ja joiden tunnus on 0. 
Pienalueilla on numerotunnus ja niillä ei piirijakojärjestelmässä ole 
nimeä. Tarkistetussa piirijakojärjestelmässä on täten 404 pienaluetta.

11 pienalueen tunnus muuttuu niin, että rajat pysyvät samana. Nämä 
johtuvat pienalueiden siirtymisestä uusiin osa-alueisiin.

Lisäksi pienalueiden rajoihin tehdään pienempiä tarkistuksia.

Muutoskohteiden sijainti on osoitettu liitteessä 3. Muutoskohteet on 
selostettu yksityiskohtaisesti liitteessä 4. Samaan muutoskohteeseen 
on joissakin tapauksissa kerätty erillisiä, mutta sijainniltaan lähekkäisiä 
muutoksia. 

Piirijakojärjestelmän muutoskohteet on käyty läpi 
kaupunkisuunnitteluvirastossa kunkin alueen kaavoittajien kanssa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 140 (181)
Kaupunginhallitus

Kj/6
26.11.2012

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

Valmistelun aikana nimistötoimikunta on 2.5.2012 tehnyt ehdotukset 
alueiden nimistä (liite 5).

 Alueen asukkaita on osassa muutoskohteita kuultu 
kaupunkisuunnitteluviraston toimesta jäljempänä selitetyillä tavoilla.

Vuorovaikutus ja kuntalaisten toiveet

Suurimpia muutoksia vanhan asutun alueen piirijakoon esitetään 
Lauttasaaressa. Kaupunki-suunnitteluviraston edustajat kävivät 
keskustelemassa aluejakosuunnitelmista ja osa-alueiden nimistä 
Lauttasaari-seuran hallituksen jäsenten kanssa 27.3.2012. Vaikutukset 
asukkaiden elämään todettiin vähäisiksi. Uudet rajat olivat seuran 
jäsenten mielestä loogiset ja osa-alueiden nimi-ideoita pohdittiin 
yhdessä.

Tämän kokemuksen perusteella arvioitiin, etteivät muut esitetyt 
muutokset tarvitse varsinaisia vuorovaikutustoimia, koska piirijaon 
vaikutus asukkaiden elämään on pieni.

Telakkarannan siirtoon Länsisatamasta Punavuoreen tuli aloite 
Punavuori-seuralta, ja työryhmä päätti tehdä esityksen tältä pohjalta.

Asukkaat ovat toivoneet Pikku Huopalahden erottamista omaksi 
alueekseen 1990-luvulta lähtien. Työryhmä esittää Pikku 
Huopalahdesta uutta osa-aluetta. Pikku Huopalahden uusi osa-alue 
koostuu kolmeen eri kaupunginosaan kuuluvista pienalueista 

Mellunkylän ja Vartiokylän rajansiirrosta Myllypuron itäpuolella oli 
jätetty aloite kiinteistöviraston kaupunkimittausosastolle. Toiveessa 
esitetyt muutokset oli kuitenkin toteutettu jo aiemmin.

Muutettaessa kaupunginosien nimiä ja numeroita MRL 55 §:n 
mukaisella kunnan erillisellä päätöksellä ei vuorovaikutuksessa 
noudateta MRL:n vuorovaikutusta koskevia säännöksiä. Muutosten 
vaikutuspiirissä oleville tahoille ja kuntalaisille on kuitenkin tiedotettava 
kuntalain 29 §:n mukaisesti niin, että muutosten kohteena olevat 
asukkaat ja kuntalaiset saavat siitä riittävästi tietoa. Tiedottamisen 
laajuus ja tavat ovat kunnan harkinnassa. Päätös kaupunginosarajan 
muutoksesta asemakaavan ulkopuolisella alueella koskee merialuetta, 
joten muutoksen vaikutuspiirissä ei ole sellaisia tahoja, joille tulisi 
tiedottaa asiasta. 

Kuntalain 29 §:n tiedottamisvelvollisuus koskee myös piirijaon 
muuttamista. Piirijaon muuttamista koskevalle tiedottamiselle ei voida 
kuitenkaan asettaa suuria vaatimuksia, koska piirijaon tarkoituksena on 
palvella pääosin kaupungin sisäisiä hallintokuntien toiminnallista 
suunnittelua ja kaupungin kehityksen seurantaa. 
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Asemakaavamuutosten yhteydessä tehtäviä muutoksia koskeva 
vuorovaikutusmenettely järjestetään MRL:n mukaisesti 
asemakaavoituksen yhteydessä. Kiinteistörekisterilain 4 §:n mukaan 
kiinteistörekisterinpitäjän ei tarvitse antaa tiedoksi kiinteistön 
sijaintinumeroa koskeva kiinteistötunnuksen muuttamispäätöstä 
rekisteriyksikön omistajalle tai haltijalle.

Muutoksenhaku

Kaupunginhallituksen päätös sisältää kolme erilliseksi katsottavaa 
osaa:  piirijakojärjestelmän muuttaminen kuntalain nojalla (1), 
kaupunginosajaon muuttaminen MRL:n nojalla (2) sekä valmistelevina 
toimenpiteinä asemakaavoituksen valmistelun ohjaaminen ja  
hallintokuntien kehottaminen toimimaan MRA 29 §:n mukaisesti  (3-4).

1) Piirijakojärjestelmän muuttamista koskevaan päätökseen 
tyytymätön voi tehdä kuntalain 89 §:n nojalla kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitukselle. Päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla.

2) Kaupunginosajaon muuttamista kaupunginosien 20 Länsi-
Satama ja 53 Ulkosaaret välillä koskevaan MRL 55 §:n mukaiseen 
päätökseen haetaan muutosta MRL 190 §:n nojalla valittamalla 
hallinto-oikeuteen. MRL 190 §:n mukaan muutosta kunnan 
viranomaisen MRL:n mukaiseen muuhun kuin 188 ja 189 §:n 
tarkoittamaan päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta 
hallintovalituksella.

3) Päätökset muilta osin, eli koskien 
kaupunkisuunnitteluviraston kehottamista valmistelemaan päätöksessä 
mainittujen kaupunginosarajojen muuttaminen vireillä olevan 
asemakaavoituksen yhteydessä ja näiden muutosten päättämistä 
kaavojen hyväksymisen yhteydessä sekä hallintokuntien kehottamista 
toimimaan MRA 29 §:n mukaisesti, ovat kuntalain 91 §:n mukaisesti 
vain valmistelua  eikä niistä saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Kaupunginosajako 1.1.2013 alkaen.pdf
2 Liite 2. Piirijako 1.1.2013 alkaen.pdf
3 Liite 3 Muutoskohteiden 1-16 sijainkartta.pdf
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4 Liite 4. Kohteiden 1-16 kartat ja selostukset muutoksista.pdf
5 Liite 5. Nimistötoimikunnan ehdotukset.pdf
6 Liite 6 Nykyinen_kaupunginosajako.pdf
7 Liite 7 Nykyinen_piirijako.pdf

Tiedoksi, muutoksenhakuohjeet: (1) Piirijakojärjestelmän muuttamista koskevaan 
päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain 89 §:n nojalla kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
kaupunginhallitukselle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, (2) 
Kaupunginosajaon muuttamista kaupunginosien 20 Länsi-Satama ja 53 Ulkosaaret välillä 
koskevaan MRL 55 §:n mukaiseen päätökseen haetaan muutosta MRL 190 §:n nojalla 
valittamalla hallinto-oikeuteen. MRL 190 §:n mukaan muutosta kunnan viranomaisen 
MRL:n mukaiseen muuhun kuin 188 ja 189 §:n tarkoittamaan päätökseen haetaan 
muutosta hallinto-oikeudelta hallintovalituksella ja (3) Päätökset muilta osin, eli koskien 
kaupunkisuunnitteluviraston kehottamista valmistelemaan päätöksessä mainittujen 
kaupunginosarajojen muuttaminen vireillä olevan asemakaavoituksen yhteydessä ja 
näiden muutosten päättämistä kaavojen hyväksymisen yhteydessä sekä hallintokuntien 
kehottamista toimimaan MRA 29 §:n mukaisesti, ovat kuntalain 91 §:n mukaisesti vain 
valmistelua  eikä niistä saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. 

Lauta- ja johtokunnat
Virastot ja liikelaitokset

Päätöshistoria

Kaupunginjohtaja/J 01.02.2012

HEL 2011-009685 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä asettaa työryhmän 
seuraavasti:

Työryhmän nimi on aluejakotyöryhmä.

Työryhmän tehtävänä on selvittää uudis- ja täydennysrakentamisen 
vaikutuksia kaupungin aluejakoihin ja tehdä kaupunginhallituksen 
käsiteltäväksi ehdotus aluejakomuutoksiksi koskien virallista 
kaupunginosajakoa ja hallinnollista piirijakojärjestelmää. Tavoitteena on 
kaupungin rakentumisen ja kehittymisen tiedollisen seurannan (tilastot 
ja tutkimus) mahdollistaminen.

Työryhmän jäsenet ovat

- strategiapäällikkö Marko Karvinen, talous- ja suunnittelukeskus, 
puheenjohtaja
- yleiskaavasuunnittelija Jussi Mäkinen, kaupunkisuunnitteluvirasto
- nimistönsuunnittelija Johanna Lehtonen, kaupunkisuunnitteluvirasto
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- toimistopäällikkö Matti Arponen, kiinteistövirasto
- kiinteistöinsinööri Timo Tolkki, kiinteistövirasto
- projektipäällikkö Pekka Vuori, tietokeskus
- tutkija Tea Tikkanen, tietokeskus
- tutkija Marjo Kaasila, tietokeskus

Työryhmän valitsee keskuudestaan sihteerin.

Työryhmän tulee saada työnsä valmiiksi 31.5.2012 mennessä.

Työryhmän toiminnassa on noudatettava Khn 10.5.2010 antamaa 
ohjetta tilapäisistä toimielimistä.

Päätöksen perustelut

Helsinkiä rakennetaan lähivuosina vilkkaammin kuin koskaan. 
Satamilta vapautuneille ranta-alueille nousee Jätkäsaaren, 
Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan uudet asuin- ja työpaikka-alueet. 
Muitakin uusia, laajoja asuin- ja työpaikka-alueita suunnitellaan, mm. 
Östersundomiin, Keski-Pasilaan ja Kuninkaantammeen. Lisäksi 
toteutuu merkittävää täydennysrakentamista. 

Uusien alueiden syntyä ja kehittymistä tulee voida tiedollisestikin 
seurata. Tämä edellyttää toimenpiteitä nykyiseen aluejakoon. Erityisen 
ajankohtaista on aluejakomuutosten selvittäminen ja toteuttaminen 
Kalasatamassa, mutta myös mm. Kruunuvuorenranta ja 
Lauttasaari/Koivusaari tarvitsevat uudet aluejaot, jotta tilastot saataisiin 
tuotettua uusilta rakentumisen mukaisilta alueilta. 

Aluejakomuutosten selvittämisessä tarvitaan useamman viraston 
yhteistyötä eli kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, 
tietokeskuksen ja talous- ja suunnittelukeskuksen yhteistyötä. 
Aluejakomuutosesityksen tulee valmistua 31.5.2012 mennessä. 

Khs päätti kaupungin kaupunginosajaosta ja piirijaosta edellisen kerran 
9.2.2009 (185 §)  liittyen osakuntaliitokseen, jossa Helsinkiin liitettiin 
alueita Sipoosta ja Vantaalta.  Tätä ennen Khs päätti edellisen kerran 
hallinnollisten aluejakojen muutoksista 2.5.2007 (624 §). Näiden 
päätösten valmistelutyö tehtiin talous- ja suunnittelukeskuksen, 
tietokeskuksen, kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston 
kaupunkimittausosaston yhteistyönä ilman erillistä toimeksiantoa.

Khn päätökseen 2.5.2007 sisältyi, että Khs kehotti sääntötoimikuntaa 
käynnistämään kiinteistöviraston johtosäännön muutoksen siten, 
kaupungingeodeetin tehtäviin lisättäisiin asemakaavoista ja 
asemakaavan muutoksista johtuvista ja muista korjausluonteisista 
hallinnollisen piirijaon muutoksista päättäminen. Tämä tehtävä on 
kehotuksen mukaisesti lisätty kaupungingeodeetin tehtäviin. Näin 
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korjausluonteisia muutoksia on voitu tehdä ilman kaupunginhallituksen 
käsittelyä.

Erityisesti satamalta vapautuneilla alueilla ja johtuen muista edellä 
kuvatuista muutoksista on tarpeen valmistella ehdotus aluejaon 
muutoksiksi. Hallinnollinen aluejakojärjestelmä palvelee nykyisin 
hallintokuntia lähinnä kaupungin kehityksen seurannan ja tiedon 
analysoinnin välineenä. Aluejaot eivät nykyisin ole palvelujen 
järjestämisen organisoinnin pohjana, koska asukkaiden ja asiakkaiden 
palvelut pyritään järjestämään joustavasti yli hallinnollisten rajojen.

Lisätiedot
Karvinen Marko, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
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§ 1330
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 47 tekemiä päätöksiä:

Khn puheenjohtaja  
konsernijaosto  
sosiaali- ja terveysjaosto 19.11. ja 

21.11.2012
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Helsingin Energia 20.11.2012
- Helsingin Satama  
- Taloushallintopalvelu  
  
apulaiskaupunginjohtajat  
- rakennus- ja ympäristötointa johtava  
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava  
- sosiaali- ja terveystointa johtava  
- sivistys- ja henkilöstötointa johtava  
  
hallintokeskus  
- hallintojohtaja  
- hallinto-osaston osastopäällikkö  
- kansainvälisen toiminnan päällikkö  
- kaupunginlakimies  
- viestintäpäällikkö  
  
talous- ja suunnittelukeskus  
- rahoitusjohtaja  
- talousarviopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
- aluerakentamispäällikkö  
- sisäisen tarkastuksen päällikkö  
- tietotekniikkapäällikkö  
- elinkeinojohtaja  
- elinkeinopäällikkö  
- matkailupäällikkö  
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- tapahtumapäällikkö  
  
Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 47 tekemiä päätöksiä:

Khn puheenjohtaja  
konsernijaosto  
sosiaali- ja terveysjaosto 19.11. ja 

21.11.2012
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Helsingin Energia 20.11.2012
- Helsingin Satama  
- Taloushallintopalvelu  
  
apulaiskaupunginjohtajat  
- rakennus- ja ympäristötointa johtava  
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava  
- sosiaali- ja terveystointa johtava  
- sivistys- ja henkilöstötointa johtava  
  
hallintokeskus  
- hallintojohtaja  
- hallinto-osaston osastopäällikkö  
- kansainvälisen toiminnan päällikkö  
- kaupunginlakimies  
- viestintäpäällikkö  
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talous- ja suunnittelukeskus  
- rahoitusjohtaja  
- talousarviopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
- aluerakentamispäällikkö  
- sisäisen tarkastuksen päällikkö  
- tietotekniikkapäällikkö  
- elinkeinojohtaja  
- elinkeinopäällikkö  
- matkailupäällikkö  
- tapahtumapäällikkö  
  
Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 1331
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 47 tekemiä päätöksiä:

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikolla 47 tekemiä päätöksiä:

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 1332
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
47 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Yleisten töiden lautakunta 20.11.2012

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 47 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Yleisten töiden lautakunta 20.11.2012

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 1333
Kannanotto kahteen muistutukseen Laajasalon keskuksen (uusi 
kauppakeskus) asemakaava-asiassa (nro 11743)

Pöydälle 26.11.2012

HEL 2012-015311 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Arto Bryggare, Elina Moisio, Jan D Oker-Blom ja Tatu 
Rauhamäki

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Pirkko Vainio, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

pirkko.vainio(a)hel.fi

Liitteet

1 Muistutukset (kannanotto)

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muistutuksen tekijät Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa jäljempänä esityslistalta ilmenevän, 
kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnon mukaisen kannanoton 
kaupungin perusteltuna kannanottona muistutuksiin. 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän 
pykälän osalta heti.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 65 §:n 
mukaan niille muistutuksen tekijöille, jotka kaavan julkisen nähtävillä 
pidon aikana ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet 
osoitteensa, tulee antaa kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn 
mielipiteeseen. 
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Asia on käsitelty kaupunkisuunnittelulautakunnassa ennen kuin 
lautakunnalle oli delegoitu oikeus antaa kunnan perusteltu kannanotto. 
Kannanotto toimitetaan lähettämällä kaupunginhallituksen asian 
käsittelyä koskeva pöytäkirjanote. 

********************* on pyytänyt perusteltua kannanottoa. Muistutuksen 
tekijä on mm. sitä mieltä, että asemakaavan muutosehdotus on 
yleiskaavan vastainen. Liikennejärjestelmän muutokset tähtäävät 
moottoriliikenteen sujuvuuden mutta ei kevyen liikenteen edellytysten 
parantamiseen. 

************* on pyytänyt perusteltua kannanottoa. Muistutuksen tekijä 
on mm. sitä mieltä, että asemakaavan muutosehdotus tulisi palauttaa 
uudelleen valmisteltavaksi. Ehdotus on huono sekä maankäytöllisesti 
että liikenteellisesti, eikä se täytä maankäyttö- ja rakennuslain 5 §:n ja 
54 §:n asettamia vaatimuksia.

Asemakaavan muutosehdotuksen sisältö

Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa uuden kauppakeskuksen 
rakentamisen. Kauppakeskus sijoittuu nykyisen ostoskeskuksen 
länsipuolelle Laajasalontien ja Muurahaisenpolun väliselle alueelle. 
Kauppakeskuksen yhteydessä varaudutaan myös uuden kirjaston tai 
muun julkisen lähipalveluhankkeen rakentamiseen omalle tontille 
korttelin eteläpäähän. Huoltoasema siirtyy jonkin verran lähteen.

Nykyisen ostoskeskuksen tonteille osoitetaan 4–7-kerroksisia 
asuintaloja niin, että Kiiltomadonpolun pohjoispuolella, jossa uudet 
asuntotontit rajoittuvat Yliskyläntien 1970-luvun kerrostaloihin, 
kerrosluku on neljä ja Kiiltomadonpolun eteläpuolella on 7-kerroksisia 
pistetaloja. Kiiltomadonpolun pohjoispuolella uudet talot ovat 
korkeampia kuin lähialueen tonttien pohjois-eteläsuuntaiset talot ja 
matalampia kuin itä-länsisuuntaiset talot. 

Laajasalontielle luodaan rinnakkaiskadut paikallisliikennettä varten. 
Kuvernöörintie siirretään Yliskyläntien ja Koirasaarentien väliseltä 
osuudelta aivan Laajasalontien varteen. Kuvernöörintieltä 
Laajasalontielle on Yliskyläntien kohdalla varaus kaksikaistaiselle 
kiertoliittymälle, jolta olisi kaksisuuntainen yhteys myös Laajasalontien 
länsipuolelle. Kauppakeskuksen itäpuolelle rakennetaan pääosin 
jalankululle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle tarkoitettu Yliskylän 
puistokatu, joka liittyy turvallisesti muuhun kevyen liikenteen verkkoon. 
Kiiltomadonpolku säilyy itä-länsisuuntaisena kevyen liikenteen raittina. 
Reposalmentien sillan pohjoisreunalle rakennetaan kevyen liikenteen 
väylä. 

Reposalmentien eteläpuolelle suunnitellaan Laajasalontien ja 
Isosaarentien välisen korttelin 49029 itärajalle pitkä pääosin 5-
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kerroksinen asuinrakennus ja Isosaarentien puolelle 2–3-kerroksisia 
kaupunkivilla-tyyppisiä asuintaloja. Laajasalontien itäpuolella, johon 
uuden Kuvernöörintien linjauksen myötä tulee täyttöä, korttelia 49036 
laajennetaan ja uudelle tontille saa rakentaa 2–3-kerroksisia 
rinnetaloja.

Kirkon autopaikat ovat uudessa korttelissa 49039, jonka yhteyteen 
suunnitellaan myös taksiasemaa. Uusi yleinen pysäköintialue tulee 
Reposalmentien ja Holmanmoisionpolun välille.

Mitoitus

Alueen pinta-ala on 145 172 m². Uudessa kauppakeskuskorttelissa 
varsinaisten liiketilojen kerrosala on 10 000 mm², huoltoaseman 
kerrosala on 400 m² ja lähipalveluja varten varataan 2 000 m² 
kerrosalaa. Korttelissa 49018 nykyisille ostoskeskustonteille osoitetaan 
asuntokerrosalaa yhteensä 17 600 m², jonka lisäksi saa rakentaa 
palvelu-, työ- ja liiketilaa enintään 10 %. Purettavien rakennusten 
yhteenlaskettu kerrosala on runsaat 8 000 m². Voimassa olevassa 
asemakaavassa yhteenlaskettu kerrosala tällä alueella on 8 380 m². 

Reposalmentien eteläpuolella uusien asuntotonttien yhteenlaskettu 
kerrosala on 14 300 m². Nykyisessä asemakaavassa on tonteilla 
49029/1, 3 ja 4 yhteensä 2 139 m² kerrosalaa, joka on valtaosaltaan 
toteuttamatta. Purettavaksi tulisi yksi kaupungin omistama omakotitalo, 
n. 100 m² kerrosalaa.

Muistutusten keskeinen sisältö

********************** pitää (25.2.2008) muutosehdotusta mm. 
yleiskaavan vastaisena, koska yleiskaavassa ei varauduta 
ostoskeskuksen siirtoon eikä kerrostalovaltaiseen alueeseen 
Isosaarentielle. Liikennejärjestelmän muutokset tähtäävät 
moottoriliikenteen sujuvuuden mutta ei kevyen liikenteen edellytysten 
parantamiseen. Moottoriliikenteen haittoja ei ole tarkasteltu 
kokonaisvaltaisesti, eikä taloudellisuudesta ole huolehdittu. Miksi 
luovuttiin Reposalmentien sillan alittavasta rampista, joka olisi hoitanut 
kauppakeskuksen liikenteen risteämättä kevyen liikenteen kanssa? 
Miksei tutkittu muita sijoituspaikkoja ostoskeskukselle? Väitteet 
kiertoliittymien turvallisuudesta eivät perustu tutkimuksiin. Miten 
huolehditaan, että kaavaselostuksessa luvattu autoliikenteen sujuvuus 
ja kevyen liikenteen turvallisuus toteutuvat? Sisäisten pääyhteyksien 
kuten Kiiltomadonpolun tarkastelu on jäänyt tekemättä. Miksi 
suunnittelija kutsuu Koirasaarentietä pääraitiksi vaikka se on 
seuturaitti? Miksi nykyinen Kuvernöörintien ajoliikenne on katkaistu 
Reposalmentien eteläpuolella mutta ei Isosaarentien ajoliikenne? 
Alikulku Laajasalontien ja Koirasaarentien risteyksessä ei paranna 
kevyen liikenteen edellytyksiä, vaan pyöräilyn päävirta kääntyy 
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Koirasaarentieltä Isosaarentielle. Miksi suunnittelija uskoo 
pyöräilijöiden kiertävän Kuvernöörintieltä Muurahaisenpolun kautta, 
mitä etua siitä olisi? Millä perusteella Laajasalontien liikenteen päästöjä 
on arvioitu? Isosaarentien ja nykyisen Kuvernöörintien liikennemäärien 
laskelmat puuttuvat. Ilmansaasteiden leviämistä ei ole mallinnettu 
kallion ja korttelin 49029 kerrostalon muodostamassa katukuilussa. 
Miksi korttelin 49029 kerrostalossa ei ole rajoitettu makuu- tai 
oleskelutilojen sijoittamista Laajasalontien puolelle, ja miksi sijaintinsa 
puolesta lapsiperheille ihanteellisessa paikassa on luovuttu asuntojen 
75 m²:n keskikokovaatimuksesta? Kaavaehdotus on maankäyttö- ja 
rakennuslain vastainen. 

Muistutus on kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä. 

Vastine

Yleiskaavassa keskustatoimintojen ja muiden alueiden rajaukset ovat 
ohjaavia ja täsmentyvät asemakaavassa. Yleiskaavassa 
pientalovaltaiseksi merkitty Isosaarentien kortteli 49029, johon 
asemakaavan muutosehdotuksessa tulee Laajasalontien varteen 
kerrostalo, ja yleiskaavassa kerrostalovaltaiseksi merkitty 
Laajasalontien itäpuolen kortteli 49036, joka toteutetaan 
pientalovaltaisena, kompensoivat toisiaan.

Autoliikenteen sujuvuus ei heikennä kevyen liikenteen olosuhteita. 
Yliskylän puistokadun raitti (nykyinen Muurahaisenpolku) ja Eteläinen 
Kuvernöörinkuja muodostavat rauhallisen ja viihtyisän reitin, joka on 
yhteydessä Koirasaarentiehen Laajasalontien alikulun kautta. Tämä 
reitti johtaa suoraan kunnallisiin palveluihin kuten ala-asteen koululle, 
kirjastoon ja yläasteen koululle. Raskain kohta pyörällä on 
Koirasaarentietä pitkin länteen, jossa on 80 m:n matkalla n. 5–7 %:n 
nousu.  

Kiiltomadonpolun osalta tilanne huononee pyöräilijän kannalta 
nykyisestä. Pyörän joutuu joko taluttamaan loivien ulkoportaiden 
luiskaa pitkin tai kuljettamaan ympäri vuorokauden auki olevassa 
hississä, koska riittävää tilaa nykyvaatimusten mukaiselle loivalle 
rampille ei pystytä järjestämään, ellei siihen käytetä koko Haltiamännyn 
toria. Kokonaistilanteen kannalta esitettyä ratkaisua on pidetty selvästi 
parempana.

Koirasaarentie on Helsingin pyörätieverkossa luokiteltu pääraitiksi. 
Pääkaupunkiseudun pääraitit muodostavat yhdessä seutureitistön. 
Koirasaarentien suunnalta johtaa kolme pyörätietä Laajasalon 
keskustaan. Pyöräilijät voivat valita itselleen sopivimman reitin: kenelle 
tasaisempi maasto on tärkeä, kenelle risteämättömyys 
ajoneuvoliikenteen kanssa. Eteläiseltä Kuvernöörinkujalta Yliskylän 
puistokadun kautta ajaminen johtaa Laajasalon keskustaan, on 
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viihtyisä ja sillä on jatkuvuutta. Kauppakeskuksen länsipuolella pyöräily 
on mahdollista Kuvernöörintien ajoradalla. 

Isosaarentielle rakennetaan myös länsireunalle pyörätie ja kadun 
ylityspaikkoihin tulee ajoneuvoliikenteelle hidasteet. Laajasalontien 
pohjoinen kiertoliittymä vähentää autoliikennettä Reposalmentien 
kautta. Reposalmentien sillan alittavasta rampista luovuttiin, koska 
tarkempi suunnittelu osoitti, että Kuvernöörintie olisi risteävän liikenteen 
takia tullut ruuhkautumisalttiiksi ja koska olisi jouduttu kääntymään liian 
jyrkästi ja ajamaan yli 8 % kaltevuudella ja mahdollisesti pysähtymään 
kärkikolmion taakse.

Kuvernöörintie pystytään katkaisemaan Reposalmentien eteläpuolella, 
koska busseille voidaan osoittaa toinen reitti. Isosaarentien osalta näin 
ei ole, vaan katkaisu olisi tarkoittanut luoteisen kerrostaloalueen 
julkisen liikenteen yhteyksien selvää huonontamista. Isosaarentien 
pysäkkien turvallisuus varmistetaan hidastein. Kuvernöörintien eteläosa 
on savikolla ja se on 7 m:n levyinen, joten keinoja 
liikenneturvallisuuden parantamiseksi ei olisi ollut ilman katkaisua.

Helsingissä on tutkittu, että kiertoliittymät ovat vähentäneet kaikkia 
onnettomuuksia alle puoleen ja henkilövahinko-onnettomuuksia noin 
kolmannekseen entisestä. Lisäksi tapahtuneet onnettomuudet ovat 
olleet aikaisempaa lievempiä. Tulos on sopusoinnussa muualla 
Euroopassa laajemmalla aineistolla saatuihin kokemuksiin.

Uudelle kauppakeskukselle ei ole vaihtoehtoisia paikkoja Laajasalon 
keskiosissa julkisten palvelujen läheisyydessä. Laajasalontien 
kattamista pidettiin epärealistisena (ks. seuraava vastine) ja uuden 
kauppakeskuksen rakentaminen nykyisen ostoskeskuksen tonteille olisi 
tarkoittanut vuosia ilman kaupallisia palveluja. 

Laajasalontien liikenteen päästöjä on arvioitu suurimman 
ennusteliikennemäärän, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan 
(YTV) suositusten ja käytettävissä olevien ilmanlaatutietojen avulla. 
Tehdyllä arvioinnilla on saatu riittävä käsitys hyväksyttävän 
ilmanlaadun edellyttämästä suunnitteluratkaisusta. Kaavaehdotuksen 
mahdollistama rakentaminen ei tule muodostamaan katukuilumaista 
ympäristöä, vaan Laajasalontien ympäristöä voidaan pitää myös 
jatkossa tuulettumisen kannalta avoimena. Hyväksyttävä 
sisäilmanlaatu on varmistettu kaavassa edellyttämällä kortteliin 49029 
suodattimilla varustettua tuloilmanottoa rakennusten niiltä sivuilta, joilla 
ei ole ääneneristävyysvaatimuksia. Lisäksi kaavassa on annettu muita 
ympäristöhäiriöitä koskevia määräyksiä, joilla luodaan edellytykset 
hyväksyttäville asuinolosuhteille. Myös asuinkorttelien ulko-
oleskelualueet sijaitsevat ympäristöhäiriöiltä suojassa. Korttelin 49029 
kerrostalossa on haluttu jättää mahdollisuuksia erilaisille 
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suunnitteluratkaisuille, esimerkiksi sivukäytävätalolle, eikä 75 m²:n 
keskikokomääräystä siksi ole ulotettu koskemaan tätä taloa. 

Asemakaavan muutoksella luodaan edellytykset turvalliselle, 
terveelliselle ja viihtyisälle elin- ja toimintaympäristölle, palvelujen 
saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Muutosehdotus on 
maankäyttö- ja rakennuslain mukainen.

************** esittää (25.2.2008) mm., että kaavanmuutosehdotus 
palautetaan uudestaan valmisteltavaksi. Ehdotus on huono sekä 
maankäytöllisesti että liikenteellisesti, eikä se täytä maankäyttö- ja 
rakennuslain 5 §:n ja 54 §:n asettamia vaatimuksia. Uudisrakentaminen 
on toteutettu ahtaaksi ja epäviihtyisäksi sekä liikennejärjestelyt 
lyhytnäköisen monimutkaisiksi. Uusi ostoskeskus tulisi sijoittaa 
nykyisen Laajasalontien kohdalle niin, että moottoritie olisi osittain 
sijoitettuna tunneliin ja liikerakennukset kannelle. Näin yhdistettäisiin 
Laajasalon keskuksen itäpuolinen ja länsipuolinen osa paremmin 
toisiinsa. Kannella liike- ym. tiloja olisi mahdollista rakentaa 
monipuolisemmin ja tarvittaessa paljon enemmän. Kuvernöörintie 
säilyisi ennallaan, ja sen ja Muurahaisenpolun välinen alue voitaisiin 
varata asuntorakentamiseen, jonka volyymi kasvaisi. 
Kauppakeskuksen paikoitus ja huolto tapahtuisi Laajasalontien 
tunnelitasolla moottoritien molemmin puolin. Kansitasolla olisi 
kaksisuuntaiset kadut ja kadunvarsipysäköinti. Myös kauppakeskuksen 
katolla voisi olla pysäköintiä. Kansiratkaisu antaisi huomattavasti 
enemmän mahdollisuuksia paikallisen liikenteen järjestelyihin ja 
reittivalintoihin. Muistutuksen tekijä on esittänyt aluearkkitehdille 
suunnitelman kansijärjestelystä vuonna 2001, ennen kuin uusi 
kauppakeskushanke oli ajankohtainen.

Vastine

Ajatus Laajasalontien kattamisesta ja rakentamisesta kannen päälle on 
ollut esillä jo 1980-luvulla, jolloin Teknillisen korkeakoulun 
arkkitehtiosastolla laadittiin suunnitelmia Laajasalon keskustan 
eheyttämiseksi. Myöhemminkin asiasta on keskusteltu. Ajatusta on 
kuitenkin pidetty kustannuksiltaan epärealistisena, eikä katettu pitkä 
moottorikatuosuus myöskään vastaa Laajasalon väljää ilmettä. 
Kauppakeskuksen sijoittamista Laajasalontien päälle on sivuttu myös 
keskuksen nykyisen suunnitteluprosessin alkuvaiheessa. Kattamiseen 
perustuvan hankkeen toteuttaminen todettiin kuitenkin huomattavan 
kalliiksi ja sen hyödyt kyseenalaisiksi. Esimerkiksi kauppakeskuksen 
pysäköinnille ei ole löydettävissä toimivaa ja kaupunkikuvallisesti 
tyydyttävää ratkaisua. Muistutuksessa esitetty ajatus pysäköinnistä ja 
huollosta tunnelitasolla moottoritien kummallakin puolella ei olisi 
kyseisen tilan puitteissa toteutettavissa. Taloudellisen 
epärealistisuuden ja ratkaisemattomien liikenneteknisten ongelmien 
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lisäksi muistutuksessa esitetty järjestely tarkoittaisi Laajasalon 
keskuksen kaupunkirakenteen heikentämistä. Ehdotetut asuinkorttelit 
nykyisen Muurahaisenpolun ja Kuvernöörintien välissä erottaisivat 
julkiset rakennukset ja kauppakeskuksen toisistaan. 

Muutosehdotuksella luodaan edellytyksiä Laajasalon keskuksen 
toimivuudelle ja edistetään alueen kaupallisten palvelujen säilymistä ja 
kehittymistä. Liikenneverkossa otetaan huomioon Kruunuvuorenrannan 
rakentamisen vaikutukset. Muutosehdotus on laadittu maankäyttö- ja 
rakennuslain 5 §:n ja 54 §:n periaatteita noudattaen.

Esittelijällä ei ole lisättävää kaupunkisuunnittelulautakunnan vastineisiin 
(29.5.2008) muistutusten johdosta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Pirkko Vainio, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

pirkko.vainio(a)hel.fi

Liitteet

1 Muistutukset (kannanotto)

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muistutuksen tekijät Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto
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§ 1334
Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi: Sinebrychoffin puiston 
tornin vuokraus helsinkiläisille järjestöille ym. 

Pöydälle 26.11.2012

HEL 2011-004737 T 10 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 11.5.2011 hyväksymän toivomusponnen johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle 
(Laura Kolbe) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään 11.5.2011 VT Laura Kolben ja 10 muun valtuutetun 
aloitetta Sinebrychoffin puiston rauhoittamisesta kaupunginvaltuusto 
hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta 
vuokrata Sinebrychoffin puiston torni helsinkiläisille kansalais- tai 
muulle vastaavalle järjestölle/yhdistykselle tai oppilaitokselle 
kunnostusvelvollisuutta vastaan." (Laura Kolbe, äänin 66-0)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan 
kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen 
selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään 
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vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava 
erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Esittelijä toteaa, että puiston rauhoittamista koskevan aloitteen 
johdosta oli ryhdytty useisiin aloitteen tarkoitusta tukeviin toimiin. 
Rakennuksen osalta todettiin tuolloin kuitenkin, että sen monipuolisen 
käytön esteenä on puuttuva viemäröinti ja vesihuolto.

Kiinteistöviraston tilakeskus, joka vastaa rakennuksen kunnosta ja sen 
kuluista ja tuotoista, on vielä tutkinut mainitun kohteen tilannetta ja on 
todennut selvityksissään, että paikalla massiivisena muurattuna 
rakenteena tehty kohde on vaikeasti hyödynnettävissä. 

Torniin tulee valovirtaa valaistusta varten, mutta mitään muuta 
tekniikkaa ei ole käytettävissä. Vesitekniikan liittymäjohtojen ja 
liittymismaksujen kustannukset nousisivat arviolta yhteensä tasoon 
35 000 - 40 000 euroa. Tämän lisäksi tulisivat muut tehtävät muutokset, 
esimerkiksi WC ja pienoiskeittiö tehden yhteensä minimissään 15 000 
euroa. Käytännössä kaikki toiminta edellyttää vettä ja viemäriä.

Torni on tällä hetkellä vuokrattu paikalliselle päiväkodille tarpeelliseksi 
kylmäksi varastoksi ja on esittelijän mielestä nykykunnossaan 
tarkoituksenmukaisessa käytössä.

Kaupungin tilakeskus voi vuokrata erilaisia tiloja ulkopuolisille 
markkinahintaan tai vähintään kustannuksia vastaavaan hintaan, mutta 
ei subventoida toimijaa. Tässä tapauksessa tornin vuokrahinta nousisi 
varsin korkeaksi, eikä tilalle siihen kustannustasoon olisi ottajaa. 
Pääsääntöisesti tilakeskus pyrkii aina vuokraamaan tyhjät erityistilat, 
kun se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista ja kaupungin kannalta 
tarkoituksenmukaista.

Yleisten töiden lautakunta tosin ilmoittaa lausunnossaan kannattavansa 
tornin vuokraamista aktiiviseen, puiston rauhallista käyttöä tukevaan 
toimintaan, mutta toteaa samalla, että kiinteistövirasto vastaa 
jatkossakin tornin käytöstä ja ylläpidosta sekä vuokrauksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 29.11.2011 § 659

HEL 2011-004737 T 10 01 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta kannattaa tornin vuokraamista aktiiviseen, 
puiston rauhallista käyttöä tukevaan toimintaan. Kiinteistövirasto vastaa 
jatkossakin tornin käytöstä ja ylläpidosta sekä vuokrauksesta.

Sinebrychoffin puiston häiriöitä on saatu aktiivisilla toimilla 
vähenemään huomattavasti vuoden 2011 aikana. Jotta myönteinen 
kehitys jatkuisi, yleisten töiden lautakunta toivoo torniin toimintaa, joka 
tukee puiston rauhallista käyttöä. Tällaista toimintaa on esimerkiksi 
leikki-, käsityöpaja-, kahvila-kioski-, näyttely- tai kaikille asukkaille 
suunnattu avoin toiminta. Rakennusvirasto tekee mielellään yhteistyötä 
muiden virastojen kanssa, kun torniin sopivaa toimintaa kartoitetaan. 
Kiinteistövirasto on vuokrannut tornin paikalliselle päiväkodille 
varastoksi. Yleisten töiden lautakunta katsoo, että tilakeskuksen tulisi 
etsiä tornille uusi vuokralainen, joka hyödyntää sen lausunnon 
mukaisessa käyttötarkoituksessa.

Tornin käytön ja kunnostamisen osalta on syytä olla yhteydessä myös 
kaupunginmuseoon.

Käsittely

29.11.2011 Ehdotuksen mukaan

Osmo Torvinen: Muutetaan päätösehdotuksen kolmannen kappaleen 
kolmas virke seuraavaan muotoon: "Tällaista toimintaa on esimerkiksi 
leikki-, käsityöpaja-, kahvila-kioski-, näyttely- tai kaikille asukkaille 
suunnattu avoin toiminta." 

Lisätään päätösehdotuksen kolmannen kappaleen loppuun seuraava 
uusi virke: ”Yleisten töiden lautakunta katsoo, että tilakeskuksen tulisi 
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etsiä tornille uusi vuokralainen, joka hyödyntää sen lausunnon 
mukaisessa käyttötarkoituksessa.”

Lisätään päätösehdotuksen uudeksi viimeiseksi kappaleeksi seuraava: 
"Tornin käytön ja kunnostamisen osalta on syytä olla yhteydessä myös 
kaupunginmuseoon."

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 20.10.2011 § 498

HEL 2011-004737 T 10 01 03

Päätös

Kiinteistölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Lausunto

Kiinteistöviraston tilakeskus on tutkinut mainitun kohteen tilannetta ja 
on todennut selvityksissään, että paikalla massiivisena muurattuna 
rakenteena tehty kohde on vaikeasti hyödynnettävissä. Torniin tulee 
valovirtaa valaistusta varten. Mitään muuta tekniikkaa ei ole 
käytettävissä. Vesitekniikan liittymäjohdot ja liittymismaksut ovat 
yhteensä tasoa 35 000 - 40 000 euroa. Tämän lisäksi tulisivat muut 
tehtävät muutokset, esimerkiksi WC ja pienoiskeittiö, tehden yhteensä 
minimissään 15 000 euroa. Käytännössä kaikki toiminta edellyttää vettä 
ja viemäriä.

Torni on tällä hetkellä vuokrattu paikalliselle päiväkodille varastoksi, ja 
on lautakunnan mielestä tarkoituksenmukaisessa käytössä.

Tilakeskus voi vuokrata erilaisia tiloja todelliseen oikeaan hintaan mutta 
ei voi subventoida toimijaa. Tässä tapauksessa tornin vuokrahinta 
nousisi varsin kovaksi, ja siihen kustannustasoon ei tilalle ole ottajaa. 
Pääsääntöisesti tilakeskus pyrkii aina vuokraamaan tyhjät erityistilat, 
kun se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista ja kaupungin kannalta 
tarkoituksenmukaista.

Käsittely

20.10.2011 Ehdotuksen mukaan
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Esittelijä muutti lausuntoehdotuksensa kolmatta kappaletta lisäämällä 
siihen uuden viimeisen virkkeen. 

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Markku Metsäranta, toimitilapäällikkö, puhelin: 310 40369

markku.metsaranta(a)hel.fi
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§ 1335
Maankäyttösopimukset Laajasalon Liikekeskus Oy:n ja Laajasalon 
Ostostori Oy:n kanssa (tontit 49018/6, 9, 10 ja 12)

Pöydälle 26.11.2012

HEL 2012-011117 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Arto Bryggare, Elina Moisio, Jan D Oker-Blom ja Tatu 
Rauhamäki

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus, Laajasalon Liikekeskus Oy
2 Sopimus, Laajasalon Ostostori Oy
3 Asemakaavakartta nro 10074
4 Kaavamuutoskartta nro 11743

Otteet

Ote Otteen liitteet
Laajasalon Liikekeskus Oy Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus
Liite 1

Laajasalon Ostostori Oy Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus
Liite 2

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 
49. kaupunginosan (Laajasalo) korttelin nro 49018 tonttien nrot 9 ja 10 
sekä 6 määräalan omistajan Laajasalon Liikekeskus Oy:n kanssa 
liitteen 1 mukaisen sopimuksen ja tontin nro 12 omistajan Laajasalon 
Ostostori Oy:n kanssa liitteen 2 mukaisen sopimuksen sekä niihin 
mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.
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Tiivistelmä

Laajasalon Liikekeskus Oy:n ja Laajasalon Ostostori Oy:n omistamille 
Laajasalon ostoskeskuksen tonteille on laadittu asemakaavan 
muutosehdotus, joka mahdollistaa sen, että voimassa olevan 
asemakaavan mukaiset nykyisen ostoskeskuksen liike- ja 
toimistorakennusten (K) ja autopaikkojen korttelialueet (LPA) 
muutetaan asuinrakennusten korttelialueeksi (AK).

Kaavamuutoksesta seuraa tonttien omistajille merkittävää hyötyä, ja 
maapoliittiset neuvottelut on käyty tonttien omistajien kanssa 
kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän päätöksen mukaisesti. 

Laajasalon Liikekeskus Oy:n kanssa esitetään tehtäväksi sopimus, 
jossa yhtiö suorittaisi kaupungille osallistumisena 
yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin korvausta 1 474 902 euroa ja 
Laajasalon Ostostori Oy 224 518 euroa. Korvaukset suoritetaan 
pääosin rahana sekä luovuttamalla pieniä maa-alueita katuun ja 
pysäköintitonttiin.

Esittelijä

Nykyinen asemakaava

Laajasalon Yliskylän ostoskeskuksen alueen tontit ovat nykyisen 
asemakaavan mukaan liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K), 
yhteensä 7 460 k-m²) ja autopaikkojen korttelialuetta (LPA). 

Näille Laajasalon Liikekeskus Oy:n ja Laajasalon Ostostori Oy:n 
omistamille Laajasalon ostoskeskuksen tonteille on laadittu 
asemakaavan muutosehdotus, jossa nykyisen ostoskeskuksen tilalle 
suunnitellaan asuinkerrostaloja. 

Asemakaavan muutosehdotus

Kaavamuutoksen tavoitteena on mm. Laajasalon keskuksen 
kaupallisten palvelujen kehittäminen ja uusien mahdollisuuksien 
hakeminen asuntorakentamiselle.

Kaavamuutoksen mukaan vanhan ostoskeskuksen tilalle rakennetaan 
asuntoja ja uudelle kauppakeskukselle muodostetaan viereen uusi 
tontti. Vanha ostoskeskus puretaan sen jälkeen, kun uusi on 
valmistunut. 

Laajasalon Liikekeskus Oy:n omistamat tontit 49018/10 (K) ja 9 (LPA) 
muutetaan asuinrakennusten korttelialueeksi (AK). Tontilla on 
rakennusalat neljä- ja seitsemänkerroksisille asuintaloille, joiden 
rakennusoikeus on yhteensä 13 100 k-m². Tontin autopaikat sijoittuvat 
rakennusten ja pihan alle.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 164 (181)
Kaupunginhallitus

Kaj/3
26.11.2012

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

Laajasalon Ostostori Oy:n omistama tontti 49018/12 (K) muutetaan 
myös asuinrakennusten korttelialueeksi (AK). Tontilla on rakennusalat 
neljä- ja seitsemänkerroksisille asuintaloille, joiden rakennusoikeus on 
yhteensä 4 100 k-m². Tontin autopaikoista saa 12 sijoittaa 
pysäköintitontille 49018/15, loput autopaikoista, 31 paikkaa, on 
toteutettava rakennuksen tai ma-merkityn pihan osan alle.

Kartat nykyisestä asemakaavasta ja ehdotetusta 
asemakaavamuutoksesta ovat liitteinä 3 ja 4.

Pysäköintitontti 49018/15

Aikaisemmin vahvistuneessa asemakaavan muutoksessa 11694 (tullut 
voimaan 14.3.2008) on muodostettu pysäköintitontti 49018/15, jonka 
alue on Laajasalon Ostostori Oy:n, Laajasalon Liikekeskus Oy ja 
kaupungin omistuksessa.

Asemakaavassa autopaikkatontille on osoitettu Laajasalon Ostostorin 
Oy:n omistaman tontin lisäksi yksityisomistuksessa olevien 
asuntotonttien 49018/11 ja 49018/14 autopaikkoja sekä kaupungin 
omistuksessa olevan asuntotontin 49027/11 autopaikkoja.

Pysäköintitontin rekisteröintiedellytysten aikaansaamiseksi 
neuvotteluissa on sovittu, että yhtiöt luovuttavat pysäköintitontista 
omistamansa osat kaupungille.

Korttelin tonttien arvot nousevat 

Kaavamuutoksesta seuraa nykyisen ostoskeskuksen tonttien omistajille 
merkittävää hyötyä, ja maapoliittiset neuvottelut on käyty tonttien 
omistajien kanssa kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän päätöksen 
mukaisesti. Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä olevat 
sopimusehdotukset.

Sopimukset

Rahasuoritukset ja luovutettavat maa-alueet

Laajasalon Liikekeskus Oy:n kanssa esitetään solmittavaksi 
kaavamuutoksen johdosta sopimus, jossa yhtiö suorittaisi kaupungille 
osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin korvausta 
yhteensä 1 474 902 euroa, mistä rahasuorituksena 1 395 000 euroa ja 
luovuttamalla maa-alueita katuun ja pysäköintitonttiin 79 902 euron 
arvosta.

Laajasalon Ostostori Oy:n kanssa esitetään solmittavaksi kaava-
muutoksen johdosta sopimus, jossa yhtiö suorittaisi kaupungille 
osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin korvausta 
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yhteensä 224 518 euroa, mistä rahasuorituksena 210 000 euroa ja 
luovuttamalla maa-aluetta pysäköintitonttiin 14 518 euron arvosta.

Rahakorvauksia korotettaisiin niiden nykyarvon säilyttämiseksi 
sopimusten allekirjoittamishetkestä maksupäivään saakka kolmella 
prosentilla vuodessa. 

Maksuaikataulu

Korvaukset tulisi maksaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
kaavamuutoksen mukaiselle rakentamiselle on saatu lainvoimainen 
rakennuslupa taikka viimeistään kymmenen (10) vuoden kuluessa 
kaavamuutoksen lainvoimaisuudesta. Kiinteistövirasto voi pätevästä 
syystä myöntää lykkäystä määräaikaan. 

Mikäli rakennuslupia haetaan rakentamisvaiheittain ja lainvoimainen 
rakennuslupa koskee vain osaa tonttien alueelle osoitetusta 
rakennusoikeudesta, määräytyy maksu rakennuslupakohtaisesti 
lainvoimaiseksi tulleen rakennusluvan sisältämän rakennusoikeuden 
(k-m²) ja koko tonttien alueelle osoitetun rakennusoikeuden (k-m²) 
mukaisessa suhteessa.

Velvoite vuokra-asuntojen rakentamiseen

Laajasalon Liikekeskus Oy sitoutuisi toteuttamaan tai luovuttamaan 
toteutettavaksi kaavamuutoksen mukaisen tontin 49018/16 länsilaidalle 
osoitetun rakennusoikeudeltaan 5 100 k-m²:n suuruisen 
asuinkerrostalon valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona.

Esittelijän kannanotto

Esittelijä katsoo, että sopimukset ovat kaupunginhallituksen päätöksen 
ja noudatetun käytännön mukaisia, ja puoltaa niiden hyväksymistä. 
Sopimus Laajasalon Liikekeskus Oy:n kanssa tukee myös asumisen ja 
siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman täytäntöönpanoa.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus, Laajasalon Liikekeskus Oy
2 Sopimus, Laajasalon Ostostori Oy
3 Asemakaavakartta nro 10074
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4 Kaavamuutoskartta nro 11743

Otteet

Ote Otteen liitteet
Laajasalon Liikekeskus Oy Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus
Liite 1

Laajasalon Ostostori Oy Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus
Liite 2

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.11.2012 § 1274

Pöydälle 12.11.2012

HEL 2012-011117 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

05.11.2012 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 23.08.2012 § 451

HEL 2012-011117 T 10 01 00

Kiinteistökartta J3 T4, Yliskyläntie 3

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutettaisiin tekemään 49. kaupunginosan (Laajasalo) korttelin nro 
49018 tonttien nrot 9 ja 10 sekä 6 määräalan omistajan Laajasalon 
Liikekeskus Oy:n kanssa liitteen nro 5 mukainen sopimus ja tontin nro 
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12 omistajan Laajasalon Ostostori Oy:n kanssa liitteen nro 6 mukainen 
sopimus sekä niihin mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

Lautakunta toteaa, että Laajasalon keskuksen asemakaavan 
muutosehdotus nro 11743 mahdollistaa sen, että voimassa olevan 
asemakaavan mukaiset nykyisen ostoskeskuksen liike- ja 
toimistorakennusten (K) ja autopaikkojen korttelialueet (LPA) 
muutetaan asuinrakennusten korttelialueeksi (AK). 

Kaavamuutoksesta seuraa tonttien omistajina oleville kahdelle 
ostoskeskusyhtiölle merkittävää hyötyä, ja maapoliittiset neuvottelut on 
käyty tonttien omistajien kanssa kaupunginhallituksen 9.2.2004 
tekemän päätöksen mukaisesti. 

Laajasalon Liikekeskus Oy:n kanssa esitetään solmittavaksi 
kaavamuutoksen johdosta sopimus, jossa yhtiö suorittaa kaupungille 
osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin korvausta 
1 474 902 euroa. Rahasuorituksena 1 395 000 euroa ja luovuttamalla 
maa-alueita katuun ja pysäköintitonttiin 79 902 euron arvosta.

Laajasalon Ostostori Oy:n kanssa esitetään solmittavaksi 
kaavamuutoksen johdosta sopimus, jossa yhtiö suorittaa kaupungille 
osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin korvausta 
224 518 euroa. Rahasuorituksena 210 000 euroa ja luovuttamalla 
pysäköintitonttiin maa-aluetta 14 518 euron arvosta.

(MA149-2, MA149-3)

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi
Merja Mäkipää, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 36453

merja.makipaa(a)hel.fi
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§ 1336
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikoilla 46 ja 47 tekemiä päätöksiä:

kaupunkisuunnittelulautakunta 20.11.2012
kiinteistölautakunta 15.11.2012
rakennuslautakunta 20.11. ja 23.11.2012

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi
Pirkko Vainio, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

pirkko.vainio(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien 
viranomaisten viikoilla 46 ja 47 tekemiä päätöksiä:

kaupunkisuunnittelulautakunta 20.11.2012
kiinteistölautakunta 15.11.2012
rakennuslautakunta 20.11. ja 23.11.2012

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi
Pirkko Vainio, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

pirkko.vainio(a)hel.fi
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§ 1337
Arviointitoiminnan johtajan viran perustaminen sosiaali- ja 
terveysvirastoon

HEL 2012-014666 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa sosiaali- ja terveysvirastoon 1.1.2013 
lukien arviointitoiminnan johtajan viran, tehtäväkohtainen palkka 5250 
euroa kuukaudessa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveysjaoston esitys 14.11.2012

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee perustaa sosiaali- ja terveysvirastoon 
1.1.2013 lukien arviointitoiminnan johtajan viran, tehtäväkohtainen 
palkka 5250 euroa kuukaudessa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätöstä 15.10.2012 sosiaali- ja terveysvirastoon 
sijoitettavien uusien virkojen perustamisesta tulisi täydentää 
perustamalla vielä arviointitoiminnan johtajan virka.

Arviointitoiminnan johtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää 
toimistopäällikkönä selvitys-, arviointi- ja sijoitustoimintaa.  Toimisto 
vastaa hoitokoordinaattoritoiminnasta, jonka avulla tehostetaan 
potilaiden kotiutumista erikoissairaanhoidosta  ja 
päivystyspoliklinikoilta, selvitys-, arviointi- ja sijoitustoiminnasta, jolla 
turvataan toimintakyvyltään alentuneille asiakkaille 
ympärivuorokautinen hoitopaikka. Lisäksi arviointitoiminnan johtaja 
vastaa osaston ostopalvelujen koordinoinnista ja kilpailutuksesta 
yhteistyössä hankintapalvelujen kanssa sekä palvelusetelipalvelujen 
kehittämisestä. 

Arviointitoiminnan johtajan tehtävä edellyttää virkasuhdetta. Virka 
sijoittuu sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut  osastolle. 
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Sosiaali- ja terveysjaoston esitys 14.11.2012 on esityslistan liitteenä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveysjaoston esitys 14.11.2012

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto
Henkilöstökeskus
Sosiaalivirasto
Terveyskeskus
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§ 1338
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
47 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Sosiaalilautakunta 20.11.2012 

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 47 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Sosiaalilautakunta 20.11.2012 

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi
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§ 1339
Tietokeskuksen johtajan sijaisen määrääminen

HEL 2012-015377 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä ensisijaisesti tietokeskuksen 
tutkimuspäällikön ja toissijaisesti tilasto- ja tietopalvelupäällikön 
hoitamaan tietokeskuksen johtajan tehtäviä tämän ollessa estyneenä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee määrätä ensisijaisesti tietokeskuksen 
tutkimuspäällikön ja toissijaisesti tilasto- ja tietopalvelupäällikön 
hoitamaan tietokeskuksen johtajan tehtäviä tämän ollessa estyneenä.

Esittelijä

Tietokeskuksen johtajan ensimmäisenä sijaisena on toiminut nyt 
eläkkeelle siirtynyt tilasto- ja tietohuoltopäällikkö, ja toisena sijaisena 
tutkimuspäällikkö. Uusi sijaisjärjestys tulee nyt vahvistaa.

Tietokeskuksen johtosäännön mukaan viraston päällikön tehtäviä 
hoitaa kaupunginhallituksen määräämä osastopäällikkö. 
Ensimmäiseksi sijaiseksi esitetään tutkimuspäällikköä, ja toiseksi 
sijaiseksi tilasto- ja tietopalvelupäällikköä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Tiedoksi: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöksessä mainitut
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§ 1340
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
38 ja 47 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

eläintarhan johtokunta 22.11.2012
henkilöstökassatoimikunta 20.9.2012
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta  
nuorisolautakunta  
opetuslautakunta  
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto  
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto  
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta  
suomenkielisen työväenopiston johtokunta  
taidemuseon johtokunta  
Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta  
eläintarhan johtaja  
henkilöstökeskus  
- henkilöstöjohtaja  
- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)  
- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)  
- osastopäällikkö (maahanmuutto)  
museojohtaja  
kaupunginorkesterin intendentti  
ruotsinkielisen työväenopiston rehtori  
suomenkielinen työväenopisto:  
- johtava rehtori  
- apulaisrehtori  
- aluerehtori  
taidemuseon johtaja  
tietokeskus:  
- johtaja  
- tutkimuspäällikkö  
- tietohuoltopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
työterveysjohtaja  
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Henkilöstön kehittämispalvelut  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikoilla 38 ja 47 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

eläintarhan johtokunta 22.11.2012
henkilöstökassatoimikunta 20.9.2012
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta  
nuorisolautakunta  
opetuslautakunta  
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto  
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto  
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta  
suomenkielisen työväenopiston johtokunta  
taidemuseon johtokunta  
Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta  
eläintarhan johtaja  
henkilöstökeskus  
- henkilöstöjohtaja  
- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)  
- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)  
- osastopäällikkö (maahanmuutto)  
museojohtaja  
kaupunginorkesterin intendentti  
ruotsinkielisen työväenopiston rehtori  
suomenkielinen työväenopisto:  
- johtava rehtori  
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- apulaisrehtori  
- aluerehtori  
taidemuseon johtaja  
tietokeskus:  
- johtaja  
- tutkimuspäällikkö  
- tietohuoltopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
työterveysjohtaja  
Henkilöstön kehittämispalvelut  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus

Risto Rautava
puheenjohtaja

Anna Villeneuve
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Laura Rissanen Tarja Kantola

Outi Ojala Elina Moisio

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 04.12.2012 ja asianosaista 
koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan 
nähtävänäpitämisestä.

Anna Villeneuve
ts. hallintosihteeri
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1311, 1313 - 1325, 1327, 1328, 1329/3 ja 4, 1330 - 1338 ja 
1340 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1312 §

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 1326, 1329/1 ja 1339 §:t

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 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä.
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Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin 
kaupunginhallitus.

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, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää 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
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Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 1329/2 §

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tarkoitettuun 
päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai 
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen). 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. 

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:   
  

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö
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Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta 
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä 

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 

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

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 90 euron 
oikeudenkäyntimaksun.

Pöytäkirja

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

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)
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 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 


