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Kokousaika 12.08.2013 16:00 - 18:12

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rauhamäki, Tatu puheenjohtaja
Pajamäki, Osku 1. varapuheenjohtaja

poissa: 785 §
Kari, Emma 2. varapuheenjohtaja
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi poistui 17:15, saapui 17:17
Karhuvaara, Arja poistui 18:00, poissa: 797 - 803 §:t
Kousa, Tuuli poistui 17:00, saapui 17:03
Männistö, Lasse
Oskala, Hannu poissa: 789 §
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa
Rantala, Marcus
Rissanen, Laura
Tenkula, Tarja
Bergholm, Jorma varajäsen

poistui 17:56, poissa: 795 - 803 §:t

Muut

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
poistui 16:47, saapui 16:51

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. 
varapuheenjohtaja
poistui 17:11, poissa: 787 - 803 §:t

Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. 
varapuheenjohtaja

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
poistui 17:43, saapui 17:50, poissa: 
799 §

Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Penttilä, Hannu apulaiskaupunginjohtaja
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja

poistui 16:41, saapui 16:43
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio rahoitusjohtaja
Summanen, Juha osastopäällikkö
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vs. hallintojohtaja
Tulensalo, Hannu henkilöstöjohtaja

poistui 17:02, saapui 17:08
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
Waronen, Eero viestintäpäällikkö
Peltonen, Antti vs. päätösvalmisteluyksikön 

päällikkö
poistui 17:16, läsnä: 780 - 787 §:t

Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
poistui 16:58, saapui 17:00

Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Sippola-Alho, Tanja kaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna ts. hallintosihteeri
Saarinen, Raimo K. kaupungininsinööri

asiantuntija
saapui 17:37, poistui 18:01
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§ Asia

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

781 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

782 Kj/1 V 28.8.2013, Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 
muuttaminen

783 Kj/2 V 28.8.2013, Eron myöntäminen Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen 
toimitusjohtaja Tuula Jäppiselle

784 Kaj/1 V 28.8.2013, Kaarelan tonttien 33316/4 ja 5 sekä katu- ja 
lähivirkistysalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12166, 
Kuninkaantammen etelärinne)

785 Kaj/2 V 28.8.2013, Hakaniemen Toriparkin toteuttaminen ja torialueen 
kunnostus

786 Stj/1 V 28.8.2013, Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön muuttaminen

787 Stj/2 V 28.8.2013, Varhaiskasvatustoimen johtosäännön muuttaminen

788 Pj/1 Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien sivutoimet

789 Kj/3 Innovaatiorahastosta rahoitettavat hankkeet vuonna 2013

790 Kj/4 Lähiörahastosta vuonna 2013 rahoitettavat hankkeet

791 Kj/5 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi asuntotuotantorahaston 
käyttämisestä ryhmärakentamishankkeiden edistämiseen

792 Kj/6 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Töölönlahden alueen 
esirakentamiseen

793 Kj/7 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Kamppi-Töölönlahti -
alueen katujen ja puistojen rakentamiseen

794 Kj/8 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

795 Kj/9 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

796 Ryj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

797 Kaj/1 Kiinteistö Oy Viikin Infokeskuksen osakkeiden myynti ja tilojen 
vuokraaminen

798 Kaj/2 Vasikkaluodon varaaminen Widablickin kannatusyhdistys ry:lle 
partiokäyttöön kehittämiseksi
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799 Kaj/3 Tonttien varaaminen Arcada-säätiön toimintaa palvelevan urheilu- ja 
voimisteluhallin ym. suunnittelemiseksi ja Diakonia-
ammattikorkeakoulu Oy:n toimintaa palvelevan toimitilarakennuksen 
suunnittelemiseksi (Hermanni, suunnitellut tontit 21677/5 ja 6)

800 Kaj/4 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi pysäköintipaikkojen 
tehokkaasta käytöstä mm. vuorottaispysäköinnin avulla

801 Kaj/5 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi maanpäällisen 
pysäköintitilan vapauttamisesta torikäytölle ym. Töölössä

802 Kaj/6 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

803 Sj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 780
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet 
Puhakan ja Halla-ahon sekä varatarkastajiksi jäsenet Kousan ja 
Hakolan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättänee valita pöytäkirjantarkastajiksi 
jäsenet Puhakan ja Halla-ahon sekä varatarkastajiksi jäsenet Kousan 
ja Hakolan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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§ 781
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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§ 782
V 28.8.2013, Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 
muuttaminen

Pöydälle 12.08.2013

HEL 2013-009291 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 26.8.2013 saakka.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kvston työjärjestys 24a §

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa Helsingin kaupunginvaltuuston 
työjärjestyksen 24a §:n kuulumaan seuraavasti:

24a § Kyselytunti

Valtuuston päättämien varsinaisten kokousten yhteydessä järjestetään 
noin tunnin kestävä kyselytunti, jonka aikana valtuutetuilla on tilaisuus 
suullisesti esittää kaupunginjohtajalle ja apulaiskaupunginjohtajille 
yhteen asiaan kohdistuvia kysymyksiä näiden toimialaan kuuluvissa 
kaupungin toimintaa koskevissa asioissa. 

Valtuutetun, joka haluaa esittää kysymyksen, on toimitettava se 
kirjallisena ennen kokouksen alkua puheenjohtajalle.

Puheenjohtaja, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa 
neuvoteltuaan, ratkaisee huomioon ottaen kysymyksen ajankohtaisuus 
ja merkittävyys, mitkä kysymykset esitetään kyselytunnilla ja missä 
järjestyksessä esitettävät kysymykset esitetään.

Kun kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja on vastannut 
kysymykseen, kysymyksen esittäjällä on oikeus saada ensimmäinen 
puheenvuoro. Vastauksen enimmäiskesto on kolme ja puheenvuoron 
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kaksi minuuttia. Valtuutettujen puheenvuorot pidetään paikalta. 
Puheenjohtaja voi harkintansa mukaan rajoittaa keskustelua. Valtuusto 
ei tee päätöstä keskustelussa käsitellyistä asioista. 

Kyselytunnilla käytettyjä puheenvuoroja ei kirjata kokouksen 
keskustelupöytäkirjaan.

Esittelijä

Ehdotetut muutokset liittyvät kaupunginvaltuuston kyselytunnin 
kehittämiseen.

Nykyisin valtuutetut toimittavat kyselytunnille tarkoitetut kysymykset 
kokousta edeltävän viikon maanantaina kirjaamoon. Tämän jälkeen 
kysymykset kirjataan ja toimitetaan puheenjohtajistolle. 
Puheenjohtajisto ratkaisee, mitkä kysymykset käsitellään kyselytunnilla 
suullisesti ja mihin annetaan kirjallinen vastaus. 

Kysymykset lähetetään asianomaiselle toimialalle vastauksen 
laatimista varten. Suullisesti käsiteltävien kysymysten osalta 
kysymyksen laatija esittää kyselytunnilla kysymyksen, johon 
kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja valmistellun vastauksen 
perusteella vastaa. Tämän jälkeen käydään keskustelu. Kirjallisesti 
vastattavaksi tarkoitettujen kysymysten osalta valmisteltu vastaus 
toimitetaan kirjallisesti. Nykyinen työjärjestyksen 24a § on liitteenä 1.

Ehdotetulla muutoksella olisi tarkoitus tehdä kyselytunnista 
dynaamisempi ja erityisen ajankohtaisiin asioihin keskittyvä. Keskustelu 
muuttuisi nopeatempoisemmaksi ja avoimemmaksi. 
Kaupunginjohtajalla tai apulaiskaupunginjohtajilla ei olisi tilaisuutta 
saada kysymyksiä etukäteen, joten kysymykset eivät voisi olla kovin 
yksityiskohtaisia. Valmistelemattomuus heijastuisi myös vastauksiin, 
jotka todennäköisesti muuttuisivat myös yleisimmiksi.  

Kysymykset toimitettaisiin puheenjohtajalle vasta ennen kokouksen 
alkua. Puheenjohtajiston vastuu käsiteltävien kysymysten valinnassa 
korostuisi. Esitettävien kysymysten määrää ei tarvitsisi kuitenkaan 
ennalta määrätä, vaan keskustelun kulusta riippuen kyselytunnin 
aikana voitaisiin käsitellä puheenjohtajiston määrittämässä 
järjestyksessä vaikka kaikki kysymykset.

Kirjallisesti kysymyksiin, edes niihin, joita ei ehdittäisi käsitellä 
kyselytunnin aikana, ei vastattaisi enää lainkaan. Ainoastaan jos 
suullisesti esitettyyn kysymykseen kaupunginjohtaja tai asianomainen 
apulaiskaupunginjohtaja ei osaisi kysymyksen sisällöstä johtuvista 
syistä vastata, toimitettaisiin kirjallinen vastaus valtuutettujen tietoon 
luottamushenkilöportaaliin. Valtuutetuilla on edelleen mahdollisuus 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2013 5 (142)
Kaupunginhallitus

Kj/1
12.08.2013

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

tehdä aloitteita sekä kääntyä kirjallisin kysymyksin kaupunginjohtajan ja 
apulaiskaupunginjohtajien puoleen kokouksen ulkopuolella.

Yleisö ei pystyisi enää esityslistoilta tai pöytäkirjoista seuraamaan 
kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Esityslistalle kysymyksiä ei 
voitaisi laittaa, koska ne eivät olisi tiedossa ennen kokousta. 
Pöytäkirjan liitteeksi kysymyksiä ei myöskään laitettaisi, mutta Helsinki-
kanavalta keskustelua voisi kuitenkin aina seurata niin suorana 
lähetyksenä kuin tallenteena.

Ehdotukseen sisältyy uusi momentti, jonka mukaan kyselytunnista ei 
pidettäisi keskustelupöytäkirjaa. Keskustelupöytäkirja on virallinen 
kokouksen kulkua ja siellä käytettyjä puheenvuoroja kuvaava pöytä-
kirja. Pöytäkirjaan kirjatut puheenvuorot ovat virallisia kannanottoja 
asioihin, ja pöytäkirjoja on käytetty tarvittaessa todisteena 
hallintotuomioistuimissa. Koska tarkoituksena on pitää keskustelu 
avoimena, ei käytyä keskustelua kirjattaisi pöytäkirjaan.

Kysymysten pituuden rajoitus 25 konekirjoitusrivistä poistettaisiin. 
Käytävän keskustelun muotoon ei ehdoteta muutoksia lukuun ottamatta 
muutosta, jonka mukaan muun keskustelun lisäksi myös itse kysymys 
esitettäisiin valtuutetun paikalta.

Esitys on valmisteltu yhdessä sääntötoimikunnan kanssa, joten erillistä 
sääntötoimikunnan lausuntoa ei ole.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kvston työjärjestys 24a §

Tiedoksi; muutoksenhaku: kunnallisvalitus

Hallintokeskus
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§ 783
V 28.8.2013, Eron myöntäminen Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen 
toimitusjohtaja Tuula Jäppiselle

HEL 2013-009855 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää toimitusjohtaja Tuula 
Jäppiselle eron Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen toimitusjohtajan 
virasta 1.1.2014 alkaen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Liitteet

1 Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen toimitusjohtajan eroilmoitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää toimitusjohtaja Tuula 
Jäppiselle eron Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen toimitusjohtajan 
virasta 1.1.2014 alkaen.

Esittelijä

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen toimitusjohtaja Tuula Jäppinen on 
ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.1.2014.

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtosäännön 9 §:n mukaan 
liikelaitoksen toimitusjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi 
korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. 
Kaupungin kielitaitosäännön perusteella viraston ja laitoksen päälliköltä 
vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää 
suullista ja kirjallista taitoa.

Viran haettavaksi julistamisesta päättää se viranomainen, joka ottaa 
viranhaltijan avoinna olevaan virkaan. Kaupunginhallitus päättää 
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kuitenkin sellaisen viran haettavaksi julistamisesta, johon 
kaupunginvaltuusto ottaa viranhaltijan. Virasta maksettava 
kokonaispalkka määräytyy Helsingin kaupungin johdon 
palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 22 mukaisesti. 
Vaativuusluokassa 22 maksettava kokonaispalkka on 
6492,43–9377,95 euroa kuukaudessa. Lisätietoja johdon 
palkkausjärjestelmästä saa osoitteesta 
www.helsinkirekry.fi/vaativuusluokitus.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto 
hyväksyy päätösehdotuksen, kehottaa Taloushallintopalvelu-
liikelaitosta julistamaan toimitusjohtajan viran haettavaksi 
Taloushallintopalvelun johtosäännön ja kaupungin kielitaitosäännön 
mukaisin kelpoisuusvaatimuksin.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Liitteet

1 Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen toimitusjohtajan eroilmoitus

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Kunnallisvalitus, valtuusto

Taloushallintopalvelu
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§ 784
V 28.8.2013, Kaarelan tonttien 33316/4 ja 5 sekä katu- ja 
lähivirkistysalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12166, 
Kuninkaantammen etelärinne)

Pöydälle 12.08.2013

HEL 2011-001205 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12166 kartta, päivätty 24.6.2013
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12166 selostus, päivätty 

27.11.2012, muutettu 24.6.2013
3 Havainnekuva, 24.6.2013
4 Vuorovaikutusraportti 27.11.2012, täydennetty 24.6.2013 sekä 

keskustelutilaisuuksien 1.2.2011 ja 4.10.2012 muistiot
5 Osa päätöshistoriaa
6 Muutokset kaupunkisuunnittelulautakunnan esitykseen (AK nro 12166)

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 4
Liite 5

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 33. kaupunginosan (Kaarela, 
Hakuninmaa, Kuninkaantammi) korttelin nro 33316 tonttien nro 4 ja 5 
sekä katu- ja lähivirkistysalueiden asemakaavan muutoksen (nro 
12166, Kuninkaantammen etelärinne) 27.11.2012 päivätyn ja 
24.6.2013 muutetun piirustuksen nro 12166 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asemakaavan 
muutoksella muodostuvat uudet korttelit nro 33398-33403.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa asuinkortteleiden, puiston sekä 
joukkoliikennekadun rakentamisen Kuninkaantammen uuden 
asuntoalueen eteläosaan.

Alueen pääkatuja, Kuninkaantammenkiertoa ja 
Kuninkaantammenrinnettä reunustamaan suunnitellaan kerrostaloja ja 
loivaan etelärinteeseen pientaloja. Kerrosluku vaihtelee pääosin 
kahdesta neljään. Tavoitteena on rakennusten toteuttaminen 
puurakenteisina. Kokonaiskerrosala on 30 280 k-m². Teollisuustonttien 
kerrosala 2 198 k-m² muutetaan asumiseen ja lisäksi uutta 
asuinrakentamista tulee noin 28 080 km². Pientalorakentamiseen on 
osoitettu 7 380 k-m². Uusia asukkaita tulee noin 700−750.

Helene Schjerfbeckin puisto rakennetaan Hakuninmaanpuiston 
nykyisestä luonnonmukaisesta virkistysmetsästä Kuninkaantammen ja 
Hakuninmaan asukkaiden lähipuistoksi. Puiston läpi kulkee merkittävä 
seudullinen itä-länsisuuntainen viheryhteys sekä useampia poikittaisia 
yhteyksiä Hakuninmaalta Kuninkaantammeen. Puistoa on suunniteltu 
ekologisuuden ja luonnonmukaisuuden periaatteilla. 

Nykyisessä asemakaavassa oleva, mutta rakentamaton, Suvuntien 
joukkoliikenteen katualue poistetaan ja joukkoliikenteelle osoitetaan 
uusi katuyhteys Perhekunnantieltä Kuninkaantammen asuntoalueelle.

Esittelijä

Asemakaavan muutoksen kuvaus

Kaupunki omistaa pääosan kaava-alueesta, osan työpaikkatonteista 
omistaa Senaatti-kiinteistöt.

Kaava-alueen eteläreunassa on voimassa Helsingin Yleiskaava 2002, 
jonka mukaan alue on pientalovaltaista aluetta ja virkistysaluetta. 
Alueella voimassa olevien asemakaavojen mukaan alue on 
lähivirkistysaluetta, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta 
sekä joukkoliikenteen katualuetta.
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Kuninkaantammessa painotetaan jalankulkijan ja pyöräilijän 
näkökulmaa sekä edellytetään ekologisia ratkaisuja tonttien, 
katualueiden ja viheralueiden rakentamisessa. Tavoitteita ovat mm. 
ekotehokas rakentaminen ja hulevesien luonnonmukainen hallinta 
kaupungin hulevesistrategian mukaisesti. Kaavamuutoksen 
liikenteelliset tavoitteet ovat alueen kytkeminen osaksi tehokasta 
joukkoliikennejärjestelmää, joukkoliikenneyhteyksien parantaminen, 
maanalainen pysäköintijärjestely kerrostalovaltaisissa kortteleissa sekä 
hyvien jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien syntyminen.

Kaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille noin 9,05 milj. euron 
kustannukset, joista yli puolet koostuu Helene Schjerfbeckin puiston 
rakentamiskustannuksista. Alueen esirakentamisen aiheuttamat 
kustannukset ovat lähtökohtaisesti hyvin vähäisiä.

Suunnittelun vaiheet kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
21.12.2012–28.1.2013.

Asemakaavan muutosehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa 
kiinteistölautakunta, yleisten töiden lautakunta, sosiaali- ja 
terveysvirasto, pelastuslaitos, Helsingin Energia -liikelaitos ja Helen 
Sähköverkko Oy, kaupunginmuseo, Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä (HSL) ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymä (HSY). Liikuntavirasto, opetusvirasto ja ympäristökeskus 
ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole huomautettavaa. Uudenmaan elinkeino-
, liikenne ja ympäristökeskus on ilmoittanut, ettei sen ole tarpeen antaa 
asiassa lausuntoa.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia.

Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota mm. kaavan edellytyksiin edistää 
terveellisen, kestävän ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon syntymistä. 
Lisäksi edellytettiin uuden asuinalueen suunnittelussa noudatettavan 
kaupunginhallituksen hyväksymiä esteettömyyslinjauksia ja korostettiin 
joukkoliikennekadun sekä Hämeenlinnanväylän liittymän erittäin 
tärkeää roolia kaavamuutoksen liikenteellisten tavoitteiden 
saavuttamisessa.

Puurakentamismääräystä esitettiin muutettavaksi. Energiansäästön 
lisäkiristyksestä kaavamääräyksin esitettiin luovuttavaksi. Aputiloja 
koskevaa määräystä esitettiin muutettavaksi ullakkokerroksen osalta. 
Lisäksi esitettiin muutoksia katu- ja jalankulkualueille katujärjestelyjen 
ja vesihuollon verkoston rakentamisen ja ylläpidon mahdollistamiseksi.
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Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä 
olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen on lausuntojen johdosta tehty 
seuraavat muutokset:

– Puurakentamista koskevaan kaavamääräykseen on lisätty: 
"Rakennusten kantava runko ja välipohjat asuinkerrosten välillä tulee 
rakentaa pääosin puusta. Kellarin ja kellarin maanpäällisen osan tulee 
olla kivirakenteinen."

– Tontinrajoja, rakennusalojen rajauksia sekä massoitteluja on 
tarkistettu ja väljennetty.

– Kaavamääräys, joka sallii asukkaiden autopaikkojen sijoittamisen 
tonttirajoista riippumatta, on muutettu koskemaan A-korttelialueiden 
lisäksi myös AP- ja AO-korttelialueita.

– A-korttelialueelle osoitetusta kaavamääräyksestä "saa asumista 
palvelevia asunnon ulkopuolisia varastoja, saunoja, talopesuloita, 
kuivaus- ja jätehuoneita, harraste- ja kokoontumistiloja sekä teknisiä 
tiloja rakentaa rakennuksen kaikkiin kerroksiin, ullakkokerrokseen ja 
piharakennuksiin" on poistettu sana "ullakkokerrokseen".

– Maaperän pilaantuneisuuden tutkimustarpeen selvittämistä koskevaa 
määräystä on tarkennettu koskemaan korttelia 33398.

– Muotokuvanpolun ja Asetelmankujan jalankululle ja pyöräilylle varatut 
katualueet sekä tilavaraus korttelissa 33403 on asemakaavassa 
levennetty 6 metriin vesihuollon rakentamisen ja ylläpidon 
mahdollistamiseksi.

– Kaavaselostusta on täydennetty ekologista kestävyyttä koskevan 
tekstinosan osalta.

– Kaavaselostukseen on lisätty esteettömyyttä käsittelevä kappale.

– Kaavaselostuksen arviota kaavan toteuttamisesta aiheutuvista 
kustannuksista on tarkistettu katurakentamisen osalta.

Lisäksi asemakaavan muutosehdotusta on jatkosuunnittelun johdosta 
tarkistettu seuraavasti:

– Kokonaiskerrosala on jatkosuunnittelun johdosta muuttunut 31 100 k-
m²:stä 30 280 k-m²:iin (vähennys 2,6 %).

– Korttelialueiden, tonttien sekä katualueiden rajauksia on tarkistettu ja 
väljennetty.
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– Kaavamerkintä "Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla 
tontille ajo on sallittu" on poistettu.

– Viherkattoa koskeva merkintä on poistettu ja lisätty kaikkia kortteleita 
koskeva määräys: "Tulee kaikkiin yksikerroksisiin rakennuksiin sekä 
auto- ja polkupyöräkatoksiin rakentaa viherkatto."

– Siirtolohkareen paikka on osoitettu kadun sijaan korttelialueelle.

– Kaavamerkinnän "Rakennusala, jolle tulee sijoittaa myymälä- ja 
liiketiloja maantasokerrokseen" sana "ja" on muutettu sanaksi "tai".

– On lisätty kaikkia kortteleita koskeva määräys: "Tulee vierekkäiset 
piha-alueet suunnitella ja rakentaa yhtenäisesti tonttijaosta 
riippumatta."

– Kaavamääräys, joka koskee asuntopihojen ja terassien rajaamista 
katua tai puistoa vasten kaikilla korttelialueilla, on muutettu koskemaan 
AP- ja AO-korttelialueiden asuntopihoja niiden rajautuessa puistoon.

– Jätehuoneiden sijoittamista koskeva määräys on muutettu 
koskemaan kaikkia korttelialueita.

– A-korttelialueen lamellikerrostalojen jäsentämistä koskevaa 
kaavamääräystä on tarkennettu koskemaan katujulkisivuja.

– AP-korttelialueita koskeva, autokatosten ja pysäköimispaikkojen 
katua vasten rajaamista koskeva määräys, on muutettu koskemaan 
myös AO-korttelialueita.

– AP-korttelialueita koskeva määräys "Tulee asunnon ulkopuolisia 
varasto- tms. tiloja rakentaa vähintään 5 m2/asunto. Tilat tulee sijaita 
talousrakennusten rakennusalalla." on muutettu muotoon "Saa 
asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakentaa asuntojen 
pääsisäänkäyntien yhteyteen enintään 5 m2/asunto kylmää 
varastotilaa. Tilat saa rakentaa rakennusalan ulkopuolelle."

– AP-korttelialueille on lisätty määräys, joka edellyttää asuntopihojen 
rajaamista keskenään pensasaidalla.

– Kaavakarttaan on lisätty nimet Tammilampi (Ekdammen) ja 
Hakuninmaanoja (Håkansåkersbäcken).

– Kaavaselostuksen liitteeksi on lisätty ote 2. vaihemaakuntakaavasta.

Lisäksi kaavakarttaan ja -selostukseen on tehty joitakin teknisluonteisia 
tarkistuksia, jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavan muutosehdotusta 
ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.
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Kaupunginhallituksen tekemät muutokset

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkisuunnittelulautakunnan esitystä 
on ehdotuksessa muutettu seuraavilta osin:

Asemakaavamääräyksiin sisältyvä vaatimus, jonka mukaan 
rakennusten kantava runko ja välipohjat asuinkerrosten välillä tulee 
rakentaa pääosin puusta, on poistettu, ja määräykseen, jonka mukaan 
rakennusten tulee olla puurakenteisia, on muutettu kuulumaan "…tulee 
olla pääosin puurakenteisia".

Puun käytön kehittäminen nimenomaan pientalorakentamisessa on 
kannatettavaa, sillä nykyisissä puutaloissa on usein yllättävän vähän 
puuta, vaikka materiaalin terveellisyys, kauneus ja kotimaisuusaste on 
hyvää ja yleisesti tunnettua. Asemakaavassa ei kuitenkaan pitäisi 
määritellä rakennusten kantavan rungon eikä välipohjien materiaalia, 
vaan tämä valinta tulisi jättää myöhäisemmässä vaiheessa 
ratkaistavaksi. Eri materiaalien luonteva käyttö niille parhaiten 
soveltuviin kohteisiin on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista, 
ekologista ja kaikin puolin järkevämpää kuin ehdoton pyrkimys jonkin 
tietyn materiaalin valintaan. Asialla ei myöskään ole kaupunkikuvallista 
merkitystä. 

Asemakaavamääräyksistä on myös poistettu määräys, jonka mukaan 
tontille toteutettavien perheasuntojen keskipinta-alan tulee olla 
vähintään 80 huoneistoneliötä. AM-ohjelman mukaisesti edellä 
tarkoitettua velvoitetta ei ole tarpeen asettaa. Kaupunki omistaa 
valtaosan asemakaavan alueesta. 

Muutokset asemakavan kaavamääräyksiin ilmenevät liitteesstä 6.

Kaupunginhallituksen ehdotukseen tekemät muutokset eivät ole 
olennaisia, joten kaavan muutosehdotusta ei ole tarpeen asettaa 
uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus on muilta osin kaupunkisuunnittelulautakunnan 
esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12166 kartta, päivätty 24.6.2013
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12166 selostus, päivätty 

27.11.2012, muutettu 24.6.2013
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3 Havainnekuva, 24.6.2013
4 Vuorovaikutusraportti 27.11.2012, täydennetty 24.6.2013 sekä 

keskustelutilaisuuksien 1.2.2011 ja 4.10.2012 muistiot
5 Osa päätöshistoriaa
6 Muutokset kaupunkisuunnittelulautakunnan esitykseen (AK nro 12166)

Oheismateriaali

1 Ilmakuva

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 4
Liite 5

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Sosiaali- ja terveysvirasto
Pelastuslaitos
Helsingin Energia -liikelaitos
Kaupunginmuseo

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 24.6.2013

HEL 2011-001205 T 10 03 03

Ksv 0585_4

33. kaupunginosan (Kaarela, Hakuninmaa ja Kuninkaantammi) osia 
korttelin 33316 tonteista 4 ja 5 sekä katu- ja lähivirkistysaluetta 
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koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta (muodostuvat uudet 
korttelit 33398−33403) annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 27.11.2012 asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa Kuninkaantammen eteläosan 
asuinkortteleiden, puiston sekä joukkoliikennekadun rakentamisen. 
Nykyiset teollisuuskorttelit ja osa puistoalueesta muutetaan 
asuinkäyttöön. Uusia asukkaita tulee noin 700−750. Kokonaiskerrosala 
on 30 280 k-m². Teollisuustonttien kerrosala 2 198 k-m² muutetaan 
asumiseen ja lisäksi uutta asuinrakentamista tulee noin 28 080 k-m². 
Pientalorakentamiseen on osoitettu 7 380 k-m². Tavoitteena on 
rakennusten toteuttaminen puurakenteisina.

Helene Schjerfbeckin puisto rakennetaan Hakuninmaanpuiston 
nykyisestä virkistysmetsästä Kuninkaantammen ja Hakuninmaan 
asukkaiden lähipuistoksi, jonka rakentamisen yhtenä lähtökohtana on 
alueen sade- ja sulamisvesien hallinta. Puisto on osa seudullista 
viheryhteyttä. Nykyisessä asemakaavassa oleva mutta rakentamaton 
Suvuntien joukkoliikenteen katualue poistetaan ja joukkoliikenteelle 
osoitetaan uusi katuyhteys Perhekunnantieltä Kuninkaantammen 
asuntoalueelle.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
21.12.2012–28.1.2013.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa kiinteistölautakunta, yleisten töiden lautakunta, sosiaali- ja 
terveysvirasto, pelastuslaitos, Helsingin Energia ja Helen Sähköverkko 
Oy, kaupunginmuseo, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) ja 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY).

Liikuntavirasto (21.1.2013), opetusvirasto (14.12.2012) ja 
ympäristökeskus (28.5.2013) ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole 
huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta. 

Asuntotuotantotoimisto ei ole antanut lausuntoa kaavaehdotuksesta. 

Vantaan kaupunki ilmoitti, ettei se anna asemakaavan 
muutosehdotuksesta lausuntoa.

Helsingin Energialla (8.2.2013), Helen Sähköverkko Oy:llä (8.2.2013), 
kaupunginmuseolla (8.1.2013) ei lausunnoissaan ole huomautettavaa.

Kiinteistölautakunta (21.3.2013) kiinnittää lausunnossaan huomiota 
kaavan edellytyksiin edistää terveellisen, kestävän ja kohtuuhintaisen 
asuntotuotannon syntymistä. Lausunnossa esitetään mm. väljempiä 
rakennusaloja ja näiden suurpiirteisempää massoittelua. 
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Puurakentamismääräystä esitetään muutettavaksi. Energiansäästön 
lisäkiristyksestä kaavamääräyksin esitetään luovuttavaksi, koska 
normeja on lainsäädännön kautta kiristetty jo kahdesti parin viime 
vuoden aikana.

Yleisten töiden lautakunta (12.2.2013) toteaa, että rakennusvirasto on 
tehnyt asemakaavan muutosehdotuksessa yhteistyötä 
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa ja asemakaavaan on tehty 
rakennusviraston esittämiä muutoksia. Lausunnon mukaan 
asuntokatujen leveys ei mahdollista jalkakäytäviä kadun molemmin 
puolin kuten liikennesuunnitelmaluonnoksessa on esitetty. Katuja 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että jalkakäytävät rakennetaan vain 
toiselle puolelle katua tai katualuetta levennetään tai tutkitaan 
pihakadun mahdollisuutta. Jatkosuunnittelussa tulee huolehtia 
riittävistä aluevarauksista lumen varastointia varten sekä tarkastella 
mahdolliset väliaikaiset lumenvastaanottopaikat. Koko 
Kuninkaantammen projektialueelle tulee laatia lumilogistinen selvitys.

Sosiaali- ja terveysvirasto (8.2.2013) edellyttää, että uuden 
asuinalueen suunnittelussa noudatetaan kaupunginhallituksen 
(29.10.2012) hyväksymiä esteettömyyslinjauksia. Mm. A-korttelialueilla 
yhteydet autopaikkoihin tulee olla esteettömiä. Rakennukset tulee 
suunnitella siten, että kaikkien rakennuksen käyttäjien tulee voida 
käyttää samaa kadunpuoleista sisäänkäyntiä riippumatta henkilön 
liikkumiskyvystä. Puiston suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeää 
ottaa huomioon liikkumisesteiset, toimimisesteiset ja näkövammaiset. 
Helene Schjerfbeckin puiston kevyenliikenteen keskeiset palveluihin 
johtavat väylät tulee olla talvella esteettömiä liikkumisväyliä.

Pelastuslaitos (23.1.2013) esittää A-korttelialueiden asunnon 
ulkopuolisten aputilojen sijoittumista koskevan kaavamääräyksen 
muuttamista siten, että siitä poistetaan sana "ullakkokerrokseen". 
Perusteluna on, että kaavassa edellytetään rakennusten olevan 
puurakenteisia ja rakennusmääräyskokoelma E1 ei salli käyttöullakoita 
puukerrostaloihin.  

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että rakennusalojen rajauksia ja 
massoitteluja on tarkistettu ja osittain väljennetty. Puurakentamista 
koskevaa määräystä on tarkistettu. Pyrkimys ekotehokkuutta edistäviin 
ratkaisuihin on Kuninkaantammessa johdonmukaisesti noudatettava 
suunnitteluperiaate. Määräys, jonka mukaan alueella on sovellettava 
matalaenergiarakentamisen periaatteita, on muotoiltu yhteistyössä eri 
hallintokuntien edustajien kanssa. Se kertoo tavoitteen, mutta ei anna 
tiukkaa numeerista arvoa.

Kaava-alueen katualueita on väljennetty ja järjestelyjä muutettu yleisten 
töiden lautakunnan lausunnon johdosta. 
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Asemakaavan muutosehdotus perustuu rinnerakentamiseen, johtuen 
sekä luonnollisesta maanpinnan korkeudesta että uuden pääkadun, 
Kuninkaantammenkierron luonnollista maanpintaa korkeammasta 
sijainnista. Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, että kaavaehdotuksen 
mukainen rakentaminen on mahdollista toteuttaa kaupunginhallituksen 
hyväksymien esteettömyyslinjausten mukaisesti. Puistosuunnitelma 
täyttää esteettömyyden perustason vaatimukset.

A-korttelialueiden asunnon ulkopuolisten aputilojen sijoittumista 
koskevasta kaavamääräyksestä on poistettu sana "ullakkokerrokseen". 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) korostaa lausunnossaan 
(15.2.2013) joukkoliikennekadun sekä Hämeenlinnanväylän liittymän 
erittäin tärkeää roolia kaavamuutoksen liikenteellisten tavoitteiden 
saavuttamisessa, eli alueen kytkemisessä osaksi tehokasta 
joukkoliikennejärjestelmää. Vantaan seutulinjoja ei saada kulkemaan 
Kuninkaantammen alueen kautta, eikä Helsingin sisäistä linjaa 
Hakuninmaalta voida jatkaa alueelle ennen kuin Hämeenlinnanväylälle 
vievä liittymä ja Hakuninmaan ja Kuninkaantammen välinen 
joukkoliikennekatu ovat valmiita.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että kaupunki on varautunut 
rakentamaan Hämeenlinnanväylän liittymän Kuninkaantammen 
rakentumisen alkuvaiheessa. Perhekunnantien joukkoliikennekadulla 
on tarkoitus aloittaa liikennöinti syksyllä 2015, samanaikaisesti Jokeri 2 
-joukkoliikennelinjan kanssa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) toteaa 
lausunnossaan (15.2.2013), että aluetta varten on rakennettava uutta 
yleistä vesijohtoa noin 850 metriä, jätevesiviemäriä noin 850 metriä ja 
hulevesiviemäriä noin 550 metriä. Lisäksi Helene Schjerfbeckin 
puistoon rakennetaan koko osayleiskaava-aluetta palvelevat huleveden 
viivytysjärjestelmät, jotka tulee toteuttaa vesilaitostoiminnan 
ulkopuolisella rahoituksella. Korttelin 33403 läpi menevälle yleiselle 
jalankululle varatulle alueen osalle on osoitettu sijoitettavaksi yleinen 
vesijohto ja jätevesiviemäri. Lisäksi kevyenliikenteen katualueille on 
merkitty rakennettavaksi uutta yleistä vesihuoltoa. Jotta yleisten 
vesihuoltolinjojen rakentaminen ja ylläpito onnistuu, tulee ko. alueiden 
leveyden olla vähintään 6 metriä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että lausunnossa esitetyt, 
Muotokuvanpolun ja Asetelmankujan jalankululle ja pyöräilylle varatut 
katualueet sekä tilavaraus korttelissa 33403 on asemakaavassa 
levennetty 6 metriin vesihuollon rakentamisen ja ylläpidon 
mahdollistamiseksi.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä 
olevassa vuorovaikutusraportissa.
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Asemakaavan muutosehdotukseen lausuntojen ja jatkosuunnittelun 
johdosta tehdyt muutokset ilmenevät tarkemmin kaavaselostuksesta ja 
kirjeen liitteestä.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, 
joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä. 

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole 
olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Lisätiedot
Ulla Jaakonaho, arkkitehti, puhelin: 310 37113

ulla.jaakonaho(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 21.03.2013 § 141

HEL 2011-001205 T 10 03 03

Kiinteistökartta F7 T1 ja G7P2

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
Kuninkaantammen etelärinteen asemakaavan muutosehdotuksesta nro 
12166 seuraavan lausunnon: 

Lausunto

Kaava-alueen maanomistus ja -hallinta

Kaava-alueen pinta-ala on 14,2 hehtaaria ja se on lähes kokonaan 
Helsingin kaupungin omistuksessa. Alueen toteutusta voidaan siten 
hyvinkin pitkälle ohjata tonttien luovutusehdoilla ja rakennuttajien 
valinnalla. Kaava-alueeseen ei vielä kohdistu tontinvarauksia. Suomen 
valtio omistaa kaava-alueen luoteisosassa pienehkön alueen, jolla 
sijaitsee Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran käytössä oleva rakennus 
pihapiireineen. Alueella ei ole muita maanomistajia kuin Helsingin 
kaupunki ja valtio.

Suomen valtio on 18.12.2012 allekirjoitetulla kauppakirjalla luovuttanut 
kaupungille isot maa-alueet Kuninkaantammessa. Kaupassa sovittiin, 
että alueluovutuksesta huolimatta Evira saa jatkaa rakennuksensa 
vanhan pihapiirin käyttöä kunnes kaupunki tarvitsee osaa siitä 
kadunrakentamiseen Muotokuvankadun alkupäässä. Lähiaikoina 
kaupungin on tarkoitus tehdä edellä mainittua maakauppaa täydentävä 
aluejärjestely, jolla kaupungin omistukseen hankitaan puuttuva 
tontinosa asuntotontista 33399/1. 
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Kaupunki on edellä mainitun maakaupan ehdoissa sitoutunut 
luovuttamaan Senaatti-kiinteistöiltä ostetuille alueille kaavoitettavat 
tontit kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon. Nämä tontit voidaan siis 
luovuttaa Hitas-, asumisoikeus- tai valtion tukemaan vuokra-
asuntotuotantoon. 

Kaava määrää materiaaliksi puun kaikissa rakennustyypeissä

Asemakaavan muutosehdotuksessa määrätään, että rakennusten tulee 
olla puurakenteisia ja että julkisivumateriaalina on käytettävä puuta. 
Kaavamääräys tarkoittanee, että rakennusmateriaaliksi on määrätty 
kauttaaltaan puu rakennustyypistä riippumatta, jolloin 
runkorakenteidenkin pitää olla puuta. Epäselväksi jää, miten määräys 
vaikuttaa esimerkiksi rajoille rakennettaviin, tonttien yhteisiin 
palomuureihin. Suotavaa olisi, että palomuurit voitaisiin tehdä 
kivirakenteisina, koska muussa tapauksessa niistä tulee kalliita 
varsinkin kerrostalojen osalta.    

Puun käytön korostaminen kaupunkimaiseen ympäristöön 
soveltuvassa pientalorakentamisessa on kaupungin strategioiden 
mukaista ja puurakentaminen on siten yksi Helsingin rakentamisen 
painopistealueita tulevaisuudessa. Puun käytön kehittäminen 
nimenomaan pientalorakentamisessa on kannatettavaa, sillä nykyisissä 
puutaloissa on usein yllättävän vähän puuta, vaikka materiaalin 
terveellisyys, kauneus ja kotimaisuusaste on hyvää ja yleisesti 
tunnettua. Nimestään huolimatta aika suuri osa materiaaleista on jotain 
muuta kuin puuta, kuten  kipsilevyä, mineraalivillaa, muovia jne. Olisikin 
syytä kehittää suuremmassa määrin aidosti puuhun perustuvaa alan 
teollista tuotantoa, jossa puun osuus olisi nykyistä suurempi. 

Asemakaavassa ei kuitenkaan pitäisi määritellä rakennusten kantavan 
rungon eikä välipohjien materiaalia, vaan tämä valinta tulisi jättää 
myöhäisemmässä vaiheessa ratkaistavaksi. Paloturvallisuuden 
varmistaminen ja rakennusten jäykistys sekä märkätilat voi olla 
järkevää ja taloudellista toteuttaa kivirakenteisina. Eri materiaalien 
luonteva käyttö niille parhaiten soveltuviin kohteisiin on kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaista, ekologista ja kaikin puolin 
järkevämpää kuin ehdoton pyrkimys jonkin tietyn materiaalin valintaan. 
Kaavamääräys "puurakenteinen" kaipaa selventämistä siitä, mitä sillä 
käytännön tasolla tarkoitetaan. Olisi hyvä, jos riittävänä pidettäisiin sitä, 
että rakennusten julkisivujen lisäksi yli 50 % runkorakenteista on puuta. 

Koska kaava-alue on lähes kokonaan kaupungin omistuksessa, 
rakennusten materiaalivalintoja voidaan luontevasti ohjata tonttien 
luovutusehdoissa ja sopia asiasta yhdessä kaavoitustoimen ja 
toteutusorganisaatioiden kanssa. Kaavan toimeenpanon aikatähtäys on 
pitkä, jopa kymmeniä vuosia ja sinä aikana moni asia ja olosuhde voi 
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muuttua. Asemakaava on liian aikainen vaihe lukita hyvin erityyppisten 
asuinrakennusten runko- ja välipohjamateriaali etenkin, kun kaava 
samanaikaisesti edellyttää matalaenergiarakentamisen periaatteiden 
noudattamista. Tämän tyyppisestä matalaenergiarakentamisesta alalla 
ei liene laaja-alaista kokemusta eikä osaamista, joka voi vähentää 
potentiaalisten toimijoiden määrää ja näin merkittävästi hidastaa alueen 
toteutusta. Puu- ja matalaenergiarakentamisen yhteensovittamista ja 
yhteisvaikutuksia ei myöskään tunneta vielä kosteusfysiikan osalta 
riittävän hyvin, jotta voitaisiin varmistua siitä, että näissä rakennuksissa 
kosteus- ja homeongelmia ei synny tavanomaista herkemmin.  

Määräykseen tarvitaan edellä kerrotun perusteella liikkumavaraa ja 
siksi puurakentamista koskevaa määräystä olisi syytä ainakin väljentää 
muotoon "rakennusten tulee pääosin olla puurakenteisia". 

Pientalotonttien väestösuojista tulee pieniä ja kalliita

Väestösuojien rakentaminen voi muodostua suhteellisen kalliiksi, koska 
kaavassa esitetyt yksiköt ovat pieniä eikä niille ole luontevaa käyttöä 
pientaloympäristössä. Yleensä väestösuojiin sijoitetaan 
irtaimistovarastoja, mutta tässä kaavassa tavoitteena tonteilla 33399/2 
(AO), 33401/1 ja 2 (AP) sekä tonteilla 33403/ 1 ja 2 (AP) on 
omakotitalo- ja rivitalomainen asuminen, jossa varastotilat ovat jo 
muutenkin asuntojen yhteydessä. 

Ottaen huomioon, että väestönsuojan rakentamisvelvoitteen kerrosala 
on noussut 1.7.2011 alkaen 1 200 kerrosneliömetriin yleisesti mm. 
asuinrakennuksissa, ehdotetaan korttelin nro 33401 jakamista kolmeen 
tonttiin nykyisen kahden sijasta, korttelissa nro 33403 
rakennusoikeuden pienentämistä tonttikohtaisesti vaikka 10 neliöllä ja 
tontin 33399/2 ja sen 2 000 neliön rakennusoikeuden jakamista vaikka 
kahteen alle 1 200 k-m²:n suuruiseen yksikköön, jolloin näille tonteille ei 
tarvitsisi rakentaa lainkaan väestösuojia. 

Tontilla 33399/2 sijaitsevan pysäköimispaikan (p) käyttöoikeus voidaan 
jakaa tonttien kesken kaavaan otettavin määräyksin ja myöhemmin 
tonttien luovutuksiin sisällytettävin ehdoin, joilla varmistetaan 
pysäköimisalueen yhteinen käyttö, vaikka pysäköimisalue olisi 
kaavassa merkitty vain yhdelle tontille.    

Toteutusorganisaatioiden osaamista on syytä hyödyntää

Kuninkaantammen osayleiskaavassa nyt lausunnolla oleva kaava-alue 
on osoitettu kaupunkipientalojen korttelialueeksi, jolle saa rakentaa 
myös kerrostaloja. Alueen 31 100 neliön suuruisesta 
rakennusoikeudesta 7 400 neliötä on osoitettu pientalorakentamiseen. 
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On tärkeää, että suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheissa 
huolehditaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytyksistä. 
Rakennusten muotoa ja mitoitusta sekä kerroslukua ja sijoittelua 
koskevien merkintöjen sisällyttämistä asemakaavaan tulisi vielä harkita, 
koska erityisen tarkkapiirteisillä kaavoilla on tutkimustiedon mukaan 
taipumus nostaa asuntojen hintoja tarpeettomasti. Voi käydä niin, että 
uusi rakennus ei mahdu kaavassa osoitettuihin rajoihin, jolloin 
joudutaan turvautumaan kustannuksia lisääviin 
poikkeuslupamenettelyihin. Jos esimerkiksi omakotirakennusten tontin 
33399/2 rakennusaloja ei kaupunkikuvan tai muun syyn takia ole 
välttämätöntä ohjata niin yksityiskohtaisesti kuin nyt on tehty, niin hyvä 
vaihtoehto olisi pelkkä prosenttimääräinen kirjaus kaavaselostukseen 
tai kaavamääräyksiin eri kerroskorkeuksien osuudesta.  

Kun nykyisin yhä useammilla tonteilla järjestetään tontinluovutuskilpailu 
tai varausehdoissa on yhteistyövelvoite kaupungin kanssa, voi 
kaavallinen ohjaus keskittyä kaupunkikuvallisten reunaehtojen 
määrittelyyn, erilaisten alueiden korkeusasemien yhteensovittamiseen 
ja painovoimaisen viemäröinnin edellytysten luomiseen kiinteistöille 
sekä tietenkin tavoitteen asetteluun toivotusta rakentamisen 
lopputuloksesta. Ahdas mitoitus kaavassa voi osaltaan johtaa siihen, 
että rakennetaan yksipuolisia talotyyppejä ja asuntopohjia. Väljemmällä 
massoittelulla helpotettaisiin talosuunnittelua ja kohtuuhintaiselle 
asuntotuotannollekin luotaisiin paremmat toteutusedellytykset. 

Tontit toteuttavat osaltaan alueellista hulevesien hallintaa

Kaupunki on laatinut Kuninkaantammen osayleiskaava-alueelle 
hulevesihallintasuunnitelman, jota alueen tontit ja niille sijoittuvat 
rakennushankkeet toteuttavat osaltaan huolehtimalla riittävän hitaasta 
valumavesien ohjauksesta kaupungin ylläpitämään alueelliseen 
hulevesijärjestelmään. Kaava määrää tonteille hulevesien 
viivytystilavuuden ja ohjaa tontteja rakentamaan kortteleittain yhteisiä 
sadepuutarhoja. 

Rakennusten ja tonttien kuivatusjärjestelmillä on erittäin tärkeä yhteys 
kaavan rakennushankkeilta edellyttämään hulevesien hallintaan. 
Kaavaselostuksen mukaan kyse on Suomen oloissa uudenlaisesta 
hulevesijärjestelmästä.

Kaavaehdotuksessa rakennusalat on pääsääntöisesti merkitty 
rakennettaviksi noin 0,5 metrin etäisyydelle katualueista ja monessa 
kohtaa rakennusalat on merkitty rakennettaviksi kiinni katualueeseen 
tai viheralueen rajaan. Näin ahdasta ratkaisua tulee välttää, sillä 
tilanahtaus tai -puute rakennuksen kuivatusjärjestelmien kannalta 
kriittisessä paikassa vaikeuttaa merkittävästi näiden välttämättömien 
teknisten järjestelmien huoltoa, ylläpitoa ja saneerausta koko 
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rakennuksen elinkaaren ajan. Kiinteistön rajaan kiinni rakentaminen 
edellyttää mm. erilaisten lupien hankkimista ja erikoisjärjestelyjä 
kaivantojen osalta sekä rasiteluonteisia järjestelyjä talojen rakenteiden 
ulottuessa usein katu- ja muille yleisille alueille.  

Kiinteistölautakunnan näkemyksen mukaan suositeltavaa olisi, että 
rakennusalan etäisyys katu- tai muun yleisen alueen rajasta olisi noin 
kaksi metriä, mutta vähintään sen pitää olla yksi metri. Paitsi, että näin 
luotaisiin paremmat edellytykset hulevesien hallinnalle, sillä 
suojeltaisiin rakennuskantaa myös kosteus- ja homeongelmilta. Väljät 
tai etenkin AO- ja A-tonteilla ohjeelliseksi merkityt rakennusalat olisivat 
jättäneet tonttien rakentajille mahdollisuuden ”säätää” edellä kerrottua 
välialuetta riittävän suureksi, mutta rakennusalojen tiukan mitoituksen 
vuoksi siihen ei nyt ole mahdollisuutta.

Energiatehokkuus on jo parantunut normien lakisääteisen kiristymisen myötä 

Kaavaselostuksen mukaan Kuninkaantammen etelärinteen 
asemakaavan muutosehdotuksen lähtökohtana pidetään 
rakennuskannan ilmastovaikutusten pitämistä mahdollisimman pieninä. 
Tähän tähdätään mm. matalaenergiarakentamisella ja uusiutuvan 
energian hyödyntämisellä.

Asemakaavaehdotuksen määräysten mukaan kaikilla korttelialueilla on 
sovellettava matalaenergiarakentamisen periaatteita ja hyödynnettävä 
uusiutuvaa energiaa. Uusiutuvan energian hyödyntämiseen tarkoitetut 
laitteet tulee suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria. Tulisi vielä 
selventää, mitä uusiutuvan energian käyttövelvoite voi merkitä 
yksittäisen kiinteistön ja sen rakennustalouden näkökulmasta 
katsottuna. 

Matalaenergiatalolla tarkoitetaan rakennusta, jonka tilojen 
lämmitykseen ja jäähdytykseen käytettävän energian kulutus on 
tavanomaista pienempi; puolet rakennusmääräykset täyttävän 
rakennuksen keskimääräisestä kulutuksesta. Kiinteistölautakunnan 
näkemyksen mukaan määräys, jonka mukaan tonttien rakentamisessa 
tulee soveltaa matalaenergiarakentamisen periaatteita, on 
muotoilultaan varsin tulkinnanvarainen eikä se siten ole tonttien 
suunnittelun ja rakentamisen kannalta riittävän yksiselitteinen. Tämä 
vaikeuttaa tonttien suunnittelua ja toteuttamista, koska 
tulkinnanvarainen määräys heikentää viranomaistoiminnan 
(rakennuslupakäsittely) ennakoitavuutta. Lisäksi kiinteistötoimen 
kannalta on erityisen olennaista, että kaupungin omistamista tonteista 
kiinnostuneille voidaan jo neuvotteluvaiheessa kertoa tonttien 
rakentamiseen liittyvät keskeiset rakennustekniset ja muut reunaehdot. 
Tämä lisää tonttien houkuttelevuutta ja nopeuttaa alueen rakentumista.
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Matalaenergiarakentamista koskevien kaavamääräysten osalta tulee 
edelleen huomioida, että uudet valtakunnalliset rakentamisen 
energiatehokkuutta koskevat vaatimukset astuivat voimaan vuonna 
2010, jolloin määräykset tiukkenivat 30 %. Vuonna 2012 määräyksiä 
kiristettiin entisestään. Rakentamismääräysten 
energiatehokkuusnormien kiristymisen on näillä näkymin määrä jatkua 
vuoteen 2020 asti. 

Koska asemakaava on voimassa todennäköisesti myös ajankohtana, 
jolloin lainsäädännön mukaan uudisrakennusten tulee olla 
passiivitaloja, tulee tuolloin rakennettavien talojen siis puolittaa 
voimassa olevat normit, mikäli kaavamääräys 
matalaenergiarakentamisesta hyväksytään.

Kiinteistölautakunta katsoo, että tiukasti tulkittuna 
matalaenergiarakentamista koskevat kaavamääräykset voivat 
perusteettomasti ja saavutettaviin hyötyihin nähden kohtuuttomasti 
nostaa rakentamisen kustannuksia kaava-alueen tonteilla. 
Kuninkaantammessa asuntojen hintojen tulisi olla kantakaupunkimaisia 
alueita huomattavasti maltillisempia, jotta hankkeet ovat vielä 
taloudellisesti toteutuskelpoisia ja kaavalla luodaan edellytykset 
kohtuuhintaiselle rakentamiselle. Kaupunki voi halutessaan ohjata 
rakentamisen energia- ja ekotehokkuutta luovuttamillaan tonteilla 
tontinluovutusehdoin. Jo nykyisellään kaupunki edellyttää kaikissa 
asuntorakentamista koskevissa tontinluovutuksissa, että uudisrakennus 
täyttää A-energiatehokkuusluokan vaatimukset.  

Kiinteistölautakunta ei näe asemakaavamääräyksin tapahtuvalle 
lisäkiristämiselle tarvetta, koska viranomaisohjaus ja tontinluovutuksella 
tapahtuva ohjaus on uudistuotannossa jo varsin tehokasta.

Muuta

A-korttelialueita koskevat kaavamääräykset edellyttävät, että maaperän 
pilaantuneisuuden tutkimustarve on selvitettävä ja pilaantunut maaperä 
on tarvittaessa kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä. 
Määräyksen tulisi kuitenkin koskea vain niitä osa-alueita, joita 
käyttöhistoriansa tai muun luotettavan selvityksen perusteella on syytä 
epäillä maaperältään pilaantuneeksi. 

Määräystä, jonka mukaan tontin asemakaavan mukaisesta 
asuntokerrosalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa perheasuntoina 
(kaksi makuuhuonetta tai enemmän) ja joiden keskipinta-alan tulee olla 
vähintään 80 huoneistoneliötä, ei tule merkitä kaavaan. AM-ohjelman 
mukaisesti edellä tarkoitettu velvoite tullaan sisällyttämään kaupungin 
tontinluovutusehtoihin ja se tulee käytännössä koskemaan koko aluetta 
kaupungin suuren maanomistusosuuden ansiosta. 
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Lopuksi

Kiinteistölautakunta puoltaa kaavamuutosehdotuksen hyväksymistä 
edellä esitetyin huomioin edellyttäen, että lausunnossa esille 
nostettuihin seikkoihin ja epäkohtiin löydetään tarkoituksenmukaiset 
ratkaisut. 

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Maria Mannisto, tonttiasiamies, puhelin: 310 36454

maria.mannisto(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 12.02.2013 § 41

HEL 2011-001205 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Rakennusvirasto on tehnyt asemakaavan muutosehdotuksessa 
yhteistyötä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Asemakaavan 
muutosehdotukseen on tehty rakennusviraston esittämiä muutoksia ja 
tarkennuksia. Aukioita on laajennettu, kaavamerkintöjä kivimuureista 
sekä säilytettävistä puista on tarkistettu ja katualueille istutettavien 
puiden sekä palloilukentän sijainti on merkitty ohjeellisena.

Asemakaavan muutosehdotuksen liikennesuunnitelmaluonnoksessa on 
esitetty Muotokuvankadulle ja Asetelmankujalle pysäköintiä ajoradalle 
sekä jalkakäytävät molemmille puolille. Katualueen leveys ei 
mahdollista jalkakäytävien rakentamista ajoradan molemmille puolille, 
koska silloin valaistukselle ja lumelle ei jää yhtään tilaa. Yleisten töiden 
lautakunta ehdottaa, että jalkakäytävä rakennetaan vain toiselle 
puolelle katua tai katualuetta levennetään tai tutkitaan pihakadun 
mahdollisuutta.

Jatkosuunnittelussa tulee huolehtia riittävistä aluevarauksista lumen 
varastointia varten sekä tarkastella mahdolliset väliaikaiset 
lumenvastaanottopaikat. Koko Kuninkaantammen projektialueelle tulee 
laatia lumilogistinen selvitys.

Asemakaavan muutosehdotuksen mukaisten, rakennusviraston 
vastuulla olevien katujen ja viheralueiden kustannusarvio on yhteensä 
noin 6,8 miljoonaa euroa. Helene Schjerfbeckin puiston ja puistoon 
rakennettavan hulevesijärjestelmän rakentamiskustannukset ovat 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2013 25 (142)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
12.08.2013

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

yhteensä noin 5,4 miljoonaa euroa. Katualueiden kustannukset ovat 
noin 1,4 miljoonaa euroa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

12.02.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Muutetaan päätösehdotuksen kolmannen kappaleen 
viimeinen virke kuulumaan seuraavasti: "Yleisten töiden lautakunta 
ehdottaa, että jalkakäytävä rakennetaan vain toiselle puolelle katua tai 
katualuetta levennetään tai tutkitaan pihakadun mahdollisuutta."

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

Helsingin Energia -liikelaitos 8.2.2013

HEL 2011-001205 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto liitteenä. 

Lisätiedot
Jouni Kivirinne, Kehityspäällikkö, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

Sosiaali- ja terveysvirasto 8.2.2013

HEL 2011-001205 T 10 03 03

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt sosiaali- ja 
terveysviraston lausuntoa Kaarelan (33. ko) Kuninkaantammen 
etelärinteen asemakaavan muutosehdotuksesta. Alueelle suunnitellaan 
kerros- ja pientaloja noin 750 asukkaalle. Asemakaavan muutos 
mahdollistaa Kuninkaantammen uuden asuntoalueen eteläosaan 
asuinkortteleiden, puiston sekä joukkoliikennekadun rakentamisen. 
Lausunnon määräaika on 18.2.2013.

Sosiaali- ja terveysvirasto edellyttää, että uuden asuinalueen 
suunnittelussa noudatetaan kaupunginhallituksen (29.10.2012) 
hyväksymiä esteettömyyslinjauksia. Esteettömyyden kannalta ongelmia 
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voivat aiheuttaa korkeuserot, jotka vaikeuttavat riittävän loivien ja 
esteettömien kulkureittien suunnittelua. Kaava edellyttää A-
korttelialueen autopaikkojen sijoittamista kellariin tai pihakannen alle. 
Yhteydet autopaikkoihin tulee olla esteettömiä. Piha- tai katutasolle 
lähellä sisäänkäyntejä tarvitaan lisäksi liikkumisesteisille soveltuvia 
autopaikkoja. 

Kaava sallii asuinrakennusten korttelialueella esteettömän 
sisäänkäynnin järjestämisen pihan puolelta asuntoon ja 
porrashuoneeseen. Tämä ei ole asukkaiden ja rakennusten käyttäjien 
kannalta tasa-arvoinen ratkaisu. Rakennukset tulee suunnitella siten, 
että kaikkien rakennuksen käyttäjien tulee voida käyttää samaa 
kadunpuoleista sisäänkäyntiä riippumatta henkilön liikkumiskyvystä. 
Kaavan sallima ratkaisu lisää piha-alueiden liikennettä ja asettaa 
talvikunnossapidolle erityisvaatimuksia sekä piha-alueille että 
kulkureiteille. 

Kuninkaantammen alueelle tulee noin 5 000 asukasta. Alueelle ei ole 
suunniteltu omia sosiaali- ja terveyspalveluja, vaan alue tukeutuu jo 
olemassa oleviin palveluihin. Lähimmät sosiaali- ja terveyspalvelut 
sijaitsevat Kannelmäessä ja Malminkartanossa. Vantaan puolella 
Myyrmäen aluekeskuksessa sijaitsee myös terveysasema. 
Halutessaan asukkaat voivat vapaasti hakeutua mille tahansa 
terveysasemalle myös kaupungin rajojen ulkopuolelle. Suunnitellut 
uudet joukkoliikenneyhteydet, kuten poikittainen bussilinja Jokeri 2 
sekä seutulinjan 474 reitti, mahdollistavat myös muiden alueiden 
palvelujen käytön.

Asuinrakennusten korttelialueelle saa rakentaa 1. kerrokseen mm. 
julkisen palvelun tiloja. Tämä mahdollistaa jatkossa tarvittaessa 
palvelujen sijoittamisen alueelle. 

Kuninkaantammessa painotetaan jalankulkijan ja pyöräilijän 
näkökulmaa. Alueen eteläpuolisen Helene Schjerfbeckin puiston 
suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon liikkumisesteiset ja 
näkövammaiset, kun suunnitellaan kaavaselostuksessa mainittuja 
taideteoksia, maaston muotoiluja, puronvarren reittejä sekä 
kasvillisuuden värien käyttöä. Ne voivat palvella maamerkkeinä ja 
opasteina. 

Suunnittelussa tulee myös huolehtia, että vesiuomia ylittävistä sillat 
soveltuvat liikkumis- ja toimimisesteisille. Kevyenliikenteen keskeiset 
palveluihin johtavat väylät tulee olla myös talvella esteettömiä 
liikkumisväyliä.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
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Pelastuskomentaja 23.01.2013 § 8

HEL 2011-001205 T 10 03 03

Päätös

KSV on pyytänyt lausuntoa pelastuslaitokselta koskien Kaarelan 
(33.ko) asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12166, 
Kuninkaantammen etelärinne.

Pelastusviranomainen esittää kaavatekstin A-KORTTELIALUEILLA: 
kohdasta,"  saa asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia varastoja, 
saunoja, talopesuloita, kuivaus- ja jätehuoneita, harraste- ja 
kokoontumistiloja sekä teknisiä tiloja rakentaa rakennuksien kaikkiin 
kerroksiin, ullakkokerrokseen ja piharakennuksiin." Poistettavaksi 
sanan ullakkokerrokseen.

Päätöksen perustelut

Kaavassa edellytetään rakennuksien olevan puurakenteisia ja 
rakennusmääräyskokoelma E1 ei salli käyttöullakoita puukerrostaloihin.

Lisätiedot
Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 8.1.2013

HEL 2011-001205 T 10 03 03

Helsingin kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa 
Kuninkaantammen etelärinteen asemakaavaehdotuksesta.

5.10.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot
Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.11.2012 § 420

HEL 2011-001205 T 10 03 03

Ksv 0585_4, Kuninkaantammi, karttaruudut F7-G7

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti
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 lähettää 27.11.2012 päivätyn 33. kaupunginosan (Kaarela, 
Hakuninmaa ja Kuninkaantammi) osia korttelin 33316 tonteista 4 
ja 5 sekä katu- ja lähivirkistysalueita (muodostuvat uudet korttelit 
33398−33403) koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12166 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, Rämö

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Ulla Jaakonaho, arkkitehti, puhelin: 310 37113

ulla.jaakonaho(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Leena Saransaari, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37193

leena.saransaari(a)hel.fi
Mikko Stenius, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37252

mikko.stenius(a)hel.fi
Suvi Tyynilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 37264

suvi.tyynila(a)hel.fi

Kulttuurikeskus 19.10.2012

HEL 2011-001205 T 10 03 03

Kulttuurikeskuksella ei ole huomautettavaa asiasta.

Lisätiedot
Miska Toiviainen, suunnittelija, puhelin: 310 37012

miska.toiviainen(a)hel.fi

Kaupunginkirjasto Verkkokirjasto- ja hallintopalvelut 19.10.2012

HEL 2011-001205 T 10 03 03

Kaupunginkirjastolla ei ole Kuninkaantammen etelärinteen 
asemakaavamuutoksen luonnoksesta lausuttavaa.

Lisätiedot
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Hanna Aaltonen, johtava suunnittelija, puhelin: 310 85502
hanna.aaltonen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 19.10.2012

HEL 2011-001205 T 10 03 03

Yleistä

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt rakennusviraston mielipidettä 
Kuninkaantammen etelärinteen asemakaavan muutosluonnoksesta 
19.10.2012 mennessä.

Asemakaavan muutosalue sijaitsee 33. kaupunginosassa (Kaarela) 
Kuninkaantammessa Hämeenlinnanväylän ja Keskuspuiston välissä, 
Hakuninmaan pientaloalueen ja teollisuusalueen rajaamalla alueella. 
Asemakaavan muutosluonnos koskee korttelin 33316 tontteja 4 ja 5 
sekä katu ja lähivirkistysalueita. Muodostuvat uudet korttelit ovat 
33398-33403.

Asemakaavan muutos mahdollistaa Kuninkaantammen uuden 
asuntoalueen eteläosan asuinkortteleiden, katujen, puiston sekä 
joukkoliikennekadun rakentamisen. Nykyinen asemakaavassa oleva 
Suvannontien joukkoliikenteen katualue poistetaan. Asemakaavan 
muutosluonnoksessa on esitetty joukkoliikenteelle uusi katuyhteys.

Uusien kortteleiden ja Hakuninmaan pientaloalueen välinen metsäalue 
rakennetaan Helene Schjerfbeckin puistoksi, joka on Helsingin 
hulevesistrategian pilottikohde. Puisto tulee Kuninkaantammen 
asuinalueen hulevesien kerääjänä. Hulevesisuunnittelun lähtökohtana 
on säilyttää puistosta lähtevien ja Mätäjokeen päätyvien purkuojien 
virtaamat nykyisellä tasolla. Helene Schjerfbeckin puiston 
puistosuunnitelma on lähetetty kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. 
Puiston rakennussuunnittelu on käynnissä rakennusvirastossa.

Lausunto

Jatkosuunnittelussa tulee huolehtia riittävistä aluevarauksista lumen 
varastointia varten sekä tarkastella mahdolliset väliaikaiset 
lumenvastaanottopaikat. Koko Kuninkaantammen projektialueelle tulee 
laatia lumilogistinen selvitys. 

Katualueiden leveyden riittävyys tulee tarkistaa etenkin maanalaisten 
verkostojen, kuten vesi- ja viemärijohtojen sekä valaistuksen kannalta.

Luonnoksessa on esitetty kivimuureja kortteleiden ja yleisten alueiden 
rajalle. Kortteleiden rajausta ja kivimuurien sijaintia tulee tarkastella 
niin, että kortteleita rajaavat kivimuurit sijoittuvat korttelialueiden 
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puolelle katualueisiin rajautuessaan. Palloilukentän pohjoispuoleinen 
kivimuuri tulee poistaa tai esittää ohjeellisena.

Katualueille istutettavat puut ja palloilukenttä tulee esittää 
likimääräisinä tai sijainniltaan ohjeellisina.

Kaupunkikuvallisesti arvokkaan puuston säilyttämistä koskevaa 
kaavamääräystä on aiheellista täydentää lisäyksellä: "ja tarvittaessa 
istuttaa".

Asemakaavan hankeohjelma ja kustannusarvio tulee tehdä Fore-
järjestelmän Helsinki-hankepuuhun.

Helene Schjerfbeckin puiston ja puistoon rakennettavan 
hulevesijärjestelmän rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 5,4 
miljoonaa euroa. Asemakaavan muutosluonnoksen mukaiset muut 
investointikustannukset rakennusvirastolle ovat noin 3 miljoona euroa.

Rakennusvirastolla ei ole edellä esitettyjen lisäksi  muuta 
huomautettavaa asemakaavan muutosluonnoksesta.

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus Kehittämisosasto 19.10.2012

HEL 2011-001205 T 10 03 03

Talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosasto ei anna asiasta 
lausuntoa.

Lisätiedot
Merja Lehikoinen, suunnittelusihteeri, puhelin: 310 36121

merja.lehikoinen(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimisto 17.10.2012

HEL 2011-001205 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää asuntotuotantotoimiston lausuntoa 
Kuninkaantammen etelärinteen asemakaavan muutosluonnoksesta 
19.10.2012 mennessä. 

Tiivistelmä

Suunnittelualueeseen kuuluu Hakuninmaanpuiston pohjoisosa, 
Keskuspuistoon rajautuva metsäalue sekä osat Suomen 
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ympäristökeskuksen Hakuninmaan laboratorion ja 
Elintarviketurvallisuusviraston Eviran käytössä olevista tonteista. Alue 
on Kuninkaantammen osayleiskaavassa osoitettu asumiseen ja 
virkistykseen.

Alueen pohjoispuolelle tulevan pääkadun, Kuninkaantammen-kierron 
varteen suunnitellaan asuntokortteleita, joissa katua reunustamaan 
rakennetaan kerrostaloja ja rinteeseen pientaloja. Kerrosluku vaihtelee 
pääosin kahdesta neljään.

Tavoitteena on tutkia monipuolisia puurakentamisen ratkaisuja. 
Kuninkaantammen eteläosaan on suunnitteilla kerros- ja pientaloja noin 
700 asukkaalle. Talojen korkeus vaihtelisi pääosin kahdesta neljään 
kerrokseen. Tavoitteena on, että talot rakennettaisiin puusta.   

Hakuninmaan pientaloalueen ja rakennettavien asuntokortteleiden 
välinen metsäalue muutetaan korkeatasoiseksi Helene Schjerfbeckin 
puistoksi. Tavoitteena on puiston virkistysarvojen ja viihtyvyyden lisäksi 
alueen sade- ja sulamisvesien hallinta kaupungin hulevesistrategian 
mukaisesti. Nykyinen asema-kaavassa oleva Suvuntien katualue 
poistetaan. Osayleiskaavan mukaisesti joukkoliikenteelle osoitetaan 
uusi katuyhteys Perhekunnantieltä pohjoiseen Kuninkaantammen 
asuntoalueelle.

Alueella on voimassa asemakaavat vuosilta 1980 ja 1989. 
Asemakaavojen mukaan alue on lähivirkistysaluetta, 
luonnonmukaisena säilytettävää puistoaluetta, teollisuus- ja 
varastorakennusten korttelialuetta sekä katualuetta.

Osayleiskaavassa alue on lähivirkistysaluetta sekä kaupunki-
pientalojen korttelialuetta, jolle saa rakentaa myös rakenteeseen 
sopivia kerrostaloja, ja asuinympäristöön sopivia liike- ja työtiloja.

Asemakaavan muutos mahdollistaa Kuninkaantammen uuden 
asuntoalueen eteläosan asuinkortteleiden, puiston sekä 
joukkoliikennekadun rakentamisen.

Alueen pääkatuja, Kuninkaantammenkiertoa ja 
Kuninkaantammenrinnettä reunustamaan suunnitellaan kerrostaloja ja 
loivaan etelärinteeseen pientaloja. Kerrosluku vaihtelee pääosin 
kahdesta neljään. Tavoitteena on rakennusten toteuttaminen 
puurakenteisina.

Helene Schjerfbeckin puisto rakennetaan Hakuninmaanpuiston 
nykyisestä luonnonmukaisesta metsäalueesta Kuninkaantammen ja 
Hakuninmaan pientaloalueen lähipuistoksi. Puiston läpi kulkee 
merkittävä seudullinen itä-länsisuuntainen viheryhteys sekä useampia 
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poikittaisia kevyen liikenteen yhteyksiä Hakuninmaalta 
Kuninkaantammeen. 

Puisto on suunniteltu ekologisuuden ja luonnonmukaisuuden 
periaatteilla. Puistorakentamisen lähtökohtana on, virkistysarvojen ja 
viihtyvyyden lisäksi, alueen sade- ja sulamisvesien hallinta kaupungin 
hulevesistrategian mukaisesti. Puiston nimi antaa sille myös muita 
tavoitteita, kuten uudenlaiset ratkaisut, taiteellinen näkökulma jne.

Nykyinen asemakaavassa oleva Suvuntien joukkoliikenteen katualue 
poistetaan ja joukkoliikenteelle osoitetaan uusi katuyhteys 
Perhekunnantieltä Kuninkaantammen asuntoalueelle.

Mitoitus

Muutosalueen pinta-ala on 14,2 ha. Kaavaluonnoksen mukainen 
rakennusoikeus on 31 400 k-m², josta on pientalorakentamista 7 400 
km².

Asuinrakennusten korttelialue (A)

Korttelialueiden rakennukset ovat pääkatua vasten pääosin 
nelikerroksisia, asuntokatujen puolella pientaloja tai pienkerrostaloja. 
Katujen tasoeroista johtuen autopaikat voidaan sijoittaa luontevasti 
kansipihojen alle ilman massiivista louhimista tai pitkiä ajoramppeja. 
Pihakannet istutetaan.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Nelikerroksinen rakennus rajaa Kuninkaantammenrinteen katua ja on 
sen päätteenä Hämeenlinnan väylältä saavuttaessa. Lisäksi se suojaa 
viereistä pientalokorttelia liikennemelulta. Asukkaiden autopaikat ovat 
pihakannen alla ja pihakansi istutetaan.

Asuinpientalojen korttelialue (AP)

Rakennukset ovat kaksikerroksisia ja harjakattoisia pari- tai rivitaloja, 
jotka rajaavat etelässä puiston reunaa ja muodostavat tontilla suojaisan 
pihan. Osa tonteista liittyy puistoon matalalla kivi- tai kivikorimuurilla ja 
pensasaidalla. Asukkaiden autopaikat on osoitettu osin omille 
tonteilleen, osin LPA-tonteille.

Erillispientalojen korttelialue (AO)

Pääosa korttelin rakennuksista on yhden perheen taloja, kadun 
varressa on paritaloja. Harjakattoisten talojen kerrosluku on kaksi. 
Tontteja rajaa eteläpuolella puistoon päin matala kivi- tai kivikorimuuri 
ja pensasaita. Asukkaiden autopaikat on osoitettu tontille ja katoksiin 
kadun reunaan.
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Autopaikat

Asukkaiden autopaikkavaatimus on kerrostalotonteilla suurempi 
luvuista 1 ap/110 k-m2 tai 0,65 ap/asunto, pientalotonteilla suurempi 
luvuista 1 ap/90 k-m2 tai 1,13 ap/asunto.

Lausunto

Kaupunkikuvallinen ilme

Kuninkaantammen alueen suunniteltu kaupunkikuvallinen yleisilme on 
urbaani, ja siinä on keskusta, joka harvenee pientalovaltaiseksi alueen 
laidoille päin. Alueelle suunnitellaan rakennettavaksi sekä pientaloja 
että kerrostaloja.

Kerrostalot sijoittuvat Kuninkaantammenkierron varteen, ja ne ovat 
pääasiassa 4-kerroksisia. Rakennukset rajautuvat katutilaan, tällöin 
rakennusten katutasokerroksen käsittely ja toiminnat tulee suunnitella 
huolella.  Osaltaan tätä tavoitetta tukee kaavamääräys, jossa 
velvoitettaan, että kadun puolella rakennusten ensimmäisen kerroksen 
julkisivuissa tulee olla ikkunoita ja ovia riippumatta sisätilojen 
käyttötarkoituksesta. 

Alueelle suunnitellaan pientalorakentamista 7 400 km².

Tämä vastaa osaltaan tuolla alueella Helsingin kasvavaan 
pientalokysyntään sekä isompien asuntojen tarpeeseen.

Samalla tulisi turvata myös kohtuuhintaisten asuntojen 
rakentamismahdollisuudet. Tarvitaan myös pieniä ja keskisuuria 
asuntoja erilaisille asukasryhmille.

Kaavamerkinnöistä

Kaavassa määrätään, että alueella on sovellettava 
matalaenergiarakentamisen periaatteita ja hyödynnettävä uusiutuvaa 
energiaa. Tämä on ajan mukainen määräys, mutta kaupungin tasolla 
uusitutuvan energian strategian tulisi myös pystyä seuraamaan 
määräystä, jotta se on toteutettavissa mahdollisimman hyvin.  

Kaava määrää, että kaikkien rakennusten tulee olla puurakenteisia. 
Puun suosiminen rakennusmateriaaleissa osaltaan tukee 
energiatehokkuutta ja hiilijalanjäljen minimointia. Ehdottomat 
runkorakenteiden materiaaleja koskevat kaavamääräykset voivat 
aiheuttaa toteutusvaiheessa ongelmia vähentämällä 
tarjoushalukkuutta. Tästä näkökulmasta runkoratkaisuihin ulottuvia 
kaavamääräyksiä tulisi välttää.
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Kaavamääräys velvoittaa asukkaiden autopaikkojen rakentamista 
rakennusten kellariin tai pihakannen alle. Autopaikat saa sijoittaa 
tonttijaosta riippumatta. Kuitenkin alueella, jossa on odotettavissa 
melko pitkä toteutusaika, tonttien välisiä yhteisjärjestelyjä tulisi olla 
mahdollisimman vähän. Maantasopaikkojen mahdollisuuksia tulisi 
myös tutkia, sillä kaavan mukaisissa rakennuksissa, joissa kerrosala ei 
ole kovin suuri, nousevat autopaikkojen kustannukset hyvinkin suuriksi.

Pihakannet on määrätty istutettaviksi, mikä sinänsä on hyvä tavoite. 
Kansipiha rajoittaa kuitenkin kasvivalikoimaa, ja on luonteeltaan lyhyen 
aikavälin ympäristöä. Kansirakenteet joudutaan avaamaan 
peruskorjausten yhteydessä, ja kansipiharakentaminen tuo yhtiölle 
pitkällä aikavälillä merkittäviä ylläpito- ja korjauskustannuksia. 

Kuninkaantammen kaavallisia tavoitteita on myös hulevesien 
luonnonmukainen hallinta kaupungin hulevesistrategian mukaisesti, ja 
ekologista kestävyyttä pyritään lisäämään uudenlaisen korttelipihojen 
hulevesijärjestelmän avulla. Kansipihat ovat myös ristiriidassa 
hulevesien imeyttämispyrkimysten kanssa.

Pysäköintikatoksia, maanalaisia pysäköintitiloja, autokatoksia ja 
väestönsuojia sekä maantason alapuolelle johtavia ajoluiskia saa 
rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.  Ajoluiskat tulee 
sijoittaa rakennuksiin. Tällaisen ajoluiskia koskevan määräyksen 
tarpeellisuus tulee miettiä tarkkaan, ja vähintäänkin tulee 
asemakaavatasolla tutkia rakennusten mitoitus, jotta ko. mitoitus 
onnistuisi. Tämä lisää myös rakennusten kustannuksia, joten tulisi vielä 
harkita kaavamääräyksen aiheellisuutta.

Alueella on maanalainen pysäköintijärjestely kerrostalovaltaisissa 
kortteleissa. Vaikkakin katujen tasoeroista johtuen autopaikat voitaneen 
sijoittaa luontevasti kansipihojen alle ilman massiivista louhimista tai 
pitkiä ajoramppeja, tulee ottaa huomioon, että maanalaisen 
pysäköintiluolan rakentaminen on joka tapauksessa kalliimpaa, kuin 
maan päälliset autopaikat. Pysäköintiratkaisulla on suuri merkitys 
kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteuttamis-edellytyksille. 

Jätehuoneiden sijoittaminen rakennukseen määrätään kaavassa. 
Niiden sijainnin voisi jättää myöhemmän suunnittelun harkintaan, tai 
vähintäänkin mahdollistaa myös jätekatosten suunnittelun.. 
Jätekatokset voidaan suunnitella tyylikkäiksi, ja ne osaltaan myös 
voivat toimia pihatiloja rajaavina elementteinä. 

Toisaalta AK- ja A-korttelialueilla sallitaan asumista palvelevien 
asunnon ulkopuolisten varastojen, saunojen, talopesuloiden, kuivaus- 
ja jätehuoneiden, harraste- ja kokoontumistilojen, sekä teknisten tilojen 
rakentaminen rakennuksen kaikkiin kerroksiin, ullakkokerroksiin ja 
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piharakennuksiin. Tämän määräyksen ei tulisi olla ristiriidassa 
jätehuonemääräyksen kanssa.

Kaavassa määrätään, että porrashuoneesta tulee olla yhteys läpi talon. 
Tämä tulee jättää rakennussuunnittelussa ratkaistavaksi, eikä määrätä 
kaavassa, etenkin kun pitkien rakennusmassojen osalta määrätään 
myös kulkuaukkoja.

Määräystä, jossa tontin asemakaavan mukaisesta asunto-kerrosalasta 
vähintään 50 % tulee toteuttaa perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta 
tai enemmän), ja joiden keskipinta-alan tulee olla vähintään 80 h-m2, ei 
tule merkitä kaavaan. Asuntojen jakauma ja pinta-alamääritelmät ovat 
ajasta ja kysynnästä riippuvaisia; niihin vaikuttavat mm. suhdanteet, 
väestökehitys alueella oleva asuntotarjonta, joten kaavamääräyksenä 
ne siten ovat turhan sitovia.  Alueen suhteellisen syrjäinen sijaintiin ja 
sen vaikutukseen asuntokysyntään tulee kiinnittää huomiota kaikissa 
vaiheissa.

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, vt. hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi
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§ 785
V 28.8.2013, Hakaniemen Toriparkin toteuttaminen ja torialueen 
kunnostus

Pöydälle 12.08.2013

HEL 2012-006546 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 2.9.2013 saakka.

Käsittely

Esteelliset: Jorma Bergholm, Osku Pajamäki

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1, Toriparkin hankesuunnitelma
2 Liite 2, Lemminkäinen Infra Oy:n tarjous 23.4.2012
3 Liite 3, Lemminkäinen Infra Oy:n tarjous
4 Liite 4, Lemminkäinen Infra Oy:n tarjous 10.4.2013
5 Liite 5, Kopio asemakaavan muutoksesta nro 11313
6 Liite 6, Osakassopimus
7 Liite 7, Sitoumus 9.4.2013
8 Lliite 8, Yhtiöjärjestys
9 Liite 9, Velvoitepaikkajärjestelyjä koskeva sopimus
10 Liite 10, Rasitejärjestelyjen periaatteita koskeva sopimus
11 Liite 11, Yhteistoimintasopimus
12 Liite 12, Liikennelaitoksen lausunto 11.2.2013
13 Liite 13, Hakaniementorin pysäkit ja kaistat
14 Liite 14, Tukkutorin lausunto 27.5.2013
15 Liite 15, Tilakeskuksen lausunto 13.3.2013
16 Liite 16, Rakennusviraston lausunto 13.3.2013
17 Liite 17, Hakaniemen Ykköskauppiaat ryn ja Hakaniemen hallin 

käsityöläiset ry:n kannanotto 27.5.2013
18 Liite 18, Hakaniemen torikauppiaiden kannanotto 14.5.2013
19 Liite 19, Toriparkki - mielipidekyselyn yhteenveto 23.5.2013
20 Liite 20, Torikauppiaiden kokous 14 5 2013, muistio
21 Liite 21, Torikauppiaiden kokouksen 14 5 2013 osallistujat
22 Liite 22, Toriparkkikysely 6.8.2013
23 Liite 23, Ilmoitus markkinointi- ja viestintätuesta
24 Liite 24, Hakaniementorin Autopaikkaselvitys
25 Liite 25, Hakaniemen Torikeskuksen ja Metron lippuhallin kaupallinen 

kehittäminen - Raportti 13.3.2013
26 Liite 26, Hakaniemen torin osa-alueet
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27 Liite 27, Hakaniemen torikaupan väistötilat
28 Liite 28, Hakaniementorin projektiaikataulu, alustava, 11.4.2013
29 Liite 29, Kallio-liikkeen kilpailu

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakaniemen hallin käsityöläiset 
ry

Kunnallisvalitus, valtuusto

Hakaniemen Ykköskauppiaat ry Kunnallisvalitus, valtuusto
Hakaniemen torikauppiaat Kunnallisvalitus, valtuusto
Lemminkainen Infra Oy Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee ehdottaa, että kaupunginvaltuusto 
päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä liitteenä 1 olevan Hakaniemen 
Toriparkki -nimistä hanketta koskevan hankesuunnitelman seuraavin 
ehdoin:

1

Lemminkäinen Infra Oy:n tarjoukseen sisältyvät Toriparkin työt:

Toriparkin rakennuskustannusten enimmäismäärä on liitteinä 2, 3 ja 4 
olevien, Lemminkäinen Infra Oy:n tarjoukseen 23.4.2012 ja siihen 
tehtyihin tarkistuksiin 13.2.2013 ja 10.4.2013 sisältyvien töiden osalta 
20 000 000 euroa (alv. 0 %, kiinteähintainen KVR-urakka), josta 
kaupungin osuudeksi tulevien rakennuskustannusten enimmäismäärä 
on 5 000 000 euroa (alv. 0 %).

2

Lemminkäinen Infra Oy:n tarjoukseen sisältymättömät Toriparkin työt:

Lemminkäinen Infra Oy:n tarjoukseen sisältymättömien Toriparkin 
töiden, kuten esimerkiksi rahastus- ja puomilaitteiston, 
ohjausjärjestelmän ja kameravalvonnan sekä valvojan palkkaamisen, 
osalta Helsingin kaupungin osuudeksi tulevien rakennuskustannusten 
arvioitu enimmäismäärä on 465 000 euroa (alv. 0 %) hintatasossa RI 
2010 = 100, 12/2012, pisteluku 106,1, ja tarjouksen mukaan kaupungin 
vastuulle kuuluvat torialueen johtosiirrot, torikivien kuljetus, varastointi, 
asentaminen ja saumaus, täyttötyöt, Helsingin kaupungin ulkopuoliset 
maanajot sekä liikennejärjestelyt ym., joiden arvioitu määrä on 
yhteensä 8 900 000 euroa (alv. 0 %) hintatasossa RI 2010 = 100, 
12/2012, pisteluku 106,1. Kustannuksiin sisältyy osittain myös alueiden 
käyttöönoton edellyttämiä toimenpiteitä.
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3

Kaupunginvaltuusto päättänee kaupunginhallituksen ehdotuksen 
mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2013 
talousarvion kohdalla 8 22 19 Arvopaperit, Muut kohteet Khn 
käytettäväksi olevia määrärahoja 5 465 000 euroa ja yleisten töiden 
lautakunnan kohdalla 8 03 09 Kadut, liikenneväylät ja radat, 
perusparantaminen ja liikennejärjestelyt, yleisten töiden lautakunnan 
käytettäväksi olevia määrärahoja 1000 000 euroa.

4

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa samalla kiinteistöviraston tekemään 
yhdessä perustettavan pysäköintiyhtiön muiden osakkaiden kanssa 
liitteen 1 mukaiseen hankesuunnitelmaan tarvittaessa vähäisiä 
muutoksia ja tarkistuksia.

Tiivistelmä

Hakaniemeen on suunniteltu Hakaniementorin alapuolelle maanalainen 
hankekokonaisuus, joka muodostuu Kiinteistö Oy Hakaniemen 
Toriparkista, jäljempänä Toriparkki, ja siihen myöhemmin mahdollisesti 
liitettävästä Hakaniemen Torikeskuksesta, jäljempänä Torikeskus. 
Samanaikaisesti Torikeskuksen rakentamisen yhteydessä on tarkoitus 
peruskorjata ensi vuonna 100-vuotta täyttävä Hakaniemen kauppahalli. 
Torikeskuksen ja kauppahallin rakentamisen ajankohta tarkentuu 
vuoden 2014 talousarvion yhteydessä. Lisäksi alueella on käynnistynyt 
metron lippuhallin peruskorjaaminen ja laajentaminen. Liikennevirasto 
on myös esittänyt yhden Pisararadan aseman sijoittamista 
Hakaniemeen. Aseman kautta alueelle arvioidaan tulevan noin 80 000 
matkustajaa päivässä. 

Toriparkista on tarkoitus johtaa aluksi yleisen jalankulun yhteys metron 
lippuhalliin ja torialueelle sekä mahdollisesti myöhemmin 
jalankulkuyhteys Siltasaarenkadun alapuolella Sokos-tavarataloon. 
Myöhemmin mahdollisesti toteutettava Toriparkin ja kauppahallin väliin 
sijoittuva Torikeskus yhdistää alueen hankkeet asiakasystävällisellä 
yleisen jalankulun kulkuyhteydellä toisiinsa. 

Tässä esityksessä on kysymys Toriparkkihankkeen toteuttamisesta. Eri 
asioina on tarkoitus tuoda käsittelyyn tilakeskuksessa valmisteltu 
Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen hankesuunnitelma samoin 
kuin Toriparkkiin mahdollisesti myöhemmin yhdistettävä Hakaniemen 
Torikeskuksen hanke. 

Toriparkki on vuosina 2013 - 2015 toteutettava pääosin yksityinen 
hanke, jossa kaupungin omistusosuudeksi esitetään 25 %. 
Suunnitelmien mukaan Toriparkki käsittää torinalaisen kaksikerroksisen 
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noin 400 autopaikan pysäköintilaitoksen. Ajoyhteys 
pysäköintilaitokseen sijoitetaan Metallitalon eteen ja jalankulkuyhteydet 
torialueen eteläosaan. Toriparkkiin on mahdollista toteuttaa 
myöhemmin pohjoinen ajoyhteys Sörnäisten rantatieltä Merihaan 
kalliosuojaan johtavan ajotunnelin kautta. Viimeksi mainittu yhteys 
palvelee myös sekä Torikeskusta että kauppahallin huolto- ja 
pysäköintiliikennettä. 

Yhtiön perustajaosakkaita ovat Helsingin kaupungin lisäksi Keskinäinen 
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-
Fennia, Kiinteistö Oy Helsingin Siltasaarenkatu 16 (Nordea 
Henkivakuutus Suomi Oy), Rakennusliitto ry, Lemminkäinen Infra Oy, 
Metallityöväen Liitto ry ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry. 
Perustajaosakkaat ovat antaneet hankkeen toteuttamisesta 
sitoumuksen, joka on voimassa 1.10.2013 saakka ja jossa edellytetään 
Toriparkin rakentamisen alkavan mainittuun ajankohtaan mennessä. 

Hakaniementori ja sen ympäristön kiinteistöt tarvitsevat kiireellisiä 
kehittämistoimenpiteitä. Toteutuessaan Toriparkki parantaa osaltaan 
sekä Hakaniementorin että kauppahallin ja muiden torin läheisyydessä 
olevien kiinteistöjen toimintaedellytyksiä sekä palvelee siten myös 
alueen ja sen ympäristön asukkaita ja asiakkaita. Hakaniemen alueen 
kehitys on osaltaan estynyt muun muassa sen vuoksi, ettei 
Hakaniementorin ympäristössä ole riittävästi ja palvelujen kannalta 
helposti saavutettavissa olevia autojen pysäköintipaikkoja, joita 
tarvitsevat muun muassa alueen yritykset, ammattiliitot, asukkaat sekä 
torin, kauppahallin, liikkeiden ja teattereiden asiakkaat.

HKL:n Oy Nortecon Ab:lla keväällä 2013 teettämä Hakaniemen 
kaupallinen selvitys toteaa, että Toriparkin rakentaminen on erittäin 
merkittävä alueen kaupallista asemaa parantava hanke, jota voidaan 
pitää jopa ratkaisevana koko Hakaniemen alueen tulevan kaupallisen 
kehityksen kannalta.

Useissa muissa Suomen kaupungeissa, kuten Kotkassa, Kuopiossa, 
Vaasassa ja Mikkelissä on toteutettu vastaavia hankkeita jo 
aikaisemmin.

Nykyisen voimassa olevan asemakaavan muutoksen nro 11313 
laatimisen yhteydessä kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt 
Hakaniementorin ympäristössä autopaikkaselvityksen, jonka mukaan 
alueella on noin 700 autopaikan vajaus. Osan tästä muodostaa 
asemakaavan toteutuessa kaduilta ja Hakaniemenrannan alueelta 
poistuvat yhteensä 115 autopaikkaa. Katu- tai torialueelle ei voida 
osoittaa lisää asiakas- eikä muutakaan pysäköintiä, joten alueelle 
mahdollisesti rakennettavat uudet pysäköintipaikat on osoitettava 
torialueelle suunnitellusta maanalaisesta pysäköintilaitoksesta.  
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Myös joukkoliikenteen lisääntyvät matkustajamäärät kasvattavat 
osaltaan alueella kaupallisten palvelujen kysyntää ja luovat tarvetta 
toteuttaa uusia kaupallisia palveluja ja lisää pysäköintipaikkoja. 

Samalla Toriparkin toteuttaminen tukee olemassa olevan 
metroasemakiinteistön, Hakaniementorin, kauppahallin ja muiden 
lähialueen kiinteistöjen käyttöä ja kehittämistä. Toriparkkiin on 
mahdollista sijoittaa lähialueen kiinteistöjen asemakaavojen ja 
rakennuslupien edellyttämiä velvoitepaikkoja. Alueen asemakaavoissa 
on toteuttamattomia autopaikkatarpeita, jotka toteutuvat vähitellen, kun 
kiinteistöjen osalta haetaan rakennuslupia ja rakennushankkeet 
alueella käynnistyvät. 

Hakaniementorin alapuolelle on yritetty aikaisemmin useita kertoja 
toteuttaa maanalaista pysäköintilaitosta, mutta hankkeet ovat jääneet 
toteutumatta pysäköintilaitoksen omistus- ja rahoitusrakennetta 
koskevien kysymysten jäätyä ratkaisematta. Tämän vuoksi kaupungin 
osallistuminen hankkeeseen on laajempaa kuin aiemmissa 
rauenneissa hankkeissa. Kaupunki vastaa merkittävän 
pääomasijoituksen lisäksi mm. torin uudelleen rakentamisesta 
johtosiirtoineen ja torikaupan toimintaedellytysten järjestämisestä myös 
työnaikaisesti. Hankkeen avulla luodaan edellytykset myös suunnitellun 
Torikeskuksen ja kauppahallin peruskorjauksen toteuttamiselle.

Lemminkäinen Infra Oy:n tarjouksen ja osakassopimuksen mukaan 
Helsingin kaupungin tulisi merkitä Toriparkin perustamisvaiheessa 100 
autopaikan hallintaan oikeuttavat osakkeet (25 % omistusosuus) ja 
suorittaa lisäpääomasuorituksina yhteensä 5 000 000 euroa (alv. 0 %). 
Tällöin autopaikan hinta on 50 000 euroa (alv. 0 %). Kaupungin 
tarkoitus on kuitenkin luopua mainituista osakkeista ja saada 
osakkeisiin sijoittamansa pääoma takaisin, mikä on mahdollistettu 
perustajaosakkaiden välillä laaditussa osakassopimuksessa.  

Kiinteistöviraston tilakeskus, Tukkutori ja rakennusvirasto puoltavat po. 
maanalaisen pysäköintilaitoksen toteuttamista. Hanke sopii yhteen 
myös Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (jäljempänä HKL) 
suunnitelmien kanssa Hakaniemen metroaseman kehittämiseksi. 
Hanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy Toriparkin hankesuunnitelman, 
kaupunginhallituksella on tarkoitus päätöksen täytäntöönpanon 
yhteydessä hyväksyä Toriparkkia hallitsemaan perustettavan 
pysäköintiyhtiön perustamisen ja siihen liittyvät asiakirjat, kuten 
yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen, sekä oikeuttaa kaupungin ja 
muut perustajaosakkaat perustamaan yhtiön, osoittaa vuoden 2013 
talousarviosta määrärahat tulevien osakkeiden merkintään ja 
lisäpääomasijoituksiin sekä kaupungin vastuulle jäävien töiden kuten 
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torialueen ja sen ympäristön kehittämisen edellyttämiä johtosiirtoja 
varten. osoittaa vuoden 2013 talousarviosta määrärahat kaupungille 
tulevien osakkeiden merkintään ja lisäpääomasijoituksiin sekä 
kaupungin vastuulle jäävien töiden kuten torialueen ja sen ympäristön 
kehittämisen edellyttämiä johtosiirtoja varten. 

Vuonna 2013 kaupungin vastuulle jäävien torin kiveyksen purkamista, 
kuljetusta, varastointia, asentamista ja saumausta sekä siihen liittyviä 
täyttötöitä varten sekä väliaikaisen torialueen järjestämisestä, 
rakennuttamisesta ja toteuttamisesta syntyviä kustannuksia varten 
tarvittava 1,0 milj. euron määräraha sisältyy tähän 
kaupunginhallituksen kaupunginvaltuustolle tekemään ylitysesitykseen.  

Hankkeen toteuttamiseen vuosina 2014–2016 tarvittava määräraha 
otetaan huomioon vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014–2016 
taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä kaupunginvaltuuston 
hyväksymän strategiaohjelman mukaisen 435 milj. euron 
investointiraamin puitteissa. 

Toriparkki ja muut siihen mahdollisesti myöhemmin liittyvät hankkeet 
on tarkoitus rakentaa vaiheittain 1.10.2013 alkaen siten, että torikaupan 
kohtuulliset toimintaedellytykset torialueella ja sen välittömässä 
läheisyydessä voidaan rakennustöiden aikana turvata sillä tavoin kuin 
tilakeskuksen ja Tukkutorin lausunnoissa on edellytetty. Toriparkin 
rakennustöiden aikana torin pohjoisosa säilyy normaalisti torikaupan 
käytössä. Tarvittaessa väistöalueita voitaneen osoittaa myös 
Hakaniemen torikadun ja Viherniemenkadun väliseltä alueelta ja 
Hakaniemen rannasta.  

Esittelijä

Kiinteistölautakunnan päätös ja otto-oikeuden käyttäminen

Kiinteistölautakunta päätti 18.4.2013 (174 §) äänestyksen jälkeen äänin 
6-2, 1 tyhjää, hylätä kaupunginhallitukselle tehtäväksi esitetyn 
ehdotuksen Hakaniementorin alueen ja Toriparkin kehittämiseen ja 
toteuttamiseen liittyvistä sopimusjärjestelyistä sekä hankesuunnitelman 
ja määrärahojen hyväksymisestä. 

Esittelijä jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Kaupunginhallitus päätti 29.4.2013 (531 §) ottaa kaupunginhallituksen 
käsiteltäväksi kiinteistölautakunnan edellä mainitun päätöksen.

Kiinteistölautakunnan päätös ilmenee päätöshistoriasta. 

Tarjous
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Lemminkäinen Infra Oy on osoittanut Helsingin kaupungin 
kaupunginhallitukselle tarjouksen 23.4.2012 ja tehnyt siihen 
tarkistukset 13.2.2013 sekä 10.4.2013 Hakaniemen Toriparkin 
rakentamisesta. Tarjous edellyttää, että rakennustyöt alkavat 1.10.2013 
mennessä. Kun rakentamisaika on arviolta vähintään 23 kuukautta, 
rakennustyöt valmistuvat arviolta aikaisintaan heinäkuussa 2015. 

Tarjouksen mukaisten töiden osalta Toriparkin rakennuskustannusten 
enimmäismäärä on 20 000 000 euroa (alv. 0 %) (kiinteähintainen KVR-
urakka), josta kaupungin osuudeksi tulevien rakennuskustannusten 
enimmäismäärä on 4 990 000 euroa (alv. 0 %).

Tarjouksen mukaan kaupunki yhdessä muiden perustajaosakkaiden 
kanssa vastaa myös tarjoukseen sisältymättömistä Toriparkin töistä, 
kuten rahastus- ja puomilaitteiston, ohjausjärjestelmän ja 
kameravalvonnan sekä valvojan palkkaamisen kustannuksista arviolta 
465 000 euroa (alv. 0 %).

Lisäksi tarjouksen mukaan kaupungin vastuulle kuuluvat torialueen 
johtosiirrot, torikivien kuljetus, varastointi, asentaminen ja saumaus, 
täyttötyöt, Helsingin kaupungin ulkopuoliset maanajot sekä 
liikennejärjestelyt ym. Mainittujen toimenpiteiden kustannukset eivät 
sisälly Lemminkäisen tarjoukseen. Nämä ovat arviolta yhteensä 
8 900 000 euroa, johon tulisi osoittaa määräraha edellä mainitun 
osakkeiden merkintähinnan lisäksi.

Osa edellä mainituista toimenpiteistä palvelee myös Torikeskuksen ja 
kauppahallin peruskorjauksen toteuttamista. Osa toimenpiteiden 
kustannuksista on puolestaan sellaisia, jotka tavanomaisesti ovat 
hankkeen kustannuksia. Mikäli nyt kaupungin vastuulle tulevat 
kustannukset kohdistettaisiin kokonaisuudessaan hankkeelle, tulisi 
autopaikan hinnaksi yli 70.000 euroa. Mikäli kaikki kaupungin 
maksamat kustannukset otetaan huomioon, muodostuu kaupungin 
omistukseen tulevien autopaikkojen hinta vielä em. huomattavasti 
korkeammaksi, mutta hankkeen hyödyt on nähtävä laajempana alueen 
kehittämisenä ja kaupungin laaja osallistuminen parantaa hankkeen 
taloudellisia toteuttamisedellytyksiä.  

Asian tausta

Hakaniementorin alapuolelta on ollut varattuna YIT Rakennus Oy:lle 
perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun noin 11 500 m²:n suuruinen 
maanalainen määräala kaksikerroksisen, enintään 700 autopaikan 
suuruisen pysäköintilaitoksen suunnittelua sekä taloudellista 
selvitystyötä varten vuoden 2003 alkupuolelta vuoden 2008 kesäkuun 
loppuun saakka (Klk 1.4.2003, 202 §; Klk 23.11.2004, 608 §; Khs 
11.12.2006, 1517 §; Klk 22.1.2008, 52 §).
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Hankkeen toteuttamista varten valmisteltiin asemakaavan muutos nro 
11313, joka tuli lainvoimaiseksi 5.8.2005. Alue oli valmis muutoinkin 
luovutettavaksi, mutta pysäköintilaitoksen rahoitus- ja 
omistusrakennetta ei kuitenkaan saatu tuolloin järjesteltyä. Hankkeelle 
ei löytynyt myöskään ulkopuolista rahoittajaa.

YIT Rakennus Oy, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja 
Kiinteistö Oy Helsingin Siltasaarenkatu 16 esittivät syksyllä 2008, että 
Helsingin kaupunki varaisi niille Hakaniementorin sekä eräiden sen 
länsi-, etelä- ja itäpuolisten katualueiden alapuolisen alueen vähintään 
420 - 450 autopaikan suuruisen pysäköintilaitoksen sekä sen ja metron 
lippuhallin yhteyteen toteutettavan, myymäläpinta-alaltaan noin 
7 000 m²:n suuruisen kauppakeskuksen suunnittelua ja 
toteutusedellytysten varmistamista varten. Mainitun hankkeen 
toteuttaminen edellytti voimassa olevan asemakaavan muuttamisen 
liiketilojen osalta. 

Hakemuksen perusteella kiinteistölautakunta päätti 31.3.2009 (195 §) 
esittää kaupunginhallitukselle, että se päättäisi varata YIT Rakennus 
Oy:lle, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle ja Kiinteistö Oy 
Helsingin Siltasaarenkatu 16:lle Hakaniementorin ja eräiden 
katualueiden alapuolelta noin 20 100 m²:n suuruisen maanalaisen 
määräalan pysäköintilaitoksen ja liiketilan suunnittelua ja 
toteutusedellytysten varmistamista varten 31.12.2010 saakka muun 
muassa ehdolla, että hankkeen toteuttamista edellyttävä asemakaavan 
muutos tulee lainvoimaiseksi.

Mainittua varausesitystä ei saatettu tuolloin kaupunginhallituksen 
käsittelyyn myöhemmin ilmettyä, ettei asiassa ollut varmuutta siitä, että 
hanke olisi toteutunut uudella suunnitelmalla. Varauksensaajat eivät 
tuolloin muun muassa vahvistaneet kaupungille asetetussa 
määräajassa olevansa hankkeessa mukana. Tämän vuoksi 
asemakaavan muutosehdotuksen valmistelua ei myöskään jatkettu, 
koska asiassa ei ollut perustana todellista hanketta. 

Autopaikkaselvitys ja asemakaava 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt nykyisen asemakaavan 
laatimisen yhteydessä Hakaniementorin ympäristössä 
autopaikkaselvityksen, jonka mukaan alueella on asemakaavan 
toteutuessa noin 700 autopaikan vajaus. Tämä voidaan kattaa 
torialueen alle rakennettavassa maanalaisessa pysäköintilaitoksessa.

Hakaniementoria ja eräitä lähialueita koskeva asemakaavan muutos 
nro 11313 on tullut lainvoimaiseksi 5.8.2005. 

Hakaniementorin alaiseen tilaan saa sijoittaa yleisen 
pysäköintilaitoksen, jonka autopaikkamäärä on enintään 700. 
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Ajoyhteydet saa järjestää Sörnäisten rantatiellä olevan Merihaan 
kalliosuojan ajoluiskan kautta sekä ajoluiskana tontin 11/300/8 
(Metallitalo) edustalla. Luiskat ovat kaksisuuntaisia. Torialueelle saa 
rakentaa kolme uutta sisäänkäyntiä maanalaiseen pysäköintilaitokseen 
(map2, map3). Lounaisen sisäänkäynnin (map2) määräykseen on 
lisätty pakolliseksi hissin rakentaminen.

Pysäköintilaitoksesta saa rakentaa yleisen jalankulkuyhteyden 
Hakaniemen kauppahalliin ja metron lippuhallitasolle. Lisäksi 
laitoksesta saa rakentaa tonteille 11/297/12 (entinen Elannon 
tavaratalo) ja 11/300/8 (Metallitalo) johtavan maanalaisen yleisen 
jalankulkutunnelin (map4) tason -3.0 yläpuolelle, jonka vapaan 
leveyden on oltava vähintään 5 metriä ja alle 40 metrin pituisilla suorilla 
osuuksilla vähintään 4 metriä. Mainittujen tonttien päässä 
jalankulkuyhteyden uloskäytävää ei saa sijoittaa katualueelle. Metron 
lippuhallitasolta saa johtaa yleisen uloskäynnin tonteille 11/299/1 ja 
11001/5 (ympyrätalo).   

Pysäköintilaitoksen maanpäällisten osien (sisäänkäyntirakennukset, 
ilmastointi- ja poistoilmakanavat, ajoluiskat) sovittamiseen 
kaupunkikuvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Rakennusten ja 
rakennelmien tulee olla ilmeeltään keveitä ja läpinäkyviä sekä 
materiaaleiltaan korkealaatuisia. Pysäköintilaitoksen sisäänkäyntien ja -
ajojen kynnysten on oltava +2,3 metrin korkeudessa. Rakennusten 
korkeus maanpinnasta saa olla enintään 3 metriä (map3). 

Maanalaiset tilat tulee rakentaa siten, ettei niiden rakentaminen tai 
käyttö alenna pohja- tai orsiveden pintaa eikä vähennä sen virtausta, 
sekä vaiheittain siten, että tori- ja hallikauppa pystyy toimimaan 
Hakaniementorilla keskeytyksettä. 

Kopio asemakaavan muutoksesta nro 11313 on liitteenä 5.

Maanomistus

Kaupunki omistaa Hakaniementorin ympäröivine katualueineen. 

Pysäköintiyhtiön perustaminen ja sopimusjärjestelyt

Toriparkki on tarkoitus perustaa kaupunginvaltuuston myönteisen 
päätöksen jälkeen samalla kun osakassopimus allekirjoitetaan.

Toriparkin perustajaosakkaat ovat laatineet liitteinä 6-10 olevat 
osakassopimusluonnoksen ja sitoumuksen, yhtiöjärjestyksen, 
velvoitepaikkajärjestelyjä koskevan sopimuksen ja rasitejärjestelyjen 
periaatteita koskevan sopimuksen. Lisäksi kaupungin ja Toriparkin 
välillä tehdään liitteenä 11 oleva yhteistoimintasopimus. 
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Edelleen Toriparkin ja Lemminkäinen Infra Oy:n välillä tehdään 
pysäköintilaitoksen toteuttamisesta KVR-urakkasopimus sekä 
johtosiirtojen osalta projektinjohtourakkasopimus. 

Hankesuunnittelu  

Toriparkin hankesuunnitelma sisältää muun muassa laatutason 
kuvauksen ja pysäköintilaitoksen suunnitelmat (PES-Arkkitehdit Oy  
15.1.2013 ja 5.2.2013). 

Kustannusten tarkistaminen

Kaupunki on tarkistuttanut ulkopuolisella kustannuslaskijalla Pöyry 
Finland Oy:llä Lemminkäinen Infra Oy:n Toriparkkia koskevan 
tarjoushinnan ja todennut sen vastaavan melko tarkasti 
kustannuslaskijan arviota.

Sweco Finland Oy ja Pöyry Finland Oy ovat laskeneet kaupungin 
toimeksiannosta tarjoukseen sisältymättömien johtosiirtojen ja muiden 
töiden, kuten torikiveysten siirtämisen, kustannusarvion. 

Määrärahojen osoittaminen

Lemminkäinen Infra Oy:n tarjoukseen sisältymättömien toimenpiteiden 
osalta, kuten johtosiirtojen ja rakentamisesta syntyvän maanajon 
osalta, esitetään kaupungin maksettavaksi koko torialueelle kohdistuvia 
arvioituja kustannuksia lisäksi noin 5,6 miljoonaa euroa. 
Rakennusviraston käyttöön esitetään osoitettavaksi koko torialueella 
suoritettaviin toimenpiteisiin, kuten torin kiveyksen siirtoihin, noin 3,3 
miljoonaa euroa.

Selvyyden vuoksi todetaan, että mainitut johtosiirrot ja muut 
toimenpiteet palvelevat kaikkien Hakaniementorin suunniteltujen 
hankkeiden toteuttamista.

Lisäksi Lemminkäinen Infra Oy:n tarjous sisältää pilaantumattomien 
maiden maanajokustannukset Helsingin alueella, mutta asiassa 
esitetään määrärahoja varattavaksi kiinteistövirastolle siltä varalta, että 
maanajoa joudutaan suorittamaan Helsingin ulkopuolelle.

Maaperätiedot

Alueella on todettu pilaantuneisuutta. Kaupunki korvaa Lemminkäinen 
Infra Oy:lle pilaantuneen maaperän puhdistamisesta aiheutuneet, 
tavanomaisiin maanrakentamiskustannuksiin nähden ylimääräiset 
kustannukset vakiintuneesti noudatetuin ehdoin. 
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Hankkeen rakennusvaiheessa on tärkeää, että työmaa suojataan niin, 
ettei siitä aiheudu ongelmia läheisyyteen suunnitelluilla torikaupan 
väistötiloilla harjoitettavalle myynnille.

Vuokrausperusteet

Kaupunginvaltuusto päätti 1.2.2006 (33 §) oikeuttaa 
kiinteistölautakunnan vuokraamaan Hakaniementorin torialueen 11 G 
101 alapuolelta yhteensä noin 12 690 m²:n suuruisen maanalaisen 
määräalan pysäköintilaitosta varten kiinteistölautakunnan 
määräämästä ajankohdasta alkaen kauintaan 31.12.2060 saakka 
päätöksessä mainituin ehdoin. 

Pitkäaikainen vuokraus

Kaupungin ollessa maanomistajana ja pysäköintiyhtiön 
perustajaosakkaana mukana asiassa ei ole katsottu perustelluksi 
toisaalta varata Hakaniementorin aluetta pysäköintilaitoksen 
suunnittelua ja toteutusedellytysten selvittelyä varten eikä toisaalta 
luovuttaa aluetta lyhytaikaisella vuokrasopimuksella perustettavan 
yhtiön lukuun rakennusluvan hakemista varten.

Sen sijaan asiassa on tarkoitus Toriparkki-hanketta koskevan 
kaupunginvaltuuston myönteisen päätöksen jälkeen esittää 
kiinteistölautakunnalle edellä mainitun kaupunginvaltuuston päätöksen 
1.2.2006 (33 §) mukaisesti maanalaisen alueen pitkäaikaista 
vuokrausta Kiinteistö Oy Hakaniemen Toriparkille 
pysäköintitarkoituksiin 31.12.2060 saakka.

Lausunnot 

Talous- ja suunnittelukeskus on osallistunut esityksen valmisteluun. 
Hanke voidaan toteuttaa edellyttäen, että se sisällytetään 
kaupunginvaltuuston hyväksymän strategiaohjelman mukaiseen 
vuosittaiseen 435 milj. euron investointiraamiin.

HKL toteaa, että Toriparkki-hanke on osa Hakaniemen alueen 
kehittämistä ja tukee olemassa olevan metroasemakiinteistön käyttöä 
ja kehittämistä. HKL hyväksyy, että hakija liittyy suunnitelmassa 
esitetyllä tavalla Hakaniemen metroaseman kiinteistöön. Lausunto 
sisältää metroon ja metroasemaan sekä Hakaniemen alueen 
joukkoliikenteeseen liittyviä työnaikaisia järjestelyjä koskevia sekä 
eräitä muita ehtoja. Uusia ajokaistoja Toriparkkihankkeesta ei aiheudu.

Kaupunkisuunnitteluvirastosta on lisäksi toimitettu selvitys torin 
pysäkki- ja kaistajärjestelyistä. Selvityksestä ilmenee mm., että uusi 
pyörätieyhteys, joka kuuluu kaupunkisuunnittelulautakunnan 
hyväksymään kantakaupungin tavoiteverkkoon, vaatii tilaa jalankulun ja 
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bussipysäkkien välistä, mistä taas aiheutuu vähäisiä supistuksia 
raitiovaunujen laiturialueille. 

Helsingin Tukkutorin näkemyksen mukaan sekä Toriparkki ja sen 
yhteyteen rakennettava Torikeskus sekä kauppahallin peruskorjaus 
ovat kannatettavia hankkeita ja edistävät Hakaniemen alueen 
toiminnallisuutta ja kaupallisten palveluiden kehittämistä pitkällä 
tähtäimellä. Lausunto sisältää torin toimintaan ja väliaikaisjärjestelyihin 
liittyviä ehtoja.  

Myös tilakeskus ja rakennusvirasto puoltavat Toriparkki-hankkeen 
toteuttamista. Tilakeskuksen lausunto sisältää Toriparkin ja 
Torikeskuksen yhteensovittamiseen liittyviä ehtoja, ja rakennusviraston 
lausunnossa kiinnitetään huomiota myös torialueen ympäristön 
katualueiden kehittämistarpeisiin. 

HKL:n, KSV:n, Tukkutorin, tilakeskuksen ja rakennusviraston lausunnot 
ovat liitteinä 12-16.

Halli- ja torikauppiaitten kannanotot, tiedotus ja kokemuksia muista vastaavista hankkeista

Hallin liikkeenharjoittajien yhdistykset kauppiaiden yhdistykset 
Hakaniemen Ykköskauppiaat ry ja Hakaniemen hallin käsityöläiset ry 
toteavat suhtautuvat periaatteessa myönteisesti pysäköintilaitoksen 
rakentamiseen, mutta monin ehdoin ja varauksin. Kannanotoissa 
kannetaan huolta hankkeen aikataulusta ja sen vaikutuksesta 
myyntitoimintaan, väistötila- ja väliaikaisratkaisuista ja niiden 
toimivuudesta sekä vielä aiemmin esillä olleesta Torikeskus-
suunnitelmasta, johon tuolloin oli sisällytetty asemakaavamuutosta 
edellyttävä suurehko päivittäistavarakauppa, jota kauppiaat 
vastustavat.

Halli- ja torikauppiaiden kannanotot ja mielipidetiedustelu 
kommentteineen ovat liitteinä 17-19.

Kannanottojen ja mielipidetiedustelun jälkeen torikauppiaille on pidetty 
tiedotus- ja kyselytilaisuus, jonka muistio ja osanottajaluettelo ovat 
liitteinä 20 ja 21.

Helsingin Tukkutori osoitti kesällä 2013 kyselyn muille torinalaisen 
pysäköinnin toteuttaneille kaupungeille niiden kokemuksista. Kyselyn 
tulosten perusteella kokemukset vaikuttavat voittopuolisesti 
myönteisiltä. Ehkä tärkeimpänä huomioon otettavana asiana nousee 
luonnollisesti esiin väliaikaisratkaisujen toimivuus rakennusaikana. 
Siihen tulee tässäkin tapauksessa kiinnittää erityistä huomiota. 

Yhteenveto toriparkkikyselystä on liitteenä 22 ja Lemminkäinen Infra 
Oy:n antama ilmoitus tilapäisjärjestelyiden tukemisesta liitteenä 23.
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Kaupunginhallitus toteaa, että liikkeenharjoittajien kannanotot ovat 
monin tavoin ymmärrettäviä ja ne tulee ottaa jatkossa hankkeen 
valmistelussa ja toteutuksessa huomioon. Kysymyksessä on joka 
tapauksessa mittava hanke, jonka sellaisena ei pidä antaa vaarantaa 
halli- ja torikaupan jatkuvuutta tai menestymisen mahdollisuuksia, vaan 
tukea näitä. Siksi on edellytettävä, että rakennusaikaiset järjestelyt 
riittävällä tavalla turvaavat halli- ja toritoiminnan jatkuvuuden myös 
rakennusvaiheessa. Lopputilanteessa on joka tapauksessa kysymys 
järjestelystä, jonka voi olettaa hyödyttävän niin halli- ja torikauppaa kuin 
koko alueen kehittämistä.

Torikeskushankkeeseen nyt kysymyksessä oleva Toriparkkihanke ei 
ota kantaa, vaan kysymykset sen mahdollisesta toteuttamisesta ja 
sisällöstä ratkaistaan erikseen.

Esityksen perustelut 

Keskeisestä sijainnista huolimatta Hakaniemen alueen kehitys on 
pysähtynyt ja alue on taantunut viime vuosikymmenellä selkeästi. 
Alueen sinänsä monipuoliset palvelut kärsivät asiakaskatoa, 
palvelurakenne on yksipuolistumassa ja osa liiketiloista on tyhjänä. 
Torin ja sen ympäristön ulkoinen vaikutelma on lisäksi jäsentymätön. 

Osaltaan alueen kehitys on estynyt muun muassa sen vuoksi, ettei 
Hakaniementorin ympäristössä ole riittävästi ja palvelujen kannalta 
helposti saavutettavissa olevia autojen pysäköintipaikkoja, joita 
tarvitsevat muun muassa alueen yritykset, ammattiliitot, asukkaat sekä 
torin, kauppahallin, liikkeiden ja teattereiden asiakkaat. Nykyisen 
voimassa olevan asemakaavan muutoksen nro 11313 laatimisen 
yhteydessä kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt Hakaniementorin 
ympäristössä autopaikkaselvityksen, jonka mukaan alueella on noin 
700 autopaikan vajaus. Autopaikkaselvitys on liitteenä 24.

Hakaniementorin ympäristö edellyttää kiireellistä kehittämistä. 
Toteutuessaan Toriparkki parantaa osaltaan Hakaniementorin, 
kauppahallin ja muiden torin läheisyydessä olevien kiinteistöjen 
toiminnallisia edellytyksiä sekä palvelee siten myös alueen asukkaita ja 
asiakkaita. 

HKL on kuluvan kevään aikana teettänyt Oy Nortecon AB:lla 
kaupallisen selvityksen Hakaniemen Torikeskuksen ja metron 
lippuhallin kaupallisesta kehittämisestä (13.3.2013). Siinä todetaan 
muun muassa, että "Toriparkin toteuttaminen tukee vahvasti 
kauppahallin asemaa ja käytännössä mahdollistaa kokonaan uuden 
ostovoiman saamisen, mikä tähän saakka on ollut käytännössä 
mahdotonta heikkojen pysäköintiolojen vuoksi." Edelleen raportissa 
todetaan, että "Toriparkin rakentaminen Hakaniemeen on erittäin 
merkittävä sen kaupallista asemaa parantava hanke, jota voidaan pitää 
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jopa ratkaisevana koko Hakaniemen tulevan kaupallisen kehityksen 
kannalta."

Kaupallinen selvitys on liitteenä 25.

Hakaniementorin pysäköintilaitoshanke sijoittuu kokonaan kaupungin 
omistamien yleisten tori- ja katualueiden alapuolelle.  

Kiinteistöviraston tilakeskus, Tukkutori ja rakennusvirasto puoltavat 
pysäköintilaitoksen rakentamista alueelle, ja hanke sopii yhteen myös 
HKL:n suunnitelmien kanssa Hakaniemen metroaseman 
kehittämiseksi. Rakentamisen ja torikaupan yhteensovittamisesta on 
ennen rakennustöiden aloittamista sovittava erikseen kiinteistöviraston 
tilakeskuksen ja Tukkutorin kanssa. Hakaniemen hankkeet on tarkoitus 
toteuttaa yhtäjaksoisesti vaiheittain, jolloin haitat kauppahallin 
toiminnalle ja torikaupalle ovat mahdollisimman lyhytaikaisia. Haittojen 
vaikutuksia pyritään vähentämään myös toimivilla väistötilahankkeilla, 
jolloin tori- ja hallikauppa voivat jatkua keskeytyksettä.

Torin osa-alueet, alustavasti suunnitellut torikaupan väistötilat ja 
alustava projektiaikataulu kuvataan liitteissä 26, 27 ja 28.

Pysäköintilaitoksella ei ole todettu olevan merkitystä yleiseen ilman 
laatuun tai melutasoon. 

Hanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen. 

Täytäntöönpanopäätös

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy sille tehtäväksi esitetyn 
ehdotuksen Toriparkin hankesuunnitelman hyväksymisestä, 
kaupunginhallitus tulee kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöön 
panemiseksi päättämään seuraavaa:

A

Kaupunginhallitus päättää myöntää vuoden 2013 talousarvion 
kohdasta 8 01 02 11,Esirakentaminen, alueiden käyttöönoton 
edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet, Khn käytettäväksi, 
Hakaniementorin ja sen ympäristön kehittämisen edellyttämiä 
toimenpiteitä varten määrärahoja seuraavasti:

1

kiinteistövirastolle:

-  johtosiirtoja varten 1 720 000 euroa;

-  pilaantumattomien maiden maanajoa Helsingin ulkopuolelle (arvioitu 
ajomatka 45 km) varten 2 035 000 euroa;
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-  täyttötöitä varten 400 000 euroa;

-  projektinjohtourakoitsijan palkkiota varten 217 000 euroa;

-  muita järjestelyjä, kuten työmaatukikohtaa, työmaan käyttö- ja 
yhteiskustannuksia, liikennejärjestelyjä, valvojan palkkaamista, 
Toriparkin ja Torikeskuksen rajapinnassa olevan ponttiseinän 
mahdollista vuokraamista tai ostamista sekä maanalaisen Toriparkista 
metron lippuhalliin johtavan kulkuyhteyden toteuttamista varten 
800 000 euroa ja

-  pilaantuneiden maiden kuljettamista varten Helsingin ulkopuolelle 
sekä mahdollisia lisä- ja muutostöitä varten 430 000 euroa.

Kaikki edellä mainitut toteutuneiden kustannusten mukaan, kuitenkin 
enintään 5 600 000 euroa (alv. 0 %) hintatasossa RI 2010 = 100, 
12/2012, pisteluku 106,1.

2

rakennusvirastolle:

väliaikaisen torialueen järjestämisestä, rakennuttamisesta ja
toteuttamisesta syntyviä kustannuksia varten 900 000 euroa.

Kaikki edellä mainitut toteutuneiden kustannusten mukaan, kuitenkin
enintään 5 600 000 euroa (alv. 0 %) hintatasossa RI 2010 = 100,
12/2012, pisteluku 106,1.

B

Kaupunginhallitus päättää:

Merkitä tiedoksi liitteenä 24 olevan Kiinteistö Oy Hakaniemen 
Toriparkki -nimisen yhtiön muiden perustajaosakkaiden antaman, 
1.10.2013 saakka voimassa olevan sitoumuksen.

Hyväksyä Kiinteistö Oy Hakaniemen Toriparkki, ruotsiksi Fastighets Ab 
Hagnäs Torgparkering -nimisen yhtiön perustamisen.

Hyväksyä yhtiön liitteinä 6 -10 olevat osakassopimuksen, 
yhtiöjärjestyksen, velvoitepaikkajärjestelyjä koskevan sopimuksen, 
yhteisjärjestelyjen periaatteita koskevan sopimuksen ja 
yhteistoimintasopimuksen.

Oikeuttaa kiinteistöviraston tekemään pysäköintiyhtiön 
osakassopimukseen, yhtiöjärjestykseen, yhteistoimintasopimukseen ja 
muihin edellä mainittuihin sopimuksiin tarvittaessa vähäisiä muutoksia 
ja tarkistuksia. 
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Oikeuttaa Lemminkäinen Infra Oy:n hoitamaan yhdessä muiden 
perustajaosakkaiden kanssa yhtiön perustamiseen liittyvät 
toimenpiteet, allekirjoittamaan perustamissopimuksen ja muut 
mahdolliset asiakirjat sekä oikeuttaa tarvittaessa kiinteistöviraston 
tekemään kaupungin osalta mainittuihin asiakirjoihin viranomaisten 
edellyttämiä sekä muuten tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja 
tarkistuksia.

Merkitä yhtiön 100 autopaikan hallintaan oikeuttavaa osaketta 
yhteensä 10 000 euron (á 100 euroa/osake) merkintähintaan, joka 
kirjataan kokonaan osakepääomaan; 

C

Kaupunginhallitus päättää oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen 
maksamaan vuoden 2013 talousarvion kohdalta 8 22 19 Arvopaperit, 
Muut kohteet, yhtiön käytettäväksi, seuraavat erät:

Merkintähinnan 10 000 euroa osakepääomaan.

Osakassopimuksen mukaisesti yhtiön perustamisen jälkeen hallituksen 
päätösten mukaisesti kaupungin osakkuuksien mukaisessa suhteessa 
oman pääoman ehtoisia sijoituksia osakepääomaan tai sijoitetun 
vapaan pääoman rahastoon (svop) yhteensä enintään 4 990 000 euroa 
(alv. 0 %).

Kaupungin osuuden pysäköintilaitoksen rahastus- ja puomilaitteiston, 
ohjausjärjestelmän, kameravalvonnan,  kulunvalvonta- ja 
rikosilmoitusjärjestelmän kustannuksista, rakennusaikaisen valvojan 
palkkiosta sekä urakkasopimukseen perustuvien mahdollisten lisä- ja 
muutostöiden kustannuksista toteutuneiden kustannusten mukaan, 
kuitenkin enintään 465 000 euroa (alv. 0 %).

D

Kaupunginhallitus päättää kehottaa kiinteistövirastoa, rakennusvirastoa 
ja tukkutoria toimimaan Toriparkkihanketta edelleen suunniteltaessa ja 
toteutettaessa ja toteutuksesta muiden osapuolten kanssa sovittaessa 
niin, että työnaikaiset haitat Hakaniemen halli- ja torikaupalle jäävät 
mahdollisimman vähäisiksi. Hanketta toteutettaessa tulee siksi toimia 
yhteistyössä Hakaniemen halli- ja torikauppiaiden kanssa ja pyrkiä 
rakentamisen ja kaupankäynnin yhteensovittamisessa siihen, että 
haitat kauppahallin toiminnalle ja  torikaupalle ovat mahdollisimman 
lyhytaikaisia ja vähäisiä ja tarvittavat väistötilaratkaisut toimivia.

E

Kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa 
tutkimaan Hakaniemen ympäristön 
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täydennysrakentamismahdollisuuksia mm. Kallio-liikkeen järjestämän 
kilpailun tulokset huomioon ottaen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Kaupunginhallituksen konsernijaostolle on tarkoitus yhtiön 
perustamispäätökseen viitaten tehdä esitys kaupungin edustajien 
nimeämiseksi yhtiökokouksessa perustettavan yhtiön hallituksen 
varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen. 
samoin tilintarkastajan nimeämiseksi.

Esittelijän kannanotto

Keskeisestä sijainnista huolimatta Hakaniemen alueen kehitys on 
pysähtynyt ja alue on taantunut viime vuosikymmenellä selkeästi. 
Alueen sinänsä monipuoliset palvelut kärsivät asiakaskatoa, 
palvelurakenne on yksipuolistumassa ja osa liiketiloista on tyhjänä. 
Torin ja sen ympäristön ulkoinen vaikutelma on lisäksi jäsentymätön. 

Osaltaan alueen kehitys on estynyt muun muassa sen vuoksi, ettei 
Hakaniementorin ympäristössä ole riittävästi ja palvelujen kannalta 
helposti saavutettavissa olevia autojen pysäköintipaikkoja, joita 
tarvitsevat muun muassa alueen yritykset, ammattiliitot, asukkaat sekä 
torin, kauppahallin, liikkeiden ja teattereiden asiakkaat. Nykyisen 
voimassa olevan asemakaavan muutoksen nro 11313 laatimisen 
yhteydessä kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt Hakaniementorin 
ympäristössä autopaikkaselvityksen, jonka mukaan alueella on noin 
700 autopaikan vajaus.   

Hakaniementorin ympäristö edellyttää kiireellistä kehittämistä. 
Toteutuessaan Toriparkki parantaa osaltaan Hakaniementorin, 
kauppahallin ja muiden torin läheisyydessä olevien kiinteistöjen 
toiminnallisia edellytyksiä sekä palvelee siten myös alueen asukkaita ja 
asiakkaita. 

Toriparkki on vuosina 2013 - 2015 toteutettavaksi suunniteltu pääosin 
yksityinen hanke, jossa kaupungin omistusosuudeksi esitetään 25 %. 
Suunnitelmien mukaan Toriparkki käsittää torinalaisen kaksikerroksisen 
noin 400 autopaikan pysäköintilaitoksen. Ajoyhteys 
pysäköintilaitokseen sijoitetaan Metallitalon eteen ja jalankulkuyhteydet 
torialueen eteläosaan. Toriparkkiin on mahdollista toteuttaa 
myöhemmin pohjoinen ajoyhteys Sörnäisten rantatieltä Merihaan 
kalliosuojaan johtavan ajotunnelin kautta. Viimeksi mainittu yhteys 
palvelee myös sekä Torikeskusta että kauppahallin huolto- ja 
pysäköintiliikennettä. 

Hakaniemen ympäristöön on laadittu useita täydennysrakentamis- ja 
kehittämissuunnitelmia, joista viimeisimpänä Kallio-liikkeen järjestämän 
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kilpailun tulokset, näistä esimerkkinä liitteenä 29 oleva esitys 
"Kungsan". 

Hakaniemen mahdollinen lisärakentaminen edellyttää kaikissa 
tapauksissa myös pysäköinnin järjestämistä, ja tämä taas toriparkin 
toteuttamista.

Kaupungin investointi Toriparkki-hankkeeseen on nähtävä edellytysten 
luomisena Hakaniemen alueen laajemmalle kehittämiselle, jolla 
luodaan edellytykset meneillään olevan kielteisen kehityksen 
katkaisemiselle. Esittelijä pitää hanketta ja kaupungin osallistumista 
sen toteutukseen perusteltuna. 

Toriparkki on myös osa Hakaniemeen suunniteltua laajempaa 
hankekokonaisuutta, johon lisäksi kuuluvat Torikeskus, kauppahallin 
säilytys- sekä huollon ja pysäköinnin tilat ja kauppahallin 
peruskorjaushanke.  Vaikka näitä toisia hankkeita ei toteutettaisikaan, 
Toriparkki on tarpeellinen, mutta mikäli Toriparkkia ei lainkaan 
rakenneta, myöskään Torikeskusta ja kauppahallin 
peruskorjaushanketta ei voida sen jälkeen nykyisten suunnitelmien 
pohjalta toteuttaa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1, Toriparkin hankesuunnitelma
2 Liite 2, Lemminkäinen Infra Oy:n tarjous 23.4.2012
3 Liite 3, Lemminkäinen Infra Oy:n tarjous
4 Liite 4, Lemminkäinen Infra Oy:n tarjous 10.4.2013
5 Liite 5, Kopio asemakaavan muutoksesta nro 11313
6 Liite 6, Osakassopimus
7 Liite 7, Sitoumus 9.4.2013
8 Lliite 8, Yhtiöjärjestys
9 Liite 9, Velvoitepaikkajärjestelyjä koskeva sopimus
10 Liite 10, Rasitejärjestelyjen periaatteita koskeva sopimus
11 Liite 11, Yhteistoimintasopimus
12 Liite 12, Liikennelaitoksen lausunto 11.2.2013
13 Liite 13, Hakaniementorin pysäkit ja kaistat
14 Liite 14, Tukkutorin lausunto 27.5.2013
15 Liite 15, Tilakeskuksen lausunto 13.3.2013
16 Liite 16, Rakennusviraston lausunto 13.3.2013
17 Liite 17, Hakaniemen Ykköskauppiaat ryn ja Hakaniemen hallin 

käsityöläiset ry:n kannanotto 27.5.2013
18 Liite 18, Hakaniemen torikauppiaiden kannanotto 14.5.2013
19 Liite 19, Toriparkki - mielipidekyselyn yhteenveto 23.5.2013
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20 Liite 20, Torikauppiaiden kokous 14 5 2013, muistio
21 Liite 21, Torikauppiaiden kokouksen 14 5 2013 osallistujat
22 Liite 22, Toriparkkikysely 6.8.2013
23 Liite 23, Ilmoitus markkinointi- ja viestintätuesta
24 Liite 24, Hakaniementorin Autopaikkaselvitys
25 Liite 25, Hakaniemen Torikeskuksen ja Metron lippuhallin kaupallinen 

kehittäminen - Raportti 13.3.2013
26 Liite 26, Hakaniemen torin osa-alueet
27 Liite 27, Hakaniemen torikaupan väistötilat
28 Liite 28, Hakaniementorin projektiaikataulu, alustava, 11.4.2013
29 Liite 29, Kallio-liikkeen kilpailu

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakaniemen hallin käsityöläiset 
ry

Kunnallisvalitus, valtuusto

Hakaniemen Ykköskauppiaat ry Kunnallisvalitus, valtuusto
Hakaniemen torikauppiaat Kunnallisvalitus, valtuusto
Lemminkainen Infra Oy Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kehittämisosasto
Kiinteistölautakunta
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Rakennusvirasto
Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto
Tukkutori

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 18.04.2013 § 174

HEL 2012-006546 T 10 06 00

Päätös

Kiinteistölautakunta hylkäsi esittelijän päätösehdotuksen. 

Käsittely

18.04.2013 Hylättiin

Hylkäysehdotus:
Jasmin Hamid: Hylkäysehdotus: Päätösehdotus hylätään.

Kannattajat: Kirsi Pihlaja
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1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Päätösehdotus hylätään.

Jaa-äänet: 2
Antti Hytti, Tapio Klemetti

Ei-äänet: 6
Elina Das Bhowmik, Jasmin Hamid, Pia Pakarinen, Kirsi Pihlaja, 
Tuomas Rantanen, Olli Sademies

Tyhjä: 1
Mari Rantanen

Poissa: 0

Juhani Tuuttila: Ilmoitan päätökseen seuraavan sisältöisen eriävän 
mielipiteen:

Lautakunnan päätös ei tue Hakaniemen kehittämistavoitteita.

04.04.2013 Palautettiin

21.03.2013 Pöydälle

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi
Minna Aarnio, kiinteistöjen kehittämispäällikkö, puhelin: 310 79531

minna.aarnio(a)hel.fi
Juhani Linnosmaa, projektipäällikkö, puhelin: 310 74401

juhani.linnosmaa(a)hel.fi
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§ 786
V 28.8.2013, Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön muuttaminen

Pöydälle 12.08.2013

HEL 2013-005378 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimen johtosääntö
2 Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 12.8.2013

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee, että sosiaali- ja terveystoimen 
johtosääntöä muutetaan 1.1.2014 lukien siten, että johtosääntöön 
lisätään seuraavat uudet kohdat:  

4 § Lautakunnan tehtävät

20 päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä vahvistaa palvelusetelin 
arvon

16 § Viraston päällikön tehtävät

5 a päättää palvelusetelipalveluntuottajille asetettavista vaatimuksista 
ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että johtosääntömuutosten 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä 
ennen muutosten voimaantuloa 1.1.2014.  

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto päätti 15.5.2013 § 145 merkitä sosiaali- ja 
terveyslautakunnan ja varhaiskasvatuslautakunnan 
palvelusetelikokeilun väliraportit tiedoksi. Samalla kaupunginvaltuusto 
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päätti, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli vakinaistetaan 
yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen tavaksi 1.1.2014 lukien. Käytön 
laajentamisesta päätetään lautakunnissa. Varmistetaan tasa-arvoiset 
palvelut kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä.  

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat kaksi toivomuspontta: 

1. Hyväksyessään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin 
vakinaistamisen yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen tavaksi 1.1.2014 
lukien kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus tuo 
valtuustokauden loppuun mennessä  valtuustolle 
yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen perustuvan arvion Helsingin 
palvelusetelikäytäntöjen hallinnollisista kustannuksista ja muista 
kustannusvaikutuksista sekä vaikutuksista eriarvoistumiseen.     

2. Valtuusto edellyttää, että kaikkien palvelusetelien käytön 
laajentamiseen liittyvien uusien esitysten kohdalla tehdään arvio siitä, 
millainen vaikutus toimenpiteellä saattaa olla palvelujen sosiaalisen 
eriytymisen kannalta.    

Kaupunginhallitus päätti 20.5.2013 § 604 valtuuston päätöksen 
täytäntöönpanosta ja kehotti mm. sosiaali- ja terveyslautakuntaa ja 
sosiaali- ja terveysvirastoa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin 
palvelusetelin vakinaistamiseksi ja tekemään tarvittavat 
johtosääntömuutosesitykset kaupunginhallitukselle 20.6.2013 
mennessä.    

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 4.6.2013 § 201 esittää 
päätösehdotuksesta ilmenevien palveluseteliä koskevien kohtien 
lisäämistä sosiaali- ja terveystoimen johtosääntöön 1.1.2014 lukien. 
Johtosäännön muutosesitys on valmisteltu yhteistyössä kaupungin 
sääntötoimikunnan kanssa. 

Kaupunginhallitus toteaa, että palveluseteli on yksi kunnan 
käytettävissä olevista palvelujen järjestämistavoista. Kunta päättää, 
mitä järjestämistapaa tai -tapoja kunnassa käytetään. Kunta päättää 
myös, missä palveluissa ja missä laajuudessa palveluseteliä käytetään. 
Palvelusetelien käyttö ei muuta kunnan palvelujen 
järjestämisvelvoitetta.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 
annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan kunta voi järjestää sosiaali- ja 
terveydenhuollon alaan kuuluvat tehtävät: 

1) hoitamalla toiminnan itse; 

2)sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa; 

3) olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntayhtymässä; 
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4) hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai 
muulta julkiselta taikka yksityiseltä palvelujen tuottajalta; taikka 

5) antamalla palvelunkäyttäjälle palvelusetelin, jolla kunta sitoutuu 
maksamaan palvelun käyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä 
palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun 
setelin arvoon asti. 

Hankittaessa palveluja yksityiseltä palvelujen tuottajalta kunnan tai 
kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat 
sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta.  

Kunta ja kuntayhtymä ovat velvollisia suorittamaan yksityiselle 
palvelujen tuottajalle korvausta vain osoittamiensa henkilöiden 
käyttämistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja palveluseteliä 
käytettäessä hyväksymälleen yksityiselle palveluntuottajalle enintään 
palvelusetelin arvoon saakka.  

Palvelusetelitoiminnan tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnan 
mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa 
palvelutuotantoa sekä edistää kuntien, elinkeinotoimen ja yksityisten 
palveluntuottajien yhteistyötä. Uudistuksella ei muuteta kuntien 
velvoitteita järjestää asukkailleen sosiaali- ja terveydenhuoltoa.    

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esittämä päätösvaltuus (johtosäännön 
4 § kohta 20) koskee oikeutta päättää palvelusetelin käyttämisestä ja 
palvelusetelin arvon vahvistamisesta. Viraston päällikölle esitetty 
päätösvaltuus (johtosäännön 16 § kohta 5 a) koskee oikeutta päättää 
palvelusetelipalveluntuottajille asetettavista vaatimuksista ja niiden 
viranhaltijoiden nimeämisestä, joiden tehtävänä on hyväksyä 
palveluntuottajat.  

Kaupunginvaltuusto päätti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 
annettuun lakiin (569/2009) perustuen palvelusetelikokeilusta 
25.8.2010 § 183. Kokeilut jatkuvat 31.12.2013 saakka. 
Kaupunginhallitus katsoo, että ennen palvelusetelitoiminnan 
vakinaistamista toiminnan saumattoman jatkumisen vuoksi 
johtosääntömuutosten täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin 
toimenpiteisiin on voitava ryhtyä jo ennen muutosten voimaantuloa 
1.1.2014.   

Sosiaali- ja terveystoimen voimassa oleva johtosääntö on liitteenä 1. 
Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto on liitteenä 2.    

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
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Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimen johtosääntö
2 Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 12.8.2013

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Kunnallisvalitus, valtuusto

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveysvirasto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2013 § 201

HEL 2013-005378 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
sosiaali- ja terveystoimen johtosääntöön lisätään 1.1.2014 lukien 
seuraavat uudet kohdat:

§ 4

Lautakunnan tehtävät

---     

20 päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä vahvistaa 
palvelusetelin arvon

---      

 § 16

Viraston päällikön tehtävät

5a päättää palvelusetelipalveluntuottajille asetettavista 
vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat. 

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää, että 1.1.2014 
alkavan vakinaisen palvelusetelitoiminnan edellyttämiin toimenpiteisiin 
voitaisiin ryhtyä jo vuoden 2013 aikana.

Perustelut

Kaupunginvaltuuston päätettyä 15.5.2013 palvelusetelin 
vakinaistamisesta 1.1.2014 lukien yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen 
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tavaksi tulee edellä esitetyt palvelusetelin käyttöä koskevat uudet 
tehtävät sisällyttää sosiaali- ja terveystoimen johtosääntöön. 

Palveluseteli on yksi kunnan käytettävissä olevista palvelujen 
järjestämistavoista. Kunta päättää, mitä järjestämistapaa tai –tapoja 
kunnassa käytetään. Kunta päättää myös, missä palveluissa ja missä 
laajuudessa palveluseteliä käytetään. 

Lautakunnan päätösvaltuus koskee siten oikeutta päättää 
palvelusetelin käyttämisestä. Palvelusetelillä voi täydentää palvelujen 
järjestämistapoja, mutta palvelusetelin käyttäminen palvelun 
järjestämistapavaihtoehtona ei johda siihen, että omaa toimintaa 
ulkoistetaan ilman, että kaupunginvaltuusto on siitä päättänyt. Asiakas 
tai potilas voi aina halutessaan kieltäytyä palvelusetelistä, joten 
vastaavaa toimintaa on oltava myös omana toimintana tai 
ostopalveluna. 

Viraston päällikön palvelusetelipalveluntuottajiin liittyvä päätöksenteko-
oikeus on uusi tehtävä. Tämän kohdan nojalla viraston päällikkö 
päättää, lautakunnan päätettyä palvelusetelin käyttämisestä palvelun 
järjestämistapavaihtoehtona, mitkä ovat palveluntuottajaksi 
hyväksymisen edellytykset laissa säädettyjen lisäksi. Lisäksi viraston 
päällikkö päättää, ketkä viranhaltijat voivat hyväksyä 
palvelusetelipalveluntuottajat.

Nykyiset palvelusetelikokeilut ovat voimassa 31.12.2013 saakka. 
Kaupunginvaltuuston päätös 15.5.2013 vakinaistaa palvelusetelin 
yhdeksi ostopalvelujen järjestämistavaksi 1.1.2014 lukien. Toiminnan 
saumattoman jatkumisen vuoksi on tarvittavia päätöksiä pystyttävä 
tekemään hyvissä ajoin vuoden 2013 puolella.

Voimassa oleva sosiaali- ja terveystoimien johtosääntö on tämän asian 
liitteenä 1. 

Käsittely

04.06.2013 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: § 4 kohtaan 20 lisätään:

päättää palvelusetelipalveluntuottajille asettavista vaatimuksista ja 
viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat.

§ 16 poistetaan kohta 5 a.

Kannattajat: Miina Kajos
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Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: § 4 kohtaan 20 lisätään:

päättää palvelusetelipalveluntuottajille asettavista vaatimuksista ja 
viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat.

§ 16 poistetaan kohta 5 a.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijän ehdotuksen mukainen päätös 
syntyi seuraavan äänestyksen tuloksena:

1. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: § 4 kohtaan 20 lisätään: päättää 
palvelusetelipalveluntuottajille asettavista vaatimuksista ja 
viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat. § 16 poistetaan 
kohta 5 a.

Jaa-äänet: 9
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Jouko Malinen, 
Tuomas Nurmela, Tuula Salo, Mikael Sjövall, Hannu Tuominen, 
Markku Vuorinen

Ei-äänet: 3
Miina Kajos, Husein Muhammed, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Laura Nordström

Poissa: 0

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Helena Ylisipola, osastopäällikkö, puhelin: 310 43366

helena.ylisipola(a)hel.fi
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§ 787
V 28.8.2013, Varhaiskasvatustoimen johtosäännön muuttaminen

Pöydälle 12.08.2013

HEL 2013-007106 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Varhaiskasvatustoimen johtosääntö
2 Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 12.8.2013

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee, että varhaiskasvatustoimen 
johtosääntöä muutetaan 1.1.2014 lukien siten, että johtosääntöön 
lisätään seuraavat uudet kohdat:   

4 § Lautakunnan tehtävät

16 a päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa virastolle 
annettujen lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamisesta sekä 
vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää vastaanottamisesta   

17 a päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä vahvistaa palvelusetelin 
arvon 

7 § Viraston päällikön tehtävät 

5 päättää palvelusetelipalveluntuottajille asetettavista vaatimuksista ja 
viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että johtosääntömuutosten 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä 
ennen muutosten voimaantuloa 1.1.2014.   

Esittelijä
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Kaupunginvaltuusto päätti 15.5.2013 § 145 merkitä sosiaali- ja 
terveyslautakunnan ja varhaiskasvatuslautakunnan 
palvelusetelikokeilun väliraportit tiedoksi. Samalla kaupunginvaltuusto 
päätti, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli vakinaistetaan 
yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen tavaksi 1.1.2014 lukien. Käytön 
laajentamisesta päätetään lautakunnissa. Varmistetaan tasa-arvoiset 
palvelut kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä.   

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä seuraavat kaksi 
toivomuspontta:  

1. Hyväksyessään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin 
vakinaistamisen yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen tavaksi 1.1.2014 
lukien kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus tuo 
valtuustokauden loppuun mennessä valtuustolle 
yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen perustuvan arvion Helsingin 
palvelusetelikäytäntöjen hallinnollisista kustannuksista  ja muista 
kustannusvaikutuksista sekä vaikutuksista eriarvoistumiseen. 

2. Valtuusto edellyttää, että kaikkien palvelusetelien käytön 
laajentamiseen liittyvien uusien esitysten kohdalla tehdään arvio siitä, 
millainen vaikutus toimenpiteellä saattaa olla palvelujen sosiaalisen 
eriytymisen kannalta. 

Kaupunginhallitus päätti 20.5.2013 § 604 valtuuston päätöksen 
täytäntöönpanosta ja kehotti mm. varhaiskasvatuslautakuntaa ja 
varhaiskasvatusvirastoa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin 
palvelusetelin vakinaistamiseksi ja tekemään tarvittavat 
johtosääntömuutosesitykset kaupunginhallitukselle 20.6.2013 
mennessä. 

Varhaiskasvatuslautakunta päätti 28.5.2013 § 94 esittää 
päätösehdotuksesta ilmenevien palveluseteliä koskevien kohtien ja 
lisäksi lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamista koskevan kohdan 
lisäämistä varhaiskasvatustoimen johtosääntöön 1.1.2014 lukien. 
Johtosäännön muutosesitys on valmistelu yhteistyössä kaupungin 
sääntötoimikunnan kanssa.    

Kaupunginhallitus toteaa, että palveluseteli on yksi kunnan 
käytettävissä olevista palvelujen järjestämistavoista. Kunta päättää, 
mitä järjestämistapaa tai -tapoja kunnassa käytetään. Kunta päättää 
myös, missä palveluissa ja missä laajuudessa palveluseteliä käytetään. 
Palvelusetelien käyttö ei muuta kunnan palvelujen 
järjestämisvelvoitetta.     

Lasten päivähoidosta annetun lain 10 §:n (909/2012) mukaan kunta voi 
järjestää lasten päivähoidon alaan kuuluvat tehtävät: 
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1) hoitamalla toiminnan itse; 

2) sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa; 

3) olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntayhtymässä; 

4) hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai 
muulta julkiselta taikka yksityiseltä palvelujen tuottajalta; 

5) antamalla palvelunkäyttäjälle sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelusetelistä annetun lain(569/2009) mukaisen palvelusetelin.     

Hankittaessa palveluja yksityiseltä palvelujen tuottajalta kunnan tai 
kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat 
sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. 

Kunta ja kuntayhtymä ovat velvollisia suorittamaan yksityiselle 
palvelujen tuottajalle korvausta vain osoittamiensa henkilöiden 
käyttämistä lasten päivähoidon palveluista ja palveluseteliä 
käytettäessä hyväksymälleen yksityiselle palvelujen tuottajalle enintään 
palvelusetelin arvoon saakka.  

Palvelusetelitoiminnan tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnan 
mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa 
palvelutuotantoa sekä edistää kuntien, elinkeinotoimen ja yksityisten 
palveluntuottajien yhteistyötä. Uudistuksella ei muuteta kuntien 
velvoitteita järjestää asukkailleen varhaiskasvatuspalveluja.     

Varhaiskasvatuslautakunnan esittämä päätösvaltuus (johtosäännön 4 § 
kohta 17 a)  koskee oikeutta päättää palvelusetelin käyttämisestä ja 
palvelusetelin arvon vahvistamisesta. Viraston päällikölle esitetty 
päätösvaltuus (johtosäännön 7 § kohta 5) koskee oikeutta päättää 
palvelusetelipalveluntuottajille asetettavista vaatimuksista ja niiden 
viranhaltijoiden nimeämisestä, joiden tehtävänä on hyväksyä 
palveluntuottajat.   

Kaupunginvaltuusto päätti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 
annettuun lakiin (569/2009) perustuen palvelusetelikokeiluista  
25.8.2010 § 183. Kokeilut jatkuvat 31.12.2013 saakka. 
Kaupunginhallitus katsoo, että ennen palvelusetelitoiminnan 
vakinaistamista toiminnan saumattoman jatkumisen vuoksi 
johtosääntömuutosten täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin 
toimenpiteisiin on voitava ryhtyä jo ennen muutosten voimaantuloa 
1.1.2014.     

Lautakunnan esittämä lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamista 
koskeva kohta (johtosäännön 4 § 16 a) sisältyi ennen sosiaali- ja 
terveystoimen uudistusta voimassa olleeseen päivähoitoa 
(varhaiskasvatusta) koskeneeseen sosiaalitoimen johtosääntöön. 
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Varhaiskasvatustoimelle osoitetaan toisinaan lahjoituksia, joten 
päätösehdotuksen mukaisen johtosääntömääräyksen lisääminen on 
perusteltua. Samansisältöinen kohta on voimassa myös nykyisessä 
sosiaali- ja terveystoimen johtosäännössä.     

Kaupunginhallituksen tarkoitus on, mikäli valtuusto hyväksyy 
päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä 
kehottaa varhaiskasvatusvirastoa ja varhaiskasvatuslautakuntaa 
valmistelemaan esitykset perintöjen ja testamenttien 
vastaanottamisvaltuuksien tarkoituksenmukaisiksi euromääräisiksi 
rajoiksi.        

Varhaiskasvatustoimen voimassa oleva johtosääntö on liitteenä 1. 
Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto on liitteenä 2. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Varhaiskasvatustoimen johtosääntö
2 Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 12.8.2013

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Kunnallisvalitus, valtuusto

Varhaiskasvatuslautakunta 
Varhaiskasvatusvirasto

Päätöshistoria

Varhaiskasvatuslautakunta 28.05.2013 § 94

HEL 2013-007106 T 00 01 00

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
varhaiskasvatustoimen johtosääntöön lisätään 1.1.2014 lukien 
seuraavat uudet kohdat:

4 §
Lautakunnan tehtävät

- - - 
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16 a    päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa virastolle 
annettujen lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamisesta sekä 
vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää vastaanottamisesta

- - -

17 a    päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä vahvistaa 
palvelusetelin arvon

- - - 

7 §
Viraston päällikön tehtävät

- - -

5     päättää palvelusetelipalveluntuottajille asetettavista vaatimuksista 
ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat.

- - -

Lisäksi varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää, että 1.1.2014 alkavan 
vakinaisen palvelusetelitoiminnan edellyttämiin toimenpiteisiin voitaisiin 
ryhtyä jo vuoden 2013 aikana.

Perustelut

Varhaiskasvatustoimen johtosääntöön esitetään teknisluonteisena 
muutoksena lisättäväksi lahjoitusten ja testamenttien 
vastaanottaminen, joka kohta jäi keväällä 2012 epähuomiossa pois 
johtosääntöesitystä tehtäessä. Vastaava kohta oli sosiaalitoimen 
johtosäännössä ja koski tuolloin myös varhaiskasvatusta. Kohta on 
samanlaisena nykyisessä sosiaali- ja terveystoimen johtosäännössä. 
Varhaiskasvatustoimeen saadaan toisinaan lahjoituksia, mistä syystä 
kohdan ottaminen myös varhaiskasvatustoimen johtosääntöön on 
perusteltua. 

Kaupunginvaltuuston päätettyä 15.5.2013 palvelusetelin 
vakinaistamisesta 1.1.2014 lukien yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen 
tavaksi tulee edellä esitetyt palvelusetelin käyttöä koskevat uudet 
tehtävät sisällyttää varhaiskasvatustoimen johtosääntöön.

Palveluseteli on yksi kunnan käytettävissä olevista palvelujen 
järjestämistavoista. Kunta päättää, mitä järjestämistapaa tai -tapoja 
kunnassa käytetään. Kunta päättää myös, missä palveluissa ja missä 
laajuudessa palveluseteliä käytetään. 

Lautakunnan päätösvaltuus koskee siten oikeutta päättää 
palvelusetelin käyttämisestä. Palvelusetelillä voi täydentää palvelujen 
järjestämistapoja, mutta palvelusetelin käyttäminen 
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järjestämistapavaihtoehtona ei johda siihen, että omaa toimintaa 
ulkoistetaan ilman, että kaupunginvaltuusto on siitä päättänyt. Asiakas 
voi aina halutessaan kieltäytyä palvelusetelistä, joten vastaavaa 
toimintaa on oltava myös omana toimintana tai ostopalveluna.

Viraston päällikön palvelusetelipalveluntuottajiin liittyvä päätöksenteko-
oikeus on uusi tehtävä. Tämän kohdan nojalla viraston päällikkö 
päättää lautakunnan päätettyä palvelusetelin käyttämisestä palvelun 
järjestämistapavaihtoehtona, mitkä ovat palveluntuottajaksi 
hyväksymisen edellytykset laissa säädettyjen lisäksi, ja kuka voi 
hyväksyä palveluntuottajaksi.

Nykyiset palvelusetelikokeilut ovat voimassa 31.12.2013 saakka. 
Kaupunginvaltuuston päätös 15.5.2013 vakinaistaa palvelusetelin 
yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen tavaksi 1.1.2014 lukien. 
Toiminnan saumattoman jatkumisen vuoksi on tarvittavia päätöksiä 
pystyttävä tekemään hyvissä ajoin vuoden 2013 puolella.

Voimassa oleva varhaiskasvatustoimen johtosääntö on tämän asian 
liitteenä 1.

Varhaiskasvatusviraston henkilöstötoimikunta on käsitellyt 
johtosäännön muutosehdotuksen kokouksessaan 27.5.2013. 
Henkilöstötoimikunnan pöytäkirja on tämän asian liitteenä 2.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Anneli Levänen, lakimies, puhelin: 310 43460

anneli.levanen(a)hel.fi
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§ 788
Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien sivutoimet

HEL 2013-005455 T 01 01 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä kaupunginjohtajan ja 
apulaiskaupunginjohtajien sivutoimi-ilmoitukset tiedoksi.

Esittelijä
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Tatu Rauhamäki

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

anna.villeneuve(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä kaupunginjohtajan ja 
apulaiskaupunginjohtajien sivutoimi-ilmoitukset tiedoksi.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja on ilmoittanut sivutoimensa seuraavasti:

Helsingin seudun kauppakamarin 
valtuuskunta

jäsen

Helsingin yliopiston hallitus jäsen (1.1.2014 alkaen)
Kansallisen Kokoomuspuolueen 
säätiö

hallituksen jäsen

Kansallissäätiö isännistön jäsen
Keskuskauppakamarin 
valtuuskunta

jäsen

Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä varapuheenjohtaja
Kuntarahoitus Oyj:n omistajien 
nimitysvaliokunta

jäsen

Metropolipolitiikan neuvottelukunta jäsen
Stiftelsen Arcada medlem i förvaltningsrådet
Suomen Japanin Instituutin Säätiö valtuuskunnan jäsen
Suomen Kuntaliiton 
kaupunkipoliittinen työryhmä

jäsen

Suomen Messusäätiön hallitus jäsen
Suomen Messut Osuuskunta hallintoneuvoston 

puheenjohtaja
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Apulaiskaupunginjohtajat ovat ilmoittaneet sivutoimensa seuraavasti:

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja

Baltic Metropoles Network puheenjohtaja
Energy Cities -järjestö hallituksen jäsen
Gardenia Helsinki Oy hallituksen jäsen
Helsingin barokkiorkesteri suojelija
Helsingin Pelastusliitto ry neuvottelukunnan 

puheenjohtaja
Helsingin yliopiston alumniyhdistys valtuuskunnan jäsen
Helsinki-Tallinna Euregio hallituksen jäsen
HSL-kuntayhtymä hallituksen asiantuntijajäsen
ICLEI - Local Governments for 
Sustainability -järjestö

Euroopan hallituksen 
(RExCom) jäsen

ICLEI - Local Governments for 
Sustainability -järjestö

maailman hallituksen 
(GExCom) jäsen

ICLEI:n Procura+ (kestävät 
hankinnat)

kampanjan puheenjohtaja

Mielenterveyden keskusliitto puheenjohtaja
Suomen messusäätiö hallituksen varajäsen
Suomen kuntajohtajat ry hallituksen jäsen
Svenska nu -verkosto valtuuskunnan jäsen
Toimelan vapaaopiston johtokunta puheenjohtaja 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja

Alvar Aalto säätiö, Riihitien 
hoitokunta

jäsen 

Asuntoreformiyhdistys ry puheenjohtaja
Helsingin kaupungin asunnot Oy hallituksen puheenjohtaja
Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi neuvottelukunnan jäsen
Osuuskunta Asuntomessut hallintoneuvoston jäsen
RYM Oy hallituksen jäsen
SFHP, Suomi Housing and Planning 
ry

hallituksen jäsen

VTT neuvottelukunnan jäsen

Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja

Kansallinen Kokoomus puoluevaltuuston 
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puheenjohtaja 
Keva hallituksen puheenjohtaja
Ortopedian ja traumatologian 
tutkimussäätiö

hallintoneuvoston jäsen

Osuusliike HOK-Elanto edustajiston jäsen
Harjoittaa satunnaisesti 
lääkärintointa.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja

Aleksanteri-instituutti valtuuskunnan jäsen
Helsingin Musiikkitalon säätiö hallituksen puheenjohtaja
Helsingin Musiikkitalon valtuuskunta varapuheenjohtaja
Kansainvälinen designsäätiö valtuuskunnan jäsen
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 
valtuuskunta

puheenjohtaja (1.10.2013 
alkaen)

Metropolia Oy hallituksen jäsen
Mäkelänrinteen uintikeskus  Oy hallituksen puheenjohtaja
Samapalkkatoimikunta jäsen
Suomen kulttuurirahasto hallintoneuvoston jäsen

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 18 §:ssä säädetään 
viranhaltijan velvollisuuksista sivutoimien ja kilpailevan toiminnan 
osalta. 18 §:n 2 momentin mukaan viranhaltija ei saa ottaa vastaan tai 
pitää sellaista sivutointa, jonka hoitaminen edellyttää työajan 
käyttämistä. Tällaisen sivutoimen hoitamiseksi voi kuitenkin hakea 
työnantajan lupaa. 18 §:n 5 momentin mukaan muiden sivutoimien 
osalta riittää, että viranhaltija ilmoittaa ne työnantajalle. 

Hallintosäännön 17 §:n mukaan sivutoimiluvan myöntämisestä sekä 
sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää 
viraston tai laitoksen päällikkö taikka hänen määräämänsä alaisensa 
viranhaltijan osalta. Kaupunginhallitus päättää kuitenkin asiasta 
kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan osalta sekä 
kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja alaisensa viraston tai 
laitoksen päällikön osalta.

Esittelijä
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Tatu Rauhamäki

Lisätiedot
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Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus
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§ 789
Innovaatiorahastosta rahoitettavat hankkeet vuonna 2013

Pöydälle 12.08.2013

HEL 2013-003108 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Hannu Oskala

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Otto Virenius, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70869

otto.virenius(a)hel.fi
Eva Nyberg, controller, puhelin: 310 25551

eva.nyberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustelumuistio_innovaatiorahastohankkeet.pdf
2 Loppuraportti_1_Liikkuva suunhoitoyksikkö.pdf
3 Loppuraportti_2_Kotihoidon virtuaalihoitajaksi.pdf
4 Loppuraportti_3_HSPACE.pdf
5 Loppuraportti_4_Urbaani luovuus.pdf
6 Loppuraportti_5_Verkkoterkkari.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää innovaatiorahastosta yhteensä 
799 301 euroa käytettäväksi seuraavien uusien hankkeiden vuoden 
2013 rahoitukseen:

Aalto-yliopisto Innovatiivinen kaupunki -
ohjelma

55  000 euroa

Aalto-yliopisto Helsinki-identiteettejä hanke 32 632 euroa
Aalto-yliopisto Hgin vesialueiden 

virkistyskäyttöja kokemukset 
asukkaiden arjessa

40 348 euroa

Aalto-yliopisto Habitat Components 40 096 euroa
Aalto-yliopisto Asumisen yhteiset tilat 60 000 euroa
Aalto-yliopisto Kestävä liikkumiskonsepti 128 025 euroa
Aalto-yliopisto SPIRE Surroundings 28 800 euroa
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Culminatum 
Innovation Oy

Houkutteleva 
merenrantaympäristö ja 
mikromatkailu

50 000 euroa

Forum Virium 
Helsinki

Pinta 81 000 euroa

Forum Virium 
Helsinki

Linked Events 2 62 000 euroa

Kirsti Sivén & Asko 
Takala Arkkitehdit 
Oy

Tilaa asumiselle 61 000 euroa

Metropolia Käyttäjälähtöinen 
hybridikampus

40 400 euroa

Metropolia Liikkuvan arjen design – 
Pyöräkeskuksesta 2.0 
pyöräilykaupunkiin

44 000 euroa

 
Lasipalatsin 
Mediakeskus Oy

 
Aili-hankkeen valmistelu

 
20 000 euroa

Openhouse Ry Kiinnostava arkkitehtuuri 46 000 euroa
Saraco D&M Oy Ryhmärakennuttajan opas 10 000 euroa

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee sitoa Innovaatiorahastosta 
yhteensä 707 817 euroa käytettäväksi vuodelle 2014 ja 385 116 euroa 
vuodelle 2015 sekä 44 000 euroa vuodelle 2016, yhteensä 1 136 933 
euroa.

Edelleen kaupunginhallitus päättänee myöntää jatkorahoitusta vuonna 
2013 yhteensä 1 081 904 euroa aikaisempina vuosina sidotuille 
hankkeille 

Tukkutori Opetuskeittiön 
perustaminen tukkutorin 
teurastamolle 

115 000 euroa

Rakennus-
valvontavirasto

Älykäs asemapiirros 100 000 euroa

Sosiaali- ja terveys-
virasto

Sähköinen terveyskortti 250 000 euroa

Kaupunginkirjasto Kohtaamispaikka 
Lasipalatsi

375 000 euroa

Ylivieskan kaupunki Innolukio 19 000 euroa
Aalto Yliopisto Innovatiivinen kaupunki, 

Kaupunki palveluna 
172 133 euroa

Aalto Yliopisto Innovatiivinen kaupunki, 50 771 euroa
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Kaupunki järjestelmänä

Vielä kaupunginhallitus päättänee että seuraavalle hankkeelle, 
Terveyskeskuksen hallinnoimalle hankkeelle Psykiatrian 
konsultaatiopoliklinikan konsultoiva maahanmuuttajatyöryhmä, vuonna 
2011 myönnetystä rahoitusosuudesta käyttämättä jäänyt osuus 
saadaan käyttää vuonna 2014 ko hankkeen kustannuksiin.

Kaupungin ulkopuolisen organisaation hankkeen vuosiosuus 
maksetaan kaksi kertaa vuodessa, elokuussa ja hankeen/projektin 
puolivuotisraportin perusteella helmikuussa. Puolivuotisraportti, joka 
sisältää tilannekatsauksen hankkeen toteutumisesta sekä varojen 
käytöstä ajalta 1.7. – 31.12.2013, on toimitettava 31.1.2014 mennessä 
talous- ja suunnittelukeskukselle.

(Innovatiivinen kaupunki® -hankkeiden raportointiaikataulu on 
seuraava: puolivuotisraportti, joka sisältää tilannekatsauksen hankkeen 
toteutumisesta sekä varojen käytöstä ajalta 1.1.–30.6.2013, on 
toimitettava 31.8.2013 mennessä ja ajalta 1.7.–31.12.2013 on 
toimitettava 15.1.2014 mennessä talous- ja suunnittelukeskukselle.)

Vielä kaupunginhallitus päättänee, että tilannekatsaus hankkeen 
toteutumisesta, toiminnan tuloksellisuudesta ja vuoden 2013 varojen 
käytöstä sekä mahdollinen jatkorahoitushakemus kustannusarvioineen 
vuodelle 2014 on lähetettävä kaupunginhallitukselle 28.2.2014 
mennessä.

Hankkeen päätyttyä toimijoiden on lähetettävä talous- ja 
suunnittelukeskukselle hankkeen/projektin loppuraportti sekä 
tilinpäätös. Raportissa on selvitettävä hankkeen aikaansaamat tulokset. 
Mikäli hanke ei ole toteutunut, tulee hallinnoijan palauttaa hankkeelle 
myönnetyt varat. Päättyneitä hankkeita koskeva raportti tuodaan 
kaupunginhallitukselle tiedoksi samalla, kun kaupunginhallitus 
käsittelee hankkeille myönnettävää rahoitusesitystä.

Tämän asian liitteinä ovat loppuraportit viidestä päättyneestä 
hankkeesta: Metropolian Urbaani luovuus hanke, Metropolian HSPACE 
hanke, Sosiaali- ja terveysviraston Verkkoterkkari hanke, 
Terveyskeskuksen Liikkuva hammashoitoyksikkö hanke sekä Palmian 
Kotihoidon virtuaalihoitajaksi hanke.

Hankkeiden yhteydessä tuotettu paikkatietoaineisto on tuotettava 
avoimena datana ja julkaistava Helsinki Region Infosharen (HRI) 
kautta. 

Kaikkia ehdotettuja uusia hankkeita koskeva perustelumuistio on 
liitteenä. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2013 75 (142)
Kaupunginhallitus

Kj/3
12.08.2013

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

Esittelijä

Kj toteaa, että Helsingin kaupungin innovaatiorahasto perustettiin 
Kvston päätöksellä 19.6.2002 ja sen peruspääomaksi siirrettiin vuoden 
2001 tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä 16 818 792,65 euroa. 
Sen jälkeen kaupunginvaltuusto on 23.6.2010tilinpäätöksen 
yhteydessä siirtänyt rahastoon 10 000 000 euroa, 15.6.2011 
tilinpäätöksen yhteydessä 5 000 000 euroa ja 13.6.2012 tilinpäätöksen 
yhteydessä 10 000 000 euroa.

Helsingin kaupungin innovaatiorahaston tarkoituksena on Helsingin 
osaamisperustan vahvistaminen yhteistyössä korkeakoulujen ja 
elinkeinoelämän kanssa. Varoja käytetään rahaston tarkoituksen 
mukaisten joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien 
kanssa toteutettavien tulevaisuuden elinkeinoperustaa luovien 
investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen. Innovaatiorahasto 
toimii itsenäisenä taseyksikkönä, jolloin rahastoa eivät koske 
budjettivuoden rajoitukset. Rahastosta voidaan sitoa varoja 
useammalle vuodelle. Rahaston vapaa pääoma kesäkuussa 2013 
ennen tätä rahoituskierrosta on 6 208 910 euroa.

Talousarvion 2013 noudattamisohjeissa pyydettiin lähettämään 
ehdotuksia innovaatiorahastosta rahoitettavista hankkeista 28.2.2013 
mennessä sähköpostitse talous- ja suunnittelukeskukseen. 
Määräajassa ehdotuksia on saapunut 20 hanketta, joiden 
rahoitusmäärä on yhteensä 2 451 734 euroa. Rahoitus esitetään 
myönnettäväksi ja sidottavaksi 16 hankkeelle, yhteensä 1 936 234 
euroa. Lisäksi esitetään jatkorahoituksen myöntämistä 5 hankkeelle, 
yhteensä 1 081 904 euroa, sekä käyttämättömän rahoitusosuuden 
siirtämistä vuodelle 2014 käytettäväksi 1 hankkeelle.

Kaikille hankkeille ei oltu osoitettu vaadittua kaupungin yhteistyötahon 
sitoutumista ja niiden rahoitusanomukset hylättiin. Osa hankkeista 
edellyttää jatkokehitystä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Otto Virenius, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70869

otto.virenius(a)hel.fi
Eva Nyberg, controller, puhelin: 310 25551

eva.nyberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustelumuistio_innovaatiorahastohankkeet.pdf
2 Loppuraportti_1_Liikkuva suunhoitoyksikkö.pdf
3 Loppuraportti_2_Kotihoidon virtuaalihoitajaksi.pdf
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4 Loppuraportti_3_HSPACE.pdf
5 Loppuraportti_4_Urbaani luovuus.pdf
6 Loppuraportti_5_Verkkoterkkari.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

hakijat
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§ 790
Lähiörahastosta vuonna 2013 rahoitettavat hankkeet

HEL 2013-008060 T 02 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää yhteensä 4 988 290 euroa vuoden 
2013 talousarvion kohdasta 8 29 03, muu pääomatalous, 
lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi 

kaupunginkirjastolle 45 000 euroa
liikuntavirastolle 130 000 euroa
nuorisoasiainkeskukselle 266 560 euroa
opetusvirastolle 210 000 euroa
rakennusvirastolle 3 590 000 euroa
sosiaali- ja terveysvirastolle 746 730 euroa 

Hankkeet, joita on esitetty rahoitettavaksi lähiörahastosta, on esitelty 
liitteenä olevassa perustelumuistiossa. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Otto Virenius, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70869

otto.virenius(a)hel.fi
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lähiörahasto 2013 hankkeet - Perustelumuistio.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
talpa Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää yhteensä 4 988 290 euroa 
vuoden 2013 talousarvion kohdasta 8 29 03, muu pääomatalous, 
lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi 
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kaupunginkirjastolle 45 000 euroa
liikuntavirastolle 130 000 euroa
nuorisoasiainkeskukselle 266 560 euroa
opetusvirastolle 210 000 euroa
rakennusvirastolle 3 590 000 euroa
sosiaali- ja terveysvirastolle 746 730 euroa 

Hankkeet, joita on esitetty rahoitettavaksi lähiörahastosta, on esitelty 
liitteenä olevassa perustelumuistiossa. 

Esittelijä

Kaupunginjohtaja toteaa, että kaupunginvaltuusto päätti 20.6.2001 
lähiörahaston perustamisesta ja hyväksyi rahastolle säännöt. Vuoden 
2000 tilinpäätöksessä kaupunginvaltuusto siirsi rahaston 
peruspääomaksi 84 milj. euroa (500 milj. mk) ja edelleen vuoden 2001 
tilinpäätöksen yhteydessä 50,4 milj. euroa (300 milj. mk). Vuoden 2013 
alussa rahaston pääoma oli 71,6 milj. euroa.

Rahaston tarkoituksena on Helsingin lähiöiden arvostuksen 
nostaminen. Lähiöiden arvostuksen nostamiseen pyritään parantamalla 
lähiöiden viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta sekä ikääntyvien 
kaupunkilaisten palvelumahdollisuuksia. Vuoden 2013 talousarviossa 
on lähiörahastolle varattu 5,0 milj. euroa kohdassa Investointiosa, muu 
pääomatalous 8 29.

Määräajan loppuun mennessä keväällä 2013 kuusi virastoa oli 
ehdottanut yhteensä 34 hanketta rahoitettavaksi lähiörahastosta. 
Hankkeet ovat yhteiskustannuksiltaan 5,8 milj. euroa. Esitys 
lähiörahastosta rahoitettavista hankkeista on valmisteltu yhdessä 
lähiöprojektin kanssa. 

Lähiöprojekti on kaupungin hallintokuntien yhteistyöprojekti, jonka 
toiminta-ajatuksena on tehdä tunnetuksi kaupunginosien 
vetovoimatekijöitä ja vahvuuksia, edistää monipuolisten uusien 
asuntojen rakentamista, palvelujen pysymistä ja uusien syntymistä 
sekä kaupunkilaisten toimintaedellytyksiä omalla asuinalueellaan 
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lähiöprojektin johto 
(johtoryhmän puheenjohtaja Rikhard Manninen, projektipäällikkö Tero 
Santaoja) on kaupunkisuunnitteluvirastosta. Muut johtoryhmän jäsenet 
tulevat hallintokeskuksesta, talous- ja suunnittelukeskuksesta, 
rakennusvirastosta, sosiaalivirastosta, opetusvirastosta, kaupungin 
kirjastosta, kulttuurikeskuksesta, nuorisoasiainkeskuksesta, 
liikuntavirastosta, kiinteistövirastosta ja rakennusvalvontavirastosta. 
Lähiöprojektin projektipäällikkö ja sihteeri ovat arvioineet jokaisen 
hanke-ehdotuksen ja antaneet siitä arvionsa. 
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Perustelumuistiosta löytyvien hyväksyttyjen hankkeiden nähtiin 
parhaiten toteuttavat lähiörahaston tarkoitusta. Kaikki hankkeet eivät 
myönnettyyn viiden miljoonan euron budjettiin mahtuneet, joten 
hankkeita jouduttiin asettamaan tärkeysjärjestykseen. Joihinkin 
hankkeisiin toivotaan vielä poikkihallinnollista valmistelua. Muutaman ei 
taas nähty palvelevan lähiörahaston tarkoitusta. Liitteenä olevassa 
perustelumuistiossa on lueteltu rahastosta rahoitettavaksi ehdotetut 
hankkeet ja niille myönnettävä määräraha perusteluineen. 

Kuluvana vuonna käyttämättä jäävä määräraha voidaan seuraavan 
vuoden alussa myöntää ylitysoikeutena hankkeen sen vuoden 
määrärahoihin. Näin hanke voi jatkua heti kaupunginvaltuuston 
alkuvuonna tekemän päätöksen jälkeen ja lähiörahastosta tehtävää 
uutta päätöstä hankkeen jatkamiseksi ei tarvitse odottaa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Otto Virenius, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70869

otto.virenius(a)hel.fi
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lähiörahasto 2013 hankkeet - Perustelumuistio.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
talpa Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

kaupunginkirjasto
liikuntavirasto
nuorisoasiankeskus
opetusvirasto
rakennusvirasto
sosiaali- ja terveysvirasto
talpa
lähiöprojekti
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§ 791
Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi 
asuntotuotantorahaston käyttämisestä ryhmärakentamishankkeiden 
edistämiseen 

HEL 2012-017411 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 12.12.2012 hyväksymän toivomusponnen 
(Rantanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1 Rantanen Tuomas, toivomusponsi 1, Kvsto 12.12.2012 asia 8

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 12.12.2012 hyväksymän toivomusponnen 
(Rantanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Hyväksyessään 12.12.2012 (435 §) asuntotuotantorahaston 
kartuttamisen siirtämällä rahastoon asuntolainarahastossa olevat varat, 
kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Valtuusto edellyttää selvitettäväksi, millä edellytyksillä ja millä tavoin 
asuntotuotantorahastoa kannattaisi käyttää 
ryhmärakennuttamishankkeiden edistämiseen." (Tuomas Rantanen)
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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.

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Helsingin 
kaupungin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 
(AM-ohjelma) yhtenä tavoitteena on ryhmärakennuttamisen 
edistäminen. Se on nähty sekä valtion että kaupungin puolelta 
tervetulleena vaihtoehtona asukaslähtöisten kohtuuhintaisten asuntojen 
tuottamiseen nykyisten toimintamallien rinnalle. Kaupunki on edistänyt 
ryhmärakennuttamista luovuttamalla tontteja hankkeisiin eri puolilta 
kaupunkia. 

Ryhmärakennuttamisen ongelmana on pidetty toiminnan 
sääntelemättömyyttä. Tavanomaisessa asuntokaupassa 
asunnonostajaa suojelee asuntokauppalaki yksityiskohtaisine ostajan 
turvaksi laadittuine säännöksineen. Ryhmärakentamisen säännöt 
perustuvat suurelta osin eri toimijoiden luomiin konsepteihin ja niihin 
liittyviin sopimuksiin, jolloin asunnon hankkijan oikeussuojan on 
katsottu olevan heikompi. Ryhmärakennuttamista koskeva 
asuntokauppalain muutoksen laatiminen on parhaillaan vireillä 
oikeusministeriössä ja työryhmän tavoitteena on ehdotuksen laatiminen 
31.1.2014 mennessä. 

Ryhmärakennuttamisen lainsäädäntötasoisen sääntelyn puuttuminen 
on rahoittajien näkökulmasta ollut riski. Rahalaitokset ovat kiinnittäneet 
huomiota myös siihen, että joidenkin konsulttivetoisten 
ryhmärakennuttamishankkeiden tuotanto- ja markkinointitavat voivat 
olla sellaisia, jotka ovat asuntokauppalain mukaan kiellettyjä. 
Lainsäädännön ohjaus helpottanee tulevaisuudessa rahoituksen 
saamista ja vakuuskysymysten ratkaisua. Kaupunki ei voi toimia 
rahoittajana samoista syistä, joiden vuoksi rahalaitokset ovat pitäneet 
rahoittamista riskinä. Kaupunki vaatii lainoihinsa reaalivakuudet ja 
toimii siinä suhteessa samoin kuin rahalaitokset. 

Esittelijä toteaa lisäksi, ettei asuntolainarahaston varojen käyttäminen 
yksityishenkilöiden asuntorahoitukseen ole sääntöjen mukaan 
mahdollista. Nykyisessä rahoitustilanteessa ei ole perusteltua, että 
kaupunki ryhtyisi yhden asunnonhankkijaryhmän rahoittajaksi tai 
takaajaksi, koska se ei olisi kaupunkilaisten tasa-arvoista kohtelua. 
Kaupunginvaltuusto päätti 12.12.2012 asuntolainarahaston varojen 
siirrosta asuntotuotantorahastoon kaupungin oman asuntotuotannon 
rahoituksen varmistamiseksi. Samalla luovuttiin asuntolainojen 
myöntämisestä yksityishenkilöille, koska järjestelmälle ei enää ollut 
tarvetta. Kaupungin oman asuntotuotannon rooli asuntopoliittisten 
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tavoitteiden toteuttajana on niin merkittävä, että sen 
toimintaedellytykset tulee varmistaa myös rahoituksen osalta. 

Kaupunki pitää kuitenkin ryhmärakentamista yhtenä keinona tukea 
Helsingin vetovoimaisuutta ja turvata Helsingin houkuttelevuutta 
seudun omistusasuntomarkkinoilla. Strategiaohjelman toimenpiteisiin 
sisältyy maininta ryhmärakennuttamishankkeiden priorisoinnista 
mahdollisuuksien mukaan tontinluovutuksessa. Lisäksi 
innovaatiorahastosta esitetään rahoitettavaksi hanketta, jonka 
tavoitteena on aikaansaada ryhmärakennuttamisen opas kokoamalla 
yksiin kansiin ohjeistusta ja tietoa ryhmärakennuttamisesta. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1 Rantanen Tuomas, toivomusponsi 1, Kvsto 12.12.2012 asia 8

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 30.05.2013 § 290

HEL 2012-017411 T 00 00 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu 
Tuomas Rantasen toivomusponnesta seuraavan lausunnon:

Ryhmärakennuttamishankkeista yleisesti 

Kaupunginvaltuuston lokakuussa 2012 hyväksymän AM-ohjelman 
mukaisesti kiinteistötoimi pyrkii osaltaan edistämään asukaslähtöistä 
asuntorakentamista eli ryhmärakentamista ja -rakennuttamista. 
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Kaupunki on viime vuosina pyrkinyt edistämään omatoimista ja 
rakennuttajakonsulttivetoista ryhmärakennuttamista luovuttamalla ja 
varaamalla tontteja tällaisia hankkeita varten karkeasti noin 450 
asuntoa vastaavan määrän eri puolilta Helsinkiä. Kaupungilla on 
tälläkin hetkellä mahdollisuus tarjota tontteja 
ryhmärakennuttamishankkeita varten mm. Suurmetsän Alppikylästä ja 
Malmin Ormuspellosta. Lisäksi syksyn 2013/kevään 2014 aikana on 
tarkoitus laittaa hakuun kerros- ja pientalotontteja tällaisia hankkeita 
varten ainakin Kalasataman, Tapaninkylän ja Mellunkylän alueilta.  

Kiinteistötoimen kokemuksen mukaan viime vuosina vireillä olleiden 
ryhmärakennuttamishankkeiden toteuttamista ovat hidastaneet ja 
vaikeuttaneet erityisesti hankkeiden rahoitukseen liittyvät ongelmat, 
varsinkin asunto-osakeyhtiömuotoisesti toteutettavaksi suunnitelluissa 
hankkeissa. Tämä on osaltaan johtanut mm. siihen, että luontevasti 
asunto-osakeyhtiömuotoisesti toteutettavia hankkeita on jouduttu 
toteuttamaan kiinteistömuotoisesti, joka on muun ohella vaikeuttanut 
tonttien luovutusprosessia. Pankkien ja luottolaitosten varautunut 
suhtautuminen erityisesti asunto-osakeyhtiömuotoisiin hankkeisiin on 
seurausta mm. asuntokauppaa ja kuluttajansuojaa koskevan 
lainsäädännön tulkinnanvaraisuudesta sekä siitä, ettei 
ryhmärakennuttamishankkeille ole vielä muodostunut vakiintuneita 
käytäntöjä eikä sopimusmalleja. Toisaalta tulee huomata, että 
mainituista ongelmista huolimatta tälläkin hetkellä kaksi 
ryhmärakennuttamismallilla toteutettavaa asunto-osakeyhtiömuotoista 
kerrostalohanketta on rakenteilla Jätkäsaaressa ja useita vastaavan 
tyyppisiä hankkeita on vireillä.  

Selvitys asuntotuotantorahaston käytöstä 

Kiinteistötoimen näkemyksen mukaan ryhmärakennuttamisen 
edistämisen kannalta keskeisin tekijä on ryhmärakennuttamista 
koskevan lainsäädännön laatiminen, joka tarkoittanee mm. 
tarkennuksia ja täydennyksiä nykyiseen asuntokauppalakiin ja 
mahdollisesti myös kuluttajansuojalakiin sekä asunto-osakeyhtiölakiin. 
Lainsäädännön tasolla tapahtuva ohjaus helpottanee tulevaisuudessa 
merkittävästi ryhmärakennuttamishankkeiden mahdollisuuksia saada 
pankeilta rahoitusta. Ryhmärakennuttamista koskeva asuntokauppalain 
muutoksen laatiminen on parhaillaan vireillä oikeusministeriössä. 
Oikeusministeriön kokoaman työryhmän tavoitteena on laatia oma 
ehdotus 31.1.2014 mennessä. Kiinteistötoimi on osallistunut ja 
osallistuu tarvittaessa myös tulevaisuudessa omalta osaltaan 
lainsäädännön muutosten edellyttämään selvitystyöhön.   

Asuntotuotantorahasto on sääntöjensä mukaan tarkoitettu 
hyödynnettäväksi vain kaupungin omaa asuntotuotantoa varten. 
Rahastoa käytetään mm. kaupungin omaan asuntotuotantoon 
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tarvittavien lainojen myöntämiseen, kaupungin oman asuntotuotannon 
rakennuttamisen riskien kattamiseen sekä asuntotuotantoon liittyvään 
kehittämis- ja koerakentamistoimintaan sekä korkotukiasuntojen 
pääomakustannusten maksamiseen. Asuntotuotantorahaston 
hyödyntäminen ryhmärakennuttamishankkeiden edistämiseen ei liene 
rahaston tämän hetkisten sääntöjen perusteella mahdollista. Rahaston 
kokonaispääoma on lähes 230 milj. euroa. 

Kaupungin omalle asuntotuotannolle asetetut erittäin korkeat 
määrälliset ja laadulliset tavoitteet huomioiden rahaston varoja 
tarvittaneen tulevina vuosina merkittävissä määrin kaupungin oman 
asuntotuotannon tukemiseen. Kiinteistölautakunta katsoo, että 
kaupungin tulee ensisijaisesti pyrkiä edistämään ryhmärakennuttamista 
tontinluovutuksen keinoin varaamalla riittävä määrä tontteja 
omatoimisia ja rakennuttajakonsulttivetoisia 
ryhmärakennuttamishankkeita varten. Asuntotuotantorahaston 
käyttämistä ryhmärakennuttamishankkeiden edistämiseen voidaan 
lähtökohtaisesti pitää kannatettavana, mutta tämän ei tule vaarantaa 
mahdollisuuksia käyttää rahastoa sen alkuperäisiin tarkoituksiin eli 
kaupungin oman asuntotuotannon edistämiseen. 

Rahaston käyttäminen ryhmärakennuttamisen edistämiseen on 
kysymyksenä laajakantoinen. Kiinteistölautakunta katsoo, että 
asuntotuotantorahaston hyödyntämistä nimenomaan 
rakentamisaikaisten lainojen takaukseen kannattaisi kartoittaa 
lisäselvityksellä. Tällöin rahaston käytölle tulee luoda selkeät ja kattavat 
säännöt mahdollisten väärinkäytösten estämiseksi, rahaston riskien 
hallitsemiseksi ja tuen hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun 
varmistamiseksi.

Käsittely

30.05.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Lausuntoehdotuksen viimeinen kappale muutetaan kuulumaan 
seuraavasti: Rahaston käyttäminen ryhmärakennuttamisen 
edistämiseen on kysymyksenä laajakantoinen. Kiinteistölautakunta 
katsoo, että asuntotuotantorahaston hyödyntämistä nimenomaan 
rakentamisaikaisten lainojen takaukseen kannattaisi kartoittaa 
lisäselvityksellä. Tällöin rahaston käytölle tulee luoda selkeät ja kattavat 
säännöt mahdollisten väärinkäytösten estämiseksi, rahaston riskien 
hallitsemiseksi ja tuen hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun 
varmistamiseksi.

Kannattajat: Kirsi Pihlaja
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1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksen viimeinen kappale muutetaan 
kuulumaan seuraavasti: Rahaston käyttäminen ryhmärakennuttamisen 
edistämiseen on kysymyksenä laajakantoinen. Kiinteistölautakunta 
katsoo, että asuntotuotantorahaston hyödyntämistä nimenomaan 
rakentamisaikaisten lainojen takaukseen kannattaisi kartoittaa 
lisäselvityksellä. Tällöin rahaston käytölle tulee luoda selkeät ja kattavat 
säännöt mahdollisten väärinkäytösten estämiseksi, rahaston riskien 
hallitsemiseksi ja tuen hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun 
varmistamiseksi.

Jaa-äänet: 3
Tapio Klemetti, Pia Pakarinen, Jouni Parkkonen

Ei-äänet: 6
Elina Das Bhowmik, Seija Haataja, Kirsi Pihlaja, Tuomas Rantanen, 
Olli Sademies, Hanna Sauli

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Sami Haapanen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 36437

sami.haapanen(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimikunta 22.05.2013 § 90

HEL 2012-017411 T 00 00 03

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Asuntotuotantotoimikunta toteaa, että ryhmärakennuttamisen 
edistäminen on kirjattu nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan. Lisäksi 
Helsingin kaupungin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelman (AM-ohjelma) yhtenä tavoitteena on 
ryhmärakennuttamisen edistäminen. AM- ohjelman mukaan kaupunki 
selvittää myös mahdollisuuden tarjota ryhmärakennuttamishankkeiden 
neuvonta- ja opastustoimintaa. Ryhmärakennuttaminen on nähty sekä 
valtion että Helsingin kaupungin puolelta tervetulleena vaihtoehtona 
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asukaslähtöisten kohtuuhintaisten asuntojen tuottamiseen nykyisten 
toimintamallien rinnalle. Helsingin kaupunki on edistänyt 
ryhmärakennuttamista luovuttamalla tontteja 
ryhmärakennuttamishankkeisiin eri puolilta kaupunkia.

Ryhmärakennuttamisen ongelmana on pidetty toiminnan 
sääntelemättömyyttä. Tavanomaisessa asuntokaupassa 
asunnonostajaa suojelee asuntokauppalaki yksityiskohtaisine ostajan 
turvaksi laadittuine säännöksineen. Ryhmärakennuttamisen säännöt 
perustuvat suurelta osin eri toimijoiden luomiin konsepteihin ja niihin 
liittyviin sopimuksiin. Ryhmärakennuttamisessa asunnon hankkijan 
oikeussuojan on katsottu olevan heikompi kuin sellaisen, joka ostaa 
asunnon perustajarakennuttajalta tai –rakentajalta.

Ryhmärakennuttamiseen liittyvien avointen oikeudellisten kysymysten 
johdosta rahalaitokset ovat suhtautuneet pidättyvästi 
ryhmärakennuttamiskohteiden rahoittamiseen. Rahoituksen suhteen 
vaikeuksissa ovat olleet nimenomaan asunto-osakeyhtiömuotoiset 
ryhmärakennuttamiskohteet, joihin rahalaitokset eivät ole myöntäneet 
yhtiölainoja eivätkä asuntojen hankkijoille henkilökohtaisia 
asuntolainoja. Kiinteistömuotoiset ryhmärakennuttamishankkeet ovat 
saattaneet olla konseptista riippuen helpommin rahoitettavissa.

Rahalaitosten varovaisuus ryhmärakennuttamishankkeiden 
rahoittamisessa perustuu niiden riskienhallintaan. 
Ryhmärakennuttamisen lainsäädäntötasoisen sääntelyn puuttumisen 
on katsottu olevan myös luotonantajan näkökulmasta sellainen riski, 
jota ei ole haluttu ottaa. Rahalaitokset ovat kiinnittäneet huomiota myös 
siihen, että joidenkin konsulttivetoisten ryhmärakennuttamishankkeiden 
tuotanto- ja markkinointitavat voivat olla sellaisia, jotka ovat 
asuntokauppalain 7 luvun 5 § mukaan kiellettyjä rangaistuksen uhalla. 
Rahoitusalan näkemykset ilmenevät Finanssialan keskusliiton 
Oikeusministeriölle antamassa lausunnossa 2.11.2011.

Oikeusministeriö on asettanut 22.1.2012 työryhmän, jonka tavoitteena 
on valmistella muutokset asuntokauppalakiin ryhmärakennuttamisen 
toimintaedellytysten parantamiseksi. Työryhmälle asetettu määräaika 
on 31.1.2014.

Asuntotuotantotoimikunta toteaa, että ryhmärakennuttamista voidaan 
pitää monessa mielessä kannatettavana toimintana ja että kaupunki on 
ollut sen kehittämisessä aktiivisesti mukana jo nyt mm. tontteja 
luovuttamalla. Kaupungin toimintamalleja ryhmärakennuttamisen 
edistämisessä voidaan kehittää edelleen. Asuntotuotantotoimikunta 
toteaa, että mikäli kaupunki edistäisi ryhmärakennuttamista 
osallistumalla toiminnan lainoittamiseen, lainoitukseen liittyvät riskit 
saattaisivat olla pitkälti samoja kuin mitä rahoitusala on arvioinut siihen 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2013 87 (142)
Kaupunginhallitus

Kj/5
12.08.2013

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

liittyvän.  Mikäli ryhmärakennuttamisen pelisääntöjä saadaan 
selkiytettyä lainsäädäntömuutoksin, on todennäköistä, että 
ryhmärakennuttamiseen liittyvät rahoitukselliset ongelmat tulevat 
jatkossa poistumaan. 

Asuntotuotantotoimikunnan mielestä asuntotuotantorahaston käyttö 
tulee säilyttää kaupungin oman tuotannon rahoittamisessa. Rahaston 
käyttö on nykyisellä tuotantotasolla n. 0,9 miljoonaa euroa vuodessa. 
Mikäli kaupungin oman asuntotuotannon määrät nousevat ennustetusti, 
rahastosta myönnettävien lainojen tarve nousee.  Kaupungin oman 
asuntotuotannon rooli kaupungin asuntopoliittisten tavoitteiden 
toteuttajana on niin merkittävä, että sen toimintaedellytykset tulee 
varmistaa myös rahoituksen osalta.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Lisätiedot
Markku Nyyssölä, vs. toimitusjohtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi
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§ 792
Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Töölönlahden alueen 
esirakentamiseen

HEL 2012-005365 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2013 
talousarvion alakohdasta 8 01 02 08, Töölönlahden esirakentaminen

 2 800 000 euroa Töölönlahden alueen esirakentamiseen. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 rakennusviraston määrärahaesitys Töölönlahti -alueen 
esirakentamiseen, 5.6.2013

2 Yleisten alueiden esirakentamisurakat v. 2013, 30.5.2013

Otteet

Ote Otteen liitteet
Talous- ja suunnittelukeskus Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää rakennusvirastolle vuoden 2013 
talousarvion alakohdasta 8 01 02 08, Töölönlahden esirakentaminen

 2 800 000 euroa Töölönlahden alueen esirakentamiseen. 

Esittelijä

Töölönlahden alueen (asemakaava nro 10920 / Kvsto 27.2.2002) 
esirakentaminen jatkuu radanvarren kortteleiden rakentamiseen 
liittyvällä katu- ja puistoalueiden esirakentamisella. 

Tonttien saaminen rakentamiskelpoisiksi sekä alueen katujen ja 
puistojen rakentaminen edellyttävät yhtäaikaista esirakentamista 
tonteilla, niihin rajatuvilla Alvar Aallon kadulla ja Töölönlahdenkadulla 
sekä puistoalueella.
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Toteutettavan esirakentamisen laajuus on rajattu tonttien rakentamisen 
lähtökohdista. Vuonna 2011 alkaneeseen esirakentamiseen on 
myönnetty yhteensä 5,4 milj. euroa. Vuonna 2013 toteutetaan 
kortteleihin 2015 ja 2018 liittyvät loput esirakennustyöt tarvittavine 
maaperän kunnostuksineen ja tilapäisine liikennejärjestelyineen. Näihin 
toimenpiteisiin tarvitaan yhteensä 2,8 milj. euroa.

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntää 
rakennusviraston käyttöön Töölönlahti-alueen esirakentamiseen 
2,8 milj. euroa.

Esittelijä toteaa, että Töölönlahden alueen esirakentamiseen on 
varauduttu vuoden 2013 talousarviossa ja että tarvittava 
2 800 000 euron määräraha tulisi myöntää talousarvion alakohdasta 
8 01 02 08,Töölönlahden esirakentaminen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 rakennusviraston määrärahaesitys Töölönlahti -alueen 
esirakentamiseen, 5.6.2013

2 Yleisten alueiden esirakentamisurakat v. 2013, 30.5.2013

Otteet

Ote Otteen liitteet
Talous- ja suunnittelukeskus Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Tiedoksi

Rakennusvirasto
Talous- ja suunnittelukeskus
Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.06.2012 § 768

HEL 2012-005365 T 02 02 00

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2012 
talousarvion alakohdasta 8 01 02 08, Töölönlahden esirakentaminen

 4 700 000 euroa Töölönlahden esirakentamiseen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2013 91 (142)
Kaupunginhallitus

Kj/7
12.08.2013

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

§ 793
Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Kamppi-Töölönlahti -
alueen katujen ja puistojen rakentamiseen

HEL 2012-005367 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2013 
talousarvion kohdasta 8 03 12, Kadut, liikenneväylät ja radat, Kamppi-
Töölönlahti alue, Khn käytettäväksi

 520 000 euroa Kamppi-Töölönlahti-alueen katutöihin ja

kohdasta 8 06 11, Puistorakentaminen, Kamppi-Töölönlahti-alueen 
puistot, Khn käytettäväksi

 1 500 000 euroa Kamppi-Töölönlahti-alueen puisto-
rakentamiseen ja vihertöihin. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennusviraston määrärahaesitys Kamppi-Töölönlahti-alueen 
rakentamiseen, 5.6.2013

Otteet

Ote Otteen liitteet
Talous- ja suunnittelukeskus Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää rakennusvirastolle vuoden 2013 
talousarvion kohdasta 8 03 12, Kadut, liikenneväylät ja radat, Kamppi-
Töölönlahti alue, Khn käytettäväksi

 520 000 euroa Kamppi-Töölönlahti-alueen katutöihin ja

kohdasta 8 06 11, Puistorakentaminen, Kamppi-Töölönlahti-alueen 
puistot, Khn käytettäväksi
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 1 500 000 euroa Kamppi-Töölönlahti-alueen puisto-
rakentamiseen ja vihertöihin. 

Esittelijä

Kadunrakentamisen keskeisimmät työt vuonna 2013 ovat 
Töölönlahdenkadun ja Alvar Aallon kadun rakentaminen korttelien 
2015, 2016 ja 2018 rakentamisen aikatauluun yhteen sovitettuna.

Tämän vuoden puistojen toteutusohjelman sisältyy väliaikaisen puiston 
suunnittelua sekä rakentamista radan varren korttelien toteutuksen 
yhteydessä, kukkaryhmän toteuttaminen Musiikkitalon puistoon sekä 
pyörätie Baanan viimeistely- ja vihertöiden valmiiksi rakentaminen.

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi 
rakennusvirastolle Kamppi - Töölönlahti -alueen katujen rakentamiseen 
0,52 milj. euroa ja puistojen rakentamiseen 1,5 milj. euroa.

Esittelijä toteaa, että vuoden 2013 talousarvion kohdassa 8 03 12, 
Kamppi-Töölönlahti-alue, Khn käytettäväksi on varattu katujen 
rakentamiseen 520 000 euroa ja kohdassa 8 06 11, Kamppi-
Töölönlahti-alueen puistot, Khn käytettäväksi puistojen rakentamiseen 
1 500 000 euroa. Määrärahat tulisi myöntää esityksen mukaisesti 
rakennusviraston käyttöön.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennusviraston määrärahaesitys Kamppi-Töölönlahti-alueen 
rakentamiseen, 5.6.2013

Otteet

Ote Otteen liitteet
Talous- ja suunnittelukeskus Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Tiedoksi

Rakennusvirasto
Talous- ja suunnittelukeskus
Taloushallintopalvelu -liikelaitos
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.06.2012 § 769

HEL 2012-005367 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2012 
talousarvion

kohdasta 8 03 12, Kadut, liikenneväylät ja radat, Kamppi-Töölönlahti-
alue, Khn käytettäväksi

 1 900 000 euroa Kamppi-Töölönlahti-alueen katutöihin ja

kohdasta 8 06 11, Puistorakentaminen, Kamppi-Töölönlahti–alueen 
puistot, Khn käytettäväksi

 1 110 000 euroa Kamppi-Töölönlahti–alueen puisto-
rakentamiseen ja vihertöihin.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
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§ 794
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Khn puheenjohtaja 5.8.2013
konsernijaosto  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Helsingin Energia  
- 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  
- tapahtumapäällikkö  
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Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 32 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja 5.8.2013
konsernijaosto  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Helsingin Energia  
- 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  
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- aluerakentamispäällikkö  
- sisäisen tarkastuksen päällikkö  
- tietotekniikkapäällikkö  
- elinkeinojohtaja  
- elinkeinopäällikkö  
- matkailupäällikkö  
- tapahtumapäällikkö  
  
Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
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§ 795
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 32 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
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§ 796
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavan viranomaisen viikolla 
32 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

ympäristölautakunta 6.8.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavan viranomaisen 
viikolla 32 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

ympäristölautakunta 6.8.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 797
Kiinteistö Oy Viikin Infokeskuksen osakkeiden myynti ja tilojen 
vuokraaminen

HEL 2013-004456 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen 
myymään Kiinteistö Oy Viikin Infokeskuksen yhteensä 1 108 m²:n 
suuruisten huonetilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet nrot 297-355, 
817-842, 1634-2576 ja 3406-3485 Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:lle 
2 100 000 euron suuruisesta kauppahinnasta ja muuten tavanomaisin 
kauppaehdoin. Ostaja maksaa osakekaupasta aiheutuvan 
varainsiirtoveron.

B

Kaupunginhallitus päätti samalla osakekauppaan liittyvänä järjestelynä 
oikeuttaa tilakeskuksen vuokraamaan Helsingin yliopistolta osoitteessa 
Viikinkaari 11 sijaitsevat 1049 m²:n suuruiset kirjasto- ja työtilat 
vuokranantajalle kulloinkin maksettavan vuokran suuruisesta 
vuokrasta, joka on tällä hetkellä 17,95 euroa/m²/kk, edelleen 
kaupunginkirjastolle vuokrattavaksi samasta vuokrasta lisättynä 
tilakeskuksen asiantuntijapalkkiolla 0,5 euroa/m²/kk, ja muuten liitteenä 
1 olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin. Vuokra-aika 
alkaa, kun osakekauppa on tehty.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Viikinkaari 11 vuokrasopimusluonnos

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ostaja Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Päätösehdotus
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A

Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen 
myymään Kiinteistö Oy Viikin Infokeskuksen yhteensä 1 108 m²:n 
suuruisten huonetilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet nrot 297-355, 
817-842, 1634-2576 ja 3406-3485 Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:lle 
2 100 000 euron suuruisesta kauppahinnasta ja muuten tavanomaisin 
kauppaehdoin. Ostaja maksaa osakekaupasta aiheutuvan 
varainsiirtoveron.

B

Kaupunginhallitus päättänee samalla osakekauppaan liittyvänä 
järjestelynä oikeuttaa tilakeskuksen vuokraamaan Helsingin yliopistolta 
osoitteessa Viikinkaari 11 sijaitsevat 1049 m²:n suuruiset kirjasto- ja 
työtilat vuokranantajalle kulloinkin maksettavan vuokran suuruisesta 
vuokrasta, joka on tällä hetkellä 17,95 euroa/m²/kk, edelleen 
kaupunginkirjastolle vuokrattavaksi samasta vuokrasta lisättynä 
tilakeskuksen asiantuntijapalkkiolla 0,5 euroa/m²/kk, ja muuten liitteenä 
1 olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin. Vuokra-aika 
alkaa, kun osakekauppa on tehty.

Esittelijä

Kaupungin omistus Kiinteistö Oy Viikin Infokeskuksessa

Kaupunki omistaa Viikissä osoitteessa Viikinkaari 1 sijaitsevasta 
Kiinteistö Oy Viikin Infokeskus -nimisestä yhtiöstä osakkeet, jotka 
oikeuttavat hallitsemaan yhteensä 1049 m²:n suuruisia työ- ja 
kirjastotiloja ja 59 m²:n suuruista teknistä tilaa. Tilakeskus on 
vuokrannut kaupungin omistuksessa olevat tilat teknistä tilaa lukuun 
ottamatta kaupunginkirjaston käyttöön.

Tietoja yhtiöstä

Yhtiö sijaitsee Viikissä 8 691 m²:n suuruisella vuokratontilla. Yhtiön 
rakennus on valmistunut vuonna 1999 ja siinä on viisi kerrosta. 
Rakennuksessa on työ- ja kirjastotiloja yhteensä 7 323 m² ja yhtiön 
välittömässä hallinnassa olevia aula-, liikenne- ja kahvio- yms. tiloja 
yhteensä 2 615 m².

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy omistaa yhtiön osakekannasta 84,9 % 
ja Helsingin kaupunki 15,1 %. Yhtiö kuuluu Helsingin Yliopistokiinteistöt 
Oy -konserniin.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n ostotarjous
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Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy on tarjoutunut ostamaan kaupungin 
omistuksessa olevat huonetilat 2 100 000 euron (1 895,31 euroa/m²) 
suuruiseen kokonaiskauppahintaan.

Ottaen huomioon tilojen käyttötarkoitus tilakeskus pitää hintaa 
hyväksyttävänä. Lisäksi yhtiötä on helpompi hallita, mikäli se on yhden 
omistajan omistuksessa.

Kirjastotilan vuokrasopimus

Osakekauppaan liittyy, että Helsingin kaupunki jää vuokralle tällä 
hetkellä käytössä oleviin 1 049 m²:n suuruisiin kirjaston tiloihin 
vähintään 15 vuoden ajaksi. Vuokraamisesta on alustavasti sovittu 
liitteen 1 mukaisella vuokrasopimuksella. 

Kirjastotilan pääomavuokraksi on sovittu 11,51 euroa/m²/kk. 
Pääomavuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Lisäksi kaupunki 
maksaa vuokranantajalle hoitovuokrana yhtiön kulloinkin vahvistaman, 
nyt myytäviä tiloja koskevan hoitovastikkeen suuruisen vuokran.

Hoitovuokran suuruus vuodeksi 2013 on 6,44 euroa/m²/kk. Näin ollen 
kirjastotilan kokonaisvuokra olisi 17,95 euroa/m²/kk. Lisäksi kirjastolta 
peritään tilakeskuksen asiantuntijapalkkiona 0,5 euroa/m²/kk eli vuokra 
on yhteensä 18,45 euroa/m²/kk.

Tällä hetkellä tilakeskuksen ja kirjaston välisen vuokrasopimuksen 
mukainen vuokra on 19 362,63 euroa/kk ja se säilyy näin ollen 
samassa tasossa.

Vuokrasopimuksen pääoma-arvo on 1 503 936 euroa.

Vuokrasopimus kuuluu osakekauppaan liittyvänä kaupunginhallituksen 
toimivaltaan ja tulee siksi hyväksyä samassa yhteydessä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Viikinkaari 11 vuokrasopimusluonnos

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ostaja Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus
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Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
Kaupunginkirjasto

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 30.05.2013 § 282

HEL 2013-004456 T 00 01 05

Päätös

A

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kiinteistöviraston 
tilakeskus oikeutettaisiin myymään Kiinteistö Oy Viikin Infokeskuksen 
yhteensä 1 108 m²:n suuruisten huonetilojen hallintaan oikeuttavat 
osakkeet nrot 297-355, 817-842, 1634-2576 ja 3406-3485 Helsingin 
Yliopistokiinteistöt Oy:lle 2 100 000 euron suuruisesta kauppahinnasta 
ja muuten tavanomaisin kauppaehdoin. Ostaja maksaa osakekaupasta 
aiheutuvan varainsiirtoveron.

B

Samalla lautakunta päätti oikeuttaa tilakeskuksen vuokraamaan 
Helsingin yliopistolta osoitteessa Viikinkaari 11 sijaitsevat 1049 m²:n 
suuruiset kirjasto- ja työtilat yhteensä 17,95 euroa/m²/kk suuruisesta 
vuokrasta ja muuten liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisin 
ehdoin. Vuokra-aika alkaa, kun osakekauppa on tehty.

C

Lisäksi lautakunta päätti oikeuttaa tilakeskuksen vuokraamaan näin 
vuokratut osoitteessa Viikinkaari 11 sijaitsevat 1 049 m²:n suuruiset 
työ- ja kirjastotilat kaupunginkirjaston käyttöön vuokranantajalle 
kulloinkin maksettavan vuokran suuruisesta vuokrasta, joka on tällä 
hetkellä 17,95 euroa/m²/kk, lisättynä tilakeskuksen 
asiantuntijapalkkiolla 0,5 euroa/m²/kk. Vuokrasopimus tehdään samoin 
ehdoin kuin Helsingin yliopiston ja tilakeskuksen välinen 
vuokrasopimus on tehty. Vuokra-aika alkaa, kun osakekauppa on tehty.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Sisko von Behr, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 40366

sisko.von.behr(a)hel.fi
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§ 798
Vasikkaluodon varaaminen Widablickin kannatusyhdistys ry:lle 
partiokäyttöön kehittämiseksi 

HEL 2012-007175 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti varata 48. kaupunginosan (Vartiosaari) 
Vasikkaluodon korttelialueet 48003-48006 Widablickin 
kannatusyhdistys ry:lle partiotoiminnan suunnittelua varten 
31.12.2014 saakka seuraavin ehdoin:

1

Loma-asuntojen ja kesämajojen korttelialueet on suunniteltava 
yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa.

2

Varausalueeseen kuuluvat Tammisalossa oleva yhteyslaituri ja 
Vasikkaluodon saaressa oleva saunalaituri.

3

Varauksensaaja on tietoinen, että saaren rakennusoikeus ei oikeuta 
auto- eikä venepaikkoihin mantereella.

4

Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen ehtona on, että vuokralaisen on 
ostettava kaupungin omistuksessa ja tällä hetkellä vuokralaisen 
hallinnassa olevat viisi rakennusta.

5

Kaupunki ei vastaa vahingosta eikä kustannuksista, joita 
varauksensaajalle saattaa aiheutua siinä tapauksessa, ettei tontteja 
koskevia lopullisia luovutussopimuksia saada tehtyä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Widablickin kannatusyhdistys ryn hakemus
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2 Widablickin kannatusyhdistys ry, varaushakemus
3 Sijaintikartta
4 Asemakaavan luonnos värillisenä
5 Havainnekuva

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee varata 48. kaupunginosan (Vartiosaari) 
Vasikkaluodon korttelialueet 48003-48006 Widablickin 
kannatusyhdistys ry:lle partiotoiminnan suunnittelua varten 
31.12.2014 saakka seuraavin ehdoin:

1

Loma-asuntojen ja kesämajojen korttelialueet on suunniteltava 
yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa.

2

Varausalueeseen kuuluvat Tammisalossa oleva yhteyslaituri ja 
Vasikkaluodon saaressa oleva saunalaituri.

3

Varauksensaaja on tietoinen, että saaren rakennusoikeus ei oikeuta 
auto- eikä venepaikkoihin mantereella.

4

Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen ehtona on, että vuokralaisen on 
ostettava kaupungin omistuksessa ja tällä hetkellä vuokralaisen 
hallinnassa olevat viisi rakennusta.

5

Kaupunki ei vastaa vahingosta eikä kustannuksista, joita 
varauksensaajalle saattaa aiheutua siinä tapauksessa, ettei tontteja 
koskevia lopullisia luovutussopimuksia saada tehtyä.

Tiivistelmä

Kiinteistölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Widablickin 
kannatusyhdistys ry:lle varattaisiin Vasikkaluodon saarelta loma-
asuntojen ja kesämajojen korttelialueet 48003-48006 partiotoiminnan 
suunnittelua varten.
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Esittelijä

Hakemus ja hankkeen taustaa

Widablickin kannatusyhdistys ry on 15.5.2012 päivätyssä 
hakemuksessaan pyytänyt, että sille varattaisiin Vasikkaluoto 
partiokäyttöä varten. Varausaikana yhdistyksellä on tarkoitus 
suunnitella nykyisten rakennusten kunnostaminen, uudisrakennettavat 
rakennukset sekä koko hankkeen hallinto ja rahoitusjärjestelyt. 
Hakemus ja sen liite ovat liitteinä 1 ja 2.

Widablickin kannatusyhdistys ry on yleishyödyllinen Malmin Seudun 
Partiolaiset ry:n kannatusyhdistys. Malmin seudun partiolaisilla ja 
Widablickin kannatusyhdistys ry:llä on aiemmin ollut vuokralla 
Villingissä sijaitseva vanha huvila Villa Widablick. Partiolaiset ovat 
etsineet uutta kohdetta, joka palvelisi Villa Widablickiä paremmin 
heidän toimintaansa, ja tämän johdosta kiinteistövirasto ehdotti 
Vasikkaluotoa uudeksi partiolaiskäyttöön sopivaksi saareksi. Villa 
Widablickin vuokranneen partiolaisyhdistyksen aktiivijäsenet ovat nyt 
kahden kesän ajan pyörittäneet partiotoimintaa Vasikkaluodolla 
huoneenvuokrasopimusten perusteella ja he ovat todenneet sen 
soveltuvan hyvin partiolaiskäyttöön.

Alueella voimassa olevat vuokrasopimukset

Kiinteistöviraston tilakeskus on jo kahden kesän ajan vuokrannut 
Vasikkaluodon viisi rakennusta Widablickin kannatusyhdistys ry:lle, ja 
ne ovat olleet partiolaisten käytössä. Widablickin kannatusyhdistys ry 
neuvottelee tällä hetkellä kaupungin kanssa rakennusten ostosta. 
Muuten Vasikkaluoto on Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja 
puisto-osaston hallinnassa.

Asemakaava- ja rakennustiedot

Vasikkaluoto muodostuu voimassa olevan asemakaavan mukaan 
retkeily- ja ulkoilualueesta sekä loma-asumisen (RM-1 ja RAH-1) ja 
kesämajojen korttelialueesta (R-1). 

Vasikkaluodon kokonaispinta-ala on noin 1,6 hehtaaria, josta retkeily- 
ja ulkoilualueen osuus on noin 9 300 m² ja loma-asumisen ja 
kesämajojen korttelialueen osuus noin 6 900 m². Saarella on 
rakennusoikeutta yhteensä 935 k-m².

Vasikkaluodolla sijaitsee noin 1890-luvulla rakennettu päärakennus, 
jossa on kokoontumistiloja, kesäkäytössä olleita huoneita ja 
talonmiehen asunto. Saaren pohjoisosan kahdessa rakennuksessa on 
toisessa kolme ja toisessa neljä kesähuonetta. Tämän lisäksi saarella 
on yksi yksittäismaja, talousrakennuksia sekä suurehko sauna. 
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Olemassa olevien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on noin 300 k-
m².

Sijaintikartta, voimassa oleva asemakaava ja havainnekuva alueesta 
ovat liitteinä 3, 4 ja 5.

Alueen varaaminen

Vasikkaluodon varaaminen Widablickin kannatusyhdistys ry:lle on 
perusteltua, koska kaupunki on jo pidemmän aikaa etsinyt 
kiinnostunutta tahoa kehittämään Vasikkaluotoa uuden asemakaavan 
mukaiseksi ja aktivoimaan saaren toimintaa. Widablickin 
kannatusyhdistys ry on kiinnostunut ostamaan ja kunnostamaan 
saarella olevat rakennukset ja rakentamaan lisää majoitustiloja 
partiolaisille heidän leiritoimintaansa varten. Partiolaistoiminta soveltuu 
hyvin Vasikkaluodolle ja edistää saaren retkeily- ja ulkoilukäyttöä. 
Ehtona pitkäaikaiselle maanvuokrasopimukselle on kuitenkin se, että 
Widablickin kannatusyhdistys ry ostaa kaupungilta Vasikkaluodolla 
sijaitsevat rakennukset.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Widablickin kannatusyhdistys ryn hakemus
2 Widablickin kannatusyhdistys ry, varaushakemus
3 Sijaintikartta
4 Asemakaavan luonnos värillisenä
5 Havainnekuva

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
Rakennusvirasto

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 13.06.2013 § 325
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HEL 2012-007175 T 10 01 01 00

Kiinteistökartta K4 P2 ja K4 R2, Vasikkaluoto

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus 
varaisi 48. kaupunginosan (Vartiosaari) Vasikkaluodon korttelialueet 
48003-48006 Widablickin kannatusyhdistys ry:lle partiotoiminnan 
suunnittelua varten 
31.12.2014 saakka seuraavin ehdoin:

1

Loma-asuntojen ja kesämajojen korttelialueet on suunniteltava 
yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa.

2

Varausalueeseen kuuluvat Tammisalossa oleva yhteyslaituri ja 
Vasikkaluodon saaressa oleva saunalaituri.

3

Varauksensaaja on tietoinen, että saaren rakennusoikeus ei oikeuta 
auto- eikä venepaikkoihin mantereella.

4

Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen ehtona on, että vuokralaisen on 
ostettava kaupungin omistuksessa ja tällä hetkellä vuokralaisen 
hallinnassa olevat viisi rakennusta.

5

Kaupunki ei vastaa vahingosta eikä kustannuksista, joita 
varauksensaajalle saattaa aiheutua siinä tapauksessa, ettei tontteja 
koskevia lopullisia luovutussopimuksia saada tehtyä.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Anne Kaattari, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36519

anne.kaattari(a)hel.fi
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§ 799
Tonttien varaaminen Arcada-säätiön toimintaa palvelevan urheilu- ja 
voimisteluhallin ym. suunnittelemiseksi ja Diakonia-
ammattikorkeakoulu Oy:n toimintaa palvelevan 
toimitilarakennuksen suunnittelemiseksi (Hermanni, suunnitellut 
tontit 21677/5 ja 6)

HEL 2011-009837 T 10 01 01 00

Päätös

A

Kaupunginhallitus päätti varata Arcada-säätiölle ja/tai perustettavan 
yhtiön lukuun 21. kaupunginosan (Hermanni) korttelin 21677 liitteenä 1 
olevaan asemakaavan muutosluonnokseen (Ksv 5.6.2013) merkityn 
suunnitellun urheilutoimintaa palvelevien rakennusten tontin (YU) 5 tai 
siitä muodostettavan tontin ammattikorkeakoulu Arcadan urheilu- ja 
voimisteluhallin sekä siihen liittyvien opetus- ja testaustilojen 
suunnittelua ja toteutusedellytysten selvittämistä varten 31.12.2014 
saakka seuraavin ehdoin:

1

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan toteuttamaan 
varauksen kohteeseen urheilu- ja voimisteluhallin sekä siihen liittyviä 
opetus- ja testaustiloja.   

Varauksensaaja on myös velvollinen kaupungin niin vaatiessa 
luovuttamaan urheilu- ja voimisteluhallin tiloja oman käytön 
mahdollistamissa rajoissa esimerkiksi iltaisin, viikonloppuisin ja 
lukukausien ulkopuolella helsinkiläisille asukkaille, urheiluseuroille, 
yrityksille tai muille tahoille tavanomaisin liikuntakäyttöön soveltuvin 
ehdoin. 

Varauksensaaja on tietoinen ja hyväksyy sen, että hankkeen 
toteuttaminen edellyttää asemakaavan muuttamisen.

Varaus on voimassa ehdolla, että hankkeen toteuttamista edellyttämä 
asemakaavan muutos tulee lainvoimaiseksi.

2

Hankkeen tulee kokonaisuudessaan sijoittua liitteenä 1 olevassa 
asemakaavan muutosluonnoksessa esitetylle alueelle. 

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta toteuttaa varauksen kohteen 
etelä-/lounaispuolelle Sörnäistentunneli/ajoyhteys, jonka 
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liikennejärjestelyt edellyttävät muun muassa Hermannin rantatien 
katualueen laajentamista noin 9 metriä pohjois-/koillispuolelle, sekä 
lähialueen muut liikennejärjestelyt.

Varauksensaaja on tietoinen ja hyväksyy sen, että muun muassa 
edellä mainitut liikennejärjestelyt saattavat aiheuttaa muutoksia ja 
vaikuttaa tätä hanketta varten laadittavaan asemakaavan muutokseen 
sekä varauksen kohteeseen esimerkiksi tontin rajojen ja 
rakennusoikeuden määrien osalta.

3

Hankkeen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä talous- ja 
suunnittelukeskuksen kehittämisosaston, kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston ja kiinteistöviraston kanssa.

4

Suunnittelussa ja rakentamisessa käytettävien ratkaisujen, rakenteiden 
ja materiaalien on oltava kaupunkikuvallisesti, arkkitehtonisesti, 
toiminnallisesti ja teknisesti hyvin suunniteltuja, korkeatasoisia, 
kestäviä ja turvallisia.

Lisäksi suunnittelussa ja rakentamisessa on painotettava liikenne- ja 
ympäristöasioita sekä noudatettava myös alueellisia lähiympäristön 
suunnittelu- tai rakentamistapaohjeita. 

5

Suunnittelussa ja rakentamisessa on myös kiinnitettävä erityistä 
huomiota energiatehokkuuteen ja rakennusten osalta tulee pyrkiä 
täyttämään energiatehokkuusluokan A vaatimukset.

Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan varattavan 
alueen pitkäaikaista vuokraamista esittämään vuokranantajalle 
energiatodistuksesta annetun lain (487/2007) mukaisen varattavalle 
alueelle rakennettavaa rakennusta koskevan energiatodistuksen taikka 
muun rakennuksen energiatehokkuutta osoittavan kiinteistöviraston 
tonttiosaston hyväksymän selvityksen.

6

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 2 olevia 
Kalasataman Kyläsaaren alueella noudatettavia lisäehtoja 4.6.2013 
lukuun ottamatta kohtia 2.1. (alueellinen palveluyhtiö), 2.2. (jätteen 
alueellinen putkikeräysjärjestelmä) ja 2.3 (rakentamisen logistinen 
ohjaus).

7
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Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan Helsingin kaupungin 
alueelle mahdollisesti laatimaa po. osa-aluetta koskevaa 
suunnitteluohjetta talonrakentamista varten sekä liitteenä 3 olevaa 
kulloinkin voimassa olevaa kiinteistöviraston tonttiosaston kaupungin 
tonttien rakennuttajille laatimaa toimintaohjetta (11.3.2013 ”Kaivu- ja 
louhintatoimenpiteiden suorittaminen ja kaadettavat puut”). 

Varauksensaaja on velvollinen selvittämään kiinteistöviraston 
geotekniseltä osalta kaupungin varauksen kohteen lähialueelle ja 
varauksen kohteeseen suorittamat esirakentamistoimenpiteet ja 
huomioimaan ne varauksen kohteen suunnittelun ja rakentamisen 
yhteydessä. Hankkeen pohjarakentamissuunnitelmat on esiteltävä 
ennen niitä koskevien rakentamistöiden aloittamista geotekniselle 
osastolle.

8

Kaupunki ei vastaa vahingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, 
jotka varauksensaajalle saattavat aiheutua esimerkiksi siitä, ettei 
kaupunginvaltuusto aikanaan päätä varauksen kohteen 
luovuttamisesta varauksensaajalle tai mikäli kaupunki tämän 
varauspäätöksen ehtojen mukaisesti määrää varauksen kesken 
varausajan raukeamaan.

9

Varaus tulee voimaan, kun varauksensaaja on allekirjoittanut 
varausehtojen noudattamista koskevan sitoumuksen ja toimittanut sen 
tonttiosastolle.

B

Kaupunginhallitus päätti varata yhteisesti OP-Eläkekassalle, OP-
Eläkesäätiölle, Pohjola Vakuutus Oy:lle ja A-Vakuutus Oy:lle 
perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun 21. kaupunginosan (Hermanni) 
korttelin 21677 liitteenä 1 olevaan asemakaavan muutosluonnokseen 
(Ksv 5.6.2013) merkityn suunnitellun toimitilarakennusten tontin 
(KTYO) 6 tai siitä muodostettavan tontin Diakonia-ammattikorkeakoulu 
Oy:n opetus-, hallinto- ja yhteiskäyttötilojen suunnittelua ja 
toteutusedellytysten selvittämistä varten 31.12.2014 saakka seuraavin 
ehdoin:

1

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan toteuttamaan 
varauksen kohteeseen korkeakoulun opetus-, hallinto- ja 
yhteiskäyttötilat. 
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Varauksensaaja on tietoinen ja hyväksyy sen, että hankkeen 
toteuttaminen edellyttää asemakaavan muuttamisen.

Varaus on voimassa ehdolla, että hankkeen toteuttamista edellyttämä 
asemakaavan muutos tulee lainvoimaiseksi.

2 - 4

Kuten ehdotuksessa A kohdat 2 - 4.

5

Samoin suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota energiatehokkuuteen, ja rakennusten tulee täyttää 
energiatehokkuusluokan A vaatimukset.

Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan varattavan 
alueen pitkäaikaista vuokraamista esittämään vuokranantajalle 
energiatodistuksesta annetun lain (487/2007) mukaisen varattavalle 
alueelle rakennettavaa rakennusta koskevan energiatodistuksen taikka 
muun rakennuksen energiatehokkuutta osoittavan kiinteistöviraston 
tonttiosaston hyväksymän selvityksen.

6 - 9

Kuten ehdotuksessa A kohdat 6 - 9.

C

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään 
mainitun alueen varausehtojen tarkennuksista, mahdollisesti 
tarvittavista lisäehdoista ja alueen varausajan mahdollisesta 
jatkamisesta enintään vuodeksi.

Käsittely

Esteelliset: Jussi Pajunen

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kopio asemakaavan muutosluonnoksesta (Ksv 5.6.2013)
2 Kalasataman Kyläsaaren alueella noudatettavat lisäehdot 4.6.2013
3 Tonttiosaston toimintaohje 11.3.2013
4 Hakemukset
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5 Sijaintikartta
6 Asemakaava nro 11783
7 Asemakaavan muutoshakemus liitteineen
8 Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston lausunto 

kiinteistöviraston tonttiosastolle Stiftelsen Arcadan ja Diakin Kyläsaaren 
alueen varaushakemuksen johdosta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaajat Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

A

Kaupunginhallitus päättänee varata Arcada-säätiölle ja/tai 
perustettavan yhtiön lukuun 21. kaupunginosan (Hermanni) korttelin 
21677 liitteenä 1 olevaan asemakaavan muutosluonnokseen (Ksv 
5.6.2013) merkityn suunnitellun urheilutoimintaa palvelevien 
rakennusten tontin (YU) 5 tai siitä muodostettavan tontin 
ammattikorkeakoulu Arcadan urheilu- ja voimisteluhallin sekä siihen 
liittyvien opetus- ja testaustilojen suunnittelua ja toteutusedellytysten 
selvittämistä varten 31.12.2014 saakka seuraavin ehdoin:

1

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan toteuttamaan 
varauksen kohteeseen urheilu- ja voimisteluhallin sekä siihen liittyviä 
opetus- ja testaustiloja.   

Varauksensaaja on myös velvollinen kaupungin niin vaatiessa 
luovuttamaan urheilu- ja voimisteluhallin tiloja oman käytön 
mahdollistamissa rajoissa esimerkiksi iltaisin, viikonloppuisin ja 
lukukausien ulkopuolella helsinkiläisille asukkaille, urheiluseuroille, 
yrityksille tai muille tahoille tavanomaisin liikuntakäyttöön soveltuvin 
ehdoin. 

Varauksensaaja on tietoinen ja hyväksyy sen, että hankkeen 
toteuttaminen edellyttää asemakaavan muuttamisen.

Varaus on voimassa ehdolla, että hankkeen toteuttamista edellyttämä 
asemakaavan muutos tulee lainvoimaiseksi.

2

Hankkeen tulee kokonaisuudessaan sijoittua liitteenä 1 olevassa 
asemakaavan muutosluonnoksessa esitetylle alueelle. 

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta toteuttaa varauksen kohteen 
etelä-/lounaispuolelle Sörnäistentunneli/ajoyhteys, jonka 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2013 113 (142)
Kaupunginhallitus

Kaj/3
12.08.2013

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

liikennejärjestelyt edellyttävät muun muassa Hermannin rantatien 
katualueen laajentamista noin 9 metriä pohjois-/koillispuolelle, sekä 
lähialueen muut liikennejärjestelyt.

Varauksensaaja on tietoinen ja hyväksyy sen, että muun muassa 
edellä mainitut liikennejärjestelyt saattavat aiheuttaa muutoksia ja 
vaikuttaa tätä hanketta varten laadittavaan asemakaavan muutokseen 
sekä varauksen kohteeseen esimerkiksi tontin rajojen ja 
rakennusoikeuden määrien osalta.

3

Hankkeen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä talous- ja 
suunnittelukeskuksen kehittämisosaston, kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston ja kiinteistöviraston kanssa.

4

Suunnittelussa ja rakentamisessa käytettävien ratkaisujen, rakenteiden 
ja materiaalien on oltava kaupunkikuvallisesti, arkkitehtonisesti, 
toiminnallisesti ja teknisesti hyvin suunniteltuja, korkeatasoisia, 
kestäviä ja turvallisia.

Lisäksi suunnittelussa ja rakentamisessa on painotettava liikenne- ja 
ympäristöasioita sekä noudatettava myös alueellisia lähiympäristön 
suunnittelu- tai rakentamistapaohjeita. 

5

Suunnittelussa ja rakentamisessa on myös kiinnitettävä erityistä 
huomiota energiatehokkuuteen ja rakennusten osalta tulee pyrkiä 
täyttämään energiatehokkuusluokan A vaatimukset.

Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan varattavan 
alueen pitkäaikaista vuokraamista esittämään vuokranantajalle 
energiatodistuksesta annetun lain (487/2007) mukaisen varattavalle 
alueelle rakennettavaa rakennusta koskevan energiatodistuksen taikka 
muun rakennuksen energiatehokkuutta osoittavan kiinteistöviraston 
tonttiosaston hyväksymän selvityksen.

6

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 2 olevia 
Kalasataman Kyläsaaren alueella noudatettavia lisäehtoja 4.6.2013 
lukuun ottamatta kohtia 2.1. (alueellinen palveluyhtiö), 2.2. (jätteen 
alueellinen putkikeräysjärjestelmä) ja 2.3 (rakentamisen logistinen 
ohjaus).

7
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Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan Helsingin kaupungin 
alueelle mahdollisesti laatimaa po. osa-aluetta koskevaa 
suunnitteluohjetta talonrakentamista varten sekä liitteenä 3 olevaa 
kulloinkin voimassa olevaa kiinteistöviraston tonttiosaston kaupungin 
tonttien rakennuttajille laatimaa toimintaohjetta (11.3.2013 ”Kaivu- ja 
louhintatoimenpiteiden suorittaminen ja kaadettavat puut”). 

Varauksensaaja on velvollinen selvittämään kiinteistöviraston 
geotekniseltä osalta kaupungin varauksen kohteen lähialueelle ja 
varauksen kohteeseen suorittamat esirakentamistoimenpiteet ja 
huomioimaan ne varauksen kohteen suunnittelun ja rakentamisen 
yhteydessä. Hankkeen pohjarakentamissuunnitelmat on esiteltävä 
ennen niitä koskevien rakentamistöiden aloittamista geotekniselle 
osastolle.

8

Kaupunki ei vastaa vahingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, 
jotka varauksensaajalle saattavat aiheutua esimerkiksi siitä, ettei 
kaupunginvaltuusto aikanaan päätä varauksen kohteen 
luovuttamisesta varauksensaajalle tai mikäli kaupunki tämän 
varauspäätöksen ehtojen mukaisesti määrää varauksen kesken 
varausajan raukeamaan.

9

Varaus tulee voimaan, kun varauksensaaja on allekirjoittanut 
varausehtojen noudattamista koskevan sitoumuksen ja toimittanut sen 
tonttiosastolle.

B

Kaupunginhallitus päättänee varata yhteisesti OP-Eläkekassalle, OP-
Eläkesäätiölle, Pohjola Vakuutus Oy:lle ja A-Vakuutus Oy:lle 
perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun 21. kaupunginosan (Hermanni) 
korttelin 21677 liitteenä 1 olevaan asemakaavan muutosluonnokseen 
(Ksv 5.6.2013) merkityn suunnitellun toimitilarakennusten tontin 
(KTYO) 6 tai siitä muodostettavan tontin Diakonia-ammattikorkeakoulu 
Oy:n opetus-, hallinto- ja yhteiskäyttötilojen suunnittelua ja 
toteutusedellytysten selvittämistä varten 31.12.2014 saakka seuraavin 
ehdoin:

1

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan toteuttamaan 
varauksen kohteeseen korkeakoulun opetus-, hallinto- ja 
yhteiskäyttötilat. 
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Varauksensaaja on tietoinen ja hyväksyy sen, että hankkeen 
toteuttaminen edellyttää asemakaavan muuttamisen.

Varaus on voimassa ehdolla, että hankkeen toteuttamista edellyttämä 
asemakaavan muutos tulee lainvoimaiseksi.

2 - 4

Kuten ehdotuksessa A kohdat 2 - 4.

5

Samoin suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota energiatehokkuuteen, ja rakennusten tulee täyttää 
energiatehokkuusluokan A vaatimukset.

Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan varattavan 
alueen pitkäaikaista vuokraamista esittämään vuokranantajalle 
energiatodistuksesta annetun lain (487/2007) mukaisen varattavalle 
alueelle rakennettavaa rakennusta koskevan energiatodistuksen taikka 
muun rakennuksen energiatehokkuutta osoittavan kiinteistöviraston 
tonttiosaston hyväksymän selvityksen.

6 - 9

Kuten ehdotuksessa A kohdat 6 - 9.

C

Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
päättämään mainitun alueen varausehtojen tarkennuksista, 
mahdollisesti tarvittavista lisäehdoista ja alueen varausajan 
mahdollisesta jatkamisesta enintään vuodeksi.

Esittelijä

Asian tausta  

Arabianrannan eteläosassa ns. Toukorannassa sijaitsee ruotsinkielinen 
Arcada-Prakticum -opiskelijakampus. Kampuksen oppilasmäärät ovat 
kasvaneet, joten Arcada tarvitsee kiireellisesti lisätiloja opiskelijoille 
tarjottavaa urheilu- ja voimisteluhallia sekä siihen liittyviä opetus- ja 
testaustiloja varten. Liikuntahallin tarkoitus on tarjota oman käytön 
mahdollistamissa rajoissa liikuntapalveluja myös helsinkiläisille 
asukkaille, urheiluseuroille, yrityksille tai muille tahoille. Kysymys on 
kokonaisuudessaan noin 3 500 - 4 000 k-m²:n hankkeesta. 

Myös Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n (Diak) tarkoitus on kehittää 
toimintaansa osana valtioneuvoston linjaamaa korkeakoulujen 
rakenteellista kehittämistä. Diak kokoaa 1 600 opiskelijaa ja noin 140 
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työntekijää Järvenpään, Kauniaisten ja Helsingin kampuksilta yhdelle, 
nyt rakennettavalle kampukselle, jonne keskitetään pääosa sen 
koulutustoiminnasta. OP-Pohjola-ryhmään kuuluvat OP-Eläkekassa, 
OP-Eläkesäätiö, Pohjola Vakuutus Oy ja A-Vakuutus Oy toteuttavat 
perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun vaiheittain Diakille toimitilat 
pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Kysymys on kokonaisuudessaan 
loppuvaiheessa yhteensä noin 12 000 k-m²:n hankkeesta. Mainitut 
yhtiöt tulevat toimimaan kiinteistöyhtiön perustajaosakkaina.

Hakijat pitävät yhteistyötä ja liittoutumista erittäin hyödyllisenä ja 
välttämättömänä. Kampusalueella tulee olemaan yhteensä noin 5 000 
opiskelijaa. Korkeakoulut suunnittelevat yhdistävänsä osan palveluista, 
mm. kirjaston ja terveysalan hoitosimulaatioluokat.

Hankkeiden toteuttaminen edellyttää korttelin 21677 asemakaavan 
muuttamista. Kaavoittaja puoltaa asemakaavan muuttamista ja 
suunniteltujen tonttien 21677/5 ja 6 varaamista hankkeille esitettyyn 
käyttötarkoitukseen niiden suunnittelua ja toteuttamisedellytysten 
selvittämistä varten. 

Hermannin Kyläsaaresta esitetään varattavaksi päätösehdotuksen 
mukaisesti kaupungin omistamat suunnitellut urheilutoimintaa 
palvelevien ja toimitilarakennusten tontit 21677/5 ja 6 Arcadasäätiölle 
sekä OP-Eläkekassalle, OP-Eläkesäätiölle, Pohjola Vakuutus Oy:lle ja 
A-Vakuutus Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun edellä mainittujen 
toimintojen suunnittelua ja toteutusedellytysten selvittämistä varten 
31.12.2014 saakka. Varattavaksi esitettävät tontit sijaitsevat 
Kalasataman uuden asuin- ja toimitila-alueen pohjoisimmalla osalla. 

Varausesitys on valmisteltu yhteistyössä tonttiosaston, Kalasataman 
aluerakentamisprojektin, asemakaavaosaston ja hankkeiden välillä.

Varaushakemukset ovat liitteenä 4.

Aikaisemmat varauspäätökset

Kaupunginhallitus päätti 7.12.2009 (1368 §) varata Stiftelsen Arcadalle 
tai perustettavan yhtiön lukuun asemakaavan muutoksen nro 11783 
mukaiset toimitilarakennusten tontit (KTYO) 21677/1 ja 4 
ammattikorkeakoulu Arcadan ja ammattikoulu Prakticumin opetus-, 
liikunta- ja tutkimustilojen suunnittelua ja toteutusedellytysten 
selvittämistä varten 31.12.2011 saakka päätöksestä ilmenevin ehdoin. 
Varausta on sittemmin jatkettu vuoden 2012 loppuun.

Korttelia 21677 koskeva asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos

Asemakaava nro 11783
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Voimassa olevan asemakaavan nro 11783 mukaan tontit 21677/1 ja 4 
ovat enintään viisikerroksista toimitilarakennusten korttelialuetta (KTYO 
V). Tonteille 21677/1 ja 4 on merkitty rakennusoikeutta 13 000 k-m² ja 
10 000 k-m² eli yhteensä 23 000 k-m². 

KTYO-korttelialueella saa rakentaa tiloja toimistoja, ympäristöhaittoja 
aiheuttamatonta teollisuutta, opetusta ja julkista palvelua varten. 
Kahteen alimpaan kerrokseen saa sijoittaa liike-, näyttely- ja 
kokoustiloja.

Kaavanmuutoshakemus, kaavoittajan lausunto ja luonnos korttelin 21677 
asemakaavan muuttamiseksi 

Hakijat ovat hakeneet asemakaavan muuttamista esittämiensä 
luonnospiirustusten mukaisesti. 

Kaavoittaja puoltaa hankkeiden toteuttamisen edellyttämää korttelin 
21677 asemakaavan muuttamista lausunnosta ilmenevin ehdoin. 

Asemakaavan muuttamista koskevaan luonnokseen (Ksv 5.6.2013) on 
merkitty urheilutoimintaa palvelevien rakennusten tontti (YU) 21677/5 ja 
toimitilarakennusten tontti (KTYO) 21677/6. Suunnitelluille tonteille 
21677/5 ja 6 on merkitty rakennusoikeutta 3 500 k-m² ja 12 000 k-m² eli 
yhteensä 15 500 k-m². Luonnoksessa on poistettu autopaikkatontti 
(LPA) 21677/2. Suunniteltujen uusien tonttien autopaikat on tarkoitus 
sijoittaa mainituille tonteille.

Sijaintikartta on liitteenä 5, kopio voimassa olevasta asemakaavasta on 
liitteenä 6, kaavamuutoshakemus piirustuksineen liitteenä 7, 
asemakaavaosaston lausunto liitteenä 8 ja luonnos asemakaavan 
muuttamiseksi liitteenä 1.

Asiassa on tutkittu myös suunnitellun Sörnäistentunnelin rakentamisen 
edellytyksiä ja vaikutuksia maankäyttöön sekä selvitetty tarvittavat 
aluerajaukset. Varattavaksi esitettävät suunnitellut tontit 21677/5 ja 6 
sijoittuvat mainittujen tunnelin aluerajausten ulkopuolelle, eikä 
kaavoittajan mukaan tunnelihankkeella ole vaikutusta niihin.

Maaperä ja esirakentaminen

Pohjaolosuhteet varattavaksi esitettävällä alueella ovat erityisen 
haasteelliset ja hankalammat kuin Arabianrannan eteläosassa 
Toukorannassa. Laajennusalueella on jopa 26 metriä paksut 
täyttökerrokset saven päällä. Kaupunki (rakennusvirasto) on suorittanut 
alueellisen esirakentamisen vuosina 2010 - 2012.
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Suunnitelmat 

Arcada-säätiölle varattavaksi esitettävän suunnitellun tontin 21677/5 
rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2014 aikana. Tontille on 
tarkoitus toteuttaa urheilu- ja voimisteluhalli sekä siihen liittyviä opetus- 
ja testaustiloja yhteensä noin 3 500 – 4 000 k-m².

OP-Eläkekassalle, OP-Eläkesäätiölle, Pohjola Vakuutus Oy:lle ja A-
Vakuutus Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun varattavaksi esitettävän 
suunnitellun tontin 21677/6 rakentaminen on tarkoitus aloittaa keväällä 
2014, ja rakennus tulisi ottaa käyttöön vuoden 2015 aikana. Tontille on 
tarkoitus toteuttaa pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Diakonia-
ammattikorkeakoulu Oy:n käyttöön korkeakoulun opetus-, hallinto- ja 
yhteiskäyttötiloja. Hanke toteutetaan vaiheittain, jolloin aluksi 
toteutetaan noin 8 000 – 8 500 k-m² ja loppuosa varataan 
laajennushankkeelle.

Osto-optio

Hakijat ovat esittäneet neuvotteluissa osto-option sisällyttämistä 
varattavaksi esitettävien tonttien vuokrasopimuksiin. Osto-optioihin 
otetaan erikseen kantaa tonttien vuokrausperusteiden laatimisen 
yhteydessä.  

Varauksen perustelut

Kampuksen sijoittumista Arabianrantaan ja Kalasataman uuden asuin- 
ja toimitila-alueen pohjoisimpaan osaan on pidetty koulutus- ja 
elinkeinopoliittisista syistä tärkeänä. Kampus ja sen toimintojen 
edelleen kehittäminen ja laajentaminen sekä Diakonia-
ammattikorkeakoulu Oy:n sijoittuminen alueelle vahvistavat osaltaan 
aluetta voimakkaana osaamiskeskuksena, millä on positiivinen vaikutus 
koko itäisen kantakaupungin elinkeinokehitykseen.

Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto puoltaa hankkeiden 
toteuttamisen edellyttämää asemakaavan muuttamista ja 
suunniteltujen tonttien 21677/5 (YU) ja 6 (KTYO) tai niistä 
muodostettavien tonttien varaamista hankkeille esitettyyn 
käyttötarkoitukseen niiden suunnittelua ja toteuttamisedellytysten 
selvittämistä varten. 

Asemakaavaosaston mukaan alue soveltuu hyvin asemakaavan 
muutoshakemuksessa esitettyyn käyttöön ja huomauttaa, että 
varauksessa esitetyn alueen rajaus tulee tarkentumaan alueen 
muuttuneiden liikennesuunnitelmien takia, jotka ovat muuttuneet 
voimassa olevan asemakaavan muutoksen nro 11783 jälkeen. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto on määritellyt ympäristön katualueiden 
tilantarpeen sekä korttelin 21677 rajat alustavassa asemakaavan 
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muutosluonnoksessa, liite 1. Hankkeen tulee kokonaisuudessaan 
sijoittua asemakaavaluonnoksessa esitetylle alueelle. 

Asiassa on myös tutkittu Sörnäistentunnelin rakentamisen edellytyksiä 
ja vaikutuksia maankäyttöön sekä selvitetty tarvittavat aluerajaukset. 
Varattavaksi esitettävät suunnitellut tontit 21677/5 ja 6 sijoittuvat 
mainittujen aluerajausten ulkopuolelle, eikä kaavoittajan mukaan 
tunnelihankkeella ole vaikutusta niihin.

Pohjaolosuhteet varattavaksi esitettävällä alueella ovat erityisen 
vaativat ja jopa hankalammat kuin Arabianrannan eteläosassa 
Toukorannassa. Tämän vuoksi hankkeiden pohjarakentamisen 
suunnitteluun ja rakentamiseen on varattava riittävästi aikaa. 
Rakentamista ei myöskään voi aloittaa ennen kuin tarvittava 
asemakaavamuutos tulee voimaan.  

Esittelijä puoltaa ehdotuksen mukaista varausta. Ehdotus on 
kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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4 Hakemukset
5 Sijaintikartta
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7 Asemakaavan muutoshakemus liitteineen
8 Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston lausunto 
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Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 13.06.2013 § 323

HEL 2011-009837 T 10 01 01 00

Kiinteistökartta H4 R3, Kyläsaarenkuja, Hermannin rantatie

Päätös

A

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se päättäisi varata 
Arcada-säätiölle ja/tai perustettavan yhtiön lukuun 21. kaupunginosan 
(Hermanni) korttelin 21677 liitteenä nro 1 olevaan asemakaavan 
muutosluonnokseen (Ksv 5.6.2013) merkityn suunnitellun 
urheilutoimintaa palvelevien rakennusten tontin (YU) 5 tai siitä 
muodostettavan tontin ammattikorkeakoulu Arcadan urheilu- ja 
voimisteluhallin sekä siihen liittyvien opetus- ja testaustilojen 
suunnittelua ja toteutusedellytysten selvittämistä varten 31.12.2014 
saakka seuraavin ehdoin:

1       

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan toteuttamaan 
varauksen kohteeseen urheilu- ja voimisteluhallin sekä siihen liittyviä 
opetus- ja testaustiloja.   

Varauksensaaja on myös velvollinen kaupungin niin vaatiessa 
luovuttamaan urheilu- ja voimisteluhallin tiloja oman käytön 
mahdollistamissa rajoissa esimerkiksi iltaisin, viikonloppuisin ja 
lukukausien ulkopuolella helsinkiläisille asukkaille, urheiluseuroille, 
yrityksille tai muille tahoille tavanomaisin liikuntakäyttöön soveltuvin 
ehdoin. 

Varauksensaaja on tietoinen ja hyväksyy sen, että hankkeen 
toteuttaminen edellyttää asemakaavan muuttamisen.

Varaus on voimassa ehdolla, että hankkeen toteuttamista edellyttämä 
asemakaavan muutos tulee lainvoimaiseksi.

2       

Hankkeen tulee kokonaisuudessaan sijoittua liitteenä nro 1 olevassa 
asemakaavan muutosluonnoksessa esitetylle alueelle. 

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta toteuttaa varauksen kohteen 
etelä-/lounaispuolelle Sörnäistentunneli / ajoyhteys, jonka 
liikennejärjestelyt edellyttävät muun muassa Hermannin rantatien 
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katualueen laajentamista noin 9 metriä pohjois-/koillispuolelle, sekä 
lähialueen muut liikennejärjestelyt.

Varauksensaaja on tietoinen ja hyväksyy sen, että muun muassa 
edellä mainitut liikennejärjestelyt saattavat aiheuttaa muutoksia ja 
vaikuttaa tätä hanketta varten laadittavaan asemakaavan muutokseen 
sekä varauksen kohteeseen esimerkiksi tontin rajojen ja 
rakennusoikeuden määrien osalta.

3       

Hankkeen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä talous- ja 
suunnittelukeskuksen kehittämisosaston, kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston ja kiinteistöviraston kanssa.

4       

Suunnittelussa ja rakentamisessa käytettävien ratkaisujen, rakenteiden 
ja materiaalien on oltava kaupunkikuvallisesti, arkkitehtonisesti, 
toiminnallisesti ja teknisesti hyvin suunniteltuja, korkeatasoisia, 
kestäviä ja turvallisia.

Lisäksi suunnittelussa ja rakentamisessa on painotettava liikenne- ja 
ympäristöasioita sekä noudatettava myös alueellisia lähiympäristön 
suunnittelu- tai rakentamistapaohjeita. 

5       

Samoin suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota energiatehokkuuteen ja rakennusten osalta tulee pyrkiä 
täyttämään energiatehokkuusluokan A vaatimukset.

Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan varattavan 
alueen pitkäaikaista vuokraamista esittämään vuokranantajalle 
energiatodistuksesta annetun lain (487/2007) mukaisen varattavalle 
alueelle rakennettavaa rakennusta koskevan energiatodistuksen taikka 
muun rakennuksen energiatehokkuutta osoittavan kiinteistöviraston 
tonttiosaston hyväksymän selvityksen.

6      

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä nro 2 olevia 
Kalasataman Kyläsaaren alueella noudatettavia lisäehtoja 4.6.2013 
lukuun ottamatta kohtia 2.1. (alueellinen palveluyhtiö), 2.2. (jätteen 
alueellinen putkikeräysjärjestelmä) ja 2.3 (rakentamisen logistinen 
ohjaus).
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7       

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan Helsingin kaupungin 
alueelle mahdollisesti laatimaa po. osa-aluetta koskevaa 
suunnitteluohjetta talonrakentamista varten sekä liitteenä nro 3 olevaa 
kulloinkin voimassa olevaa kiinteistöviraston tonttiosaston kaupungin 
tonttien rakennuttajille laatimaa toimintaohjetta (11.3.2013 ”Kaivu- ja 
louhintatoimenpiteiden suorittaminen ja kaadettavat puut”). 

Varauksensaaja on velvollinen selvittämään kiinteistöviraston 
geotekniseltä osalta kaupungin varauksen kohteen lähialueelle ja 
varauksen kohteeseen suorittamat esirakentamistoimenpiteet ja 
huomioimaan ne varauksen kohteen suunnittelun ja rakentamisen 
yhteydessä. Hankkeen pohjarakentamissuunnitelmat on esiteltävä 
ennen niitä koskevien rakentamistöiden aloittamista geotekniselle 
osastolle.

8       

Kaupunki ei vastaa vahingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, 
jotka varauksensaajalle saattavat aiheutua esimerkiksi siitä, ettei 
kaupunginvaltuusto aikanaan päätä varauksen kohteen 
luovuttamisesta varauksensaajalle tai mikäli kaupunki tämän 
varauspäätöksen ehtojen mukaisesti määrää varauksen kesken 
varausajan raukeamaan.

(L2121-3)

B

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se päättäisi varata 
yhteisesti OP-Eläkekassalle, OP-Eläkesäätiölle, Pohjola Vakuutus 
Oy:lle ja A-Vakuutus Oy:lle perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun 21. 
kaupunginosan (Hermanni) korttelin 21677 liitteenä nro 1 olevaan 
asemakaavan muutosluonnokseen (Ksv 5.6.2013) merkityn 
suunnitellun toimitilarakennusten tontin (KTYO) 6 tai siitä 
muodostettavan tontin korkeakoulun opetus-, hallinto- ja 
yhteiskäyttötilojen suunnittelua ja toteutusedellytysten selvittämistä 
varten 31.12.2014 saakka seuraavin ehdoin:

1       

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan toteuttamaan 
varauksen kohteeseen korkeakoulun opetus-, hallinto- ja 
yhteiskäyttötilat. 

Varauksensaaja on tietoinen ja hyväksyy sen, että hankkeen 
toteuttaminen edellyttää asemakaavan muuttamisen.
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Varaus on voimassa ehdolla, että hankkeen toteuttamista edellyttämä 
asemakaavan muutos tulee lainvoimaiseksi.

2 - 4   

Kuten ehdotuksessa A kohdat 2 - 4.

5       

Samoin suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota energiatehokkuuteen, ja rakennusten tulee täyttää 
energiatehokkuusluokan A vaatimukset.

Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan varattavan 
alueen pitkäaikaista vuokraamista esittämään vuokranantajalle 
energiatodistuksesta annetun lain (487/2007) mukaisen varattavalle 
alueelle rakennettavaa rakennusta koskevan energiatodistuksen taikka 
muun rakennuksen energiatehokkuutta osoittavan kiinteistöviraston 
tonttiosaston hyväksymän selvityksen.

6 - 8   

Kuten ehdotuksessa A kohdat 6 - 8.

(L1121-6)

C

Samalla kaupunginhallitus päätti, että varaus tulee voimaan vasta, kun 
varauksensaaja on allekirjoittanut varausehtojen noudattamista 
koskevan sitoumuksen ja toimittanut sen kiinteistöviraston 
tonttiosastolle.

D

Edelleen kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
päättämään mainitun alueen varausehtojen tarkennuksista, 
mahdollisesti tarvittavista lisäehdoista ja alueen varausajan 
mahdollisesta jatkamisesta enintään vuodeksi.

20.12.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi
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Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 4.6.2013

HEL 2011-009837 T 10 01 01 00

Hakija

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Stiftelsen Arcada (jättöpäivämäärä 
9.4.2013)

Rakennuspaikka

21. kaupunginosan (Hermanni) korttelin 21677 tontit 1-4

Lausunto

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Stiftelsen Arcada ovat hakeneet 
kaupunkisuunnitteluvirastolta 9.4.2013 päivätyllä kirjelmällä 
asemakaavan muuttamista tonteille 21677/1-4 siten, että se 
mahdollistaisi Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Arcadan toimintojen 
sijoittumisen kortteliin. 

Kaavamuutoshakemuksen liitteenä on suuntaa antava 
viitesuunnitelma, jota on tarkoitus muokata yhteistyössä 
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Kaupunkisuunnitteluvirasto tulee 
laatimaan asemakaavan muutoksen yhteistyössä hakijan kanssa.

Lisäksi Stiftelsen Arcada on pyytänyt kiinteistötoimea jatkamaan Kylä-
saaren tonttien 21677/1 - 4 varausaikaa siten, että varauksensaajiksi 
merkittäisiin Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Stiftelsen Arcada. 

Varauksen kohteena olevaan kortteliin sijoittuisivat Arcadan urheilu- ja 
voimisteluhalli siihen liittyvine opetus- ja testaustiloineen sekä 
Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak kokonaisuudessaan sisältäen 
korkeakoulun opetus-, hallinto- ja yhteiskäyttötilat sekä kappelin.

Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto toteaa, että alue 
soveltuu hyvin asemakaavan muutoshakemuksessa esitettyyn käyttöön 
ja huomauttaa, että varauksessa esitetyn alueen rajaus tulee 
tarkentumaan alueen muuttuneiden liikennesuunnitelmien takia, jotka 
ovat muuttuneet voimassa olevan asemakaavan nro 11783 laatimisen 
jälkeen. Kaupunkisuunnitteluvirasto on määritellyt ympäristön 
katualueiden tilantarpeen sekä korttelin 21677 rajat alustavassa 
asemakaavaluonnoksessa, joka on tämän lausunnon liitteenä. 
Hankkeen tulee kokonaisuudessaan sijoittua 
asemakaavaluonnoksessa esitetylle alueelle. 

Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto puoltaa asemakaavan 
muutoshakemusta ja varaushakemusta edellä mainituin ehdoin.

Lisätiedot
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Salla Hoppu, arkkitehti, puhelin: 310 37240
salla.hoppu(a)hel.fi
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§ 800
Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi pysäköintipaikkojen 
tehokkaasta käytöstä mm. vuorottaispysäköinnin avulla 

HEL 2012-012287 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 29.8.2012 hyväksymän toivomusponnen 
(Holopainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Käsittely

Palautusehdotus:
Tuuli Kousa: Palautetaan ponsi uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
tavoitteeksi otetaan pysäköintilaitoksen toiminnallisen tehokkuuden 
parantaminen esimerkiksi vuorottaispysäköintiä kokeilemalla.

Kannattajat: Erkki Perälä

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Palautetaan ponsi uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
tavoitteeksi otetaan pysäköintilaitoksen toiminnallisen tehokkuuden 
parantaminen esimerkiksi vuorottaispysäköintiä kokeilemalla.

Jaa-äänet: 7
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Marcus 
Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 6
Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, 
Tarja Tenkula

Tyhjä: 0

Poissa: 2
Jorma Bergholm, Arja Karhuvaara

Äänin 7 - 6 (2 poissa) kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä ja 
hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
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Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen esittäjä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 29.8.2012 hyväksymän toivomusponnen 
(Holopainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Hyväksyessään 29.8.2012 Töölön kaupunginosassa sijaitsevan tulevan 
maanalaisen pysäköintilaitoksen vuokrausperusteet 
kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Valtuusto edellyttää, että tutkitaan mahdollisuudet pysäköintipaikkojen 
mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön mm. vuorottaispysäköinnin 
avulla." 

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.

Asiassa on hankittu kaupunkisuunnitteluviraston lausunto. 
Lausunnossa todetaan, että parhaiten vuorottaispysäköintiin soveltuvat 
sellaiset toiminnot, joiden pysäköintilaitokseen suuntautuva asiointiaika 
poikkeaa mahdollisimman suuresti toisistaan, kuten esimerkiksi 
toimistokäyttö ja asuminen tai toimistokäyttö ja liiketilojen 
asiointipysäköinti iltaisin ja viikonloppuisin. Taka-Töölön 
pysäköintilaitoksen tulevat käyttötarkoitukset ovat hyvin moninaiset 
käsittäen mm. asukaspysäköintiä, kulttuurilaitosten vierailijoita, 
toimistokäyttöä ja liiketila-asiointia kaikkina aikoina ja viikonpäivinä. 
Toimistokäyttöä lukuun ottamatta muiden toimintojen huippukuormitus 
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kohdistuu ilta-aikaan. Lisäksi eri toiminnoille varatut paikkamäärät ovat 
hyvin eri suuruiset, koska laitoksen noin 800:sta paikasta 600 on 
varattu asukaspysäköintiin. Tällöin vuorottaispysäköinnin järjestäminen 
on monin verroin haasteellisempaa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen esittäjä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.08.2013 § 771

Pöydälle 05.08.2013

HEL 2012-012287 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 16.5.2013

HEL 2012-012287 T 00 00 03
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Hallintokeskus pyytää kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoa Mari 
Holopaisen toivomusponnesta, joka koskee Taka-Töölössä sijaitsevan 
maanalaisen pysäköintilaitoksen vuokrausperusteita: 

"Valtuusto edellyttää, että tutkitaan mahdollisuudet pysäköintipaikkojen 
mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön mm. vuorottaispysäköinnin 
avulla."

Lausunto

Töölönkadun maanalaiseen yleiseen pysäköintilaitokseen saa sijoittaa 
enintään 800 pysäköintipaikkaa, joista vähintään 600 autopaikkaa 
varataan asukkaiden pysäköintiin. Loput noin 200 autopaikkaa 
varataan asiointiin (Töölöntori, Kansallisooppera ym.) ja alueen 
yritysten käyttöön. 

Pysäköintipaikkojen vuorottaiskäytöllä tarkoitetaan autopaikkojen 
varaamista siten, että niitä käytetään yhteisesti tyydyttämään vähintään 
kahden eri toiminnon tai kiinteistön eriaikaisia autopaikkatarpeita. 
Autopaikkojen käyttöoikeutta ei tällöin nimetä tietylle henkilölle tai 
autolle.  Pysäköintipaikkojen vuorottaiskäyttö ja pysäköintipaikkojen 
nimeämättömyys ovat parhaillaan lausuntokierroksella ja poliittisessa 
käsittelyssä olevan Helsingin pysäköintipolitiikan luonnoksen mukaisia 
toimia. Nämä toimenpiteet osaltaan tehostavat pysäköintipaikkojen 
käyttöastetta ja luovat edellytyksiä tarjota pysäköintipaikkoja laitoksesta 
edullisemmin esimerkiksi asukkaille.

Toimivan pysäköintipaikkojen vuorottaiskäytön perusedellytys on, 
etteivät eri toimintojen huippukysynnät satu samanaikaisesti. 
Asukkaiden pysäköinnin huippukysyntä on iltaisin ja öisin, joten 
parhaiten asukkaiden autopaikkojen kanssa vuorottaiskäyttöön 
soveltuvat toiminnot, joiden pysäköinnin huippukysyntä on arkisin 
päivällä, esimerkiksi toimitilat. Liiketilojen pysäköinnin huippukysyntä 
on arki-iltaisin ja viikonloppuisin, joten tehokasta vuorottaiskäyttöä 
asuntojen kanssa ei yhtä tehokkaasti pystytä järjestämään. Kuitenkin 
toimistojen ja liiketilojen kesken vuorottaispysäköintijärjestely voi olla 
toimivaa. 

Töölönkadun pysäköintilaitoksen tapauksessa tehokkaan 
pysäköintipaikkojen vuorottaiskäytön toteuttaminen on käytännössä 
haastavaa, koska eri toimintojen huippukysynnät ajoittuvat jotakuinkin 
samoihin ajankohtiin eli iltoihin ja viikonloppuihin. Eri toimintojen 
paikkamäärät ovat myös osittain hyvin erisuuruisia. Pysäköintipaikkojen 
vuorottaiskäyttöön pyrkiminen Töölönkadun pysäköintilaitoksessa on 
kuitenkin tavoiteltavaa. Vuorottaiskäytöllä on mahdollista parantaa sekä 
taloudellista että toiminnallista tehokkuutta niin pysäköintilaitoksen 
omistajan, operaattorin kuin laitoksen käyttäjien näkökulmista.
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Lisätiedot
Mika Kaalikoski, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

mika.kaalikoski(a)hel.fi
Janne Prokkola, arkkitehti, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi
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§ 801
Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi maanpäällisen 
pysäköintitilan vapauttamisesta torikäytölle ym. Töölössä 

HEL 2012-012290 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 29.8.2012 hyväksymän toivomusponnen 
(Holopainen 2) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Käsittely

Palautusehdotus:
Tuuli Kousa: Palautetaan ponsi uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
pysäköintilaitoksen tuomien lisäpaikkojen edellytetään näkyvän 
vapautuvana maanpäällisenä katutilana, esimerkiksi Töölöntorilla ja 
pyöräilyn ja jalankulun järjestelyissä.

Kannattajat: Erkki Perälä

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Palautetaan ponsi uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
pysäköintilaitoksen tuomien lisäpaikkojen edellytetään näkyvän 
vapautuvana maanpäällisenä katutilana, esimerkiksi Töölöntorilla ja 
pyöräilyn ja jalankulun järjestelyissä.

Jaa-äänet: 8
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Marcus 
Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Tarja Tenkula

Ei-äänet: 5
Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka

Tyhjä: 0

Poissa: 2
Jorma Bergholm, Arja Karhuvaara

Äänin 8 - 5 (2 poissa) kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä ja 
hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Mari Holopaisen toivomusponsi 2

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 29.8.2012 hyväksymän toivomusponnen 
(Holopainen 2) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Hyväksyessään 29.8.2012 Taka-Töölöön sijoittuvan maanalaisen 
pysäköintilaitoksen vuokrausperusteet kaupunginvaltuusto hyväksyi 
samalla seuraavan toivomusponnen:

"Valtuusto edellyttää, että hallin tuomien lisäpaikkojen myötä tutkitaan 
mahdollisuudet vapauttaa maanpäällistä pysäköintitilaa Taka-Töölössä 
mm. Töölöntorin torikäytölle ja kevyelle liikenteelle."

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.

Asiassa on hankittu kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto. 
Lausunnossa todetaan mm, että tulevina vuosina Töölöntorin 
ympäristöstä tulee poistumaan runsaasti maanpäällisiä 
pysäköintipaikkoja mm. Runeberginkadun ja muiden katujen 
pyörätiejärjestelyjen johdosta sekä Töölöntorin korjauksen ja 
Pisararadan aseman rakentamisen yhteydessä. Tämän vuoksi on 
tarkoitus, että pysäköintilaitoksen valmistuttua 
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kaupunkisuunnitteluvirasto laatii alueelle uuden suunnitelman 
pysäköinnin ja muun yleisten alueiden käytön yhteensovittamiseksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Mari Holopaisen toivomusponsi 2

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.08.2013 § 772

Pöydälle 05.08.2013

HEL 2012-012290 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.05.2013 § 157

HEL 2012-012290 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaavanmuutoksen käsittelyn yhteydessä 
kaupunkisuunnittelulautakunta pyysi kaupunkisuunnitteluvirastolta 
selvitystä pintapaikkojen vähentämisestä. 

Alkuvuonna 2011 tehty pysäköintiselvitys osoitti, että alueella on 
pysäköintipaikkavajausta. Uusi rakennettava pysäköintilaitos ei täysin 
poista alueella olevaa pysäköintipaikkojen laskennallista tarvetta. 
Pysäköintilaitoksen myötä pysäköintipaikkoja onkin alueella 
tarkoituksenmukaista poistaa erityisen huolellisesti harkiten perustuen 
esimerkiksi merkittäviin liikenteellisiin tai kaupunkikuvallisiin 
argumentteihin.

Tulevan pysäköintilaitoksen läheisyydessä on tulevaisuudessa tulossa 
suuria liikennejärjestelymuutoksia.

 Topeliuksenkadulle suunnitellaan raitiotielinjaa sekä 
pyörätietä/pyöräkaistaa. Järjestely poistaa merkittävän osan 
kadun pysäköintipaikoista suunnitelmavaihtoehdosta riippuen.

 Runeberginkadulle suunnitellaan pyöräilyjärjestelyjä. Järjestely 
vähentää noin puolet kadun varren pysäköintipaikoista.

 Töölöntori kunnostetaan, jolloin kymmeniä autopaikkoja poistuu. 
 Alueelle on tulossa myös muita mm. pyöräilyä edistäviä 

liittymäjärjestelyjä. Edellä kuvatut järjestelyt tulevat 
toteutuessaan poistamaan kaduilla ja torilla olevia 
pysäköintipaikkoja. 

 Pitkällä aikajänteellä Pisararata vaikuttaa merkittävästi Töölön 
liikkumiseen.

Pysäköintilaitoksen valmistuttua laaditaan Töölöntorista suunnitelma, 
jossa huomioidaan laitoksen sekä ympäristön rakentamisen johdosta 
muuttunut pysäköintipaikkatilanne.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Mika Kaalikoski, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

mika.kaalikoski(a)hel.fi
Janne Prokkola, arkkitehti, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi
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§ 802
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 7.8.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 32 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 7.8.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi
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§ 803
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

eläintarhan johtokunta  
henkilöstökassatoimikunta  
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:  
- rehtori  
- apulaisrehtori  
- osastopäällikkö (asiakaspalveluosasto)  
- osastopäällikkö (hallinto-osasto)  
taidemuseon johtaja  
tietokeskus:  
- johtaja  
- tutkimuspäällikkö  
- tietohuoltopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
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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

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 32 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

eläintarhan johtokunta  
henkilöstökassatoimikunta  
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:  
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- rehtori  
- apulaisrehtori  
- osastopäällikkö (asiakaspalveluosasto)  
- osastopäällikkö (hallinto-osasto)  
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

Tatu Rauhamäki
puheenjohtaja

Anna Villeneuve
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sirpa Puhakka Jussi Halla-aho

Tuuli Kousa Juha Hakola

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 20.08.2013 ja asianosaista 
koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan 
nähtävänäpitämisestä.

Anna Villeneuve
ts. hallintosihteeri
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 780, 782 - 789, 791, 794 - 796, 798, 799, 802 ja 803 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 781, 800 ja 801 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 790, 792, 793 ja 797 §: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.


