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§ 1296
Kaupunginvaltuuston 27.11.2013 tekemien päätösten 
täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 27.11.2013 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista 
valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1, 2, 11 - 
14, 16, 17, 
19 - 29, 31 
- 33

Ei toimenpidettä.

  
3 Kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsingin Matkailu 

Oy:tä ryhtymään toimenpiteisiin 
  
 - järjestelyyn liittyvien henkilöstösiirtojen 

toteuttamiseksi liitteenä olevan luettelon mukaisesti 
yhteistyössä elinkeinopalvelun kanssa,

  
 - yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi 

organisaatiomuutoksen edellyttämällä tavalla, sekä
  
 - yhtiön ja kaupungin välisen puitesopimuksen 

päivittämiseksi sekä puitesopimukseen perustuvan 
palvelusopimuksen laatimiseksi yhteistyössä 
elinkeinopalvelun kanssa. 

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin 

Matkailu Oy:lle ja asianomaisille.
  
 Tiedoksi elinkeinopalvelulle.
  
15 Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi. 
  
18 Toivomusponnet rakennus- ja ympäristötointa 

johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi. 
  
30 Toivomusponsi sosiaali- ja terveystointa johtavan 

apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
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34 Sosiaali- ja terveystointa johtava 

apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen uudelleen 
valmisteltavaksi.

  
35 Sivistys- ja henkilöstötointa johtava 

apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen uudelleen 
valmisteltavaksi.

  
36-37 Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

4 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle, 
opetuslautakunnalle, varhaiskasvatuslautakunnalle 
sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

  
5 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin 

teatterisäätiölle.
  
 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja 

suunnittelukeskukselle.
  
 Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja 

kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 
valmisteltavaksi.

  
6 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote ostajalle.
  
 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja 

suunnittelukeskukselle.
  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Kiinteistö Oy 

Auroranlinnalle.
  
7 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.
  
8 Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa 

kiinteistölautakunnan sisällyttämään 54. 
kaupunginosan (Vuosaari, Rastila) korttelin 54008 
vapaarahoitteista vuokra-asuntotuotantoa varten 
vuokrattavien tonttien 5-7 (AK) 
maanvuokrasopimuksiin seuraavat osto-optiota 
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koskevat ehdot:
  
 1
 Vuokralaisella on tonttiin osto-oikeus, joka on 

voimassa enintään viisi vuotta 
maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-ajan 
alkamisesta.

  
 Vuokralaisella on mahdollisuus käyttää osto-oikeutta 

aikaisintaan sen jälkeen, kun tontille rakennettavat 
rakennukset on rakennusvalvontaviranomaisen 
toimesta hyväksytty käyttöön otettaviksi ja asunnot 
on otettu vapaarahoitteiseen vuokra-asuntokäyttöön.

  
 2
 Kauppahinta osto-oikeutta käytettäessä perustuu 

virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 
100” pistelukua 100 vastaavaan yksikköhintaan 31 
euroa/kerrosneliömetri ja kaupantekohetkellä 
voimassa olevan lainvoimaisen rakennusluvan 
mukaiseen käytettyyn kerrosalaan. Kauppahinta 
määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistulla 
elinkustannusindeksin pisteluvulla korjatun edellä 
mainitun yksikköhinnan mukaan.

  
 Liike-, toimisto- tai työtilojen osalta peritään 

kauppahintaa, joka perustuu virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavaan yksikköhintaan 24 
euroa/kerrosneliömetri ja kaupantekohetkellä 
voimassa olevan lainvoimaisen rakennusluvan 
mukaiseen käytettyyn kerrosalaan. Kauppahinta 
määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistulla 
elinkustannusindeksin pisteluvulla korjatun edellä 
mainitun yksikköhinnan mukaan.

  
 Kaupungilla on kuitenkin kaikissa tapauksissa 

oikeus periä vähintään edellä mainittuun 
yksikköhintaan perustuvaa kauppahintaa, joka 
saadaan kertomalla edellä mainittu yksikköhinta 
luvulla 18,94 (9/2013, ind. 1894).

  
 Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi 

rakennettavien asemakaavamääräysten mukaan 
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sallittujen asuntojen ulkopuolisten asumista 
palvelevien tilojen osalta ei peritä kauppahintaa.

  
 3
 Mikäli vuokralainen käyttää osto-oikeuttaan, mainitut 

asunnot on pidettävä joka tapauksessa 
vapaarahoitteisessa vuokra-asuntokäytössä 
vähintään 10 vuotta rakennuksen käyttöönotosta. 

  
 Hitas-sääntelyä ei noudateta.
  
 4
 Muilta osin tontin kaupassa noudatetaan kaupungin 

normaalisti käyttämiä kiinteistökaupan ehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä 
lisäehtoja ja tarkentavia kauppahinnan 
määräytymistä koskevia ehtoja. 

  
 Samalla kaupunginhallitus päättää oikeuttaa 

kiinteistölautakunnan tekemään tonttien 54008/5-7 
vuokrasopimusten osto-oikeutta koskeviin ehtoihin 
perustuvat lopulliset kiinteistökauppojen kauppakirjat 
sekä päättämään niiden ehdot.

  
 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.
  
9 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, 
Museovirastolle (kulttuuriympäristön suojelu), 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle 
(Vesihuolto) ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, 
ympäristökeskukselle ja 
kaupunkisuunnitteluvirastolle.

  
38 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa 

johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala
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39 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi. 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

10 Kaupunginhallitus päätti kehottaa 
Taloushallintopalvelu-liikelaitosta huolehtimaan 
luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavien 
tietojen hankkimisesta.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä 

mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.
  
 Tiedoksi Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.
  
40-41 Aloitteet sivistys- ja henkilöstötointa johtavan 

apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 27.11.2013 
tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen 
mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1, 2, 11 - 
14, 16, 17, 
19 - 29, 31 
- 33

Ei toimenpidettä.

  
3 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa Helsingin 

Matkailu Oy:tä ryhtymään toimenpiteisiin 
  
 - järjestelyyn liittyvien henkilöstösiirtojen 

toteuttamiseksi liitteenä olevan luettelon mukaisesti 
yhteistyössä elinkeinopalvelun kanssa,

  
 - yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi 

organisaatiomuutoksen edellyttämällä tavalla, sekä
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 - yhtiön ja kaupungin välisen puitesopimuksen 

päivittämiseksi sekä puitesopimukseen perustuvan 
palvelusopimuksen laatimiseksi yhteistyössä 
elinkeinopalvelun kanssa. 

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin 

Matkailu Oy:lle ja asianomaisille.
  
 Tiedoksi elinkeinopalvelulle.
  
15 Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi. 
  
18 Toivomusponnet rakennus- ja ympäristötointa 

johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi. 
  
30 Toivomusponsi sosiaali- ja terveystointa johtavan 

apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
  
34 Sosiaali- ja terveystointa johtava 

apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen uudelleen 
valmisteltavaksi.

  
35 Sivistys- ja henkilöstötointa johtava 

apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen uudelleen 
valmisteltavaksi.

  
36-37 Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

4 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle, 
opetuslautakunnalle, varhaiskasvatuslautakunnalle 
sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

  
5 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin 

teatterisäätiölle.
  
 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja 

suunnittelukeskukselle.
  
 Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja 

kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 
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valmisteltavaksi.
  
6 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote ostajalle.
  
 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja 

suunnittelukeskukselle.
  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Kiinteistö Oy 

Auroranlinnalle.
  
7 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.
  
8 Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa 

kiinteistölautakunnan sisällyttämään 54. 
kaupunginosan (Vuosaari, Rastila) korttelin 54008 
vapaarahoitteista vuokra-asuntotuotantoa varten 
vuokrattavien tonttien 5-7 (AK) 
maanvuokrasopimuksiin seuraavat osto-optiota 
koskevat ehdot:

  
 1
 Vuokralaisella on tonttiin osto-oikeus, joka on 

voimassa enintään viisi vuotta 
maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-ajan 
alkamisesta.

  
 Vuokralaisella on mahdollisuus käyttää osto-oikeutta 

aikaisintaan sen jälkeen, kun tontille rakennettavat 
rakennukset on rakennusvalvontaviranomaisen 
toimesta hyväksytty käyttöön otettaviksi ja asunnot 
on otettu vapaarahoitteiseen vuokra-asuntokäyttöön.

  
 2
 Kauppahinta osto-oikeutta käytettäessä perustuu 

virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 
100” pistelukua 100 vastaavaan yksikköhintaan 31 
euroa/kerrosneliömetri ja kaupantekohetkellä 
voimassa olevan lainvoimaisen rakennusluvan 
mukaiseen käytettyyn kerrosalaan. Kauppahinta 
määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistulla 
elinkustannusindeksin pisteluvulla korjatun edellä 
mainitun yksikköhinnan mukaan.

  
 Liike-, toimisto- tai työtilojen osalta peritään 
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kauppahintaa, joka perustuu virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” 
pistelukua 100 vastaavaan yksikköhintaan 24 
euroa/kerrosneliömetri ja kaupantekohetkellä 
voimassa olevan lainvoimaisen rakennusluvan 
mukaiseen käytettyyn kerrosalaan. Kauppahinta 
määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistulla 
elinkustannusindeksin pisteluvulla korjatun edellä 
mainitun yksikköhinnan mukaan.

  
 Kaupungilla on kuitenkin kaikissa tapauksissa 

oikeus periä vähintään edellä mainittuun 
yksikköhintaan perustuvaa kauppahintaa, joka 
saadaan kertomalla edellä mainittu yksikköhinta 
luvulla 18,94 (9/2013, ind. 1894).

  
 Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi 

rakennettavien asemakaavamääräysten mukaan 
sallittujen asuntojen ulkopuolisten asumista 
palvelevien tilojen osalta ei peritä kauppahintaa.

  
 3
 Mikäli vuokralainen käyttää osto-oikeuttaan, mainitut 

asunnot on pidettävä joka tapauksessa 
vapaarahoitteisessa vuokra-asuntokäytössä 
vähintään 10 vuotta rakennuksen käyttöönotosta. 

  
 Hitas-sääntelyä ei noudateta.
  
 4
 Muilta osin tontin kaupassa noudatetaan kaupungin 

normaalisti käyttämiä kiinteistökaupan ehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä 
lisäehtoja ja tarkentavia kauppahinnan 
määräytymistä koskevia ehtoja. 

  
 Samalla kaupunginhallitus päättää oikeuttaa 

kiinteistölautakunnan tekemään tonttien 54008/5-7 
vuokrasopimusten osto-oikeutta koskeviin ehtoihin 
perustuvat lopulliset kiinteistökauppojen kauppakirjat 
sekä päättämään niiden ehdot.

  
 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.
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9 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, 
Museovirastolle (kulttuuriympäristön suojelu), 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle 
(Vesihuolto) ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, 

kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, 
yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, 
ympäristökeskukselle ja 
kaupunkisuunnitteluvirastolle.

  
38 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa 

johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

39 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi. 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

10 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa 
Taloushallintopalvelu-liikelaitosta huolehtimaan 
luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavien 
tietojen hankkimisesta.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä 

mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.
  
 Tiedoksi Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.
  
40-41 Aloitteet sivistys- ja henkilöstötointa johtavan 

apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen


