
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2013
Kaupunginhallitus

09.12.2013

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

Kokousaika 09.12.2013 16:00 - 17:14

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rauhamäki, Tatu puheenjohtaja
Pajamäki, Osku 1. varapuheenjohtaja
Kari, Emma 2. varapuheenjohtaja
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Karhuvaara, Arja
Kousa, Tuuli saapui 16:09, poissa: 1309 - 1311 

§:t
Männistö, Lasse
Perälä, Erkki
Puhakka, Sirpa
Rantala, Marcus
Rissanen, Laura
Tenkula, Tarja
Torsti, Pilvi
Chydenius, Jussi varajäsen

Muut

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. 
varapuheenjohtaja
saapui 16:07, poistui 16:46, saapui 
16:49, poissa: 1309 - 1311 §:t

Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. 
varapuheenjohtaja

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Penttilä, Hannu apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio rahoitusjohtaja
Summanen, Juha osastopäällikkö
Tulensalo, Hannu henkilöstöjohtaja
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
Kari, Tapio lehdistöpäällikkö
Härmälä, Timo kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
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Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Nyfors, Maria kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Sippola-Alho, Tanja kaupunginsihteeri
Thodén, Annikki vs. kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Rämö, Suvi hallintoasiantuntija
Villeneuve, Anna hallintosihteeri
Juvonen, Hannu osastopäällikkö

asiantuntija
saapui 16:38, poistui 17:02, läsnä: 
osa 1331 §
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§ Asia

1309 Kj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta

1310 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

1311 Kaj/1 V 15.1.2014, Kaarelan Kuninkaantammen keskustan asemakaavan 
hyväksyminen ja asemakaavan muuttaminen (nro 12150)

1312 Kj/3 Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2014

1313 Kj/4 Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2015-2017 
taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys

1314 Kj/5 Helsingin Seniorisäätiön lainan ehtojen muuttaminen

1315 Kj/6 Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle Viikinmäen entisen 
ampumaradan maaperän kunnostamisen loppuunsaattamiseen

1316 Kj/7 Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle ja 
asuntotuotantotoimistolle alueiden rakentamiskelpoiseksi 
saattamiseen

1317 Kj/8 Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet

1318 Kj/9 Kaupunginhallituksen 2.12.2013 kokouksen 1307 ja 1308 §:ien 
tarkastaminen

1319 Kj/10 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1320 Kj/11 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1321 Ryj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1322 Kaj/1 Helsingin kaupungin teknisen alan virastojen yhteinen tilahanke

1323 Kaj/2 Toimistotontin myyminen Kiinteistö Oy Vegalle (Haaga, tontti 29174/6, 
Sentnerinkuja 5)

1324 Kaj/3 Alueen varaaminen Amos Anderssonin taidemuseolle ja sitä 
ylläpitävälle Föreningen Konstsamfundet rf:lle

1325 Kaj/4 Esitys Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
asuinkerrostalojen ullakkorakentamista koskevan alueellisen 
poikkeamishakemuksen jatkamisesta

1326 Kaj/5 Puiston nimeäminen Kalliossa

1327 Kaj/5 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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1328 Stj/1 Pääkaupunkiseudun kuntien sopimus kuntarajat ylittävästä 
päivähoidosta ja esiopetuksesta

1329 Stj/2 Valtuutettu Laura Rissasen toivomusponsi lähisuhdeväkivallan uhrien 
palveluketjusta

1330 Stj/3 Sosiaali- ja terveysviraston uudet virat ja virkanimikkeet 1.1.2014 
lukien

1331 Stj/4 Ns. paperittomien henkilöiden terveyspalveluiden järjestäminen / 
sosiaali- ja terveyslautakunta 26.11.2013 § 404

1332 Stj/5 Ns. paperittomien henkilöiden terveyspalveluiden järjestäminen / 
sosiaali- ja terveyslautakunta 26.11.2013 § 405

1333 Stj/6 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1334 Sj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 1309
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet 
Karin ja Halla-ahon sekä varatarkastajiksi jäsenet Tenkulan ja 
Rissasen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättänee valita pöytäkirjantarkastajiksi 
jäsenet Karin ja Halla-ahon sekä varatarkastajiksi jäsenet Tenkulan ja 
Rissasen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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§ 1310
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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§ 1311
V 15.1.2014, Kaarelan Kuninkaantammen keskustan asemakaavan 
hyväksyminen ja asemakaavan muuttaminen (nro 12150)

HEL 2012-007742 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 33. kaupunginosan (Kaarela, 
Hakuninmaa ja Kuninkaantammi) maantien alueen, katu-, puisto- ja 
suojaviheralueiden asemakaavaehdotuksen ja korttelin nro 33314 
osan, korttelin nro 33315 tontin nro 2, korttelin nro 33316 tontin nro 6 
sekä tonttien nro 4 ja 5 osien, korttelin nro 33317 sekä katu- ja 
lähivirkistysalueiden asemakaavan muutosehdotuksen 11.9.2012 
päivätyn ja 19.11.2013 muutetun piirustuksen nro 12150 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Asemakaavan muutoksen myötä muodostuvat uudet korttelit nro 
33380−33397 ja 33404.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12150kartta , 
osa A päivätty 11.9.2012, muutettu 19.11.2013

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12150 kartta, 
osa B, päivätty 11.9.2012, muutettu 19.11.2013

3 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12150 kartta, 
osa C, päivätty 11.9.2012, muutettu 19.11.2013

4 Tehdyt muutokset
5 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12150 selostus, 

päivätty 11.9.2012, muutettu 19.11.2013, päivitetty Kslk:n 19.11.2013 
päätöksen mukaiseksi

6 Havainnekuva, 11.9.2012, muutettu 19.11.2013
7 Vuorovaikutusraportti 11.9.2012, täydennetty 19.11.2013 sekä 

keskustelutilaisuuksien 25.3.2008 ja 1.2.2011 muistiot
8 Osa päätöshistoriaa
9 Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 7
Liite 8

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Vantaan kaupunki
Helen Sähköverkko Oy

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 33. kaupunginosan (Kaarela, 
Hakuninmaa ja Kuninkaantammi) maantien alueen, katu-, puisto- ja 
suojaviheralueiden asemakaavaehdotuksen ja korttelin nro 33314 
osan, korttelin nro 33315 tontin nro 2, korttelin nro 33316 tontin nro 6 
sekä tonttien nro 4 ja 5 osien, korttelin nro 33317 sekä katu- ja 
lähivirkistysalueiden asemakaavan muutosehdotuksen 11.9.2012 
päivätyn ja 19.11.2013 muutetun piirustuksen nro 12150 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Asemakaavan muutoksen myötä muodostuvat uudet korttelit nro 
33380−33397 ja 33404.

Tiivistelmä

Kaava-alue sijaitsee Kuninkaantammessa Hämeenlinnanväylän, 
Keskuspuiston ja Vantaanjoen välissä lähellä Vantaan rajaa. Sinne 
suunnitellaan värikästä ja kodikasta 5 000 asukkaan kaupunginosaa 
painottaen ekologisia ratkaisuja. Rakennusten energiatehokkuuteen on 
kiinnitetty erityistä huomiota ja alueesta on tarkoitus tehdä 
hulevesihallinnan mallikohde. Asemakaava- ja asemakaavan 
muutosehdotus mahdollistavat Kuninkaantammen keskuskorttelien ja 
julkisten tilojen rakentamisen sekä alueen liikennejärjestelyt. Kaava-
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alueella tulee asumaan 2 500 kuninkaantammelaista. 
Keskuskortteleihin tulee ehdotuksen mukaisesti kerrostaloja ja 
ympäröivästä rakentamisesta pääosa on kaksikerroksisia 
kaupunkitaloja. Asemakaavaehdotus mahdollistaa myös nk. kylätalon 
rakentamisen, jossa toimisivat alueen koulu ja päiväkoti. Kaavaehdotus 
mahdollistaa Edita Oy:n kirjapainon sekä Suomen ympäristökeskuksen 
toiminnan jatkuminen alueella nykyisissä kiinteistöissään.

Kaavaehdotus sisältää Keskuspuiston alittavan  nk. Jokeri 2- 
joukkoliikenneyhteyden jatkamisen Kuninkaantammen kautta edelleen 
Vantaan Myyrmäkeen ja uuden liittymän rakentamisen 
Hämeenlinnanväylälle. Pyöräily- ja virkistysreittejä sekä latuverkostoa 
on samassa yhteydessä tarkoitus parantaa. Pysäköintiratkaisua on 
kustannussyistä jonkin verran muutettu alkuperäisestä, joka perustui 
keskusaukion alle rakennettavaan suureen pysäköintihalliin. 
Pysäköintipaikoista pääosa on edelleen maan- tai kannen alaisia, 
minkä lisäksi alueelle on osoitettu pienehköjä pysäköintialueita ja 
kadunvarsipaikkoja.

Palveluineen ja työpaikkoineen Kuninkaantammen keskustan kaava-
alueen kerrosala on yhteensä 146 154 k-m². Asuinkerrosalaa on 
106 800 k-m² ja palvelurakennusten kerrosalaa 7 000 k-m². 

Kaavan toteuttamisesta on arvioitu aiheutuvan kaupungille noin 38,1 
miljoonan euron kustannukset, joista noin puolet aiheutuisi koulun ja 
päiväkodin rakentamisesta.

Esittelijä

Uudenmaan voimassa olevassa maakuntakaavassa vuodelta 2006 
suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta. Uudenmaan 2. 
vaihemaakuntakaavassa suunnittelualueen halki on osoitettu 
pääkaupunkiseudun poikittainen joukkoliikenteen yhteysväli. 
Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus on maakuntakaavan ja 
2. vaihemaakuntakaavan mukainen.

Kuninkaantammen osayleiskaavassa vuodelta 2008 alue on 
kerrostalovaltaista aluetta, jolla tulee olla myös pientalomaista 
rakentamista; työpaikka-aluetta, keskustatoimintojen ja lähipalveluiden 
aluetta; lähivirkistysaluetta sekä katu- ja liikennealuetta.

Pääosalla alueesta voimassa olevan asemakaavan nro 9360 mukaan 
alueella on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita, katualuetta 
sekä lähivirkistysaluetta. Alueen länsiosa on asemakaavoittamaton.

Pääosa työpaikkatonteista ja pieni osa virkistysaluetta ovat 
yksityisomistuksessa. Kaupunki omistaa osan ehdotuksen 
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tonttialueista, suunnitellut katu- ja maantiealueet sekä enimmän osan 
virkistysalueista.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti.

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen saatiin kirjeitse 14 mielipidettä, 
joista kahdeksan koski osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja kuusi 
asemakaavan muutosluonnosta. Lisäksi esitettiin suullisia mielipiteitä  
keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että asuin- ja 
työpaikka-alueen liikenne johdetaan kolmeen eri suuntaan ja 
rakentamisaikaista louheenkuljetusliikennettä vähennetään tuntuvasti 
kaavamääräyksin ja pyrkimällä kaupungin omissa hankkeissa 
massatasapainoon. Maanomistajien kanssa on yhteistyössä tutkittu 
korttelialueiden kaavamääräysten vaikutuksia viitesuunnitelmien avulla 
ja tarkistettu suunnitelman massoittelua sekä pysäköintiratkaisua sekä 
määräysten yksityiskohtia ennen kaavaehdotuksen laatimista.

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti 
nähtävillä 12.10.–12.11.2012.

Ehdotuksesta tehtiin kaksi muistutusta. Ehdotuksesta ovat antaneet 
lausuntonsa kiinteistölautakunta, yleisten töiden lautakunta, 
ympäristölautakunta, pelastuslautakunta, Helsingin Energia -liikelaitos, 
Helen Sähköverkko Oy, asuntotuotantotoimisto, Vantaan kaupunki, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) sekä 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Muistutukset

Yksi alueen kuudesta maanomistajasta esitti omistamilleen alueille 
lisää rakennusoikeutta. Toinen maanomistaja esitti joidenkin 
ekotehokkuuteen ja ilmastotavoitteisiin sekä asuinrakennusten 
katutason järjestelyihin liittyvien asemakaavamääräysten poistamista 
tai keventämistä.

Muistutusten johdosta yhden tontin rakennusoikeutta on tarkistettu 300 
k-m² ylöspäin korottamalla yksi kaksikerroksinen rakennusala 
kolmikerroksiseksi. Asemakaavamääräystä ensimmäisen kerroksen 
asuntojen sisäänkäynneistä on kevennetty niin, että pääosaan 
ensimmäisen kerroksen asuntoja on rakennettava sisäänkäynti kadulta. 
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Ilmastotavoitteisiin liittyvät määräykset on koko Kuninkaantammen 
kaavoitukselle asetettujen periaatteiden mukaisesti säilytetty kaavassa.

Lausunnot 

Lausunnot olivat pääosin myönteisiä. 

Toisissa lausunnoissa kiitettiin kaavan esimerkillisiä kestävän 
kehityksen edistämiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
varautumiseen liittyviä suunnitteluratkaisuja, toisissa lausunnoissa taas 
esitettiin teemaan liittyvien kaavamääräysten poistamista.

Kiinteistölautakunta ilmoitti, ettei kaupunki nykytilanteessa aio rakentaa 
Kuninkaantammenaukion alle keskitettyä pysäköintilaitosta, jonka 
varaan suuri osa kaavaratkaisusta perustui. Liike-, työ- tai 
harrastetilojen rakentamista ei tulisi esittää kaikilta osin pakolliseksi. 
Lautakunta piti tärkeänä, että alueella on tarvittavat lähikaupat, palvelu- 
ja työtiloja.

Yleisten töiden lautakunta esitti Kuninkaantammenaukion ja 
pysäköintilaitoksen merkitsemistä korttelialueeksi ja lumitilojen 
huomioimista. Ympäristölautakunta esitti, että Editan painotalon 
meluntorjunta tulee varmistaa ennen uusien rakennusten käyttöönottoa 
ja edellytti määräystä maaperän pilaantumisen selvittämisestä. 
Asuntotuotantotoimisto katsoi, että perusolosuhteet ovat hyvät, mutta 
asemakaavassa rakentamisen kustannuksia nostavia määräyksiä ovat 
mm. maanalainen pysäköinti, rakennusmassojen määräykset ja 
materiaalit. 

Vantaan kaupunki piti tärkeänä Hämeenlinnanväylän liittymän 
rakentamista mahdollisimman pian, ja edellytti, että kiviaineksen 
murskaamisesta ei synny haittaa Vantaan asutukselle. Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) esitti tarkennuksia 
vesihuoltoliitteeseen ja johtokujien merkintöihin. Uudenmaan ELY-
keskus huomautti, että kaavaselostuksessa mainittu määräys 
maaperän pilaantuneisuuden selvittämisestä puuttuu kaavakartalta.

Lisäksi rakennusaloja esitettiin tarkistettavaksi leveämmiksi ja irti 
tonttien rajoista, sekä esitettiin erilaisia detaljitason tarkennuksia 
kaavan merkintöihin ja määräyksiin.

Asemakaavaan ja asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Lausunnot on otettu huomioon siten, että noin neljäsosa asemakaava-
alueesta on tarkistettu pysäköintiratkaisun muuttumisen takia. Muutos 
on edellyttänyt rakennusoikeuden laskemista jonkin verran, 
pysäköintialueiden lisäämistä kadunvarsille sekä tonttikohtaista kellari- 
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ja laitospysäköintiä. Yksi kortteli on muutettu opiskelijoille tarkoitetuksi 
korttelialueeksi sen vaatiman alhaisemman pysäköintipaikkamäärän 
vuoksi. Muutosten jälkeen kyseisten korttelien rakennusoikeus on 
vähentynyt yhteensä 1 400 k-m². Tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten hallintokuntien edustajien kanssa.

Lausuntojen johdosta rakennusaloja on tarkistettu väljemmiksi ja 
irrotettu tonttirajoista. Asemakaavaan on lisätty määräys maaperän 
pilaantuneisuuden selvittämisestä. Lisäksi on tehty muita lausunnoissa 
esitettyjä yksityiskohtia koskevia tarkistuksia.

Ilmastotavoitteisiin liittyvät kaavamääräykset on Kuninkaantammen 
kaavoitukselle asetettujen periaatteiden mukaisesti säilytetty. Editan 
mahdollisten meluntorjuntatoimien ajoituksesta ja tavoiteltavista 
melutasoista ei ole tarpeen määrätä asemakaavassa, koska siitä 
määrätään tarkemmin tuotantolaitoksen ympäristöluvassa.

Vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät muistutuksista ja 
lausunnoista sekä niiden vastineet laajemmin.

Asemakaavaan ja asemakaavan muutosehdotukseen on tehty joitakin 
teknisluonteisia tarkistuksia.

Asemakaavan muutoksesta seuraa alueen yksityisille maanomistajille 
kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän päätöksen tarkoittamaa 
merkittävää hyötyä, joten tontinomistajien kanssa on käyty 
kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen 
mukaiset neuvottelut. Kaupunginhallitus on osaltaan hyväksynyt 
ehdollisena allekirjoitetut maankäyttösopimukset 25.11.2013, jotka 
ilmenevät esityslistan oheismateriaalista.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 19.11.2013 muuttaa 
asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta lausuntojen ja 
muistutusten johdosta. Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten 
ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Muutokset 
ilmenevät esityslistan liitteestä nro 4.  Suoritetussa äänestyksessä 
esittelijän ehdotus voitti äänin 7-2, kuten päätöshistoriasta ilmenee.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen 
mukainen. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
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suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12150kartta , 
osa A päivätty 11.9.2012, muutettu 19.11.2013

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12150 kartta, 
osa B, päivätty 11.9.2012, muutettu 19.11.2013

3 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12150 kartta, 
osa C, päivätty 11.9.2012, muutettu 19.11.2013

4 Tehdyt muutokset
5 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12150 selostus, 

päivätty 11.9.2012, muutettu 19.11.2013, päivitetty Kslk:n 19.11.2013 
päätöksen mukaiseksi

6 Havainnekuva, 11.9.2012, muutettu 19.11.2013
7 Vuorovaikutusraportti 11.9.2012, täydennetty 19.11.2013 sekä 

keskustelutilaisuuksien 25.3.2008 ja 1.2.2011 muistiot
8 Osa päätöshistoriaa
9 Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Oheismateriaali

1 Ilmakuva
2 Maankäyttösopimukset

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 7
Liite 8

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Vantaan kaupunki
Helen Sähköverkko Oy

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Rakennuslautakunta
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Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta
Pelastuslautakunta
Helsingin Energia -liikelaitos
Asuntotuotantotoimisto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.12.2013 § 1289

Pöydälle 02.12.2013

HEL 2012-007742 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.11.2013 § 376

HEL 2012-007742 T 10 03 03

Ksv 0585_2, Kuninkaantammi, karttaruudut F7, G7

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 11.9.2012 päivätyn ja 
19.11.2013 muutetun 33. kaupunginosan (Kaarela, Hakuninmaa ja 
Kuninkaantammi) maantien alueen, katu-, puisto- ja suojaviheralueiden 
asemakaavaehdotuksen ja osaa korttelista 33314, korttelin 33315 
tonttia 2, korttelin 33316 tonttia 6 sekä osia tonteista 4 ja 5, korttelia 
33317 sekä katu- ja lähivirkistysalueita (muodostuvat uudet korttelit 
33380−33397 ja 33404) koskevan asemakaavan muutosehdotuksen 
nro 12150 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä, ja esittää 
etteivät tehdyt muistutukset ja annetut lausunnot anna aihetta muihin 
toimenpiteisiin.
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Lautakunta päätti muuttaa asemakaava- ja asemakaavan 
muutosehdotusta kuten esityslistan liitteestä 8 ja kaavaselostuksesta 
yksityiskohtaisesti ilmenee.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei 
asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen 
nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät 
vastaukset kaupungin perusteltuna kannanottona tehtyihin 
muistutuksiin.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

19.11.2013 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Osmo Soininvaara: Esitän, että asia palautetaan pysäköintijärjestelyn 
muuttamiseksi.

Kannattajat: Outi Silfverberg

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän, että asia palautetaan pysäköintijärjestelyn 
muuttamiseksi. 

Jaa-äänet: 7
Hennariikka Andersson, Eija Loukoila, Jape Lovén, Matti Niiranen, Tom 
Packalén, Risto Rautava, Heta Välimäki

Ei-äänet: 2
Outi Silfverberg, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 7-2

18.09.2012 Ehdotuksen mukaan

11.09.2012 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
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Olavi Veltheim

Lisätiedot
Suvi Tyynilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 37264

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

matti.neuvonen(a)hel.fi
Topi Vuorio, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37235

topi.vuorio(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 07.02.2013 § 60

HEL 2012-007742 T 10 03 03

Kiinteistökartta F7 T3, F7 T2 ja G7 P3

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
asemakaavaehdotuksesta ja asemakaavan muutosehdotuksesta nro 
12150 seuraavan lausunnon: 

Lausunto

Kaava-alueen maanomistus ja -hallinta

Kaava-alueen pinta-ala on 3,3 hehtaaria. 

Kaupunki on 18.12.2012 allekirjoitetulla kauppakirjalla ostanut valtion 
omistamalta Senaatti-kiinteistöltä kaksi Kuninkaantammessa 
sijaitsevaa yhteensä vajaan 70 000 m²:n suuruista aluekokonaisuutta, 
joihin asemakaavaehdotuksessa on osoitettu yhteensä noin 36 500 k-
m² asuinrakennusoikeutta. Tehdyn maakaupan kautta kaupungista tuli 
yksi alueen suurimpia maanomistajia.

Kaupassa sovittiin, että alueluovutuksesta huolimatta Senaatti-
kiinteistöille jää toistaiseksi hallintaoikeus muutamaan pienehköön 
Eviran ja Suomen Ympäristökeskuksen (Syke) käytössä olevaan 
alueeseen, kunnes kaupunki tarvitsee niitä rakentamista varten. Syke:n 
käyttöön jäävä alue sisältyy nyt lausunnolla olevaan Keskustan 
kaavaan, ja osa tästä alueesta on merkitty kaavaehdotuksessa 
Ultramariinikuja-nimiseksi katualueeksi. 

Kaupunki on maakaupan ehdoissa sitoutunut luovuttamaan Senaatti-
kiinteistöiltä ostetuille alueille kaavoitettavat tontit kohtuuhintaiseen 
asuntotuotantoon. Nämä tontit voidaan siis luovuttaa Hitas-, 
asumisoikeus- tai valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2013 13 (157)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
09.12.2013

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

Kiinteistölautakunta on 19.12.2012 esittänyt kaupunginhallitukselle, että 
Att:lle varattaisiin valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa varten 
kerrostalotontit 33396/1 ja 33397/1 sekä välimuodon tuotantoon (Hitas 
tai asumisoikeus) tontti 33397/2.

Maapoliittiset neuvottelut yksityisten maanomistajien kanssa

Ennen edellä mainittua kiinteistökauppaa kaupungin 
maanomistusosuus alueella oli pieni, noin 14 %. Tuolloin Kiinteistö Oy 
Hakuninmaantie 5 omisti kaava-alueesta 29,4 %, Edita 7,1 %, Skanska 
14,9 %, Helsingin kaupunki siis 14,0 % ja valtio 34,6 %. Sittemmin 
Edita ja Kiinteistö Oy Hakuninmaantie 5 ovat neuvotelleet 
maakaupoista ja päässeet tulokseen omistuksessaan olevien alueiden 
luovuttamisesta rakennusliikkeille.

Asemakaavan muutoksesta seuraa alueen yksityisille maanomistajille 
kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän päätöksen tarkoittamaa 
merkittävää hyötyä, joten kiinteistötoimi on käynnistänyt alueen 
yksityisten maanomistajien kanssa maapoliittiset neuvottelut. 
Maankäyttökorvaus on tarkoitus periä joko rahana tai tonttimaana, joka 
helpottaisi alueen asuntotuotannon rahoitus- ja 
hallintamuotojakaumatavoitteiden toteuttamista. 

Po. asemakaavan muutosta ei tulisi saattaa kaupunginvaltuuston 
hyväksyttäväksi ennen edellä tarkoitettujen maankäyttösopimusten 
tekemistä alueen yksityisten maanomistajien kanssa.

Kaavalta toivotaan tehoa ohjaukseen, mutta joustoa toteutukseen 

Alueen maanomistajat ja näiden valitsemat yhteistyökumppanit ovat 
osallistuneet Kuninkaantammen keskustan asemakaavan valmisteluun 
toteutuskelpoisten kaavaratkaisujen löytämiseksi. Kyseessä on siten 
ns. kumppanuuskaavoitus. 

Asemakaavaratkaisuja on kehitetty luonnosvaiheesta merkittävästi 
toteutuskelpoisempaan suuntaan. Tätä voidaan pitää positiivisena.

Asemakaavaehdotuksen kaavamääräykset ovat kuitenkin nykyisellään 
hyvin yksityiskohtaisia. Yksityiskohtaisia toteutusmääräyksiä voidaan 
tarvita, mutta kaavan merkittyinä ne tulevat usein liian aikaisessa 
vaiheessa toteutukseen nähden, jolloin vaarana on, etteivät ne jätä 
riittävästi mahdollisuuksia myöhemmin tapahtuvalle 
yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle. 

Esimerkiksi tonteille osoitetut rakennusalat ovat kaavaehdotuksessa 
nyt kovin ahtaat. Runkosyvyyksien olisi syytä olla luokkaa 15 - 16 
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metriä, kun otetaan huomioon, että mittaan on sisällytettävä ns. 
sisäänvedetyt parvekkeet. Liian tiukka mitoitus kaavassa voi osaltaan 
johtaa siihen, että rakennetaan yksipuolisia talotyyppejä ja 
asuntopohjia. Väljemmällä massoittelulla helpotettaisiin 
talosuunnittelua ja kohtuuhintaiselle asuntotuotannollekin luotaisiin 
paremmat toteutusedellytykset. 

Kaavamääräysten mukaan Kuninkaantammenkierron ja 
Taidemaalarinkadun varren jokaiselle A- ja AK-tontille on rakennettava 
vähintään yksi liike-, työ- tai harrastetila, jossa on sekä suuret ikkunat 
että sisäänkäynti kyseiseltä kadulta. Koska Myyrmäen palvelut ovat 
lähellä, liike-, työ- tai harrastetiloille ei liene tarpeeksi kysyntää alueella. 
Näitä tilojen rakentamista ei pitäisi kaavassa esittää ainakaan kaikilta 
osin pakolliseksi, vaan esittää mahdollisuudeksi. Lautakunta pitää 
tärkeänä, että alueella on tarvittavat lähikaupat, palvelut ja työtiloja.

Edellä mainitun lisäksi kaikilla korttelialueilla on määrätty, että tonteilla 
tulee hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja tonteilla on käytettävä tonttien 
rakentamisessa syntyvää louhekiveä sadepuutarhojen rakentamisessa 
ja kivimuureissa, maastonmuotoilussa tai kiveyksessä. Mainitut 
määräykset voitaisiin kiinteistölautakunnan näkemyksen mukaan 
muuttaa muotoilultaan salliviksi pakottavan määräyksen sijaan. Muussa 
tapauksessa määräyksistä voi aiheutua ennakoimattomia kustannuksia 
tonttien rakentamiselle. 

Kaavamääräyksissä on edelleen edellytetty, että kaikkiin 
yksikerroksisiin rakennusosiin, talousrakennuksiin, auto- ja polkupyörä- 
ym. katoksiin sekä YL-tontin kerhotaloon tulee rakentaa viherkatto. 
Tämänlaiset rakenteet vaativat tarkkaa suunnittelua sekä palo- ja 
pelastusviranomaisten hyväksyntää. Katerakenteet on rakennettava 
siten, ettei mahdollinen palo leviä vaaraa aiheuttavalla tavalla 
katteessa eikä sen alustassa. Näiden ns. kevyiden rakennusten ja 
rakenteiden tulee olla sellaisia, että ne myös kestävät niille tulevat 
rakenteelliset kuormat ja ovat pitkäaikaiskestäviä sekä paloturvallisia. 
Tämän johtaa massiivisempiin, teknisesti vaikeammin toteutettaviin ja 
näin ollen kalliimpiin rakenteisiin. Kiinteistölautakunta katsookin, että 
viherkattorakentamista erityisesti edellä mainittujen ns. kevyiden 
rakennusten osalta tulisi tutkia ennen kaikkea palo- ja 
pelastusviranomaisten kanssa enemmän ja tarkemmin ennen 
kaavamääräyksen asettamista. 

A-, AK- ja AP-korttelialueilla kaavamääräys edellyttää, että läpi talon 
ulottuvilla ensimmäisen kerroksen asunnoilla tulee olla oma 
sisäänkäynti kadulta. Määräyksestä voi seurata, että asunnon ulko-ovi 
ja -portaat työntyvät katualueelle, jolloin syntyy turvallisuusriski ja 
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kunnossapitohaitta. Näin yksityiskohtaisesta määräyksestä on syytä 
pidättäytyä tai sitä voitaisiin ainakin harkita väljennettäväksi. 

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 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 rakennuksen elinkaaren ajan. 
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 
rakennusalat olisivat antaneet tonttien rakentajille mahdollisuuden 
”säätää” edellä kerrottua välialuetta riittävän suureksi, mutta 
rakennusalojen tiukan mitoituksen vuoksi siihen ei ole mahdollisuutta.

Asuntotonttien yhteiseen pysäköintilaitokseen liittyy suuria riskejä

Kuninkaantammen aukion alle on osoitettu maanalainen 
pysäköintilaitos kortteleiden nrot 33389 - 33392 käyttöön. 
Pysäköintilaitokseen saa sijoittaa kaikki korttelin nro 33391 autopaikat, 
2/3 korttelin nro 33390 autopaikoista ja ½ tontin 33389/2 autopaikoista. 
Autopaikkojen on oltava nimettömiä, ja niitä voidaan rakentaa kolmeen 
tasoon. 
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Aukion alle sijoittuvan maanalaisen pysäköintilaitoksen käyttäjiksi on 
osoitettu neljä varsin erilaista tonttia/korttelia (KYOT, YL, AK ja A). 
Kaikilla pysäköintilaitokseen kaavamerkinnän mukaan osallistuvilla 
tahoilla ei kuitenkaan nykytiedon perusteella ole tarvetta eikä 
aikomusta käynnistää tontillaan uudisrakennushanketta vielä vuosiin. 
Tämä pätee tiettävästi esimerkiksi Senaatti-kiinteistöjen omistamaan 
kiinteistöön 33389/2, jolla sijaitsee Suomen ympäristökeskuksen 
käytössä olevat laboratoriot.

Yhteispysäköintilaitokseen toteuttamiseen sisältyy hankkeen 
rahoitukseen ja toteutusaikatauluun liittyviä riskejä erityisesti, koska 
pysäköintijärjestelyyn liittyvillä rakennushankkeilla on eri 
tilaajat/omistajat ja jokaisella hankkeella on siten myös yksilöllinen 
aikataulunsa. Koska pysäköintilaitokseen liittyvät tontit ovat hankkeina 
eri luonteisia ja tulevat toteutumaan eri aikoina, on pysäköintilaitokselle 
vaikeaa löytää rahoittajaa, joka ottaisi riskin etukäteen rakentamisesta 
ja ennakkoon rahoittamisesta. Kaupunki ei nykyisessä 
taloustilanteessa rahoita pysäköintilaitoshanketta.

Edellä mainituista riskeistä johtuen asemakaavan jatkosuunnittelussa 
tulisi vakavasti tutkia mahdollisuutta toteuttaa mainittujen tonttien 
pysäköinti tonttikohtaisilla ratkaisuilla. Mikäli autopaikat eivät ole 
järjestettävissä pelkästään korttelialueella, voitaneen tonttien 
maanalainen autopaikoitus ulottaa osin myös Kuninkaantammen 
aukion alle. Tämä edellyttää tilavarausten osoittamista ko. aukion 
alueelta maanalaista pysäköintiä varten. Lisäksi esitetyssä ratkaisussa 
Kuninkaantammen aukiolle voitaisiin tutkia alueelle luonteenomaisen 
hulevesialtaan sijoittamista korvaavana toimintana maanalaiselle 
pysäköinnille. 

Edellä mainittu ratkaisu helpottaisi merkittävästi ko. tonttien 
rakentamista. Koska kaava-alue sijoittuu rakentamisen kannalta 
erinomaiselle moreenialueelle, ovat maanalaiset tonttikohtaiset 
ratkaisut varteenotettava toteutusvaihtoehto tarvittavien autopaikkojen 
järjestämiseksi. 

Yleisten rakennusten tontille 33392/1 (YL) sijoittuva palvelutilahanke on 
asuntoalueen toimivuuden kannalta välttämätön, joten sen tulisi olla 
itsenäisesti toteutettavissa ilman riskejä ja riippuvuuksia muista 
tonteista. YL-tontin osalta tulee varmistaa, että jos vain osa tontin 
7 500 k-m²:n suuruisesta rakennusoikeudesta käytetään, tulee 
palvelurakennus voida toteuttaa maanpäällisellä pysäköinnillä. Ennen 
kaavaprosessin jatkamista tulisikin vielä selvittää YL-tontin 
pysäköintiratkaisun kustannusvaikutus sekä suurin mahdollinen YL-
rakennusoikeus, joka voidaan toteuttaa maanpäällisellä pysäköinnillä. 
Pelkistetysti ilmaistuna pysäköintihalliratkaisun ongelmana on sen 
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kalleus. Siksi olisi tarkoituksenmukaista täydentää kaavamääräyksiä 
siten, että vasta koko rakennusoikeuden käyttäminen YL-tontilla voi 
pakottaa tontin maanalaiseen paikoitusratkaisuun.

Energiatehokkuus on jo parantunut normien lakisääteisen kiristymisen myötä 

Kaavaselostuksen mukaan Kuninkaantammen keskustan 
asemakaavan 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. 

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.

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.
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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 
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.

Lopuksi

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

Samalla lautakunta päätti todeta, että kaavamuutos korottaa Asunto Oy 
Helsingin Hurmurin (Skanska) omistaman tontin 91-33-317-4, Kiinteistö 
Oy Hakuninmaantie 5:n omistaman tontin 91-33-314-1 ja Oy Edita Ab:n 
(esisopimus YIT Rakennus Oy:n kanssa) omistamien tonttien 91-33-
315-2 ja 91-33-315-3 arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 
9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee 
käydä edellä mainittujen tonttien omistajien kanssa. 

Lisäksi asemakaavan muutosta ei tulisi saattaa kaupunginvaltuuston 
hyväksyttäväksi ennen kuin edellä mainittujen tonttien omistajien 
kanssa on tehty maankäyttösopimukset.

Käsittely

07.02.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Kirsi Pihlaja: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Lausuntoehdotuksen 15. kappaleen toinen, kolmas ja neljäs virke 
poistetaan.

Vastaehdotus raukesi kannattamattomana.
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Vastaehdotus:
Kirsi Pihlaja: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Lausuntoehdotuksen 16. kappale poistetaan. 

Vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus:
Kirsi Pihlaja: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Lausuntoehdotuksen 13. kappaleeseen lisätään uusi 
seuraavansisältöinen viimeinen virke: Lautakunta pitää tärkeänä, että 
alueella on tarvittavat lähikaupat, palvelut ja työtiloja.

Kannattajat: Tuomas Rantanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksen 13. kappaleeseen lisätään uusi 
seuraavansisältöinen viimeinen virke: Lautakunta pitää tärkeänä, että 
alueella on tarvittavat lähikaupat, palvelut ja työtiloja.

Jaa-äänet: 4
Tapio Klemetti, Pia Pakarinen, Mari Rantanen, Olli Sademies

Ei-äänet: 5
Jasmin Hamid, Antti Hytti, Sole Molander, Kirsi Pihlaja, Tuomas 
Rantanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

30.01.2013 Pöydälle

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Maria Mannisto, tonttiasiamies, puhelin: 310 36454

maria.mannisto(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 18.12.2012 § 158

HEL 2012-007742 T 10 03 03

Päätös
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Lautakunta päätti todeta, että 33 kaupunginosan (Kaarela) 
Kuninkaantammen keskustan asemakaava- ja asemakaavan 
muutosehdotus nro 12150  kaavatekstin kohtaan "- tulee pihanpuolen 
julkisivuissa käyttää puuta." muutettaisiin muotoon "- saa pihanpuolen 
julkisivuissa käyttää puuta rakennusmääräyskokoelman E1 mukaisissa 
rajoissa.

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

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi

Helsingin Energia -liikelaitos 28.11.2012

HEL 2012-007742 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto on liitteenä 1.

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

jouni.kivirinne(a)helen.fi

Yleisten töiden lautakunta 27.11.2012 § 532

HEL 2012-007742 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutosehdotuksesta aiheutuu rakennusvirastolle
kustannuksia yhteensä 10,3 miljoonaa euroa. Kustannuksista 
katualueiden osuus on 8,8 miljoonaa euroa ja viheralueiden osuus noin 
1,5 miljoonaa euroa. Hämeenlinnanväylän eritasoliittymän 
kustannukset ovat noin 5,5 miljoonaa euroa. Eritasoliittymän 
kustannusjaosta ei ole vielä sovittu Helsingin ja Vantaan kaupunkien ja 
ELY-keskuksen kesken. Kuninkaantammen keskustan rakentaminen 
edellyttää tavanomaisesta rakentamisesta poikkeavia ratkaisuja ja 
vaiheittain rakentamista, mikä lisää kustannuksia.
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Kuninkaantammenaukio on osoitettu yleiseksi alueeksi ja aukion alle 
on osoitettu maanalainen pysäköintilaitos. Jos maanalainen 
pysäköintilaitos joudutaan toteuttamaan kansirakenteena, se aiheuttaa 
ongelmallisiksi osoittautuneita vaakasuuntaisia hallintarajoja. Lisäksi 
kansirakenteen onnistunut toteuttaminen on hankalaa ja tulee 
lähtökohtaisesti kiinteistöille kalliimmaksi, jos sen yläpuolinen alue jää 
yleiseksi alueeksi. Tässä tapauksessa maanalaisen pysäköintilaitoksen 
osa Kuninkaantammenaukiosta tulee määritellä kortteleihin kuuluvaksi, 
yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varatuksi alueen osaksi. Katualueisiin 
pysty- tai vaakasuuntaan rajautuvien rakenteiden 
rakennussuunnitelmat on hyväksytettävä rakennusvirastossa ennen 
rakentamista.

Asemakaavamuutoksessa on Kuninkaantammenkierrolle esitetty 
ennen raidejokerin toteuttamista keskikaista, joka toimii tässä 
tilanteessa lumitilana. Raitiotien rakentamisen jälkeen keskikaistalle 
rakennetaan raiteet, joten tilaa lumelle ei enää jää riittävästi. 
Asuinkortteleiden väliin on esitetty kapeita, talvihoidon kannalta 
hankalia jalankululle ja pyöräilylle varattuja katuja. Yleisten töiden 
lautakunta katsoo, että edellämainittujen katujen mitoituksessa on 
varattava riittävästi tilaa lumen poistoon ja lumen välivarastointiin 
kaikissa tilanteissa.

Asemakaavaehdotuksessa on osoitettu sitovia rakennusaloja kiinni 
viheralueiden rajoihin tai niiden lähelle. Viheralueiden rajaan kiinni 
rakentamista tulee välttää, koska se johtaa poikkeusmenettelyihin ja 
luvanhakuihin muun muassa perustusten ja kuivatusjärjestelmien 
sijoittamisessa. Tavoitteena on, että viheralueisiin rajautuvien tonttien 
rakennukset perustuksineen ja kuivatusjärjestelmineen on 
rakennettavissa ja huollettavissa tontilta käsin. Pelastustiet tulee pyrkiä 
sijoittamaan katu- ja korttelialueille.

Tonttien rajalle osoitetut kivimuurit tulee sijaita tontin puolella, ja niiden 
rakentaminen ja ylläpito tulee olla kiinteistön vastuulla. Selvyyden 
vuoksi kivimuurien sijainti on syytä määritellä tarkemmin 
asemakaavamerkinnöissä tai -määräyksissä.

Kuninkaantammenkierron vieressä olevat lähimmät puut on syytä 
poistaa säilytettäviksi aiottujen puiden joukosta, koska yli 3 metriä 
korkea katupenger rakennetaan aluksi luiskattuna. Katuosuus on osa 
pikaisesti toteutettavaa Jokeri 2 -yhteyttä. Tontin omistaja puolestaan 
rakentaa kivimuurin Jokeri 2 -yhteyden rakentamisen jälkeen.

Kaavamerkinnät on aiheellista tarkistaa viheralueiden osalta. 
Metsäisinä sälytettäville viheralueille luonteva kaavamerkintä on 
lähivirkistysalue (VL).
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Puita ei voida käytännössä istuttaa tarkalleen 
asemakaavaehdotuksessa osoitettuihin paikkoihin. Istutettavan puun 
tai puurivin merkintä on aiheellista muuttaa sijainniltaan ohjeelliseksi.

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

Koko Kuninkaantammen alueella tulee huolehtia riittävistä 
aluevarauksista lumen varastointia varten, jotta lumen kuljettaminen 
voidaan minimoida. Alueelle on syytä laatia lumilogistinen selvitys 
osana ekotehokasta suunnittelua.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaava- ja asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

27.11.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos:
Päätösehdotuksen kappale 4 muutetaan muotoon:

"Asemakaavamuutoksessa on Kuninkaantammenkierrolle esitetty 
ennen raidejokerin toteuttamista keskikaista, joka toimii tässä 
tilanteessa lumitilana. Raitiotien rakentamisen jälkeen keskikaistalle 
rakennetaan raiteet, joten tilaa lumelle ei enää jää riittävästi. 
Asuinkortteleiden väliin on esitetty kapeita, talvihoidon kannalta 
hankalia jalankululle ja pyöräilylle varattuja katuja. Yleisten töiden 
lautakunta katsoo, että edellämainittujen katujen mitoituksessa on 
varattava riittävästi tilaa lumen poistoon ja lumen välivarastointiin 
kaikissa tilanteissa."

20.11.2012 Pöydälle

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
Jorma Rajala, projektinjohtaja, puhelin: 310 38573

jorma.rajala(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 27.11.2012 § 339
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HEL 2012-007742 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Kuninkaantammen kaava sisältää useita esimerkillisiä kestävän 
kehityksen edistämiseen ja ilmastonmuutokseen hillitsemiseen ja siihen 
varautumiseen liittyviä suunnitteluratkaisuja. Kaikilla korttelialueilla on 
sovellettava matalaenergiarakentamisen ja uusiutuvan energian 
hyödyntämisen periaatteita ja hulevesien hallinta on suunniteltava 
luonnonmukaiseksi. Alueelle ideoidut hulevesien viivytykseen 
suunnitellut sadepuutarhat ja yksikerroksisiin rakennusosiin, kuten 
auto- ja pyöräkatoksiin ja talousrakennuksiin, suunnitellut viherkatot 
edustavat uutta suunnittelukäytäntöä, jota voidaan soveltaa myös 
muissa kohteissa. Paikalliseen massatasapainoon pyrkiminen 
hyödyntämällä alueelta louhittavia massoja alueen katu- ja 
piharakentamiseen pienentää kuljetustarpeita ja vähentää siten myös 
ilmaan vapautuvia hiilidioksidi- ja pakokaasupäästöjä.

Kaava-alue on tällä hetkellä pääosin teollisuus- ja toimitilakäytössä. 
Tämä edellyttää maaperän pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen 
selvittämistä mm. katsastusasematoiminnalta vapautuneiden  nykyisten 
autohuoltotoimintojen korttelialueelta. Editan painotalo on jäämässä 
alueen luoteiskulmaan alueen sisääntuloväylän läheisyyteen. 
Meluselvityksen mukaan laitoksen ilmanvaihtolaitteiden melu on 
suurimmillaan 52 dB läheisimpien asuintalojen julkisivuilla. Uusilla 
alueilla valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukainen yöohjearvo on 
45 dB, jonka tulee olla tavoitteena myös tällä alueella. Riittävistä 
meluntorjuntatoimista ja niiden toteutuksesta ja kustannuksista tulee 
sopia laitoksen kanssa jo ennen asuinrakentamisen aloittamista. 
Rakennuslupavaiheessa ei ole mahdollista velvoittaa 
uudisrakentamisen ulkopuolisia tahoja kaavamääräysten mukaisiin 
toimiin. Kaavamääräyksin tulee varmistaa, että meluntorjunta on 
toteutettu ennen uusien rakennusten käyttöönottoa.

Katuliikenteen päiväaikainen melu ylittää paikoin 60 dB. Näillä 
katuosuuksilla on suositeltavaa, että asuinhuoneistot eivät suuntaudu 
yksinomaan kadulle päin. Katuliikenteen ja painolaitoksen 
ilmanvaihtolaitteiden melusta laadittu meluselvitys tulee liittää 
kaavaselostuksen liitteeksi.

13.11.2012 Pöydälle

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
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Lisätiedot
Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi
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§ 1312
Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2014

HEL 2013-013895 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kokoontua vuonna 2014 varsinaisiin 
kokouksiinsa 7.1.2014 alkaen maanantaisin klo 16 ja ylimääräisiin 
kokouksiin tarvittaessa. Kevätkauden viimeinen kokous pidetään 
23.6.2014. Syyskauden ensimmäinen kokous pidetään 4.8.2014 ja 
viimeinen 15.12.2014.

Kevätkauden ensimmäinen kokous pidetään loppiaisen takia 
poikkeuksellisesti tiistaina 7.1.2014. Viikolla 17 kokous pidetään 
pääsiäisen takia tiistaina 22.4.2014.

Kaupunginhallituksen kokouspaikkana on kaupunginhallituksen 
istuntosali kaupungintalolla.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että puheenjohtaja voi, 
mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, 
asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa 
kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä 
kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen 
kokousta.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti

 että pöytäkirja kaupunginhallituksen kokouksista pidetään 
yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa kokousta 
seuraavana kuudentena arkityöpäivänä ja 

 että kaupunginhallituksen kokousajoista ja edellä mainituista 
nähtävänäoloista kuulutetaan julkisten kuulutusten 
ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä 
kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus päättänee kokoontua vuonna 2014 varsinaisiin 
kokouksiinsa 7.1.2014 alkaen maanantaisin klo 16 ja ylimääräisiin 
kokouksiin tarvittaessa. Kevätkauden viimeinen kokous pidetään 
23.6.2014. Syyskauden ensimmäinen kokous pidetään 4.8.2014 ja 
viimeinen 15.12.2014.

Kevätkauden ensimmäinen kokous pidetään loppiaisen takia 
poikkeuksellisesti tiistaina 7.1.2014. Viikolla 17 kokous pidetään 
pääsiäisen takia tiistaina 22.4.2014.

Kaupunginhallituksen kokouspaikkana on kaupunginhallituksen 
istuntosali kaupungintalolla.

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että puheenjohtaja voi, 
mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, 
asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa 
kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä 
kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen 
kokousta.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee

 että pöytäkirja kaupunginhallituksen kokouksista pidetään 
yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa kokousta 
seuraavana kuudentena arkityöpäivänä ja 

 että kaupunginhallituksen kokousajoista ja edellä mainituista 
nähtävänäoloista kuulutetaan julkisten kuulutusten 
ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä 
kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä. 

Esittelijä

Helsingin kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin kokoontuu 
päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä 
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Lauta- ja johtokunnat sekä virastot ja liikelaitokset
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§ 1313
Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2015-2017 
taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys

HEL 2013-014486 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä vuoden 2015 talousarvioehdotuksen ja 
vuosien 2015 - 2017 taloussuunnitelmaehdotuksen 
käsittelyjärjestyksen tiedoksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä vuoden 2015 
talousarvioehdotuksen ja vuosien 2015 - 2017 
taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestyksen tiedoksi.

Esittelijä

Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen 
vuosiksi 2015–2017 käsittelyjärjestys on suunniteltu seuraavaksi:

Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen 
valmistelua koskeva lähetekeskustelu
   kello
Johtajisto ke 22.1.2014 10.00
Khs ma 27.1.2014 16.00
Kvsto ke 12.2.2014 18.00
    
Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen 
laatimisohje + raami + kannanotot
Johtajiston käsittely ke 5.3.2014 10.00
Khn 1. käsittely ma 10.3.2014 16.00
Khn 2. käsittely ma 17.3.2014 16.00
    
Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja 
taloussuunnitelmaehdotus 2015–2017
Talousarviovalmistelun tilannekatsaus                    
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Khlle ma 18.8.2014 16.00
Jako johtajistolle pe 19.9.2014  
Johtajiston käsittely ke 24.9.2014  
KJ:n info sekä jako Khlle ja ennakkojako 
Kvstolle

 
ke

 
8.10.2014

 
14.00

Khn 1. käsittely ma 13.10.2014 16.00
Khn 2. käsittely ma 27.10.2014 16.00
Jako Kvstolle to 30.10.2014 14.00
Kvston 1. käsittely ke 5.11.2014 16.00
Kvston 2. käsittely sekä kunnallis- ja 
kiinteistöveroprosentit

 
ke

 
12.11.2014

 
18.00

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, täytäntöönpano

Lautakunnat ja johtokunnat sekä virastot ja liikelaitokset
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§ 1314
Helsingin Seniorisäätiön lainan ehtojen muuttaminen

HEL 2013-014789 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti muuttaa Helsingin Seniorisäätiön lainan ehtoja 
siten, että kaupunki maksaa vuosittain lainaehtojen mukaisen koron 
Helsingin Seniorisäätiölle vuodesta 2013 lukien.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee muuttaa Helsingin Seniorisäätiön lainan 
ehtoja siten, että kaupunki maksaa vuosittain lainaehtojen mukaisen 
koron Helsingin Seniorisäätiölle vuodesta 2013 lukien.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto 8.12.2010 päätti ostaa Helsingin Seniorisäätiöltä 
kaupungin vuokratonteilla sijainneet rakennukset rasitteineen ja 
vastuineen. Kauppahinta sovittiin maksettavaksi siten, että kaupunki 
otti vastatakseen kaupan kohteeseen kohdistuvat lainat, yhteensä noin 
11,6 miljoonaa euroa ja loppuosa kauppahinnasta, noin 7 miljoonaa 
euroa, jäi kaupungin velaksi Helsingin Seniorisäätiölle. Khn 
hyväksymien (13.12.2010) lainaehtojen mukaisesti  velkaosuuden 
kaupunki maksaa Helsingin Seniorisäätiölle 31.12.2030 mennessä.

Khn hyväksymien lainaehtojen mukaan velaksi jäävälle kauppahinnan 
osalle Helsingin kaupunki maksaa vuotuista korkoa, joka on 
suuruudeltaan 12 kuukauden euriborkorko lisättynä 1,50 
prosenttiyksikön marginaalilla. Velaksi jäävästä kauppahinnasta 
maksettava korko lisätään vuosittain lainapääomaan. Helsingin 
Seniorisäätiön kirjanpidossa korko tulee kirjata säätiön tuloksi, vaikka 
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kaupunki ei vuosittain korkoa säätiölle maksa. Korko vuonna 2012 oli 
251 221,48 euroa.

Vuoden 2012 verotuspäätöksen mukaisesti verohallinto katsoo 
Helsingin Seniorisäätiön toiminnan liiketoiminnaksi ja yleishyödyllistä 
verotonta toimintaa on ainoastaan vapaaehtoistoiminta. Myös 
lainapääomaan vuosittain lisätty korko luetaan säätiön verotettavaksi 
tuloksi, jolloin säätiö joutuu maksamaan tuloveroa korkotulosta, jota se 
ei saa käyttöönsä.

Helsingin kaupungin ja Helsingin Seniorisäätiön välisen kaupan 
lainaehtoja esitetään muutettavaksi siltä osin, että kaupunki maksaa 
vuosittain koron säätiölle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus
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§ 1315
Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle Viikinmäen entisen 
ampumaradan maaperän kunnostamisen loppuunsaattamiseen

HEL 2013-010278 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää vuoden 2013 talousarvion alakohdasta 
8 01 02 11, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton 
edellyttämät toimenpiteet, alueiden käyttöönoton edellyttämät 
selvitykset ja toimenpiteet

 900 000 euroa alakohtaan 8 01 02 16, Esirakentaminen, 
täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, 
Viikinmäen maaperän kunnostus.

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistövirastolle vuoden 
2013 talousarvion alakohdasta 8 01 02 16, Esirakentaminen, täyttötyöt 
ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Viikinmäen 
maaperän kunnostus

 900 000 euroa Viikinmäen entisen ampumaradan maaperän 
kunnostamisen loppuunsaattamiseen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennusviraston esitys, 1.8.2013

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee siirtää vuoden 2013 talousarvion 
alakohdasta 8 01 02 11, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden 
käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, alueiden käyttöönoton 
edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet

 900 000 euroa alakohtaan 8 01 02 16, Esirakentaminen, 
täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, 
Viikinmäen maaperän kunnostus.
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Samalla kaupunginhallitus päättänee myöntää kiinteistövirastolle 
vuoden 2013 talousarvion alakohdasta 8 01 02 16, Esirakentaminen, 
täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, 
Viikinmäen maaperän kunnostus

 900 000 euroa Viikinmäen entisen ampumaradan maaperän 
kunnostamisen loppuunsaattamiseen.

Esittelijä

Viikinmäen ampumaradan maaperä on kunnostettava ennen alueen 
asemakaavan mukaista rakentamista. Ampumaradan kunnostus on 
aloitettu kesällä 2006 ja se päättyy vuonna 2013. Alue puhdistetaan 
suurimmaksi osaksi esirakentamisen yhteydessä. Ampumaradan 
puhdistamiseen on käytetty tähän mennessä 12,45 miljoonaa euroa. 
Lopullinen kokonaiskustannusarvio on 13,35 milj. euroa, joten arvioitu 
lisärahoituksen tarve vuonna 2013 on 0,90 milj. euroa.

Alueen kunnostamisen alkuperäinen kustannusarvio vuodelta 2006 oli 
6,3 milj. euroa, jota HKR Ympäristötuotanto vuonna 2008 päivitti 
9,9 milj. euroon. Kunnostuskustannusten nousuun vielä tästäkin 
arviosta ovat vaikuttaneet useat tekijät. Kallioalueiden puhdistaminen 
on osoittautunut vaativammaksi ja hitaammaksi kuin alun perin 
arvioitiin. Alueen rinteiden puhdistaminen jyrkkyyden vuoksi vaatii 
eritystoimenpiteitä kaluston ja henkilöstön turvallisen työskentelyn 
mahdollistamiseksi. Imuroitavan kallioalueen pinta-ala on 
nelinkertaistunut ja kaivettavan pilaantuneen maan määrä kasvanut 
50 prosenttia alkuperäisistä arvioista. Suurin osa maamassasta on 
jouduttu kivisyyden vuoksi välppäämään, mistä on aiheutunut 
ylimääräisiä kuljetus- ja kuormauskustannuksia. Myös pilaantuneen 
hienoaineksen poistaminen louhetäytön seasta on ollut hidasta ja 
kallista. Alueelta löydettiin lisäksi yllättäen maanalaisia betonisia 
ampumaratarakenteita, jotka sijaitsivat syvimmillään kuuden metrin 
syvyydellä maanpinnasta ja joiden poistamisesta aiheutui 
lisäkustannuksia.

Viikinmäen maaperän kunnostamisen loppuunsaattaminen maksaa 
saatujen tarjousten perusteella yhteensä noin 900 000 euroa.

Kiinteistövirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi 
kiinteistövirastolle 900 000 euron määrärahan (alv 0 %) talousarvion 
kohdasta 8 01 02, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton 
edellyttämät toimenpiteet käytettäväksi pilaantuneen maaperän 
puhdistamiseen Viikinmäessä.

Esittelijä toteaa, että Viikinmäen entisen ampumaradan 
kunnostamiseen ei ole varauduttu vuoden 2013 talousarviossa. 
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Talousarviossa on varauduttu projektialueiden ulkopuolella tapahtuviin 
vastaaviin toimenpiteisiin alakohdassa 8 01 02 11, alueiden 
käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet, josta on 
hankkeiden muuttuneiden aikataulujen vuoksi mahdollista siirtää 
900 000 euroa alakohtaan 8 01 02 16, Viikinmäen maaperän 
kunnostus. Talousarvion sitovat esirakentamiseen ja alueiden 
käyttöönoton edellyttämät toimenpiteisiin varatut määrärahat eivät ole 
kokonaisuutena ylittymässä.

Edelleen esittelijä toteaa, että määrärahasiirron jälkeen Viikinmäen 
kunnostukseen tarvittavat 900 000 euron määrärahat on mahdollista 
myöntää kiinteistövirastolle talousarvion alakohdasta 8 01 02 16, 
Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät 
toimenpiteet, Viikinmäen maaperän kunnostus.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennusviraston esitys, 1.8.2013

Tiedoksi; muutoksenhakuohje: oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Kiinteistövirasto
Taloushallintopalvelu -liikelaitos
Talous- ja suunnittelukeskus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2013 34 (157)
Kaupunginhallitus

Kj/7
09.12.2013

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

§ 1316
Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle ja 
asuntotuotantotoimistolle alueiden rakentamiskelpoiseksi 
saattamiseen

HEL 2013-008437 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää vuoden 2013 talousarvion alakohdasta 
8 01 02 11, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton 
edellyttämät toimenpiteet, alueiden käyttöönoton edellyttämät 
selvitykset ja toimenpiteet 

 300 000 euroa alakohtaan 8 01 02 15, Esirakentaminen, 
täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, 
Länsisataman esirakentaminen.

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistövirastolle vuoden 
2013 talousarvion alakohdasta 8 01 02 11, Esirakentaminen, täyttötyöt 
ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, alueiden 
käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet 

 510 000 euroa muuntamon ja johtojen siirtoihin Vuosaaressa
 112 000 euroa vesihuollon tonttiliittymien rakentamiseen 

Kivikossa
 140 000 euroa väliaikaisen viemäröinnin rakentamiseen 

Maunulassa, 
 222 000 euroa johtosiirtoihin Pakilassa,

alakohdasta 8 01 02 15, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden 
käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Länsisataman esirakentaminen 

 300 000 euroa Länsisataman maaperätutkimuksiin, maaperän 
kunnostukseen ja kunnostussuunnitteluun, 

alakohdasta 8 01 02 17, Kalasatama esirakentaminen ja maaperän 
puhdistus

 450 000 euroa Kalasataman aluerakentamisen maaperän 
puhdistamiseen sekä

asuntotuotantotoimistolle alakohdasta 8 01 02 10, Esirakentaminen, 
täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, muu 
esirakentaminen
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 175 000 euroa tontin rakentamiskelpoiseksi saattamiseen 
Siltamäessä,

 207 000 euroa alueellisen maan vakavuuden parantamiseen 
Suutarilassa,

 250 000 euroa alueellisen maan vakavuuden parantamiseen 
Lassilassa ja

 135 000 euroa tontilla sijaitsevan kallioluolan täyttämiseen 
Viikinmäessä

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kiinteistöviraston esitys, 12.11.2013
2 Kiinteistöviraston esitys, 27.11.2013

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee siirtää vuoden 2013 talousarvion 
alakohdasta 8 01 02 11, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden 
käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, alueiden käyttöönoton 
edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet 

 300 000 euroa alakohtaan 8 01 02 15, Esirakentaminen, 
täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, 
Länsisataman esirakentaminen.

Samalla kaupunginhallitus päättänee myöntää kiinteistövirastolle 
vuoden 2013 talousarvion alakohdasta 8 01 02 11, Esirakentaminen, 
täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, alueiden 
käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet 

 510 000 euroa muuntamon ja johtojen siirtoihin Vuosaaressa
 112 000 euroa vesihuollon tonttiliittymien rakentamiseen 

Kivikossa
 140 000 euroa väliaikaisen viemäröinnin rakentamiseen 

Maunulassa, 
 222 000 euroa johtosiirtoihin Pakilassa,

alakohdasta 8 01 02 15, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden 
käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Länsisataman esirakentaminen 
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 300 000 euroa Länsisataman maaperätutkimuksiin, maaperän 
kunnostukseen ja kunnostussuunnitteluun, 

alakohdasta 8 01 02 17, Kalasatama esirakentaminen ja maaperän 
puhdistus

 450 000 euroa Kalasataman aluerakentamisen maaperän 
puhdistamiseen sekä

asuntotuotantotoimistolle alakohdasta 8 01 02 10, Esirakentaminen, 
täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, muu 
esirakentaminen

 175 000 euroa tontin rakentamiskelpoiseksi saattamiseen 
Siltamäessä,

 207 000 euroa alueellisen maan vakavuuden parantamiseen 
Suutarilassa,

 250 000 euroa alueellisen maan vakavuuden parantamiseen 
Lassilassa ja

 135 000 euroa tontilla sijaitsevan kallioluolan täyttämiseen 
Viikinmäessä

Esittelijä

Kaikki esityksen kustannukset ovat arvonlisäverottomia (alv 0 %) ja 
kustannusarviot perustuvat saatuihin tarjouksiin tai muihin 
kustannusarvioihin.

Tonttiosaston kohteet

Vuosaaren kohteet

Ramsinniemen tontin 54351/1 asemakaavamuutoksen mukainen 
maankäyttö edellyttää muuntamon siirtämistä rakennusalalta kaavan 
osoittamaan uuteen paikkaan noin 100 metrin päähän.Tontille 
rakennetaan asuinkerrostalo, jonka rakennusoikeus on 2350 k-m2. 
Tontti on vuokrattu TA-Asumisoikeus Oy:lle.

Koska muuntamon siirto aiheutuu asemakaavan muutoksesta, vastaa 
kiinteistövirasto siirron kustannuksista (Khs, 5.5.1997, 805 §). 
Muuntamon siirron kustannusarvio on Helsingin Energian mukaan noin 
150 000 euroa.

Vuosaaren ostoskeskuksen alueelle rakennetaan uutta liiketilaa 
2 600 k-m² (tontti 54052/4) ja asuinkerrostalo (senioritalo, kaavatontti 
54052/6), jonka rakennusoikeus on 2 350 k-m². Yhteensä 
4 950 k-m²:sta asumista palvelevaa liike- tai julkista tilaa on 250 k-m². 
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Asemakaavamuutoksen mukainen maankäyttö edellyttää 
vesihuoltolinjojen siirtämistä yleisille alueille.

Koska johtosiirrot aiheutuvat asemakaavan muutoksesta, vastaa 
kiinteistövirasto siirtojen kustannuksista. Siirrettävät vesihuoltolinjat 
ovat alle 30 vuotta vanhoja, joten Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
(HSY) ei vastaa materiaalikustannuksista. Johtosiirtojen 
kokonaiskustannukset ovat HSY:n tarjouksen mukaan 360 000 euroa.

Yhteensä Vuosaaren alueen muuntamon ja johtojen siirtoihin tarvitaan 
510 000 euroa.

Vartiokylä, Kivikko

Kivikon huoltoasematontin 45340/1 (800 k-m²) jätevesiviemärin ja 
vesijohdon liittymät on järkevää rakentaa samaan aikaan katualueen 
johtojen siirron kanssa. Muussa tapauksessa tontin vuokralainen 
joutuisi kaivamaan kadun pitkältä matkaa auki liittymien tekemisen 
vuoksi. Tästä aiheutuisi lisäkustannuksia ja ylimääräisiä töitä sekä 
kaupungille että vuokralaiselle. Kiinteistövirasto maksaa liittymien 
tekemisen kustannukset HSY:lle ja perii ne takaisin tontin 
vuokralaiselta. Kyseinen menettely myös nopeuttaa tontin 
luovuttamista. HSY:n tarjouksen mukaan liittymien tekeminen maksaa 
112 000 euroa.

Oulunkylä, Maunula

Maunulan keskustan korttelin 28211 alueelta jouduttiin siirtämään 
useita vesijohtoja sekä hule- ja jätevesiviemäreitä, jotta alue voitiin 
luovuttaa rakennettavaksi. Viereisen liiketontin viemäri kulki 
rakennettavan tontin poikki, joten liiketontille jouduttiin järjestämään 
väliaikainen viemäröinti.

Korttelin kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten rakennusoikeus on 
2 500 k-m² ja liikerakennusoikeus 2200 k-m². Tontti 28211/2 on 
vuokrattu HOK-Elannolle. Kaupunginhallitus on myöntänyt 17.12.2012 
Maunulan keskustan tonttien johtosiirtoihin aikaisemmin 
545 000 euroa.

HSY:n kustannusarvio väliaikaisen viemäröinnin rakentamiselle on 
140 000 euroa. 

Pakila

Palosuontien tonttien 34130/5-6 läpi kulkeneet viereisen tontin 
vesijohto ja viemäri joudutaan siirtämään, jotta tontit voidaan rakentaa. 
Tonttien asuntorakennusoikeus on 3 386 k-m². Koska johtosiirrot 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2013 38 (157)
Kaupunginhallitus

Kj/7
09.12.2013

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

aiheutuvat asemakaavan muutoksesta, vastaa kiinteistövirasto siirtojen 
kustannuksista.

Johtosiirtojen kustannusarvio suunnitteluineen on yhteensä 
222 000 euroa. 

Länsisataman kohteet

Kaupunginhallitus on myöntänyt vuosina 2011–2012 kiinteistövirastolle 
yhteensä 1,12 miljoonaa euroa Jätkäsaaren maaperän puhdistamiseen 
ja siihen liittyviin tutkimuksiin sekä suunnitteluun. 

Tuleville asemakaava-alueille tehdään vielä vuonna 2013 
noin 400 tutkimuspistettä koekuopin, jotta saadaan tarvittavat 
maaperän pilaantuneisuustiedot kaavoituksen etenemiseksi ja 
maaperän kunnostussuunnittelun aloittamiseksi. Alueen vilkkaan 
väliaikaiskäytön vuoksi on tarkoituksen mukaista tehdä sekä 
kaavoituksen että kunnostussuunnittelun vaatimat tutkimukset kerralla. 
Tutkimuspisteiden kaivun jälkeen kuopat täytetään, tasataan ja 
tarvittaessa asfaltoidaan uudelleen. Tutkimuspisteiden kaivusta, 
täytöstä ja asfaltoinnista aiheutuu noin 150 000 euron kustannukset.

Jätkäsaareen tarvitaan pilaantuneen maan lisätutkimuksia ja -
suunnittelua mm. Bunkkerin pysäköintilaitokseen liittyen, kaatopaikan 
rajaamiseksi sekä mahdollisen kanavan massojen laadun ja 
loppusijoituspaikan selvittämiseksi.

Konsultin 3.10.2013 laatiman kustannusarvion mukaan Jätkäsaaren 
maaperätutkimuksista, maaperän kunnostuksesta ja 
kunnostussuunnittelusta aiheutuu 150 000 euron kustannukset vielä 
vuonna 2013.

Länsisataman alueella tehtävien tutkimusten, suunnittelun ja 
kunnostuksen määrärahatarve on yhteensä 300 000 euroa.

Kalasatama

Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan osayleiskaava-alueen 
pilaantunutta maaperää joudutaan kunnostamaan purkutöiden, 
esirakentamisen ja varsinaisen rakentamisen yhteydessä. 
Kiinteistöviraston tonttiosasto vastaa alueen korttelialueiden 
pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. 

Kaupunginhallitus on aikaisemmin myöntänyt kiinteistövirastolle 
vuosina 2009–2012 yhteensä 6,2 milj. euroa Kalasataman 
pilaantuneen maaperän puhdistamiseen. 
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Vuonna 2013 tehtävien töiden kustannukset jakautuvat siten, että 
Sörnäistenniemen ja Kalasataman keskuksen alueiden maaperän 
puhdistukseen tarvitaan yhteensä 300 000 euroa sekä muun 
Kalasataman alueen tutkimuksiin, kunnostussuunnitteluun ja 
puhdistamiseen 150 000 euroa. 

Määrärahatarve on yhteensä 450 000 euroa.

Asuntotuotantotoimiston (ATT) hankkeet

Siltamäki

Kaupunginhallitus myönsi ATT:lle 17.12.2012 tontin 40098/2 
(tonttijaossa muutettu 40098/6) rakentamiskelpoiseksi saattamiseen 
175 000 euron määrärahan, joka jäi käyttämättä vuonna 2012. 
Vastaavaa ylitysoikeus jäi esittämättä vuodelle 2013, joten määrärahaa 
haetaan nyt uudelleen.

Siltamäen palvelukodin uudisrakennushanke liittyy 
pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan ja se oli 
asuntotuotantotoimiston vuoden 2012 tuotanto-ohjelmassa. Hankkeen 
toteutuksesta on vastannut Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot. 
Hankesuunnitelman mukaan hankkeen kokonaislaajuus on bruttoalana 
1 210 brm². Talonrakentaminen on alkanut keväällä 2013. Suunnittelun 
edetessä ilmeni, että tontin rakentamiskelpoiseksi saattamisen 
kustannukset ovat poikkeuksellisen suuret. Rakennuspaikan vieressä 
on oja, jonka suhteen tontin stabiliteetti on heikko. 
Pohjanvahvistustoimenpiteinä on käytetty piha-alueiden kevennyksiä, 
piha-alueiden syvästabiloimista ja ojan työnaikaista putkittamista.

Kiinteistöviraston geoteknisen osaston mielestä kohteessa on 
normaalista poikkeavaa esirakentamista kaksi kolmasosaa 
esirakentamisen kokonaiskustannuksista. Kun em. osuudesta vielä 
vähennetään alueen jätteen ym. poistamiseen käytetty osuus, on 
ATT:n perusteltavissa oleva määrärahatarve 175 000 euroa.

Suutarila

Kiinteistöviraston geoteknisen osaston mukaan Lampettikujan tonttien 
40198/4 ja 5 (rakennusoikeus on yhteensä 3 960 k-m²) rakentaminen ei 
ole mahdollista, jos viereisen täyttömäen stabiliteettia ei vahvisteta. 
Tontit saadaan rakentamiskelpoisiksi kaivamalla savi pois täyttömäen 
vierestä ja korvaamalla se louheella.

HKR-Rakennuttajan antaman tarjouksen mukaan massanvaihdon 
kustannukset ovat yhteensä 206 325 euroa. 

Lassila
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Kaupunginhallitus on varannut asuntotuotantotoimikunnalle 30.1.2012 
tontin 29199/4 valtion tukemien vuokra-asuntojen tuotantoon. 
Kohteeseen tulee myös sosiaali- ja terveysviraston perhekoti. Tontin 
rakennusoikeus on 2 700 k-m². Tontti sijaitsee erittäin pehmeällä ja 
savisella alueella. Tontin maanpinnan korkeutta joudutaan nostamaan 
noin 1,2 metriä, jotta kuivatustaso pysyy riittävästi pohjaveden 
yläpuolella. Maanpinnan korkeuden nosto aiheuttaa muutoksen ojan 
vierustan stabiliteettitilanteeseen ja sen vakavuutta on parannettava 
lamellistabiloimalla penger.

Geotekninen osasto suosittelee myös tontin 29199/4 esirakentamista 
pilaristabiloimalla, koska piha-alueilla maanpinnan nosto ilman 
stabilointia aiheuttaisi laskelmien mukaan pitkällä aikavälillä liian suuret 
painumat. Esirakentaminen on välttämätöntä, jotta asemakaavan 
mukaiset rakennusalat voidaan toteuttaa tontille 29199/4. Stabiloinnin 
kustannusarvio on 250 000 euroa. 

Viikinmäki

Kaupunginhallitus on varannut ATT:lle 30.1.2012 tontin 36110/12 
valtion tukemien vuokra-asuntojen tuotantoon. Tontin rakennusoikeus 
on 3 800 k-m². Tontin esirakentaminen on tarkoitus aloittaa tänä 
vuonna.

Tontilla on kaksi kallioluolaa, jotka on täytettävä ennen rakentamista. 
Kallioluolan täyttämistä ei voida pitää tavanomaisena esirakentamisena 
vaan tontin rakentamiskelpoiseksi saattamisena. Esirakentamisen tarve 
on otettu huomioon kaupungin talousarviota laadittaessa.

ATT:n urakoitsijalta saaman tarjouksen kustannusarvion mukaan 
tavanomaisesta esirakentamisesta poikkeavat kustannukset ovat 
135 000 euroa.

Kiinteistövirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi 
kiinteistövirastolle yhteensä 1 734 000 euron määrärahan talousarvion 
kohdalta 8 01 02, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton 
edellyttämät toimenpiteet) käytettäväksi alueiden rakentamiskelpoiseksi 
saattamiseen.

Lisäksi kiinteistövirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi 
asuntotuotantotoimistolle yhteensä 767 000 euron määrärahan 
talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, Muu esirakentaminen. 

Esittelijä toteaa, että Länsisataman kohteille esitettyihin tutkimus-, 
suunnittelu- ja kunnostustöihin ei ole enää käytettävissä määrärahoja. 
Talousarviossa on varauduttu projektialueiden ulkopuolella 
tapahtuvaan vastaaviin toimenpiteisiin alakohdassa 8 01 02 11, 
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alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet, josta on 
hankkeiden muuttuneiden aikataulujen vuoksi mahdollista siirtää 
300 000 euroa alakohtaan 8 01 02 15, Länsisataman esirakentaminen. 
Talousarvion sitovat esirakentamiseen varatut määrärahat eivät ole 
kokonaisuutena ylittymässä.

Edelleen esittelijä toteaa, että määrärahasiirron jälkeen määrärahat on 
mahdollista myöntää kiinteistövirastolle ja asuntotuotantotoimistolle 
talousarvion kohdan 8 01 02 Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden 
käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet eri alakohdilta. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kiinteistöviraston esitys, 12.11.2013
2 Kiinteistöviraston esitys, 27.11.2013

Tiedoksi; muutoksenhakuohje: oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Kiinteistövirasto
Asuntotuotantotoimisto
Talous- ja suunnittelukeskus
Taloushallintopalvelu -liikelaitos
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§ 1317
Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet

HEL 2013-014538 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa esityslistan liitteen mukaiset vuoden 
2014 talousarvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja 
johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijä-osuuden kolmanneksi 
kappaleeksi lisätään:

Kaupunginhallitus painottaa, että lähtökohtana hallintokuntien 
toiminnassa tulee olla toiminnan sovittaminen budjetin muodostamaan 
talousraamiin. Kaupunginhallitus edellyttää, että vuonna 2014 
esittäessään talousarvion toteutumisennusteessa käytettävissä olevien 
määrärahojen ylittämistä hallintokunnat raportoivat 
kaupunginhallitukselle ylitysten syistä nykyistä paremmin ja esittävät 
mahdollisten ylittymisriskissä olevien toimintojen osalta mihin 
sopeutustoimenpiteisiin on ryhdytty välittömästi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa esityslistan liitteen mukaiset vuoden 
2014 talousarvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja 
johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja toteaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11.2013 
talousarvion vuodeksi 2014 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2014–2016. 
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Kaupunginhallitus on antanut vuosittain ohjeet talousarvion 
toteuttamisesta talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Noudattamisohjeissa todetaan mm., että talousarvio on toiminnan 
lähtökohtana ja lauta- ja johtokunnilta sekä virastoilta ja liikelaitoksilta 
edellytetään taloudellisen kehityksen seuraamista ja tarvittaessa 
valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion 
mukaiseksi. Lisäksi noudattamisohjeissa mm. todetaan, että virastoilla 
on käytössään talousarvion mukaiset määrärahat, joiden puitteissa on 
toteutettava työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset.

Strategiaohjelman taloustavoitteisiin liittyy olennaisesti toimenpide, 
jossa tavoitteena on, että kaupungin omassa käytössä olevien 
kokonaistoimitilojen kokonaispinta-alan määrä ei kasva 
strategiakaudella. Tavoitteen saavuttamiseksi hallintokunnat ja 
tilakeskus käyvät kaupunginkanslian koordinoimana tammikuun 2014 
aikana neuvottelut tilasuunnitelmista pohjana 10 -vuotinen 
investointiohjelma. Neuvottelujen jälkeen hallintokuntien tulee laatia 
31.1.2014 mennessä tilankäyttöohjelmat ja tehostamissuunnitelmat 
tuleville vuosille. Tilakeskus laatii yhteenvedon 31.3.2014 mennessä 
hallintokuntien tilankäyttöohjelmien kokonaispinta-alasta sekä 
toimenpiteet strategiaohjelman tilamäärätavoitteen saavuttamiseksi.

Henkilöstötoimikunta antaa noudattamisohjeista lausunnon, joka 
jaetaan kaupunginhallituksen kokouksessa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Virastot ja laitokset

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.12.2013 § 1292

Pöydälle 02.12.2013

HEL 2013-014538 T 02 02 00
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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§ 1318
Kaupunginhallituksen 2.12.2013 kokouksen 1307 ja 1308 §:ien 
tarkastaminen

HEL 2013-015642 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa kaupunginhallituksen 2.12.2013 
kokouksen 1307 ja 1308 §:t, Iltakouluasia: Strategiaohjelman 2013-
2016 seuranta ja Iltakouluasia: Nuorten yhteiskuntatakuun 
tilannekatsaus.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee tarkastaa kaupunginhallituksen 2.12.2013 
kokouksen 1307 ja 1308 §:t, Iltakouluasia: Strategiaohjelman 2013-
2016 seuranta ja Iltakouluasia: Nuorten yhteiskuntatakuun 
tilannekatsaus.

Esittelijä

Kaupunginhallituksen 2.12.2013 kokouksessa valituista neljästä 
pöytäkirjantarkastajasta kolme oli estyneitä 1307 ja 1308 §:ien aikana. 
Hallintosäännön 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen 
kullakin kerralla valitsemaa jäsentä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi
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§ 1319
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Khn puheenjohtaja 2.12.2013
konsernijaosto  
tietotekniikkajaosto  
johtamisen jaosto  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Helsingin Energia  
- Helsingin Satama  
- Taloushallintopalvelu 3.12.2013
  
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  
- rahoitusjohtaja/K  
- talousarviopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
- aluerakentamispäällikkö  
- sisäisen tarkastuksen päällikkö  
- tietotekniikkapäällikkö  
- elinkeinojohtaja  
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- elinkeinopäällikkö  
- tapahtumapäällikkö  
  
Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja 2.12.2013
konsernijaosto  
tietotekniikkajaosto  
johtamisen jaosto  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Helsingin Energia  
- Helsingin Satama  
- Taloushallintopalvelu 3.12.2013
  
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  
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- viestintäpäällikkö  
  
talous- ja suunnittelukeskus  
- rahoitusjohtaja  
- rahoitusjohtaja/K  
- talousarviopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
- aluerakentamispäällikkö  
- sisäisen tarkastuksen päällikkö  
- tietotekniikkapäällikkö  
- elinkeinojohtaja  
- elinkeinopäällikkö  
- tapahtumapäällikkö  
  
Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 1320
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 1321
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

yleisten töiden lautakunta 3.12.2013
ympäristölautakunta 3.12.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

yleisten töiden lautakunta 3.12.2013
ympäristölautakunta 3.12.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 1322
Helsingin kaupungin teknisen alan virastojen yhteinen tilahanke

Pöydälle 09.12.2013

HEL 2012-003077 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Päätösehdotus

A

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin 
teknisen alan virastojen, eli asuntotuotantotoimiston, 
kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, 
rakennusvalvontaviraston ja rakennusviraston yhteistä tilahanketta 
koskevan selvitystyöraportin.

B

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistövirastoa yhteistyössä 
muiden teknisen alan virastojen ja kaupunginkanslian kanssa 
tutkimaan 30.4.2014 mennessä teknisten virastojen yhteiseksi 
toimitaloksi soveltuvia kiinteistöjä ensi sijassa olemassa olevassa 
kiinteistökannassa.

Mikäli markkinoilta löytyy soveltuvaksi arvioitu kohde, sen hankkimista 
koskeva asia tulee tuoda erikseen päätettäväksi hankkeen 
taloudellisuutta koskevine vertailutietoineen.

Toimitilaa arvioitaessa tulee silloin ottaa huomioon mm. yhteisten 
palveluiden mahdollisesti tuomat tilasäästöt, ja tällöin pitämään 
tavoitteena sitä, että työtilojen tilatehokkuus oheistiloineen, ilman 
virastojen yhteisiä asiakaspalvelu-, auditorio-, kokous-, ravintola- ja 
arkistotiloja, on noin 20 htm²/ henkilö. 

C
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Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistövirastoa yhteistyössä 
tilojen nykyisten haltijoiden kanssa, uuden toimitilaratkaisun 
taloudellisten edellytysten luomiseksi, ryhtymään toimiin, joilla 
vapautuvat tilat tontteineen saadaan tehokkaasti hyödynnettyä niitä 
kehittämällä ja realisoimalla.

D

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa 
valmistelemaan kaavamuutokset niille teknisen toimialan virastojen 
käytössä nyt oleville kiinteistöille, joiden purkava saneeraus tulee 
kysymykseen. Näitä ovat Itä-Pasilan Junailijankuja 3:ssa, Toinen linja 
7:ssä, Siltasaarenkatu 13:ssa ja Kasarmikatu 21:ssä sijaitsevat 
kiinteistöt.

Tiivistelmä

Teknisen alan virastot ovat kaupunginhallituksen kehotuksesta 
tilakeskuksen johdolla valmistelleet yhteistä tilahanketta varten 
kaupunginhallituksen tilahankeohjeen mukaisen tarveselvityksen.

Helsingin kaupungin teknisen alan virastojen eli kaupunkisuunnittelu-, 
rakennusvalvonta-, rakennus- ja kiinteistövirastojen sekä 
asuntotuotantotoimiston toimipisteet sijaitsevat yli kymmenessä 
kiinteistössä eri puolilla kaupunkia. Hajalleen sijoittuminen ei tue 
virastojen välisen yhteistyön sujuvuutta eikä asiakaspalveluiden 
saavutettavuutta ja kehittämisen tavoitteita. Eri puolilla kaupunkia 
sijaitsevista tiloista aiheutuu virastoille ylimääräisiä toiminta-, käyttö- ja 
kiinteistöpalveluiden kustannuksia.

Suurin osa nykyisistä tiloista sijoittuu kaupungin omiin kiinteistöihin, 
mutta tiloja on vuokrattu myös ulkopuolelta. Virastojen käytössä oleva 
pinta-ala on yhteensä 44 290 htm² eli noin 30 htm²/ työntekijä kun 
vuokra-alasta vähennetään autohalli- yms. tilojen osuus.

Tavoitteena on, että uudella tehokkaammalla ja toimivammalla 
tilaratkaisulla voitaisiin saavuttaa niin toiminnallisia kuin taloudellisiakin 
etuja nykytilanteeseen verrattuna.

Tarveselvityksen tilaohjelman lähtökohdaksi otettiin nykyinen 
henkilöstömäärä tiedossa olevine lisäyksineen. Tilaohjelma jakautuu 
yhteisiin tiloihin ja varsinaisiin työtiloihin. Varsinaisten työtilojen
mitoituksessa on sovellettu ns. monitilakonseptia niin, että jokaisella 
työntekijällä
on oma työpisteensä lukuun ottamatta joitakin erillisiä ryhmiä. 
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Hankkeen hyötyalana päädyttiin pitämään yhteensä 24 290 hym², 
jolloin sen perusteella arvioitu huoneistoala olisi yhteensä 33 100 htm² 
eli 24 htm²/ henkilö. Työtilojen tilatehokkuus oheistiloineen, ilman 
virastojen yhteisiä asiakaspalvelu-,
auditorio-, kokous-, ravintola- ja arkistotiloja, olisi tuolloin 19,3 htm²/ 
henkilö.

Tarveselvityksessä tutkittiin tarkemmin viisi vaihtoehtoa, joista kolme 
perustui uudisrakentamiseen ja kaksi kaupungin omistamiin 
kiinteistöihin. Markkinoilla tarjolla olevia kiinteistöjä ei sisällytetty 
selvitykseen. 

Nykyisten tilojen kustannukset on arvioitu diskonttaamalla 30 vuoden 
vuokrat 5 %:n korko- ja 3 %:n inflaatio-olettamalla noin 190 miljoonaksi 
euroksi, kun otetaan huomioon edessä olevat peruskorjaustarpeet.

Tutkittujen vaihtoehtojen kustannukset arvioitiin vastaavin olettamin 
noin 130 miljoonasta 175 miljoonaan euroon.

Investoinnin arvoksi tontti mukaan luettuna laskettiin parhaina 
pidetyissä vaihtoehdoissa 131 - 147 miljoonaa euroa. Vapautuvien 
tilojen myynnistä arvioitiin saatavan 62 miljoonaa euroa, jolloin 
investoinnin nettomäärä voitiin arvioida noin 70 - 85 miljoonaa euroa.

Vaikka käyttökustannuksissa oli tehtyjen laskelmien mukaan 
saavutettavissa merkittävääkin säästöä, vaihtoehdot johtaisivat 
nykytilanteessa ja edellytettyyn matalaan investointitasoon verrattuna 
suuriin investointeihin. Siksi on erityisesti vallitsevat toimitilamarkkinat 
huomioon ottaen perusteltua tutkia, onko markkinoilta löydettävissä 
tiloiltaan ja toiminnallisilta ominaisuuksiltaan hyväksyttäviä vaihtoehtoja 
vähäisemmin kustannuksin. Tällöin olisi myös mahdollista päätyä 
vuokrausvaihtoehtoon, mikä paremmin voisi mahdollistaa eri 
yksiköiden joustavan vaiheittaisen siirtymisen nykyisistä toimitiloistaan.

Jotta tilahankintaa voitaisiin pitää myös taloudellisesti hyväksyttävänä 
sillä mahdollisesti välillisesti saavutettavien toiminnassa ja 
tilankäytössä saavutettavien hyötyjen lisäksi, yhtenä edellytyksenä 
hankkeelle tulee pitää virastojen käytössä nykyisin olevien tilojen ja 
tonttien kaavallista kehittämistä ja realisointia.

Sanotuista syistä kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että se kehottaisi 
kiinteistövirastoa yhteistyössä muiden teknisen alan virastojen ja 
kaupunginkanslian kanssa tutkimaan lyhyehkössä määräajassa 
teknisten virastojen yhteiseksi toimitaloksi soveltuvia ja tilankäytöltään 
tehokkaasti käyttöön otettavia kiinteistöjä ensi sijassa olemassa 
olevassa kiinteistökannassa.
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Samalla kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että se kehottaisi 
kiinteistövirastoa yhteistyössä tilojen nykyisten haltijoiden kanssa 
ryhtymään toimiin, joilla vapautuvat tilat tontteineen saadaan 
tehokkaasti hyödynnettyä niitä kehittämällä ja realisoimalla, ja 
kaupunkisuunnitteluvirastoa kohteittain valmistelemaan 
kaavamuutokset niille teknisen toimialan virastojen käytössä nyt oleville 
kiinteistöille, joiden purkava saneeraus voi tulla kysymykseen.

Mikäli soveltuvaksi arvioitu kohde löytyy, sitä koskeva ostoa tai 
vuokrausta koskeva esitys tulee erikseen esittää kaupunginhallituksen 
ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Esittelijä

Tausta teknisten viraston yhteisiä toimitiloja koskevalle selvitystyölle

Selvitystyön loppuraportti 29.12.2011

Kaupunginhallitus, päättäessään 8.11.2010 (1216 §) oikeuttaa 
kiinteistöviraston vuokraamaan Keskinäinen vakuutusyhtiö Ilmariselta 
viraston hallinto- ja tonttiosastojen käytössä nyt olevat tilat, samalla 
edellytti, että kiinteistövirasto laatii suunnitelman viraston sijoittumisesta 
jatkossa kaupungin omiin tiloihin.

Kaupungin toimintojen jatkosijoittelussa kiinteistövirastolle tuli 
päätöksen mukaan pyrkiä etsimään yhteiset tilat 
kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusvalvonnan sekä mahdollisesti 
rakennusviraston ja asuntotuotantotoimiston kanssa.

Kiinteistöviraston tilakeskus valmisteli yhteistyössä mainittujen 
hallintokuntien kanssa liitteenä 1 olevan raportin yhteisestä 
tilahankkeesta. 

Työryhmä ehdotti mm., että tehdyn selvitystyön perusteella valitaan 
tarkemmin tutkittaviksi viisi kohdetta, joista kolme, Pasila, Verkkosaari 
ja Kasarmikatu, uudishankkeina ja kaksi, Marian ja Töölön sairaala-
alueet, olemassa oleviin rakennuksiin ja/tai uudisosiin sijoittuvina 
vaihtoehtoina.

Kaupunginhallituksen jatkovalmistelukehotus 14.5.2012

Kaupunginhallitus päätti merkitä loppuraportin tiedoksi ja kehotti 
samalla kiinteistövirastoa yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen, 
rakennusviraston, kaupunkisuunnitteluviraston, 
rakennusvalvontaviraston ja asuntotuotantotoimiston kanssa 
valmistelemaan yhteistä tilahanketta varten kaupunginhallituksen 
tilahankeohjeen mukaisen tarveselvityksen.
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Kaupunginhallitus edellytti päätöksessään mm., että tarveselvityksen 
tulee sisältää tilaohjelma sekä vertailua ja päätöksentekoa varten 
riittävät tiedot uudisrakentamiseen ja olemassa oleviin tiloihin 
perustuvien ratkaisuvaihtoehtojen kustannuksista ja laadullisista 
tekijöistä, kuten energiatehokkuudesta ja sille asetettavista tavoitteista.

Tarveselvityksen tuli päätöksen mukaan kattaa käyttäjähallintokuntien 
toiminnallisen tarvekuvauksen lisäksi tarkastelu, jossa selvitetään 
mahdollisuudet virastojen yhteisistä tiloista saatavaan synergiaetuun 
esimerkiksi tilojen yhteiskäytön kautta ja virastojen palvelu- ja tukitoimia 
yhdistämällä.

Tarveselvityksen tuli myös sisältää kiinteistötaloudellinen tarkastelu, 
jossa selvitetään vaihtoehtoisten kohteiden investointi-, ylläpito ja 
kokonaiskustannukset sekä niiden toiminnalliset edut ja haitat, samoin 
mahdollisesti vapautuvien tilojen kehittämispotentiaali ja 
luovutusmahdollisuudet.

Tarveselvityksen tuloksena tuli valmistella virastojen yhteinen näkemys 
tilahankkeesta, sen toteuttamistavasta, aikataulutavoitteesta sekä 
alustavista kustannuksista ja vuokrasta sekä saavutettavista hyödyistä.

Tarveselvityksessä tuli tutkia työryhmän ehdottamat viisi vaihtoehtoa, 
minkä lisäksi tarveselvitykseen voidaan tarvittaessa lisätä muitakin 
vaihtoehtoisia kohteita.

Tarveselvityksen tulos tuli saattaa talous- ja suunnittelukeskuksen 
johtaman hankeohjausryhmän kautta kaupunginhallituksen 
päätöksentekoon 

Tarveselvitys  

Teknisen alan virastojen yhteistyönä laadittu liitteenä 2 oleva yhteisen 
tilahankkeen tarveselvitys sisältää yhteenvedon sen liitteeksi laadituista 
tarkasteluista. Liitteinä ovat virastokohtaiset selvitykset, liite 3, taulukko 
virastojen nykyisten tilojen kustannuksista, liite 4, arvio vaihtoehtojen 
kustannuksista, liite 5, Virastoille suunnattu kyselytutkimus, liite 6, 
selvitys Palmian työntekijöiden käyttökokemuksista uusissa tiloissaan, 
liite 7, ja tulevaisuuden työympäristöjen tarkastelu, liite 8. Edellä 
sanottujen viiden toteutusvaihtoehdon yksityiskohtainen tarkastelu on 
esittelijällä nähtävänä.

Yhteisen tilahankkeen tarveselvitys 28.2.2013

Helsingin kaupungin teknisen alan virastot eli kiinteistö-, 
kaupunkisuunnittelu-, rakennusvalvonta- ja rakennusvirasto sekä 
asuntotuotantotoimisto sijaitsevat hajallaan eri puolilla kaupunkia. 
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Sijoittumalla yhteisiin tiloihin voidaan tehostaa tilankäyttöä sekä 
saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja.

Sijoittumalla yhteisiin tiloihin on mahdollista tehostaa ja kehittää 
virastojen välistä yhteistyötä, palvelu- ja tuotantoprosesseja, tiedon ja 
osaamisen jakamista virastojen välillä sekä saada säästöjä tila- ja 
käyttökustannuksissa karsimalla päällekkäisiä toimintoja ja nostamalla 
tilojen käyttöastetta. Tavoitteena on kehittää kaikkia asiakaspalvelun 
osa-alueita ja tarjota rakentamisen alan palvelut yhdestä pisteestä.
Uusilta toimitiloilta edellytetään myös ympäristötehokkuutta, tilojen 
käyttö- ja muuntojoustavuutta sekä toimintaa tukevaa, terveellistä ja 
turvallista työympäristöä.

Tilojen laajuus nykyisin:

Virasto Henkilöstö Nykyiset 
tilat,htm²

htm²/ 
henkilö

Asuntotuotantotoimisto 62 1 640 26

Kaupunkisuunnitteluvirasto 290 9 027 31
Kiinteistövirasto 376 10 800 29

Rakennusvalvontavirasto 126 3 200 25
Rakennusvirasto 496 16 079 32
    
Yhteensä 1350 40 746 30,2

Työryhmän laatima tilaohjelma on mitoitettu 1374 työntekijälle. Mitoitus 
perustuu virastojen nykyiseen henkilömäärään ottaen kuitenkin 
huomioon jo tiedossa olevat lisäykset. Tilaohjelma jakautuu yhteisiin 
tiloihin ja varsinaisiin työtiloihin. Varsinaisten työtilojen mitoituksessa on 
sovellettu ns. monitilakonseptia niin, että jokaisella työntekijällä on oma 
työpisteensä lukuun ottamatta joitakin erillisiä ryhmiä kuten 
rakennusviraston pysäköinninvalvojat. 

(ks. 3.2.5) Tilaohjelman tiivistelmä

Monitilatoimiston tavoitteena on organisaation tavoitteita, toimintaa ja 
työprosesseja tukevat toimitilat. Samalla tehostetaan tilankäyttöä 
kustannussäästöjen saavuttamiseksi ja ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi. Edellytyksenä monitilaratkaisujen toteuttamiselle on 
kuitenkin uudenlainen tila-ajattelu. Työtapojen, tilojen käyttötapojen ja 
johtamiskulttuurin analysoinnin ja kehittämisen sekä uusien teknisten
työvälineiden hyödyntämisen tulee kulkea rinnan tilasuunnittelun 
kanssa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2013 57 (157)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
09.12.2013

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

Erilaiset käyttäjäprofiilit on tunnistettava työtehtävän ja esimerkiksi työn 
liikkuvuuden suhteen. Näiden profiilien tilatarpeet ja tilankäyttötavat 
ovat erilaisia. Tilat suunnitellaan monimuotoisiksi siten, että 
keskittymistä vaativiin tehtäviin tarjotaan rauhallisia ja vuorovaikutusta 
vaativiin avoimempia tiloja. Ryhmä-, projekti- ja tiimityölle soveltuvat 
erityyppiset tilat. Spontaaneja kohtaamisia tuetaan tilojen
läpinäkyvyydellä, pienillä neuvottelusaarekkeilla ja yhteisillä tauko-, 
naulakko-, tulostus- ym. aputiloilla.

Hankkeen hyötyala on yhteensä 24 290 hym² ja sen perusteella 
arvioitu huoneistoala yhteensä 33 100 htm² eli 24 htm²/ henkilö. 
Työtilojen tilatehokkuus oheistiloineen, ilman virastojen yhteisiä 
asiakaspalvelu-, auditorio-, kokous-, ravintola- ja arkistotiloja, on 19,3 
htm²/ henkilö.

Tilaohjelmasta on laadittu myös vaihtoehto, jossa kaikki työpisteet 
sijoittuvat avotilaan. Tilatehokkuus on tällöin kaikki tilat mukaan lukien 
noin 19,2 htm²/henkilö ja ilman yhteisiä tiloja 15 htm²/ henkilö. Kaikkein 
tilatehokkain olisi yrityksissä yleistyvä ratkaisu, jossa tilojen 
käyttöastetta parannetaan jaetuilla, yhteiskäyttöisillä työpisteillä 
avotilassa (monen käyttäjän erikseen nimeämätön työpiste / työpisteen
valinta tehtävän mukaan ns. hot desk). Tällöin on tyypillistä, että osa 
työstä tehdään etätyönä tai kolmansissa paikoissa toimipisteen 
ulkopuolella.

Jatkosuunnittelussa tulee edelleen hakea vastausta kysymykseen 
minkälaisen työskentelymallin kehittymistä haluamme virastoissa 
edistää. Hankesuunnitteluvaiheessa tulee kuvata ja tarvittaessa myös 
mittauksin todeta virastoissa tehtävät työt, eri työskentelyprofiilit sekä 
selvittää muutoksessa olevat työtehtävät. Pohdittavaksi tulevat myös 
työtilojen suhde työtyytyväisyyteen, työtehokkuuteen, rekrytointiin, 
henkilöstön vaihtuvuuteen ja palvelun tuottamisen tuloksiin.

Tarveselvitystyöryhmän näkemyksen mukaan  työympäristön 
suunnittelu tulee ohjata alusta alkaen toiminta- ja käyttäjälähtöisesti. 
Koko henkilöstölle lokakuussa 2012 suunnatulla nettikyselyllä kerättiin 
työntekijöiden näkemyksiä virastojen välisestä yhteistyöstä, nykyisistä 
ja tulevista toimitiloista sekä esitetyistä sijaintivaihtoehdoista. 
Vastausprosentti kyselyyn oli korkea (68 %) ja vastauksia saatiin
yhteensä 991 kpl. Yhteenveto vastauksista on liitteenä 6.

Tilaohjelma antaa mahdollisuuden tilojen suunnitteluun työtehtävien 
profiloinnin kautta, jolloin voidaan saavuttaa paras mahdollinen 
työympäristö. Avotilojen ja jaettujen työtilojen työympäristön haasteita 
ovat mm. useat erilaiset käyttäjäryhmät, erilaiset häiriöt ja keskeytykset 
työskentelyssä, sopivan työtilan ja työpisteen löytäminen, työpisteen 
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säätäminen käyttäjän vaihtuessa, ergonomiaratkaisut yleensä, 
valaistuksen ja ilmastoinnin säätäminen vastaamaan muuttuvia 
tarpeita.

Tarveselityksessä tutkittiin tilojen sijoittaminen kuuteen eri kohteeseen: 
Pasilaan, Verkkosaareen, Kasarmikatu 21:een, Töölön ja Marian 
sairaala-alueille sekä ns. Vanhan Polin rakennuksiin Bulevardille. 
Tarveselvityksessä ei ole tutkittu ulkopuolisessa omistuksessa olevia 
tiloja, vaan ne on rajattu pois strategisista syistä. Tarveselvityksessä 
määritellyt hankkeen toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet sekä
tilaohjelma kahdella vaihtoehtoisella tehokkuudella laadittuna 
soveltuvat myös ulkopuolisten sijoitusvaihtoehtojen tarkasteluun.

Tutkittujen vaihtoehtojen vertailu ja arviointi perustui kohteen 
saavutettavuuteen, hankkeen tavoitteiden mukaiseen toteutettavuuteen 
ja toteutusaikatauluun.

Tilaohjelman mukainen laajuus ja tarveselvityksen laadulliset tavoitteet 
ovat hyvin toteutettavissa uudisrakennuksissa Pasilaan, 
Verkkosaareen tai Töölöön. Peruskorjaus- ja laajennusvaihtoehdot 
edellyttävät tilaohjelman tiivistämistä. Lähinnä mahdollisia ovat tällöin 
Töölön sairaala-alue sekä Kasarmikatu 21 rakennusten peruskorjaus- 
ja lisärakennusvaihtoehto.

Työryhmä totesi lisäksi, että tarveselvityksen mukaiselle tilahankkeelle 
voidaan etsiä sijoitusvaihtoehtoja vielä myös ulkopuolisista, olemassa 
olevista kiinteistöistä.

Säästö tilakustannuksissa saadaan lisäämällä tilatehokuutta. 
Energiatehokas rakentaminen vähentää käyttökustannuksia. Hyvin 
suunniteltu, laadukas ja tuloksellista työskentelyä tukeva työympäristö 
voi lisätä työn laatua ja tuottavuutta.

Nykyisten tilojen kustannukset on arvioitu diskonttaamalla 30 vuoden 
vuokrat 5 %:n korko- ja 3 %:n inflaatio-olettamalla noin 190 miljoonaksi 
euroksi, kun otetaan huomioon edessä olevat peruskorjaustarpeet.

Tutkittujen vaihtoehtojen kustannukset on arvioitu vastaavin olettamin 
noin 130 miljoonasta 175 miljoonaan euroon.

Investoinnin arvoksi tontti mukaan luettuna laskettiin parhaina 
pidetyissä vaihtoehdoissa 131 - 147 miljoonaa euroa. Vapautuvien 
tilojen myynnistä arvioitiin saatavan 62 miljoonaa euroa, jolloin 
investoinnin nettomäärä voitiin arvioida noin 70 - 85 miljoonaa euroa.

Esittelijän kannanotto

Kaupungin strategiset linjaukset, talousarvio ja investointisuunnitelma
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Strategiaohjelman tavoitteena on, ettei kaupungin omassa käytössä 
olevien toimitilojen kokonaispinta-ala kasva strategiakaudella. 
Olemassa olevien tilojen käyttöä tehostetaan ja kaupungin 
ydintoiminnan kannalta tarpeettomien kiinteistöjen ja 
osakehuoneistojen myyntiä jatketaan. Tilakeskus osallistuu strategian 
mukaisesti myös aktiivisesti tilankäytön tehostamista edistäviin 
hankkeisiin.

Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeisiin ja niiden suunnitteluun 
on kymmenen vuoden investointisuunnitelmassa varattu muiden kuin 
opetus- varhaiskasvatus- ja sosiaali- ja terveystoimen 
rakennushankkeisiin varattu 5 - 21,8 miljoonaa euroa vuosittain, ja 
korjaushankkeisiin vastaavasti 21,9 - 70,8 miljoonaa euroa vuosittain, 
mutta suunnitelmat on enimmältään kohdennettu jo tiedossa oleville 
hankkeille.

Vuoden 2013 talousarvion mukaan hallinnon kehittämiseksi 
kaupunginhallituksella tulee kesäkuuhun 2014 mennessä esittää 
aikataulu ja päätöksenteon eteneminen teknisen sektorin 
virastorakenteiden ja toimintamallien uudistamiseksi 
valtuustostrategian pohjalta.

Mm. virastorakenteen mahdollisten muutosten vaikutus 
henkilöstömäärään saattaa vaikuttaa tilatarpeeseen. Organisaation 
vaiheittainen muuttuminen asettaa vaatimuksia myös käytettävissä 
olevien tilojen määrän joustavuudelle.

Jatkotoimenpiteet

Nykyiset tilat

Asuntotuotantotoimiston tilat sijaitsevat kaupungin omistaman 
kiinteistöosakeyhtiön vuokratiloissa Itä-Pasilassa osoitteessa 
Junailijankuja 3. Asuntotuotantotoimistossa on töissä noin 65 henkeä ja 
sen käytössä on yhteensä noin 1 640 m². Tilat eivät vastaa käytön 
tarpeita. Kiinteistö on tulossa peruskorjausvaiheeseen ja on perusteltua 
harkita rakennuksen purkua ja tontin uudelleen kaavoittamista 
uudisrakennushanketta varten. 

Kaupunkisuunnitteluviraston henkilökunta, noin 280 henkilöä, toimii 
kaupungin omistamassa kiinteistössä osoitteessa Kansakoulunkatu 3 
ja viereisessä osoitteessa Kansakoulunkatu 1 vuokratiloissa. Lisäksi 
virastolla on käytössään toimitiloja ja teknisiä tiloja mm. Laiturissa ja 
Töölössä. Toimitilojen määrä on yhteensä noin 7 500 m². 
Kansakoulunkatu 3:n kiinteistön peruskorjauksen arvioidaan tulevan 
ajankohtaiseksi seuraavan viiden vuoden kuluessa. Kun kiinteistö 
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vapautuu viraston käytöstä, se on mahdollista myydä ja siihen liittyvistä 
vuokratiloista luopua.

Kiinteistöviraston toimipisteet sijaitsevat hajallaan seitsemässä eri 
pisteessä eri puolilla Helsinkiä. Tontti- ja hallinto-osastot sekä 
kiinteistöjen kehittämisyksikkö sijaitsevat vuokratiloissa osoitteessa 
Fabianinkatu 31. Kaupunkimittausosastolla on toimitilat kaupungin 
omistaman toimitilayhtiön tiloissa osoitteessa Viipurinkatu 2. 
Geotekninen osasto sijaitsee kaupungin omistamassa osaketilassa 
Malmin asematie 3:ssa. Tilakeskus toimii vuokratiloissa osoitteessa 
Sörnäistenkatu 1. Asunto-osasto on tällä hetkellä väliaikaisissa 
vuokratiloissa osoitteessa Hämeentie 3 jouduttuaan siirtymään pois 
aiemmin käytössään olleista tiloista osoitteessa Toinen linja 7. 
Virastolla käytössä olevien tilojen huoneistoala on yhteensä noin 11 
200 m² ja henkilökuntaa yhteensä noin 410. 

Rakennusvalvontaviraston henkilöstö, noin 130 henkeä, toimii 
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen omistamissa noin 3 000 m²:n 
vuokratiloissa osoitteessa Siltasaarenkatu 13. Rakennuksen sijainti on 
keskeinen ja hyvin saavutettavissa julkisilla kulkuneuvoilla. Rakennus 
on kuitenkin tulossa  peruskorjausvaiheeseen, ja on kyseenalaista, 
kannattaako sitä korjata, kun taloudellisesti parempana vaihtoehtona 
voisi olla rakennuksen purku ja uudishankkeena asuinrakennus 
katutason liiketiloineen. 

Rakennusvirastossa on noin 500 hengen henkilökunta. Sen käytössä 
olevat tilat sijaitsevat pääosin kaupungin omistamassa noin 19 800 
m²:n toimitalossa osoitteessa Kasarmikatu 21. 
Rakennusviraston nykyiset tilat ovat kipeästi peruskorjauksen 
tarpeessa. Viime vuosina rakennusta on korjattu noin 1,5 miljoonalla 
eurolla vuosittain. Peruskorjauksen vaihtoehtona voisi tässäkin 
tapauksessa olla asemakaavamuutoksen kautta tapahtuva tontin 
uudisrakentaminen.

Tehdyn tarveselvityksen perusteella vaikuttaa todennäköiseltä, että 
uudella yhteisten toimitilojen käyttöönotolla on saavutettavissa 
taloudellisia ja toiminnallisia etuja edellyttäen, että siirtymä ja 
vapautuvien tilojen kehittäminen ja realisointi saadaan toteutettua 
joustavasti ja tehokkaasti. 

Purettavien ja uudisrakentamisella kehitettäväksi ajateltujen kohteiden 
kaavallinen kehittäminen on syytä käynnistää viipymättä, jotta 

Toimitilamarkkinat

Tarveselvityksessä rajoituttiin tutkimaan vain kaupungin omassa 
omistuksessa olevia tiloja ja uudisrakentamisvaihtoehtoja, jolloin 
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käyttökustannuksissa peruskorjauskustannuksineen oli laskennallisesti 
saatavissa 15 - 60 miljoonan euron säästö. Tarvittavan investoinnin 
arvona pidettiin tällöin parhaiksi katsotuissa vaihtoehdoissa 131 - 147 
miljoonaa euroa. Kun vapautuvien tilojen arvoksi arvioitiin myytäessä 
62 miljoonaa euroa, investoinnin nettoarvoksi jäisi 70 - 85 miljoonaa 
euroa.

Niin tarkemmassa tarkastelussa olleet uudisrakennushankkeet kuin 
olemassa olevien tilojen käyttäminen ovat kuitenkin ongelmallisia niin 
aikataulusyistä kuin investointeinakin. Uudisrakennushankkeiden 
kehittely suunnittelusta toteutukseen vie useita vuosia, eikä myöskään 
talousarvion yhteydessä hyväksytyssä kymmenen vuoden 
investointisuunnitelmassa ole erikseen varauduttu hankkeeseen. 
Tarkastelussa myös olleet Marian ja Töölön sairaalat ovat 
todennäköisesti vielä useita vuosia nykykäytössään, eikä niiden 
kehittäminen virastokäyttöön ehkä ole paras vaihtoehto.

Kaupungin omistuksessa olevien tilojen sijasta on siksi syytä selvittää 
myös tilatarjonta markkinoilla, joko osto tai vuokrauspohjalta. Tyhjien 
toimistotilojen osuus Helsingin tilakannasta on noin 8 %, joten 
markkinoilla on runsaasti tarjontaa. Kysymys on tietysti siitä, että tilojen 
tulee olla niin kooltaan kuin kunnoltaankin soveltuvat, mutta 
vallitsevassa markkinatilanteessa voi pitää todennäköisenä, että 
sopiviakin tiloja on kohtuuehdoin tarjolla.

Suunnittelun lähtökohtia

Suunnittelun pohjaksi otettava henkilöstömäärä on myös 
moniselitteinen. Tarveselvityksessä lähtökohdaksi on otettu nykyinen 
henkilöstömäärä jonkin verran lisättynä. Kysymys tilatarpeesta ei 
kuitenkaan yksioikoisesti ratkea nykyisen henkilöstön lukumäärällä 
kertomalla, vaan tarkemmassa tarkastelussa siitä, kuinka monta 
henkilöä varten on suunniteltava työpisteet. Käyttöastehan vaihtelee 
työtehtävien luonteesta riippuen paljon. Osa tekee töitä enimmäkseen 
työpaikan ulkopuolella, jolloin yhteisetkin työpisteet voivat olla 
mahdollisia, ja näin on jo nykyäänkin joidenkin tehtävien osalta.

Vielä on huomattava, ettei kaikkia nykyisiä teknisten virastojen 
toimintoja ole välttämätöntä eikä tarkoituksenmukaistakaan sijoittaa 
samoihin tiloihin ainakaan, jos toimintojen läheisyydellä ei ilmeisesti ole 
saavutettavissa synergiaetuja tai jos toiminnot nyt sijaitsevat 
tarkoituksenmukaisissa ja juuri kyseiseen toimintoon sijainniltaan tai 
tarkoitukseltaan sopivissa tiloissa, esimerkkeinä vaikkapa erityisesti 
ATK-toiminnoille suunnitellut tilat tai pysäköinninvalvonta.
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Tilastollisestihan tilojen käyttöaste saattaa olla hyvinkin alhainen, mutta 
se, missä määrin tämä voidaan ottaa suunnitelmissa huomioon, on 
myös ratkaistava kysymys, johon on haettavissa vastaus selvittämällä 
tarkemmin virastoissa tehtävät työt ja eri työskentelyprofiilit sekä 
muutoksessa olevat työtehtävät. 

Hankesuunnitelmaa laadittaessa tulee kuvata ja tarvittaessa myös 
mittauksin todeta virastoissa tehtävät työt ja eri työskentelyprofiilit sekä 
selvittää muutoksessa olevat työtehtävät. Samoin tulee ottaa huomioon 
työtilojen suhde työtyytyväisyyteen, työtehokkuuteen, rekrytointiin, 
henkilöstön vaihtuvuuteen ja palvelun tuottamisen tuloksiin. Ns. 
monitilaratkaisun toteuttamiseksi työtapojen, tilojen käyttötapojen ja 
johtamiskulttuurin analysoinnin ja kehittämisen sekä uusien teknisten 
työvälineiden hyödyntämisen tulee kulkea rinnan tilasuunnittelun 
kanssa.

Kiinteistöjen kehittäminen ja realisointi

Uuden yhteisen tilahankkeen yhtenä välttämättömänä edellytyksenä on 
se, että vapautuvat tilat ja tontit kyetään kehittämään ja realisoimaan 
tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Esimerkiksi rakennusviraston 
toimitalo Kasarmikadun varressa on tulossa peruskorjausvaiheeseen, 
jolloin on vakavasti harkittava sen purkamista ja korvaamista 
asemakaavamuutoksella kehitettävään tarkoitukseen. Sama koskee 
asuntotuotantotoimiston käytössä olevaa kiinteistöä Itä-Pasilassa, 
kiinteistöviraston käytössä ollutta kiinteistöä Toinen linja 7:ssä ja 
rakennusvalvontaviraston käyttämää rakennusta Siltasaarenkatu 
13:ssa. Kaupungille tarpeettomiksi käyvät tilat, jotka säilytetään, tulee 
vastaavasti pyrkiä luovuttamaan ensisijaisesti myymällä. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Loppuraportti 29.12.2011, Helsingin kaupungin teknisen alan virastojen 
yhteinen tilahanke

2 Teknisen alan virastojen yhteinen tilahanke: Tarveselvitys 28.2.2013
3 Virastokohtaiset tarveselvitykset 28.2.2013, teknisen alan virastojen 

yhteinen tilahanke
4 Teknisen alan virastojen nykyiset tilakustannukset
5 Arvio vaihtoehtojen kustannuksista, teknisen alan virastojen yhteinen 

tilahanke
6 Teknisen alan virastojen kyselytutkimus
7 Palmian työntekijöiden käyttökokemuksia Läkkisepäntien 
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toimistotyötiloista
8 Tulevaisuuden työympäristö, teknisen alan virastojen yhteinen tilahanke

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Asuntotuotantotoimisto
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistövirasto
Rakennusvalvontavirasto
Rakennusvirasto
Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.05.2012 § 595

HEL 2012-003077 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kaupungin teknisen alan 
virastojen yhteisestä tilahankkeesta laaditun 29.12.2011 päivätyn 
loppuraportin.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistövirastoa 
yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen, rakennusviraston, 
kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusvalvontaviraston ja 
asuntotuotantotoimiston kanssa valmistelemaan yhteistä tilahanketta 
varten kaupunginhallituksen viimeksi 25.10.2010 täydentämän 
tilahankeohjeen mukaisen tarveselvityksen.

Tarveselvityksen tulee sisältää tilaohjelma sekä vertailua ja 
päätöksentekoa varten riittävät tiedot uudisrakentamiseen ja olemassa 
oleviin tiloihin perustuvien ratkaisuvaihtoehtojen kustannuksista ja 
laadullisista tekijöistä, kuten energiatehokkuudesta ja sille asetettavista 
tavoitteista.

Tarveselvityksen tulee kattaa käyttäjähallintokuntien toiminnallisen 
tarvekuvauksen lisäksi tarkastelu, jossa selvitetään mahdollisuudet 
virastojen yhteisistä tiloista saatavaan synergiaetuun esimerkiksi tilojen 
yhteiskäytön kautta ja virastojen palvelu- ja tukitoimia yhdistämällä.

Tarveselvityksen tulee lisäksi kattaa kiinteistötaloudellinen tarkastelu, 
jossa selvitetään vaihtoehtoisten kohteiden investointi-, ylläpito ja 
kokonaiskustannukset sekä niiden toiminnalliset edut ja haitat, samoin 
mahdollisesti vapautuvien tilojen kehittämispotentiaali ja 
luovutusmahdollisuudet.
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Tarveselvityksen tuloksena tulee valmistella virastojen yhteinen 
näkemys tilahankkeesta, sen toteuttamistavasta, aikataulutavoitteesta 
sekä alustavista kustannuksista ja vuokrasta sekä saavutettavista 
hyödyistä.

Tarveselvityksessä tulee tutkia työryhmän ehdottamat viisi vaihtoehtoa, 
minkä lisäksi tarveselvitykseen voidaan tarvittaessa lisätä muitakin 
vaihtoehtoisia kohteita.

Tarveselvityksen tulos tulee saattaa talous- ja suunnittelukeskuksen 
johtaman hankeohjausryhmän kautta kaupunginhallituksen 
päätöksentekoon 30.11.2012 mennessä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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§ 1323
Toimistotontin myyminen Kiinteistö Oy Vegalle (Haaga, tontti 
29174/6, Sentnerinkuja 5)

HEL 2013-013782 T 10 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään 
Kiinteistö Oy Vegalle 29. kaupunginosan (Haaga) korttelissa nro 29174 
sijaitsevan toimistotontin nro 6 (Sentnerikuja 5, 4 598 m² ja 5 500 k-m²) 
2 475 000 euron kauppahinnasta ja liitteenä 1 olevasta 
kauppakirjaluonnoksesta ilmenevin ehdoin ja siten, että kauppakirja on 
allekirjoitettava 31.12.2013 mennessä, ellei myyjä myönnä lisäaikaa 
kaupan tekemiselle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kauppakirjaluonnos
2 Sijaintikartta
3 Asemakaavamuutos nro 9098

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ostaja Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään 
Kiinteistö Oy Vegalle 29. kaupunginosan (Haaga) korttelissa nro 29174 
sijaitsevan toimistotontin nro 6 (Sentnerikuja 5, 4 598 m² ja 5 500 k-m²) 
2 475 000 euron kauppahinnasta ja liitteenä 1 olevasta 
kauppakirjaluonnoksesta ilmenevin ehdoin ja siten, että kauppakirja on 
allekirjoitettava 31.12.2013 mennessä, ellei myyjä myönnä lisäaikaa 
kaupan tekemiselle.

Esittelijä

Myytäväksi ehdotettu tontti
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Kiinteistö Oy Vega tarjoutuu ostamaan Haagassa vuokraoikeudella 
hallitsemansa tontin 29174/6. 

Tontti 29174/6 kuuluu asemakaavan muutoksen nro 9098 mukaan 
toimistorakennusten korttelialueeseen (KT). Tontin pinta-ala on 4 598 
m² ja rakennusoikeus 5 500 k-m². Rakennusoikeudesta on toteutettu 
3 750 k-m².

Sijaintikartta ja asemakaavakartta ovat liitteinä 2 ja 3.

Maanvuokra ja tontin hinnoittelu

Tontti on vuokrattu elinkustannusindeksiin sidotusta vuosivuokrasta, 
jonka määrä tällä hetkellä on noin 122 800 euroa vuodessa. Vuokra 
vastaa tontin pääoma-arvoa 2 458 500 euroa ja kerrosneliömetrihintaa 
447 euroa. Tässä tapauksessa hyväksyttävänä hinnoitteluperusteena 
voidaan pitää yksikköhintaa 450 euroa/k-m², joka johtaa 
2 475 000 euron kauppahintaan. Hinta vastaa alueen 
toimistorakennusoikeuden käypää hintatasoa.

Kaupan perustelut

Ehdotettu kauppa on taloudellisilta ehdoiltaan kaupungin kannalta 
hyväksyttävä ja myyntikohde on kaupungin hyväksymien 
myyntiperiaatteiden mukainen. Talousarviossa vuodelle 2013 on 
asetettu kiinteän omaisuuden myyntitavoitteeksi 85 milj. euroa. kauppa 
tukee osaltaan tavoitteen saavuttamista.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kauppakirjaluonnos
2 Sijaintikartta
3 Asemakaavamuutos nro 9098

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ostaja Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus
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Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 14.11.2013 § 582

HEL 2013-013782 T 10 01 01 01

Kiinteistökartta F6 T1, Sentnerikuja 5

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutetaan myymään Kiinteistö Oy Vegalle (Y-tunnus 2188467-7) 29. 
kaupunginosan (Haaga) korttelissa 29174 sijaitseva toimistotontti 6 
(Sentnerikuja 5, 4 598 m² ja 5 500 k-m²) 2 475 000 euron 
kauppahinnasta ja liitteenä nro 1 olevasta kauppakirjaluonnoksesta 
ilmenevin ehdoin siten, että kauppakirja on allekirjoitettava 31.12.2013 
mennessä, ellei myyjä myönnä lisäaikaa kaupan tekemiselle.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Merja Tapalinen, kiinteistölakimies, puhelin: 310 64159

merja.tapalinen(a)hel.fi
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§ 1324
Alueen varaaminen Amos Anderssonin taidemuseolle ja sitä 
ylläpitävälle Föreningen Konstsamfundet rf:lle

Pöydälle 09.12.2013

HEL 2013-013193 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee varata Föreningen Konstsamfundet r.f.:lle 
liitteen 1 mukaisen Helsingin kaupungin 4. kaupunginosan (Kamppi) 
korttelin nro 194 tontin nro 1 noin 7 137 m²:n suuruisen määräalan ja 
osan sillä sijaitsevista Lasipalatsin rakennuksista yksityisen Amos 
Andersonin taidemuseo -hankkeen suunnittelua varten 30.6.2015 
saakka seuraavin ehdoin:

1

Varauksensaajalla tarkoitetaan jäljempänä varauspäätöksen mukaista 
varauksensaajaa ja soveltuvin osin varauksensaajan toimesta 
hankkeen toteuttamista varten perustettavaa yhtiötä.

Mikäli kaupunki päättää tulla perustettavan yhtiön osakkaaksi, yhtiön 
osakassopimukselle ja yhtiöjärjestykselle on saatava kaupungin 
toimivaltaisen elimen hyväksyminen.    

Varausta ei voi siirtää kolmannelle ilman kaupungin suostumusta.

2       

Varaus on voimassa ehdolla, että hankkeen toteuttamisen 
mahdollistava asemakaavan muutos saa lainvoiman. 
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3

Hankkeen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä Helsingin kaupungin 
kaupunkisuunnitteluviraston, kaupunginmuseon, rakennusviraston, 
pelastuslaitoksen, kiinteistöviraston ja muiden hallintokuntien kanssa 
sekä museoviraston ja Pisaran suunnitteluryhmän kanssa.

4

Varauksensaajan on huomioitava hankkeen suunnittelussa mm. 
seuraavaa:    

Varauksensaaja on tietoinen Lasipalatsin rakennusten 
rakennushistoriallisista suojeluarvoista.

Museorakennusten ja kortteliaukion suunnittelussa on erityistä 
huomioita kiinnitettävä kaupunkikuvallisiin seikkoihin. Kortteliaukio 
elävöitetään taidetoriksi, jolla on avoin liikkumismahdollisuus, 
ulkoilutarjoilualueita sekä kaupunkitapahtumia taidemuseon 
ulkotoimintojen lisäksi.

Asemakaavassa määriteltävät hankkeen autopaikat tullaan 
sijoittamaan yleiseen pysäköintilaitokseen. Maanalaisen taidemuseon 
huoltoa varten rakennetaan yhteys kaukoliikenteen tavara-aseman 
asiakas-liikennetilaan.

Ns. Pisararadan keskusta-aseman lippuhalli oheistoimintoineen on 
suunniteltu sijoitettavaksi museohankkeen maanalaisten tilojen viereen. 
Hankkeiden suunnitelmat tulee yhteensovittaa toisiinsa. Hankkeiden 
yhtäaikainen tai vaiheittainen rakentaminen tulee selvittää ja varmistaa. 
Edelleen on selvitettävä, missä laajuudessa museon toteuttamisen 
yhteydessä on rakennettava Pisaran lippuhallin rakentamisen 
edellyttämiä valmistelevia järjestelyjä ja rakenteita.  

5

Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan asemakaavan muutoksen 
laatimisen edellyttämistä museohankkeen rakennettavuutta ja muita 
teknisiä sekä toiminnallisia ominaisuuksia koskevien suunnitelmien ja 
selvitysten tekemisestä.

6

Luovutettavan tontin lopulliset rajat, käyttötarkoitukset, rakennusoikeus, 
yleinen käyttö, rasitteet ym. kaavoitukselliset asiat määräytyvät 
laadittavassa asemakaavamuutoksessa.

7
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Lasipalatsin rakennusten mahdollisesta luovuttamisesta 
varauksensaajalle tai apporttiomaisuutena perustettavalle yhtiölle 
päättää kaupungin toimivaltainen elin. 

8 

Asemakaavan muutoksen mukainen tontti vuokrataan 
varauksensaajalle pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella kaupungin 
myöhemmin erikseen päättämin ehdoin.

9

Lasipalatsin rakennusten luovuttamisen ja museotontin vuokraamisen 
edellytyksenä on, että hanketta koskeva asemakaavan muutos saa 
lainvoiman.

10

Laadittavan asemakaavan muutoksen mukainen maanalainen 
uudisrakennus rakennetaan ja Lasipalatsin rakennusten huonetilat 
korjataan ja muutetaan taidemuseoksi ja muiksi kulttuuritoimintaa 
palveleviksi tiloiksi varauksensaajan toimesta ja kustannuksella. 

11

Varauksensaajan on varausaikana selvitettävä Lasipalatsin 
rakennusten tekninen kunto ja soveltuvuus aiottuun 
käyttötarkoitukseen. Kaupunki luovuttaa tätä varten varauksensaajan 
käyttöön hallussaan olevat kiinteistöä ja rakennuksia koskevat 
suunnitelmat ja asiakirjat. 

Varausaikana mahdollisista tehtävistä rakenteiden avauksista ja muista 
niihin verrattavista tutkimuksista tulee sopia ennen toimenpiteisiin 
ryhtymistä kiinteistöviraston tilakeskuksen ja tilojen käyttäjän kanssa. 

12

Varauksensaaja on velvollinen hankkimaan kustannuksellaan kaikki 
hankkeen uudisrakentamisen sekä Lasipalatsin rakennusten tilojen 
korjaus- ja muutostöiden toteuttamiseksi vaadittavat viranomaisluvat ja 
muut luvat.

13

Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan hankkeen asemakaavan 
muutoksen mukaisen rakentamisen edellyttämistä yhdyskuntateknisten 
johtojen, laitteiden, rakennelmien tai rakenteiden siirtämisestä ja on 
velvollinen sopimaan tästä niitä yllä pitävien hallintokuntien ja yritysten 
kanssa.
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14

Kaupunki sitoutuu olemaan tekemättä varausaikana Lasipalatsin 
rakennusten tiloja koskevia uusia pitkäaikaisia vuokrasopimuksia.

15

Kaupunki ei vastaa vahingoista, kuten suunnittelu-, selvittämis-, 
tutkimus- ja muista kuluista, jotka varauksensaajalle saattavat aiheutua 
siitä, että alueelle ei saada voimaan hankkeen mahdollistavaa 
asemakaavan muutosta tai että kaupungin toimivaltainen elin ei 
hyväksy hanketta varten perustettavan yhtiön osakassopimusta ja 
yhtiöjärjestystä taikka päätä rakennuksen sekä tontin luovuttamisesta 
varauksensaajalle. 

Tiivistelmä

Kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että kaupunki tekisi 
suunnitteluvarauksen Föreningen Konstsamfundet r.f.:lle Amos 
Anderssonin taidemuseon tilojen sijoittamiseksi Kampin tontilla 4194/1 
sijaitsevaan Lasipalatsin rakennukseen sekä sen ja ns. Turun kasarmi -
rakennuksen välisen torin alle. 

Taidemuseon nykyiset tilat ovat hajanaisia, pieniä ja sokkeloisia, 
vaikkakin persoonallisia. Teosten kuljetus, näyttelyjen rakentaminen, 
teosten pakkaus ja purkaminen sekä käsittely ovat haasteellisia 
tiloissa, jotka alun perin on rakennettu muuhun käyttöön. Museon 
toiminnan kehittämiseksi uudet toimivammat tilat ovat välttämättömät. 

Hanke olisi onnistuessaan omiaan edelleen lisäämään kaupungin 
ydinkeskustan vetovoimaa taidelaitosten keskittymänä.

Hankkeen toteutus edellyttää asemakaavan muutosta ja Lasipalatsin 
rakennusten sekä sen tontin osan luovutusta yhteiselle perustettavalle 
yhtiölle.

Esittelijä

Hakemus ja hakija

Föreningen Konstsamfundet r.f. (jäljempänä Konstsamfundet) pyytää, 
että kaupunki tekisi tonttivarauksen Amos Andersonin taidemuseon 
tilojen sijoittamiseksi Kampin tontilla 4194/1 sijaitsevaan Lasipalatsin 
rakennukseen sekä sen ja ns. Turun kasarmi -rakennuksen välisen 
torin alle.

Kartta varattavaksi ehdotettavasta alueesta on liitteenä 1 ja 
sijaintikartta liitteenä 2.
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Konstsamfundet ylläpitää Suomen suurinta yksityistä Amos Andersonin 
taidemuseota Helsingin ydinkeskustassa Forumin korttelissa. Museon 
kävijämäärä on viime vuosina ollut 30 000 - 70 000 
näyttelyvierasta/vuosi. Tulevaisuudessa tavoitteena on nostaa 
kävijämäärä yli sataantuhanteen näyttelyvieraaseen. Nykyiset tilat ovat 
hajanaisia, pieniä ja sokkeloisia, vaikkakin persoonallisia. Teosten 
kuljetus, näyttelyjen rakentaminen, teosten pakkaus ja purkaminen 
sekä käsittely ovat haasteellisia tiloissa, jotka alun perin on rakennettu 
muuhun käyttöön. Museon toiminnan kehittämiseksi uudet 
toimivammat tilat ovat välttämättömät.

Hakemus on liitteenä 3.

Hankesuunnitelma 

Amos Anderssonin taidemuseon tilojen ratkaisuvaihtoehdoksi 
Haahtela-rakennuttaminen Oy on laatinut hankesuunnitelman 
(20.6.2013), jossa on esitetty taidemuseon sijoittamista Lasipalatsin 
yhteyteen. Hankesuunnitelmassa on esitetty taidemuseon tilatarpeet, 
rakennuspaikka, toteutusaikataulu ja investointitarpeet sekä 
ehdotuspiirustukset uudistilojen sijainnista. 

Taidemuseon varsinaiset näyttelytilat (6 041 m²) sijoittuisivat ja 
rakennettaisiin pääosin Lasipalatsin ja ns. Turun kasarmin välisen 
toriaukion alle. Torialue elävöitettäisiin taidetoriksi. Lasipalatsiin 
sijoittuisi pienimuotoista näyttelytoimintaa, esittävää taidetta sekä 
museon hallinto (2 519 m²). Lasipalatsin muut tilat (2 869 m²), kuten 
liiketilat, jäisivät kaupungin omistukseen. 

Museon arvioidut rakennuskustannukset (alv. 0 %) ovat 41,4 Me, josta 
maan alle sijoittuvan uudisrakennuksen osuus on 36,2 Me ja 
Lasipalatsin rakennuksen peruskorjauksen osuus 5,2 Me. Kaupungille 
jäävien Lasipalatsin tilojen peruskorjauksen hinta on 5,0 Me. Yhteensä 
rakennuskustannukset ovat 46,4 Me (alv. 0 %).  

Hankesuunnitelma on liitteenä 4.

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto

Lasipalatsin ja ns. Turun kasarmin korttelialueella nro 4194 on 
voimassa vuonna 1906 vahvistettu asemakaava nro 447, jossa on 
merkitty vain korttelialueen rajat. Korttelin rajat ovat määrittyneet 
Kampin keskuksen sekä Hiljentymiskappelin asemakaavoissa. Kortteli 
on rakennuskiellossa asemakaavan muuttamista varten. 
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Lasipalasin rakennus valmistui vuonna 1936 (arkkitehdit Viljo Revell, 
Heimo Riihimäki ja Niilo Kokko) ja sen oli tarkoitus palvella vuoden 
1940 olympialaisten kisavieraita. Liikehuoneistoja, ravintoloita ja 
elokuvateatterin sisältävä Lasipalatsi suunniteltiin alun perin 
väliaikaisrakennukseksi, joka oli tarkoitus myöhemmin purkaa 
suuremman liikerakennuksen tieltä. 

Korttelin aukiolla olevan piipun alla sijaitsee lämpö- ja 
jäähdytyskeskuksen rakennus ja muuntamo.

Lasipalatsi suojeltiin ja peruskorjattiin vuonna 1998 kulttuuri- ja 
mediakeskukseksi. Siinä yhteydessä määriteltiin rakennuksen 
suojeluarvot ja suojeltavat sisätilat. Keskuksessa toimii kahviloita, 
ravintoloita ja monia media-alan yrityksiä. Rakennuksessa on myös 
elokuvateatteri Bio Rex, nettipalveluita ja näyttelytiloja. Lasipalatsin 
kerrosala on noin 5 500 k-m².  

Kopio asemakaavakartasta on liitteenä 5.

Kiinteistövirasto on pyytänyt varaushakemuksesta ja 
hankesuunnitelmasta kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 
lausunnon. Lausuntopyyntö on liitteenä 6.

Asemakaavaosasto puoltaa varauksen tekemistä suunnittelua ja 
toteuttamista sekä suunnitteluyhteistyötä koskevin ehdoin.

Amos Andersonin taidemuseo -hankkeen toteuttaminen edellyttää 
kaupunkisuunnitteluviraston laatimaa asemakaavan muutosta, jonka 
virasto valmistelee vuoden 2014 aikana. Asemakaavamuutos on 
tarkoitus saattaa kaupunginvaltuuston päätettäväksi vuoden 2015 
aikana. Valmistelu- ja käsittelyaikataulu riippuu mm. varauksen hakijan 
suunnittelu- ja selvitystyön sekä Pisaran suunnitteluyhteistyön 
aikataulusta ja tuloksista. 

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto on liitteenä 7.  

Hankkeen toteutusta varten perustettava yhtiö 

Hankkeen toteuttamista varten on tarkoitus perustamaan yhteinen 
keskinäinen kiinteistöyhtiö, johon kaupunki sijoittaisi apporttina 
nykyisen Lasipalatsin rakennukset ja Amos Andersonin taidemuseo 
tilojensa rakentamiseen ja korjaukseen tarvittavat rahat. Amos 
Andersonin taidemuseo hallitsisi käyttöönsä tulevia tiloja ja kaupunki 
Lasipalatsin muita tiloja. Viimeksi mainittujen peruskorjaukseen 
kiinteistöyhtiö ottaisi kaupungin osakkeisiin kohdistuvaa pääomalainaa. 
Yhtiöjärjestyksellä ja osakassopimuksella sovittaisiin Lasipalatsin 
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käytöstä, rakentamisen hinnan jakautumisesta sekä ylläpitomenoista ja 
tulevista korjaus- ja uusimisvastuista.

Rakennukset luovutettaisiin ja kaavoitettava tontti vuokrattaisiin 
pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella yhtiölle kaupungin 
myöhemmin erikseen päättämin ehdoin.

Varausesitys ja sen perustelut

Esittelijä puoltaa Konstsamfundetin varaushakemusta. Historiallisesti 
arvokkaalle Lasipalatsille turvattaisiin tärkeä kulttuurillinen tulevaisuus. 
Uudesta museosta katutason alueineen voidaan kehittää Helsingin 
kaupunkikuvassa uusi tapahtuma- ja kohtaamispaikka. Museon 
toiminta ja tapahtumat laajentuisivat toriaukiolle tarjoten sille uuden 
identiteetin. Museo liittyisi näkyvine sisäänkäynteineen kansallisesti 
merkittävimpien kulttuurirakennusten - Kiasma, Kansallismuseo, 
Finlandia-talo, Musiikkitalo - sarjaan. Uudesta museosta saavutettaisiin 
myös kaupungin maanalaisen jalankulkuverkoston liikennevirrat 
Pisararadan lippuhallin kautta.

Varausehdot on laadittu yhteistyössä hakijan ja kiinteistöviraston 
tonttiosaston ja tilakeskuksen edustajien kanssa huomioon ottaen 
kaupunkisuunnitteluviraston hakemuksesta ja hankesuunnitelmasta 
antama puoltava lausunto.

Mikäli kaupunki päättää ryhtyä perustettavan yhtiön osakkaaksi, yhtiön 
osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen hyväksymisestä on päätettävä 
erikseen. 

Kaupungin omistamien Lasipalatsin rakennusten ja tontin 
luovuttaminen edellyttää, että hanketta koskeva asemakaavan muutos 
saa lainvoiman. Luovutettavan tontin rajat, käyttötarkoitus, 
rakennusoikeus, yleinen käyttö yms. kaavoitukselliset asiat 
määräytyvät laadittavassa asemakaavamuutoksessa. Kaupungin 
ryhtyessä perustettavan kiinteistöyhtiön osakkaaksi Lasipalatsin 
rakennukset luovutettaisiin apporttina ja tontti vuokrattaisiin 
pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella perustettavalle yhtiölle 
kaupungin myöhemmin erikseen päättämin ehdoin. 

Varaus on ehdotuksen mukaan voimassa 30.6.2015 saakka 
päätösehdotuksesta ilmenevin ehdoin.

Mikäli kaupunginhallitus päättää varata kohteen hakijalle, 
kiinteistölautakunta tulee vuoden 2014 aikana tekemään 
kaupunginhallitukselle erillisen esityksen kaupungin mahdollisesta 
osakkuudesta perustettavassa yhtiössä, Lasipalatsin rakennusten 
luovutuksesta ja tontin vuokrausperusteista.
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Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Varattava alue rakennuksineen
2 Sijaintikartta
3 Varaushakemus
4 Hankesuunnitelma
5 Voimassa oleva asemakaava
6 Lausuntopyyntö
7 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 28.11.2013 § 591

HEL 2013-013193 T 10 01 01 00

Kiinteistökartta G4 T2, Mannerheimintie 22-24

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus 
varaisi Föreningen Konstsamfundet r.f.:lle liitteen nro 6 mukaisen 
Helsingin kaupungin 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin nro 194 
tontin nro 1 noin 7 137 m²:n suuruisen määräalan ja sillä sijaitsevat 
Lasipalatsin rakennukset yksityisen Amos Andersonin taidemuseo -
hankkeen suunnittelua varten 30.6.2015 saakka seuraavin ehdoin:

1
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Varauksensaajalla tarkoitetaan jäljempänä varauspäätöksen mukaista 
varauksensaajaa ja soveltuvin osin varauksensaajan toimesta 
hankkeen toteuttamista varten perustettavaa yhtiötä.

Mikäli kaupunki päättää tulla perustettavan yhtiön osakkaaksi, yhtiön 
osakassopimukselle ja yhtiöjärjestykselle on saatava 
kaupunginvaltuuston hyväksyminen.

Varausta ei voi siirtää kolmannelle ilman kaupungin suostumusta.

2       

Varaus on voimassa ehdolla, että hankkeen toteuttamisen 
mahdollistava asemakaavan muutos saa lainvoiman. 

3

Hankkeen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä Helsingin kaupungin 
kaupunkisuunnitteluviraston, kaupunginmuseon, rakennusviraston, 
pelastuslaitoksen, kiinteistöviraston ja muiden hallintokuntien kanssa 
sekä museoviraston ja Pisaran suunnitteluryhmän kanssa.

4

Varauksensaajan on huomioitava hankkeen suunnittelussa mm. 
seuraavaa:    

Varauksensaaja on tietoinen Lasipalatsin rakennusten 
rakennushistoriallisista suojeluarvoista.

Museorakennusten ja kortteliaukion suunnittelussa on erityistä 
huomioita kiinnitettävä kaupunkikuvallisiin seikkoihin. Kortteliaukio 
elävöitetään taidetoriksi, jolla on avoin liikkumismahdollisuus, 
ulkoilutarjoilualueita sekä kaupunkitapahtumia taidemuseon 
ulkotoimintojen lisäksi.

Asemakaavassa määriteltävät hankkeen autopaikat tullaan 
sijoittamaan yleiseen pysäköintilaitokseen. Maanalaisen taidemuseon 
huoltoa varten rakennetaan yhteys kaukoliikenteen tavara-aseman 
asiakas-liikennetilaan.

Ns. Pisararadan keskusta-aseman lippuhalli oheistoimintoineen on 
suunniteltu sijoitettavaksi museohankkeen maanalaisten tilojen viereen. 
Hankkeiden suunnitelmat tulee yhteensovittaa toisiinsa. Hankkeiden 
yhtäaikainen tai vaiheittainen rakentaminen tulee selvittää ja varmistaa. 
Edelleen on selvitettävä, missä laajuudessa museon toteuttamisen 
yhteydessä on rakennettava Pisaran lippuhallin rakentamisen 
edellyttämiä valmistelevia järjestelyjä ja rakenteita.  
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5

Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan asemakaavan muutoksen 
laatimisen edellyttämistä museohankkeen rakennettavuutta ja muita 
teknisiä sekä toiminnallisia ominaisuuksia koskevien suunnitelmien ja 
selvitysten tekemisestä.

6

Luovutettavan tontin lopulliset rajat, käyttötarkoitukset, rakennusoikeus, 
yleinen käyttö, rasitteet ym. kaavoitukselliset asiat määräytyvät 
lainvoimaisessa asemakaavan muutoksessa.

7

Lasipalatsin rakennusten mahdollisesta luovuttamisesta 
varauksensaajalle tai apporttiomaisuutena perustettavalle yhtiölle 
päättää kaupunginvaltuusto. 

8 

Asemakaavan muutoksen mukainen tontti vuokrataan 
varauksensaajalle pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella 
kaupunginvaltuuston myöhemmin erikseen päättämin ehdoin.

9

Lasipalatsin rakennusten luovuttamisen ja museotontin vuokraamisen 
edellytyksenä on, että hanketta koskeva asemakaavan muutos saa 
lainvoiman.

10

Laadittavan asemakaavan muutoksen mukainen maanalainen 
uudisrakennus rakennetaan ja Lasipalatsin rakennusten huonetilat 
korjataan ja muutetaan taidemuseoksi ja muiksi kulttuuritoimintaa 
palveleviksi tiloiksi varauksensaajan toimesta ja kustannuksella. 

11

Varauksensaajan on varausaikana selvitettävä Lasipalatsin 
rakennusten tekninen kunto ja soveltuvuus aiottuun 
käyttötarkoitukseen. Kaupunki luovuttaa tätä varten varauksensaajan 
käyttöön hallussaan olevat kiinteistöä ja rakennuksia koskevat 
suunnitelmat ja asiakirjat. 

Varausaikana mahdollisista tehtävistä rakenteiden avauksista ja muista 
niihin verrattavista tutkimuksista tulee sopia ennen toimenpiteisiin 
ryhtymistä kiinteistöviraston tilakeskuksen ja tilojen käyttäjän kanssa. 
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12

Varauksensaaja on velvollinen hankkimaan kustannuksellaan kaikki 
hankkeen uudisrakentamisen sekä Lasipalatsin rakennusten tilojen 
korjaus- ja muutostöiden toteuttamiseksi vaadittavat viranomaisluvat ja 
muut luvat.

13

Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan hankkeen asemakaavan 
muutoksen mukaisen rakentamisen edellyttämistä yhdyskuntateknisten 
johtojen, laitteiden, rakennelmien tai rakenteiden siirtämisestä ja on 
velvollinen sopimaan tästä niitä yllä pitävien hallintokuntien ja yritysten 
kanssa.

14

Kaupunki sitoutuu olemaan tekemättä varausaikana Lasipalatsin 
rakennusten tiloja koskevia uusia pitkäaikaisia vuokrasopimuksia.

15

Kaupunki ei vastaa vahingoista, kuten suunnittelu-, selvittämis-, 
tutkimus- ja muista kuluista, jotka varauksensaajalle saattavat aiheutua 
siitä, että alueelle ei saada voimaan hankkeen mahdollistavaa 
asemakaavan muutosta tai että kaupunginvaltuusto ei hyväksy 
hanketta varten perustettavan yhtiön osakassopimusta ja 
yhtiöjärjestystä taikka päätä rakennuksen sekä tontin luovuttamisesta 
varauksensaajalle. 

(L2114-7R)

Esittelijä
virastopäällikkö
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi
Erik Nieminen, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 40355

erik.nieminen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 12.11.2013

HEL 2013-013193 T 10 01 01 00

Kiinteistöviraston tonttiosasto pyytää asemakaavaosaston lausuntoa 
Amos Andersonin taidemuseon hakemuksesta varata Lasipalatsi sekä 
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kortteliaukion alainen tila taidemuseon toteuttamisedellytyksien 
selvittämistä varten. 

Föreningen Konstsamfundet r.f. on osoittanut kaupunginhallitukselle 
14.10.2013 päivätyn hakemuksen, jossa hakija pyytää Helsingin 
kaupunkia tekemään tonttivarauksen osasta Kampin tonttia 4194/1 
(osoite Mannerheimintie 22-24). Hakija on laadituttanut Haahtela-
rakennuttaminen Oy:llä Amos Andersonin Taidemuseon 
hankesuunnitelman (26.6.2013), jossa on tutkittu mahdollisuutta 
sijoittaa museon toiminta Lasipalatsin yhteyteen. 

Lasipalatsin rakennus ja tontti ovat kaupungin omistuksessa sekä 
kiinteistö-viraston hallinnoinnissa. Rakennus luovutettaisiin apporttina 
ja kaavoitettava tontti pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella 
perustettavalle yhtiölle, jossa myös kaupunki olisi osakkaana. 
Uudisrakentaminen sijoittuisi Lasipalatsin ja ns. Turun kasarmin -
rakennuksen välisen torin alle. 

Hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muutosta. Tavoite 
on, että rakentaminen alkaisi vuonna 2015 ja avajaiset olisivat vuonna 
2017. 

Varauksen valmistelua varten tonttiosasto pyytää asemakaavaosaston 
lausuntoa varaushakemuksesta. Lausunto pyydetään asian valmistelun 
kiireellisyyden vuoksi antamaan viimeistään 15.11.2013 mennessä. 
Varausesityksen tekeminen kaupunginhallitukselle on tarkoitus viedä 
kiinteistölautakunnan kokoukseen marraskuussa 2013. 

Hakemussuunnitelma 26.6.2013

Hankesuunnitelman mukaan Amos Andersonin museotilat käsittävät 
Bio Rexin puoleisen osan Lasipalatsista sekä sen siipien rajaaman 
maanalaisen kaksikerroksisen tilan. Maanalainen museotila rajautuu 
Pisaran lippuhalliin ja sen Pisaran yleissuunnitelmaluonnoksessa 
esitettyyn koneportaan sijaintivaihtoehtoon. 

Museotilojen laajuus Lasipalatsin rakennuksessa on n. 2440 kem2 ja 
aukion alaisessa tilassa 3500 kem2. 

Sisäänkäynti on Bio Rexin sisäänkäyntiaulan kohdalla ja sinne on 
yhteys sekä Mannerheimintien puolelta että aukion puolelta.  Tilojen 
pysty-yhteydet ja esteettömyys edellyttää hissin ja porrasyhteyden 
sijoittamisen Lasipalatsin arkadin alueelle.  Museon toiminta ja 
tapahtumat laajentuvat myös toriaukiolle tarjoten sille uuden 
identiteetin. 
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Tavoitteena on yhtenäinen hyvin muunneltava maanalainen 
näyttelytila, joka on tarvittaessa jaettavissa seinäkkeillä. Lasipalatsin 
puolelle sijoittuu lisäksi tiloja pienimuotoisempaan näyttelytoimintaan.

Uudesta museosta saavutetaan yhteys myös kaupungin maanalaisen 
jalankulkuverkoston liikennevirtoihin Pisaran lippuhallin kautta. 
Huoltoliikenneyhteys museoon on maanalaisesti kaukoliikenteen 
lastausalueen kautta. 

Museon tilojen suunniteltu laajuus on 8 560 netto�m2, josta 
uudisrakentamista on 6 040 m2 ja peruskorjausta 2 520 m2. Hanke 
käsittää lisäksi Lasipalatsin muiden käyttäjien tilojen peruskorjausta 2 
870 m2. Hankkeen kokonaislaajuus on yhteensä 11 430 netto-m2.

Museon arvioidut rakennuskustannukset ovat 41, 4 M€, josta 
uudisrakentamisen osuus on 36,2 M€ ja peruskorjauksen osuus 5,2 
M€. Muiden käyttäjien tilojen peruskorjauksen hinta on 5, 0 M€. 
Yhteensä rakennuskustannukset ovat 46,4 M€

Asemakaavaosasto

Rakennettu ympäristö

SOK:n ja Valion rakennuttama funktionalistinen Lasipalatsi valmistui 
1936 (Viljo Revell, Heimo Riihimäki ja Niilo Kokko). Rakennuksen oli 
tarkoitus palvella vuoden 1940 olympialaisten kisavieraita. 
Liikehuoneistoja, ravintoloita ja elokuvateatterin sisältävä Lasipalatsi 
suunniteltiin alun perin väliaikaisrakennukseksi, joka oli tarkoitus 
myöhemmin purkaa suuremman liikerakennuksen tieltä. 

Lasipalatsi peruskorjattiin 1998 kulttuuri- ja mediakeskukseksi. Siinä 
yhteydessä määriteltiin myös rakennuksen suojeluarvot ja suojeltavat 
sisätilat. Lasipalatsin kulttuuri- ja mediakeskuksessa toimii kahviloita, 
ravintoloita ja monia media-alan yrityksiä. Rakennuksessa on myös 
elokuvateatteri Bio Rex, nettipalveluita ja näyttelytiloja. Lasipalatsin 
kerrosala on n. 5500 kem2.

Turun kasarmin talousrakennus vuodelta 1833 (C.L. Engel) toimi linja-
autoasemana. Rakennuksessa on nykyisin on ravintoloita, toimistotiloja  
ja näyttelytila Laituri. Turun kasarmin kerrosala on n. 1200 kem2.

Lasipalatsin aukio oli linja-autokenttänä Kampin keskuksen 
työmaavaiheeseen asti. Aukio otettiin tapahtumakäyttöön ja 
rakennettiin ja varustettiin ravintoloiden ulkotarjoilualueiksi 2005 
(määräaikaisilla rakennusluvilla). Lasipalatsin aukiota vuokrataan 
erilaisille kaupunkitapahtumille. 
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Kortteli rajautuu lounaassa Narinkka-toriin  ja sen alaiseen 
kaukoliikenteen tavara-asemaan ja sen asiakasliikenteen pysäköinti- ja 
lastausalueeseen. Korttelin alapuolella kalliossa on metrotunnelipari ja 
metrotunneleiden välissä raiteenvaihtotunneli. 

Maaperä

Alue on maaperältään kitkamaata ja kallioista ja hyvää rakentamiseen. 
Maan pinta on noin + 9 …+ 10. Kallion pinta laskee pohjoisesta etelään 
päin noin + 5:stä  - 5:een. Simonpuistikon kohdalla on täyte- ja 
savikerroksia noin 3 - 6 m. Mannerheimintien länsipuolella alkaa melko 
syvä  täyte- ja savialue, joka on pohjaveden riskialuetta. Läheisyydessä 
sijaitsevien puupaaluperusteisten rakennusten kuten Rautatieasema ja 
Postitalo, takia pohjavedet eivät saa laskea myöskään museokorttelin 
alueella.  

Metron katto on ylimmillään noin tasolla - 14 ja lattia - 20. 
Metrotunneleiden yläpuolella voidaan louhia tasolle - 4, jolloin metron 
yläpuolelle jää vielä 10 m kalliota. Työnaikaisista louhinnoista tärinä- ja 
muut vaikutukset on otettava huomioon.  Alueen vaikutuspiirissä on 
Salomonkadun 250 autopaikkaa käsittävä pysäköintilaitos. Laitoksen 
lattia on tasolla noin - 3. Alueen pohjoiskulmaa leikkaa jätevesitunneli, 
jonka katto on - 22. 

Lasipalatsi on perustettu maanvaraisesti anturoilla. Turun kasarmissa 
on kivilatomusperustukset. Kampin keskuksen työmaan yhteydessä 
Narinkan puoleiset perustukset vahvistettiin.

Kunnallisteknisiä verkostoja alueella on kaukolämpöjohto 300 mm ja 
sadevesiviemäri 300 mm sekä sähkö- ja tietoliikennekaapeleita.

Suunnittelu- ja päätöksentekotilanne

Kortteli 4194 on rakennuskiellossa asemakaavan muuttamista varten. 
Korttelin asemakaava nro 447 on vuodelta 1906. Sen rajat ovat 
täsmentyneet ympäröivien alueiden asemakaavoituksen yhteydessä.

Lasipalatsi sisältyy valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun 
kulttuuriympäristöön (RKY 2009, Vakuutusyhtiö Pohjan talo, Lasipalatsi 
ja Rautatalo). 

Yleiskaava 2002:ssa kortteli on keskustatoimintojen aluetta, 
kävelykeskustan aluetta sekä kulttuurihistoriallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää 
aluetta. 

Kamppi-Töölönlahti osayleiskaavassa (vuodelta 1991) Lasipalatsin 
korttelialue kuuluu yleisten rakennusten alueeseen, jolle sai sijoittaa 
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linja-autoaseman sekä liiketilaa. Turun kasarmi ja Lasipalatsi ovat 
suojeltavia rakennuksia. 

Kampin ja terminaalialueen asemakaavaluonnoksessa 
(kaupunkisuunnittelulautakunta 31.10.1996) Lasipalatsi oli yleisten - ja 
liikerakennusten korttelialuetta (Y+K) ja Turun kasarmi linja-
autoaseman korttelialuetta (LA). Molemmat olivat suojeltuja 
rakennuksia (sr). Aukio oli merkitty jalankulkuaukioksi, jonka alapuolelle 
sai rakentaa maanalaisia tiloja.  

Kampin keskuksen asemakaava vuodelta 2000 oli pohjana suunnittelu- 
ja tarjouskilpailulle. Lasipalatsin kortteli ei sisältynyt Kampin keskuksen 
asemakaavaan. Kampin keskuksen toteuttamissopimus SRV:n kanssa 
sisälsi option Lasipalatsikorttelin keskiosan kehittämisestä. Aukion alle 
oli tarkoitus sijoittaa kaksi kerrosta liiketilaa ja sen alle pysäköintiä. 
SRV luopui sopimusoptiosta.  

Kaupunginjohtajan keskustakirjasto-työryhmä selvitti 2008 kirjaston 
sijoittamista korttelin keskelle. Ratkaisu perustui lasikatteiseen 
keskitilaan sekä laajaan maanalaiseen rakentamiseen. 

Pisaran yleissuunnitelmasta antamassaan lausunnossa 26.5.2011 
kaupunkisuunnittelulautakunta edellytti, että Lasipalatsinaukiolle 
johtavan liukuporrasyhteyden ja siihen liittyvien sisäänkäyntitilojen ja 
muiden järjestelyjen sijoittaminen korttelialueelle tulee tehdä korttelin 
muiden kehittämissuunnitelmien ehdoilla siten, että Lasipalatsin 
korttelin tulevaisuuden kehitysmahdollisuudet säilyvät avoimina.

Parhaillaan valmistellaan asemakaavaa rautateiden lähiliikenteen 
metromaista liikennöintiä varten keskustan alla 
(Pisararata–Centrumslingan). Pisaran keskusta-asema sijoittuu 
Forumin ja Lasipalatsin väliin tasolle -45. Keskusta-aseman 
päälippuhalli sijoittuu Lasipalatsin aukion Turun kasarmin puoleisen 
osan alle. Lasipalatsinaukiolle maan pintaan johtavan 
liukuporrasyhteyden ja siihen liittyvien sisäänkäyntitilojen ja muiden 
järjestelyiden sijoittaminen korttelialueelle suunnitellaan yhteistyössä 
korttelin muun kehittämistyön kanssa.  Asemakaavaluonnos on 
nähtävänä 21.10.- 29.11.2013. Päätös Pisaran toteuttamista tehdään 
aikaisintaan 2015. Pisaran rakentaminen kestää n. 5 vuotta.  

Pisaran hankeryhmä on kaavaillut kortteliaukiolle maanalaisen aseman 
rakentamisen vaatimia työmaan tiloja, ilmanvaihtoyhteyksiä, 
poistumisteitä, rakennusmateriaalin varastointia ja pienempikokoisen 
rakennusmateriaalin kuljettamista aseman työmaalle. Liukuporraskuilua 
käytettäisiin työmaan kuljetuksiin. Näitä ratkaisuja suunnitellaan 
vuoden 2014 alkupuolella. 
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Lausunto

Hakemuksen tarkoittamat toimenpiteet ovat periaatteessa korttelille 
hyväksyttyjen kaavoitus- ja kehittämistavoitteiden mukaisia. 
Museotoiminta sopii kortteliin ja sen sijaintiin keskustassa sekä korttelin 
toiminnalliseen rooliin edellyttäen, että Lasipalatsin toiminnallinen 
monipuolisuus säilytetään.  

Suunnitelma tulee sovittaa Lasipalatsin sekä Turun kasarmin 
hyväksyttyihin rakennussuojelun tavoitteisiin. Tämä edellyttää 
suunnitteluvaiheen yhteistyötä kaupunginmuseon ja museoviraston 
kanssa. 

Lasipalatsin aukio on yksi hienoista ja keskeisistä kantakaupungin 
aukioista, jota määrittää erityisesti Lasipalatsin mittakaava ja hallittu 
arkkitehtuuri. Nämä vaatimukset tulee ottaa huomioon asettaa erityisiä 
hankkeen arkkitehtisuunnittelussa sekä aukiotilan suunnittelussa. 

Suunnitelma tulee sovittaa kortteliaukion kaupunkikuvallisiin sekä 
tapahtuma- ja terassikäytön hyväksyttyihin tavoitteisiin. Aukion osalta 
tärkeä tavoite on avoin liikkumismahdollisuus alueella ja sen läpi 
jalankulun painopistesuunnissa. Edelleen tärkeä tavoite on kahviloiden 
ja ravintoloiden ulkotarjoilualueet sekä toiminta kaupunkitapahtumien 
näyttämönä. Museon oma ulkotoiminta täydentää näitä toimintoja, 
mutta ei voi korvata niitä. 

Museolle ei voi erottaa omaa erillistä piha-aluetta eikä korttelialueelle 
saa sijoittaa autopaikkoja, jätehuollon tiloja tai huoltoliikennejärjestelyjä 
pihatasoon. Asemakaavassa määriteltävät autopaikat tulee sijoittaa 
yleiseen pysäköintilaitokseen. Alue tulee huoltaa maanalaisesti 
kaukoliikenteen tavara-aseman asiakasliikennetilan kautta. 

Kortteli on pohjaveden riskialueen läheisyydessä, jonka vuoksi 
pohjavesi ei saa laskea rakentamistyön aikana eikä lopputilanteessa.

Museon suunnittelu tulee sovittaa yhteen Pisaran suunnittelun kanssa. 
Pisaran keskusta-aseman lippuhalli oheistoimintoineen on esitetty 
museotilan viereen. Sijainti on parhaillaan nähtävillä olevan 
Pisararadan asemakaavaluonnoksen mukainen ratkaisu. Pisaran 
keskusta-aseman suunnittelu käynnistyy vuoden 2014 alussa. Tässä 
vaiheessa selviää yksityiskohtaisesti Pisaran lippuhallin sijainti-, tila - ja 
yhteysvaatimukset sekä näiden tuomat reunaehdot museohankkeelle. 
Tämä edellyttää suunnitteluyhteistyötä Pisaran suunnitteluryhmän 
kanssa.

Pisaran ja museon suunnitelmien tulee sopia toisiinsa. On 
todennäköistä, että museo rakennetaan ennen Pisaraa. Niiden 
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yhtäaikaisen tai vaiheittaisen rakentamisen mahdollisuus tulee myös 
selvittää ja varmistaa. Samoin tulee selvittää, missä laajuudessa 
museon toteuttamisen yhteydessä on rakennettava Pisaran lippuhallin 
rakentamisen edellyttämiä valmistelevia järjestelyjä ja rakenteita. 
Samalla tulee varmistaa työmaa-aikaisten tilajärjestelyjen riittävyys. 
Samanaikainen suunnittelu mahdollistaa mm. maaperä- ja 
pohjatutkimusten yhteensovittamisen. 

Asemakaavoitus ja hankkeen suunnittelu edellyttää tiivistä yhteistyötä 
myös kaupungin hallintokuntien kanssa. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee Lasipalatsin korttelin 
asemakaavaa vuoden 2014 aikana, jolloin asemakaavan muutos on 
kaupunginvaltuustossa vuoden 2015 aikana. Valmistelu- ja 
käsittelyaika riippuu myös hakijan suunnittelu- ja selvitystyön sekä 
Pisaran suunnitteluyhteistyön aikataulusta ja tuloksista. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto pyrkii kiirehtimään Pisaran lippuhallin 
ratkaisujen suunnittelua, jotta museohankkeen tarvitsemat tiedot ovat 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa käytettävissä. 

Kortteli on tarkoitus asemakaavoittaa kortteliksi, jossa tonttijako 
määritellään toiminnallisten kokonaisuuksien mukaan 
tarkoituksenmukaisella tavalla. Kortteliaukio on korttelin sisäinen 
jalankulkualkio, jonka alla on museon tiloja ja Pisaran lippuhallin tiloja. 
Aukio voi olla oma tonttinsa tai se voidaan jakaa kuulumaan 
rakennuksien yhteyteen muodostuviin tontteihin. 

Asemakaavassa tavoitetta Lasipalatsin toiminnallisesta 
monipuolisuudesta ja elävyydestä sekä Lasipalatsin aukion roolia 
jalankulkualueena, oleskeluaukiona ja kaupunkitapahtumien 
näyttämönä käsitellään asemakaavan tarkkuudella. Siksi on tärkeää, 
että nämä tavoitteet varmistetaan rakennuksen luovutusta ja yhtiön 
muodostamista koskevissa sopimuksissa.  

Asemakaavaosasto puoltaa varaushakemusta edellä olevilla 
suunnittelua ja toteuttamista sekä suunnitteluyhteistyötä koskevilla 
ehdoilla.
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§ 1325
Esitys Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
asuinkerrostalojen ullakkorakentamista koskevan alueellisen 
poikkeamishakemuksen jatkamisesta

HEL 2013-010766 T 10 04 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti 

 hakea Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta 
Helsingin kaupungin aluetta koskevaa poikkeamispäätöstä 
ullakoiden käyttämiseksi asuinrakentamiseen 
asuinkerrostaloissa viiden vuoden määräajaksi ja liitteen 1 
mukaisin ehdoin

 hyväksyä lisäksi rakennusvalvontaviraston, 
kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunginmuseon 
noudatettavaksi ullakkorakentamista koskevia 
rakennuslupahakemuksia käsiteltäessä liitteen 2 mukaiset 
ohjeet. 

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että ullakkorakentamishankkeet, jotka 
eivät täytä liitteen 1 mukaisia ehtoja, käsitellään erillisinä 
poikkeamishakemuksina. Ratkaisut näissä hankkeissa on alueellisesta 
poikkeamispäätöksestä poikkeavina katsottava periaatteellisiksi, jolloin 
poikkeamisvalta nykyisten johtosääntöjen perusteella on 
kaupunkisuunnittelulautakunnalla ja niissä tapauksissa, jolloin asiaan 
liittyy maankäyttösopimus, kaupunginhallituksella.

Alueellinen poikkeamispäätös

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan poikkeus voidaan 
myöntää kunnalle laajempaa kuin yhden rakennuspaikan käsittävää 
aluetta koskevana (alueellinen poikkeaminen), kun kysymys on 
asemakaava-alueella olemassa olevan asuinrakennuksen tilojen 
muuttamisesta asuinkäyttöön tai muuhun ympäristöhäiriötä 
aiheuttamattomaan käyttöön. Alueellisen poikkeamisen edellytyksenä 
on lisäksi, että poikkeamisella edistetään olemassa olevien 
rakennusten käyttöä, kehittämistä ja ylläpitoa. Alueellisen 
poikkeamisen määräaika voi olla enintään viisi vuotta. Poikkeamisen 
myöntää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Helsingissä on ollut voimassa ullakkorakentamisen alueellinen 
poikkeaminen vuodesta 1987 aluksi vain kantakaupungin alueella 
(kaupunginosat 1.–27.) ja vuodesta 2009 alkaen koko kaupungissa. 
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Poikkeaminen on koskenut asuinkerrostaloalueita sekä niitä 
kaupunginosien 1.–4. (ydinkeskusta) Yleiskaava 2002 
keskustatoimintojen alueella sijaitsevia rakennuksia, jotka on alun perin 
rakennettu asuinkerrostaloiksi ja joissa on nykyisin sekä asuin- että 
liiketiloja.

Poikkeamispäätöksen nojalla on mahdollista rakentaa asuntoja 
asuinkerrostalojen ullakoille vaikka asemakaavan osoittamaa 
rakennusoikeutta ei ole jäljellä ja ullakkorakentaminen mahdollisesti 
muutoinkin poikkeaa asemakaavasta tai rakennuskiellosta. 
Tarkoituksena on helpottaa asuntojen rakentamista ja edistää 
olemassa olevan rakennuskannan tarkoituksenmukaista käyttöä, 
kiinteistöjen kunnossapitoa sekä turvata niiden 
peruskorjausmahdollisuuksia. Alueellisella poikkeamisella voidaan 
myös yksinkertaistaa, yhdenmukaistaa ja nopeuttaa lupamenettelyä 
verrattuna siihen, että haettaisiin hankekohtaisia poikkeamispäätöksiä.

Ullakkorakentamisen alueellinen poikkeamispäätös (liite 5) on 
voimassa helmikuuhun 2014. Uutta hakemusta on valmisteltu laajana 
hallintokuntayhteistyönä kaupunkisuunnitteluviraston johdolla. Työn 
tulokset on koottu raporttiin, joka on liitteenä 3. Raportista ilmenee 
nykyiseen menettelyyn aiotut muutokset. Muutokset ovat vähäisiä. 
Muun muassa lappeen nostoa, valoaukkoja ja terasseja sekä katon 
korottamista koskevia ehtoja on väljennetty. Ullakkohankkeiden 
vaativuuden vuoksi vaaditaan jatkossa kiinteistöä koskeva 
soveltuvuusselvitys, jonka perusteella rakennusvalvontaviranomaisen 
on mahdollista määritellä hankkeen toteuttamisen laajuus ja 
realistisuus. Selvitys tehdään taloyhtiöiden tilaajaosaamisen tueksi ja 
suunnittelun pohjaksi.

Ullakkorakentamishankkeiden määrä

Ullakkorakentaminen on osa kaupungin maankäytön ja asumisen 
toteutusohjelmaa (AM-ohjelma) vuosiksi 2008–2017. Ohjelman 
tavoitteiden kohdassa 12, Asuntokannan kehittäminen, mainitaan: 
"Jatketaan monimuotoisen kerrostaloasumisen kehittämistä, lisätään 
vanhan rakennuskannan uusiokäyttöä, ullakkorakentamista sekä 
edellytetään viherkattorakentamista.

Alueellisen poikkeamismenettelyn aikana 1987–2013 on myönnetty 
rakennuslupa kaikkiaan noin 1 300 ullakkoasunnolle.

Päättymässä olevan alueellisen poikkeamispäätöksen 2009–2013 
nojalla on myönnetty 95 rakennuslupaa noin 450 asuinhuoneiston tai 
asuinhuoneiston laajennuksen rakentamiseksi asuinkerrostalon 
ullakkotiloihin. Ullakkorakennushankkeiden yhteenlaskettu kerrosala 
vuosina 2009–2013 on rakennuslupien mukaan 31 810 k-m2. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2013 88 (157)
Kaupunginhallitus

Kaj/4
09.12.2013

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

Hankkeiden koko on siten ollut keskimäärin 335 k-m2 ja uusien 
asuntojen keskipinta-ala n. 71 k-m2. 

Noin puolet hankkeista sijoittuu eteläisiin kaupunginosiin (Ullanlinna, 
Kamppi, Kruununhaka, Kaartinkaupunki, Katajanokka, Punavuori) ja 
noin viidennes Kallio - Alppiharjun alueelle. 

Ullakkorakentamisen muu ohjaus

Poikkeamisehtoja ohjaa myös kaupunkisuunnitteluviraston, 
kaupunginmuseon ja rakennusvalvontaviraston asiantuntijoiden 
laatima, rakennustaiteellisten, kulttuurihistoriallisten ja 
kaupunkikuvallisten arvojen säilyttämistä ohjaava vyöhykekartta. 
Vuonna 2004 laadittu kartta laajennettiin 2007 kattamaan koko 
kaupunkia ja tämän poikkeamisasian valmistelun yhteydessä 
22.10.2013 karttaan lisättiin Helsingin niemen aluerajaus selventämään 
alueen erityispiirteitä (Liite 4). 

Osallisten kuuleminen

Alueen laajuuden vuoksi on kuulemismenettelynä käytetty 
sanomalehtikuulutusta ja tiedotustilaisuuden järjestämistä. Kuulutus 
poikkeamispäätöksen hakemisesta ja tiedotustilaisuudesta on julkaistu 
Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Metrolehdessä 
6.9.2013. Poikkeamishakemuksen materiaali on ollut kaupungin 
ilmoitustaululla, kaupunkisuunnitteluvirastossa ja 
kaupunkisuunnitteluviraston Internet-sivulla nähtävänä 
10.9.–25.9.2013. 

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus asiasta järjestettiin 
kaupunkisuunnitteluvirastossa 11.9.2013. Tilaisuudessa oli läsnä 
yleisöä noin 50 henkeä. Kaupunkisuunnitteluviraston, 
rakennusvalvontaviraston ja kaupunginmuseon edustajat esittelivät 
poikkeamisen periaatteita ja hyviä esimerkkejä ullakkorakentamisesta. 

Saadut lausunnot ja tehdyt muistutukset

Poikkeamishakemuksen valmistelumateriaalista on saatu 
rakennuslautakunnan, kaupunginmuseon johtokunnan, 
rakennusviraston ja kiinteistöviraston lausunnot. Ehdotuksesta tehtiin 4 
muistutusta. Muistutukset ja lausunnot ovat liitteenä. Vastineet 
muistutuksiin ja lausuntoihin on koottu vuorovaikutusraporttiin (Liite 6).

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
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tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Poikkeamisen ehdot, päivitetty Kslk:n 12.11.2013 päätöksen 
mukaiseksi 

2 Rakennuslupamenettelyä koskevat ohjeet, päivitetty Kslk:n 12.11.2013 
päätöksen mukaiseksi

3 Ullakkorakentaminen - raportti 22.10.2013
4 Helsingin ullakkorakentamisen kaupunkikuvalliset vyöhykkeet -kartta 

22.10.2013
5 Uudenmaan ympäristökeskuksen poikkeamispäätös 23.2.2009
6 Vuorovaikutusraportti 22.10.2013

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 6

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee 

 hakea Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta 
Helsingin kaupungin aluetta koskevaa poikkeamispäätöstä 
ullakoiden käyttämiseksi asuinrakentamiseen 
asuinkerrostaloissa viiden vuoden määräajaksi ja liitteen 1 
mukaisin ehdoin

 hyväksyä lisäksi rakennusvalvontaviraston, 
kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunginmuseon 
noudatettavaksi ullakkorakentamista koskevia 
rakennuslupahakemuksia käsiteltäessä liitteen 2 mukaiset 
ohjeet. 

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että ullakkorakentamishankkeet, jotka 
eivät täytä liitteen 1 mukaisia ehtoja, käsitellään erillisinä 
poikkeamishakemuksina. Ratkaisut näissä hankkeissa on alueellisesta 
poikkeamispäätöksestä poikkeavina katsottava periaatteellisiksi, jolloin 
poikkeamisvalta nykyisten johtosääntöjen perusteella on 
kaupunkisuunnittelulautakunnalla ja niissä tapauksissa, jolloin asiaan 
liittyy maankäyttösopimus, kaupunginhallituksella.
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Alueellinen poikkeamispäätös

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan poikkeus voidaan 
myöntää kunnalle laajempaa kuin yhden rakennuspaikan käsittävää 
aluetta koskevana (alueellinen poikkeaminen), kun kysymys on 
asemakaava-alueella olemassa olevan asuinrakennuksen tilojen 
muuttamisesta asuinkäyttöön tai muuhun ympäristöhäiriötä 
aiheuttamattomaan käyttöön. Alueellisen poikkeamisen edellytyksenä 
on lisäksi, että poikkeamisella edistetään olemassa olevien 
rakennusten käyttöä, kehittämistä ja ylläpitoa. Alueellisen 
poikkeamisen määräaika voi olla enintään viisi vuotta. Poikkeamisen 
myöntää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Helsingissä on ollut voimassa ullakkorakentamisen alueellinen 
poikkeaminen vuodesta 1987 aluksi vain kantakaupungin alueella 
(kaupunginosat 1.–27.) ja vuodesta 2009 alkaen koko kaupungissa. 
Poikkeaminen on koskenut asuinkerrostaloalueita sekä niitä 
kaupunginosien 1.–4. (ydinkeskusta) Yleiskaava 2002 
keskustatoimintojen alueella sijaitsevia rakennuksia, jotka on alun perin 
rakennettu asuinkerrostaloiksi ja joissa on nykyisin sekä asuin- että 
liiketiloja.

Poikkeamispäätöksen nojalla on mahdollista rakentaa asuntoja 
asuinkerrostalojen ullakoille vaikka asemakaavan osoittamaa 
rakennusoikeutta ei ole jäljellä ja ullakkorakentaminen mahdollisesti 
muutoinkin poikkeaa asemakaavasta tai rakennuskiellosta. 
Tarkoituksena on helpottaa asuntojen rakentamista ja edistää 
olemassa olevan rakennuskannan tarkoituksenmukaista käyttöä, 
kiinteistöjen kunnossapitoa sekä turvata niiden 
peruskorjausmahdollisuuksia. Alueellisella poikkeamisella voidaan 
myös yksinkertaistaa, yhdenmukaistaa ja nopeuttaa lupamenettelyä 
verrattuna siihen, että haettaisiin hankekohtaisia poikkeamispäätöksiä.

Ullakkorakentamisen alueellinen poikkeamispäätös (liite 5) on 
voimassa helmikuuhun 2014. Uutta hakemusta on valmisteltu laajana 
hallintokuntayhteistyönä kaupunkisuunnitteluviraston johdolla. Työn 
tulokset on koottu raporttiin, joka on liitteenä 3. Raportista ilmenee 
nykyiseen menettelyyn aiotut muutokset. Muutokset ovat vähäisiä. 
Muun muassa lappeen nostoa, valoaukkoja ja terasseja sekä katon 
korottamista koskevia ehtoja on väljennetty. Ullakkohankkeiden 
vaativuuden vuoksi vaaditaan jatkossa kiinteistöä koskeva 
soveltuvuusselvitys, jonka perusteella rakennusvalvontaviranomaisen 
on mahdollista määritellä hankkeen toteuttamisen laajuus ja 
realistisuus. Selvitys tehdään taloyhtiöiden tilaajaosaamisen tueksi ja 
suunnittelun pohjaksi.
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Ullakkorakentamishankkeiden määrä

Ullakkorakentaminen on osa kaupungin maankäytön ja asumisen 
toteutusohjelmaa (AM-ohjelma) vuosiksi 2008–2017. Ohjelman 
tavoitteiden kohdassa 12, Asuntokannan kehittäminen, mainitaan: 
"Jatketaan monimuotoisen kerrostaloasumisen kehittämistä, lisätään 
vanhan rakennuskannan uusiokäyttöä, ullakkorakentamista sekä 
edellytetään viherkattorakentamista.

Alueellisen poikkeamismenettelyn aikana 1987–2013 on myönnetty 
rakennuslupa kaikkiaan noin 1 300 ullakkoasunnolle.

Päättymässä olevan alueellisen poikkeamispäätöksen 2009–2013 
nojalla on myönnetty 95 rakennuslupaa noin 450 asuinhuoneiston tai 
asuinhuoneiston laajennuksen rakentamiseksi asuinkerrostalon 
ullakkotiloihin. Ullakkorakennushankkeiden yhteenlaskettu kerrosala 
vuosina 2009–2013 on rakennuslupien mukaan 31 810 k-m2. 
Hankkeiden koko on siten ollut keskimäärin 335 k-m2 ja uusien 
asuntojen keskipinta-ala n. 71 k-m2. 

Noin puolet hankkeista sijoittuu eteläisiin kaupunginosiin (Ullanlinna, 
Kamppi, Kruununhaka, Kaartinkaupunki, Katajanokka, Punavuori) ja 
noin viidennes Kallio - Alppiharjun alueelle. 

Ullakkorakentamisen muu ohjaus

Poikkeamisehtoja ohjaa myös kaupunkisuunnitteluviraston, 
kaupunginmuseon ja rakennusvalvontaviraston asiantuntijoiden 
laatima, rakennustaiteellisten, kulttuurihistoriallisten ja 
kaupunkikuvallisten arvojen säilyttämistä ohjaava vyöhykekartta. 
Vuonna 2004 laadittu kartta laajennettiin 2007 kattamaan koko 
kaupunkia ja tämän poikkeamisasian valmistelun yhteydessä 
22.10.2013 karttaan lisättiin Helsingin niemen aluerajaus selventämään 
alueen erityispiirteitä (Liite 4). 

Osallisten kuuleminen

Alueen laajuuden vuoksi on kuulemismenettelynä käytetty 
sanomalehtikuulutusta ja tiedotustilaisuuden järjestämistä. Kuulutus 
poikkeamispäätöksen hakemisesta ja tiedotustilaisuudesta on julkaistu 
Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Metrolehdessä 
6.9.2013. Poikkeamishakemuksen materiaali on ollut kaupungin 
ilmoitustaululla, kaupunkisuunnitteluvirastossa ja 
kaupunkisuunnitteluviraston Internet-sivulla nähtävänä 
10.9.–25.9.2013. 
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Tiedotus- ja keskustelutilaisuus asiasta järjestettiin 
kaupunkisuunnitteluvirastossa 11.9.2013. Tilaisuudessa oli läsnä 
yleisöä noin 50 henkeä. Kaupunkisuunnitteluviraston, 
rakennusvalvontaviraston ja kaupunginmuseon edustajat esittelivät 
poikkeamisen periaatteita ja hyviä esimerkkejä ullakkorakentamisesta. 

Saadut lausunnot ja tehdyt muistutukset

Poikkeamishakemuksen valmistelumateriaalista on saatu 
rakennuslautakunnan, kaupunginmuseon johtokunnan, 
rakennusviraston ja kiinteistöviraston lausunnot. Ehdotuksesta tehtiin 4 
muistutusta. Muistutukset ja lausunnot ovat liitteenä. Vastineet 
muistutuksiin ja lausuntoihin on koottu vuorovaikutusraporttiin (Liite 6).

Esittelijä

Lautakunta päätti yksimielisesti muuttaa poikkeamishakemukseen 
liitettäviä ehtoja päätöshistoriasta ilmenevällä tavalla. 

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen 
mukainen. Poikkeamisratkaisujen toimivalta-kohtaan on lisätty maininta 
siitä, että toimivalta on kaupunginhallituksella niissä tapauksissa, jolloin 
asiaan liittyy maankäyttösopimus (Kaupunginhallituksen johtosäännön 
8 § 2 mom. 9 kohta.) 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Poikkeamisen ehdot, päivitetty Kslk:n 12.11.2013 päätöksen 
mukaiseksi 

2 Rakennuslupamenettelyä koskevat ohjeet, päivitetty Kslk:n 12.11.2013 
päätöksen mukaiseksi

3 Ullakkorakentaminen - raportti 22.10.2013
4 Helsingin ullakkorakentamisen kaupunkikuvalliset vyöhykkeet -kartta 

22.10.2013
5 Uudenmaan ympäristökeskuksen poikkeamispäätös 23.2.2009
6 Vuorovaikutusraportti 22.10.2013

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- Muutoksenhakukielto, valmistelu
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ja ympäristökeskus Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 6

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunginmuseon johtokunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistövirasto
Rakennusvalvontavirasto
Rakennusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2013 § 358

HEL 2013-010766 T 10 04 01

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, 
että 

 kaupunginhallitus hakisi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselta Helsingin kaupungin aluetta koskevaa 
poikkeamispäätöstä ullakoiden käyttämiseksi 
asuinrakentamiseen asuinkerrostaloissa viiden vuoden 
määräajaksi ja muutetun  liitteen 1 mukaisin ehdoin 

 kaupunginhallitus hyväksyisi lisäksi rakennusvalvontaviraston, 
kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunginmuseo noudattavaksi 
ullakkorakentamista koskevia rakennuslupahakemuksia 
käsiteltäessä muutetun  liitteen 2 mukaiset ohjeet. 

Kaupunginhallitus toteaisi lisäksi, että ullakkorakentamishankkeet, jotka 
eivät täytä liitteen 1 mukaisia ehtoja, käsitellään erillisinä 
poikkeamishakemuksina. Ratkaisut näissä hankkeissa on alueellisesta 
poikkeamispäätöksestä poikkeavina katsottava periaatteellisiksi, jolloin 
poikkeamisvalta nykyisten johtosääntöjen perusteella on 
kaupunkisuunnittelulautakunnalla.

Lisäksi lautakunta päätti todeta, että esitykseen on liitetty 
vuorovaikutusraportti, johon on sisällytetty vastaukset 
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poikkeamishakemuksesta annettuihin lausuntoihin ja tehtyihin 
muistutuksiin. 

Alueellinen poikkeamispäätös

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan poikkeus voidaan 
myöntää kunnalle laajempaa kuin yhden rakennuspaikan käsittävää 
aluetta koskevana (alueellinen poikkeaminen), kun kysymys on 
asemakaava-alueella olemassa olevan asuinrakennuksen tilojen 
muuttamisesta asuinkäyttöön tai muuhun ympäristöhäiriötä 
aiheuttamattomaan käyttöön. Alueellisen poikkeamisen edellytyksenä 
on lisäksi, että poikkeamisella edistetään olemassa olevien 
rakennusten käyttöä, kehittämistä ja ylläpitoa. Alueellisen 
poikkeamisen määräaika voi olla enintään viisi vuotta. Poikkeamisen 
myöntää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Helsingissä on ollut voimassa ullakkorakentamisen alueellinen 
poikkeaminen vuodesta 1987 aluksi vain kantakaupungin alueella 
(kaupunginosat 1.–27.) ja vuodesta 2009 alkaen koko kaupungissa. 
Poikkeaminen on koskenut asuinkerrostaloalueita sekä niitä 
kaupunginosien 1.–4. (ydinkeskusta) yleiskaava 2002 
keskustatoimintojen alueella sijaitsevia rakennuksia, jotka on alun perin 
rakennettu asuinkerrostaloiksi ja joissa on nykyisin sekä asuin- että 
liiketiloja.

Poikkeamispäätöksen nojalla on mahdollista rakentaa asuntoja 
asuinkerrostalojen ullakoille vaikka asemakaavan osoittamaa 
rakennusoikeutta ei ole jäljellä ja ullakkorakentaminen mahdollisesti 
muutoinkin poikkeaa asemakaavasta tai rakennuskiellosta. 
Tarkoituksena on helpottaa asuntojen rakentamista ja edistää 
olemassa olevan rakennuskannan tarkoituksenmukaista käyttöä, 
kiinteistöjen kunnossapitoa sekä turvata niiden 
peruskorjausmahdollisuuksia. Alueellisella poikkeamisella voidaan 
myös yksinkertaistaa, yhdenmukaistaa ja nopeuttaa lupamenettelyä 
verrattuna siihen, että haettaisiin hankekohtaisia poikkeamispäätöksiä.

Ullakkorakentamisen alueellinen poikkeamispäätös (liite 5) on 
voimassa helmikuuhun 2014. Uutta hakemusta on valmisteltu laajana 
hallintokuntayhteistyönä kaupunkisuunnitteluviraston johdolla. Työn 
tulokset on koottu raporttiin, joka on liitteenä 3. Raportista ilmenee 
nykyiseen menettelyyn aiotut muutokset. Muutokset ovat vähäisiä. 
Muun muassa lappeen nostoa, valoaukkoja ja terasseja sekä katon 
korottamista koskevia ehtoja on väljennetty. Ullakkohankkeiden 
vaativuuden vuoksi vaaditaan jatkossa kiinteistöä koskeva 
soveltuvuusselvitys, jonka perusteella rakennusvalvontaviranomaisen 
on mahdollista määritellä hankkeen toteuttamisen laajuus ja 
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realistisuus. Selvitys tehdään taloyhtiöiden tilaajaosaamisen tueksi ja 
suunnittelun pohjaksi.

Ullakkorakentamishankkeiden määrä

Ullakkorakentaminen on osa kaupungin maankäytön ja asumisen 
toteutusohjelmaa (AM-ohjelma) vuosiksi 2008–2017. Ohjelman 
tavoitteiden kohdassa 12, Asuntokannan kehittäminen, mainitaan: 
"Jatketaan monimuotoisen kerrostaloasumisen kehittämistä, lisätään 
vanhan rakennuskannan uusiokäyttöä, ullakkorakentamista sekä 
edellytetään viherkattorakentamista.

Alueellisen poikkeamismenettelyn aikana 1987–2013 on myönnetty 
rakennuslupa kaikkiaan noin 1 300 ullakkoasunnolle.

Päättymässä olevan alueellisen poikkeamispäätöksen 2009–2013  
nojalla on myönnetty 95 rakennuslupaa noin 450 asuinhuoneiston tai 
asuinhuoneiston laajennuksen rakentamiseksi asuinkerrostalon 
ullakkotiloihin. Ullakkorakennushankkeiden yhteenlaskettu kerrosala 
vuosina 2009–2013 on rakennuslupien mukaan 31 810 k m2. 
Hankkeiden koko on siten ollut keskimäärin 335 k m2 ja uusien 
asuntojen keskipinta-ala n. 71 k m2. 

Noin puolet hankkeista sijoittuu eteläisiin kaupunginosiin (Ullanlinna, 
Kamppi, Kruununhaka, Kaartinkaupunki, Katajanokka, Punavuori). ja 
noin viidennes Kallio - Alppiharjun alueelle. 

Ullakkorakentamisen muu ohjaus

Poikkeamisehtoja ohjaa myös kaupunkisuunnitteluviraston, 
kaupunginmuseon ja rakennusvalvontaviraston asiantuntijoiden 
laatima, rakennustaiteellisten, kulttuurihistoriallisten ja 
kaupunkikuvallisten arvojen säilyttämistä ohjaava vyöhykekartta. 
Vuonna 2004 laadittu kartta laajennettiin 2007 kattamaan koko 
kaupunki ja tämän poikkeamisasian valmistelun yhteydessä 
22.10.2013 karttaan lisättiin Helsingin niemen aluerajaus selventämään 
alueen erityispiirteitä (Liite 4). 

Osallisten kuuleminen

Alueen laajuuden vuoksi on kuulemismenettelynä käytetty 
sanomalehtikuulutusta ja tiedotustilaisuuden järjestämistä. Kuulutus 
poikkeamispäätöksen hakemisesta ja tiedotustilaisuudesta on julkaistu 
Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Metrolehdessä 
6.9.2013. Poikkeamishakemuksen materiaali on ollut kaupungin 
ilmoitustaululla, kaupunkisuunnitteluvirastossa ja 
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kaupunkisuunnitteluviraston Internet-sivulla nähtävänä 
10.9.–25.9.2013. 

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus asiasta järjestettiin 
kaupunkisuunnitteluvirastossa 11.9.2013. Tilaisuudessa oli läsnä 
yleisöä noin 50 henkeä. Kaupunkisuunnitteluviraston, 
rakennusvalvontaviraston ja kaupunginmuseon edustajat esittelivät 
poikkeamisen periaatteita ja hyviä esimerkkejä ullakkorakentamisesta. 

Saadut lausunnot ja tehdyt muistutukset

Poikkeamishakemuksen valmistelumateriaalista on saatu 
rakennuslautakunnan, kaupunginmuseon johtokunnan, 
rakennusviraston ja kiinteistöviraston lausunnot. Ehdotuksesta tehtiin 4 
muistutusta. Muistutukset ja lausunnot ovat liitteenä. Vastineet 
muistutuksiin ja lausuntoihin on koottu vuorovaikutusraporttiin (Liite 6).

Käsittely

12.11.2013 Ehdotuksen mukaan

Olavi Veltheim: Muutan esitystä seuraavasti:
Liite 1, luku A. Poikkeamisen ehdot, kohta 3. viimeinen virke:
"Kattokorotuksiin tulee saada kaupunkikuvaneuvottelukunnan puoltava 
lausunto."
Muutetaan muotoon:
"Kattokorotuksista tulee pyytää lausunto 
kaupunkikuvaneuvottelukunnalta."

Vastaehdotus:
Matti Niiranen: VASTAEHDOTUS  asemakaavaosaston asiaan nro 1:
Päätösehdotus muutetaan kuulumaan:
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee esittää 
kaupunginhallitukselle, että
- kaupunginhallitus hakisi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselta Helsingin kaupungin aluetta koskevaa 
poikkeamispäätöstä ullakoiden käyttämiseksi asuinrakentamiseen 
asuinkerrostaloissa viiden vuoden määräajaksi ja liitteen 1 mukaisin 
ehdoin 
- kaupunginhallitus hyväksyisi lisäksi rakennusvalvontaviraston, 
kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunginmuseo noudattavaksi 
ullakkorakentamista koskevia rakennuslupahakemuksia käsiteltäessä 
liitteen 2 mukaiset ohjeet.
Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että ullakkorakentamishankkeet, jotka 
eivät täytä liitteen 1 mukaisia ehtoja, käsitellään erillisinä 
poikkeamishakemuksina. Ratkaisut näissä hankkeissa on alueellisesta 
poikkeamispäätöksestä poikkeavina katsottava periaatteellisiksi, jolloin 
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poikkeamisvalta nykyisten johtosääntöjen perusteella on 
kaupunkisuunnittelulautakunnalla.
Lisäksi lautakunta päättänee todeta, että esitykseen on liitetty 
vuorovaikutusraportti, johon on sisällytetty vastaukset 
poikkeamishakemuksesta annettuihin lausuntoihin ja tehtyihin 
muistutuksiin.

LIITE 1:ssä muutetaan 
Kohta 5 Virkkeet: ”Kaupunkikuvallisten arvojen säilyttäminen on 
ullakkorakentamisessa turvattava. Erityisesti tämä korostuu avoimeen 
kaupunkitilaan, aukioihin, mereen ja puistoihin rajoittuvilla alueilla ja 
kaupunkikuvallisesti yhtenäisillä alueilla.” MUUTETAAN MUOTOON: ” 
Kaupunkikuvalliset arvot on otettava huomioon ullakkorakentamisessa. 
Erityisesti tämä korostuu avoimeen kaupunkitilaan, aukioihin, mereen 
ja puistoihin rajoittuvilla alueilla ja kaupunkikuvallisesti yhtenäisillä 
alueilla.”

LIITE 2
Rakennuslupamenettelyä koskevat ohjeet                                      
Kohta e MUUTETAAN kuulumaan seuraavasti: Hakijalta vaaditaan 
kokonaissuunnitelma myös ullakkorakentamiseen liittyvistä muista 
järjestelyistä ja sitoumus niiden toteuttamisesta ullakkorakentamisen 
yhteydessä. Ullakkorakentamista koskevan hakemuksen mukana on 
oltava mm. pohjapiirrokset ullakko- ja maantasokerroksen sekä yhteis- 
ja varastotilojen nykytilanteesta ja suunnitelmista, pihasuunnitelma, 
selvitys autopaikoista, selvitys jätehuoltojärjestelyistä sekä selvitys 
asumisviihtyisyyden parantamisesta.
Asumisviihtyisyyden parantamista on yksi tai useampi seuraavista: 
piha-alueiden kunnostaminen asukkaiden käyttöön sopivaksi tai 
saunan, pesulan, harraste- ja kokoontumistilojen tai hissin 
rakentaminen. Säilytystilojen, kuten irtaimisto- ja 
ulkoiluvälinevarastojen, tulee mitoitukseltaan olla riittäviä. Polkupyörien 
säilytykseen on osoitettava tilaa myös ulkona olevista telineistä. 
Asemakaavan vastaiset autopaikat on pääsääntöisesti poistettava 
tontilta. Autotalleista osa on tarvittaessa muutettava yhteiskäyttöön. 
Harkittaessa uusien hissien rakentamista tulee rakennuksen ja sen 
sisätilojen kulttuurihistorialliset arvot ottaa huomioon. 
Ullakkorakentamisen yhteydessä vaadittavat parannustoimenpiteet 
suhteutetaan ullakkorakentamisen laajuuteen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä 
hyväksyä vastaehdotuksen.

05.11.2013 Pöydälle
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22.10.2013 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Niklas Lähteenmäki, arkkitehti, puhelin: 310 37260

niklas.lahteenmaki(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 24.09.2013 § 66

HEL 2013-010766 T 10 04 01

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa 
kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon 
ullakkorakentamisen alueellisen poikkeamisluvan jatkamisesta.

Helsingissä nykyinen ullakkorakentamisen poikkeamislupa on 
voimassa helmikuuhun 2014 saakka. Uutta hakemusta on valmisteltu 
laajana hallintokuntien yhteistyönä kaupunkisuunnitteluviraston 
johdolla. Työn tulokset on koottu raporttiin, jonka pohjalta valmistellaan 
uusi poikkeamislupahakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle ja rakentamistapaohje.

Raportissa on pyritty kehittämään ullakkorakentamisen periaatteita 
vuosien varrella kertyneiden kokemusten pohjalta. Ullakkohankkeiden 
tueksi on kehitetty ns. soveltuvuusselvitys, jonka perusteella kiinteistön 
soveltuvuutta ullakkohankkeisiin arvioidaan jo varhaisessa vaiheessa. 
Jatkossa ullakkohankkeiden rakennuslupa on suunnitelmakohtainen, 
millä pyritään vahvistamaan hankkeiden laatua ja ennakoivuutta.

Kaupunginmuseon edustajat ovat osallistuneet ullakkorakentamisen 
poikkeamislupahakemuksen ja –raportin valmistelutyöhön. 
Ullakkorakentaminen on tärkeä teema helsinkiläisen rakennussuojelun 
parissa. Ullakkorakentamisella on vaikutusta kulttuurihistoriallisesti 
merkittävien kohteiden arkkitehtonisten ja historiallisten arvojen 
säilymiselle. Ullakkorakentaminen vaikuttaa kaupunkikuvaan, myös 
kaupungin kattomaisemaan, joka uutena ilmiönä on nostettu esiin 
ullakkoraportissa.

Ullakkorakentamisessa noudatetaan jatkossakin asemakaavojen 
rakennussuojelumääräyksiä. Rakennussuojelusta ei voi poiketa 
myöskään alueellisen poikkeamisen ehtojen vastaisesti. 
Asemakaavojen rakennussuojelumerkinnät ovat kantakaupungin 
alueella usein puutteellisia tai vanhentuneita; kulttuurihistoriallisten 
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arvojen huomioiminen vanhentuneiden asemakaavojen osalta vaatii 
erityistä huomiota. Myös kaupunkisuunnitteluviraston laatimat 
alueelliset rakentamis- ja korjaustapaohjeet ohjaavat 
ullakkorakentamisen ratkaisuja. Ullakkorakentamisen suunnittelu ja 
toteutus on vaativaa ja edellyttää huolellista harkintaa myös 
rakennussuojelun ja kaupunkikuvan vaalimisen näkökulmasta.

Kaupunginmuseo osallistuu ullakkohankkeiden ohjaukseen eri 
vaiheissa. Hakijan ennakkovaiheessa valmistelema kiinteistön 
soveltuvuusselvitys tulee tiedoksi kaupunginmuseolle, joka tarvittaessa 
kommentoi selvitystä ja hankkeeseen liittyviä kysymyksiä oman 
toimivaltansa mukaisesti. Kaupunginmuseo antaa tarvittaessa erillisen 
lausunnon kulttuurihistoriallisesti huomattavan arvokkaista kohteista. 
Rakennustaiteellisesti huomattavan arvokkaat ullakkotilat ja –rakenteet 
tulee huomioida suunnitelmissa. Poikkeamisen ehtona on, että 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa rakennuksissa rajoitetaan sellaista 
ullakkorakentamista, joka aiheuttaisi liikaa muutoksia vesikattoon tai 
muulla tavoin heikentäisi rakennuksen arvoa. Tämä koskee myös 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita, joita ei vielä ole kaavalla 
suojeltu.

Ullakkorakentamisen poikkeamishakemukseen liittyy jatkossakin 
hallintokuntien yhdessä valmistelema Ullakkorakentamisen 
kaupunkikuvalliset vyöhykkeet –kartta, joka sisältää määräyksiä 
kaupunkikuvallisesti merkittävistä kokonaisuuksista. Karttaan on 
ullakkoraportissa esitetty tarkennuksia. Aikaisemmin yleismerkinnällä 
varustettu kaupunginniemi on nyt rajattu omaksi kokonaisuudeksi 
Helsingin niemen alue. Rajauksen sisällä olevat kohteet ovat osa 
Helsingin vanhinta, arkkitehtuuriltaan moni-ilmeistä rakennuskantaa, 
joka muodostaa huomattavan arvokkaan kokonaisuuden. Ullakkotilojen 
muuttaminen alueella ja ullakonikkunoiden avaaminen tulee arvioida 
tapauskohtaisesti harkiten. Merkinnän mukaan alueella on myös 
kohteita, joissa ullakkorakentamisen rajoittaminen on perusteltua. 

Ilmeisesti Ullakkorakentamisen kaupunkikuvalliset vyöhykkeet –kartan 
tulostusvirheen johdosta Etu-Töölössä U3 merkinnällä rajatut alueet 
ovat pyyhkiytyneet pois, merkintä tulee korjata huolellisesti. Merkinnän 
U4 osalta tulee määräystekstiin palauttaa alkuperäinen tekstilisäys 
Kadun puoleisiin kattopintoihin ei saa avata uusia ikkunoita tai niitä 
tulee avata vain harkitusti (Katajanokan jugendkorttelit, Etu- ja Taka-
Töölö, Eira, Huvilakadun korttelit, Torkkelinmäen reuna-alueet).

Raportissa on tarkennettu ullakkorakentamiseen liittyvää 
katonlappeiden käsittelyä Ullakkorakentamisen tyypit -osiossa. 
Pihanpuoleisille lappeille on esitetty sallittavaksi nykyistä ohjeistusta 
laajempia lappeen nostoja ja suuria valoaukkoja sekä terasseja, 
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poikkeustapauksessa myös viherhuoneita ja lasitettua sisätilaa. 
Alkuperäisen vesikaton muoto pitää kuitenkin olla hahmotettavissa. 

Katonlappeiden muutosten laajuuden määrittely yleispiirteisesti 
ullakkorakentamisen poikkeamislupahakemuksen yhteydessä on 
haasteellista. Ullakkohankkeet ja -kohteet ovat yksilöllisiä, myös 
suojeluarvoiltaan. Hankkeet ja toimenpiteiden soveltuvuus kohteissa 
arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Yksilöllisen harkinnan lisääntyminen 
suunnittelukohteissa korostaa rakennussuojelumääritysten ja 
–tarkennusten merkitystä kokonaisuuden hallinnassa. Katonlappeiden 
käsittelyn yleisohjeiden antaminen voi olla ristiriidassa 
rakennussuojeluarvojen kanssa, tilanne jota tulee välttää. Yleisohjeena 
tulisikin tällöin korostaa että ullakkoratkaisujen tulisi perustua olemassa 
olevan vesikaton perusmuotoon ja ullakon ominaispiirteisiin. 
Yksilöllinen harkinta voi toisaalta antaa tilaa myös innovatiivisille ja 
uudentyyppisille ratkaisuille, kohteen ominaispiirteiden ja 
rakennussuojeluarvojen puitteissa. Myös Ullakkorakentamisen tyypit 
–osiossa mainittu katonharjan korottaminen on toimenpiteenä 
sellainen, jonka vaikutuksia rakennusten suojeluarvoihin on 
mahdotonta arvioida yleispiirteisesti; tässäkin yksilöllinen harkinta ja 
kohteiden oikea-aikaiset rakennussuojelutarkennukset ovat 
avainasemassa. Katonharjan tai katonlappeiden muutokset ovat 
toimenpiteitä, jotka vaikuttavat rakennusten suojeluarvoihin, ja niitä 
tarkastellaan rakennussuojelumäärityksissä. Yhteistyö ja hyvä 
valmistelu on asiassa tärkeää. Rakennussuojelun asemaa raportin 
Ullakkorakentamisen tyypit –osiossa tulisikin vielä tarkentaa.

Laajat lappeennostot muuttavat rakennusten perushahmoa ja johtavat 
kattorakenteiden purkamiseen sekä niiden menettämiseen. Toimenpide 
heikentää rakennushistoriallisesti merkittävien kohteiden arvoja, sekä 
vaikutta kielteisellä tavalla kaupungin kattomaisemaan. 
Kaupunginmuseo on laatinut ullakkoraporttiin katsauksen 
helsinkiläisten ullakoiden rakenteiden ja käytön historiasta. Katsauksen 
tavoitteena on pyrkiä selventämään ullakkotilojen kulttuuri- ja 
rakennushistoriallista arvoa ja sen myötä edistämään entistä paremmin 
muutoskohteiden vesikaton arvokkaiden piirteiden ja rakenteiden 
säilymistä. Ullakkoasumisen tavanomaisuudesta poikkeava moni-
ilmeisyys lisääntyy ullakoiden alkuperäistä ominaisluonnetta 
noudattavissa ratkaisuissa.

Ullakkorakentamista on edistetty Helsingissä alueellisella 
poikkeamisluvalla vuodesta 1987 alkaen. Viimeisen poikkeamisluvan 
viisivuotisjaksolla hankkeita on ollut parikymmentä vuodessa, uusia 
huoneistoja on rakennettu noin 90 kappaletta vuodessa. Ennen 
ullakoiden asumiskäyttöön ottamista ullakkoasuminen 
kaupunkikeskustassa on ollut marginaalista ja sitä on myös pyritty 
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välttämään. Tämän päivän ullakkorakentamisessa hyödynnetään 
historiallisesti arvokkaiden rakennusten ja ympäristöjen arvoja ja 
rakenteita sekä historiallisesti syntynyttä kattomaisemaa yksilöllisten ja 
poikkeavien asumisratkaisujen tilana. Kattomaiseman hiljainen, 
anonyymi, kaupunkikuvasta poikkeava rakenteellisuus muuttuu 
toiminnalliseksi, uusin muodoin ja rakentein jäsennetyksi yksityiseksi 
tilaksi. Asumisen näkökulmasta ullakkorakentaminen on 
kokonaisuuden kannalta määrällisesti vähäistä, mutta sen vaikutukset 
kulttuuriympäristöön muodostuvat merkittäviksi. Ratkaisut tulisikin 
tehdä erityisen huolellisella harkinnalla, huomioiden vähittäin 
rakentuneet kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot, joita 
ullakkohankkeet muuttavat pysyvästi.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen

Lisätiedot
Mikko Lindqvist, tutkija, puhelin: +358 9 310 36973

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 20.9.2013

HEL 2013-010766 T 10 04 01

Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto pyytää 
kiinteistöviraston lausuntoa ullakkorakentamiseen liittyvästä raportista 
”Täydennysrakentaminen olemassa olevissa rakennuksissa”.

Raportin pohjalta valmistellaan hakemus nykyisen 22.2.2014 asti 
voimassa olevan poikkeamisen jatkamiseksi ja myöhemmin laadittava 
ullakkorakentamisen rakentamistapaohje.

Ullakkorakentamista voi tapahtua sekä yksityisen (eli muun kuin 
kaupungin) omistamalla tontilla että kaupungin vuokratontilla.

Seuraavat periaatteet koskevat sekä alueelliseen poikkeamiseen että 
erilliseen poikkeamispäätökseen (vrt. raportin sivu 7) perustuvaa 
rakentamista.

Kaupungin vuokratonteilla ullakkorakentamisesta voi saada 
täydennysrakentamiskorvausta (Kvsto 8.6.2005 ja Klk 13.12.2005), 
kuten raportin sivulla 11 todetaan. 

Sen sijaan ullakkorakentamista suunnittelevalle, yksityisellä tontilla 
sijaitsevalle yhtiölle tulee usein yllätyksenä se, että kaupunki 
tarkastelee asiaa myös kiinteistön arvonnousun kannalta ja että 
maanomistaja voi olla velvollinen maksamaan maankäyttösopimuksen 
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perusteella kaupungille korvausta yhdyskuntarakentamisen 
kustannuksiin (Khs 9.2.2004).

Molemmissa tapauksissa kiinteistöviraston tonttiosasto käy hakijan 
kanssa asiaan kuuluvat neuvottelut. 

Raportin sivulla 7 todetaan, että mikäli ullakkohanke edellyttää 
maankäyttösopimusta, sopimus tulee tehdä ennen rakennusluvan 
myöntämistä. Sivulla 18 todetaan, että ullakkohankkeiden yhteydessä 
sovelletaan maankäyttösopimusmenettelyä rakennusvalvontaviraston 
ja kiinteistöviraston sopiman menettelytavan mukaisesti. Nämä 
toteamukset ovat täysin irrallisia, eikä raportissa esitetä, kuinka asia 
käytännössä hoidetaan. 

Raportissa esitetyt muut toimintamallit antavat kuitenkin hyvät keinot 
täydennysrakentamiskorvaus- ja maankäyttösopimusmenettelyistä 
tiedottamiseen hankkeen alkuvaiheessa. Sivulla 16 esitetään, että 
hankkeeseen ryhtyvän on tehtävä soveltuvuusselvitys, josta selviää 
mm. hyödynnettävän ullakkotilan laajuus. Sivulla 22 esitetään, että 
soveltuvuusselvitys tehdään ennen ennakkoneuvottelua. Lisäksi 
esitetään, että taloyhtiön edustajan ja pääsuunnittelijan tulisi osallistua 
ensimmäiseen ennakkoneuvotteluun, jossa selvitetään mm. taloyhtiön 
vastuut. 

Edellisen perusteella ensimmäisessä ennakkoneuvottelussa on 
käytettävissä tieto hyödynnettävän ullakkotilan laajuudesta. Kun 
tiedossa ovat lisäksi tontin sijainti ja omistussuhde, rakennusvalvonta-
viraston edustaja voi ohjata hakijan tarvittaessa tonttiosastolle ottaen 
huomioon joko vuokratontin täydennysrakentamisen periaatteet tai 
kiinteistöviraston 23.10.2012 päivätty, rakennusvalvontavirastolle 
lähettämä kirje, joka koskee yksityisen omistamalle tontille 
suunnitellusta ullakkorakentamisesta tiedottamista.

Tonttiosaston tulee kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätösten 
velvoittamana käydä täydennysrakentamis- tai maankäyttökorvausta 
koskevat neuvottelut poikkeamispäätöksen johdosta. Menettelystä 
tiedottaminen tulisi kirjata poikkeamispäätökseen ja 
rakentamistapaohjeeseen. Lisäksi menettelyjen selostaminen tulisi 
sisällyttää hankkeen ensimmäiseen ennakkoneuvotteluun, jotta hakija 
saa tiedon asiasta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Kiinteistövirasto pitää tärkeänä alueellisen poikkeamisen jatkamista 
ullakkoasuntojen rakentamiseksi.

Lisätiedot
Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi
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Rakennusvirasto 16.9.2013

HEL 2013-010766 T 10 04 01

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa 
alueellisen poikkeamisen jatkamisesta ullakkoasuntojen rakentamiseksi 
20.9.2013 mennessä.

Helsingissä on ollut voimassa ullakkorakentamisen alueellinen 
poikkeaminen vuodesta 1987. Poikkeaminen oli aluksi voimassa vain 
kantakaupungin alueella ja vuodesta 2009 alkaen koko kaupungissa. 
Nykyinen poikkeaminen on voimassa 22.2.2014 saakka.

Kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee alueellisen 
poikkeamishakemuksen jatkamista viidellä vuodella. Hakemus koskee 
Helsingin kaikkia asuinkerrostaloja. Uutta hakemusta on valmisteltu 
hallintokuntayhteistyönä kaupunkisuunnitteluviraston johdolla. Työn 
tulokset on koottu raporttiin, jonka pohjalta valmistellaan uusi hakemus 
ja rakentamisohje.

Raportissa on kehitelty ullakkorakentamisen periaatteita vuosien 
varrella kertyneiden kokemusten pohjalta.

Niin kutsutun soveltuvuusselvityksen vaatiminen jo ullakkohankkeen 
alkuvaiheessa on erittäin tervetullut. Soveltuvuusselvityksessä tulisi 
ottaa huomioon itse ullakkorakentamisen lisäksi myös sen vaikutukset 
ympäröiviin julkisiin alueisiin. Huomioon otettavia seikkoja 
rakennusviraston näkökulmasta ovat työmaan suunnittelu ja sijoittelu, 
tavarakuljetusten suunnittelu ja logistiikka, vaikutukset jätejärjestelyistä 
aiheutuviin seikkoihin kaduilla sekä lähialueille mahdollisesti 
kohdistuvien lisääntyvän käyttökapasiteetin kasvun aiheuttamat 
vaatimukset. Lisäksi ullakkorakentamisessa tulee ottaa huomioon uusi 
lumi- ja sadevesitilanne katoilla, lumen pudotusmahdollisuudet ja 
sadevesien huolellinen johtaminen sadevesijärjestelmiin. Kadun ja 
liikennealueiden häiriötön käyttö on turvattava sekä rakentamisen että 
ullakkoasumisen aikana. Ullakkorakentamisessa ei tarvitse osoittaa 
uusia autopaikkoja.

Raportissa on huomioitu kiitettävästi kaupunkikuvalliset vaatimukset 
kattomaisemineen. Kartta ullakkorakentamisen kaupunkikuvallisista 
vyöhykkeistä on tarpeellinen ja havainnollinen. Sekä raportti että kartta 
ovat huolellisesti laaditut.

Rakennusvirasto kannattaa alueellisen poikkeamisen jatkamista 
ullakkoasuntojen rakentamiseksi viidellä vuodella.
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Lisätiedot
Pia Rantanen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38812

pia.rantanen(a)hel.fi
Jukka Kauto, kaupunginarkkitehti, puhelin: 310 38802

jukka.kauto(a)hel.fi
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Sonja Liljeblad, toimistopäällikkö, puhelin: 310 38472

sonja.liljeblad(a)hel.fi
Jussi Luomanen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 38626

jussi.luomanen(a)hel.fi
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§ 1326
Puiston nimeäminen Kalliossa

HEL 2013-014554 T 10 03 07

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä 11. kaupunginosan, Kallio, osa-alueella 
Linjat, Helsingin kaupunginteatterin edustalla sijaitsevan puiston Tarja 
Halosen puistoksi (Tarja Halonens park).

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistöviraston 
kaupunkimittausosastoa huolehtimaan nimen merkitsemisestä 
asemakaavaan.

Vielä kaupunginhallitus päätti tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän 
osalta heti.

Käsittely

Esitys tuotiin kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kokouksessa.

Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: Lisäys 3. kappaleen jälkeen:

Edelleen kaupunginhallitus katsoo, että jatkossa tulisi suhtautua 
pidättyvästi julkisten paikkojen nimeämiseen elossa olevien henkilöiden 
mukaan.

Jäsen Halla-ahon vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt 25.9.2013 valtuustoaloitteen, jossa on 
esitetty presidentti Tarja Halosen nimeä kantavan leikkipuiston 
nimeämistä Kallion kaupunginosaan. Kaupunginhallitus on 
aloitevastauksessaan valottanut muistonimiperiaatteita ja tuonut esiin 
erilaisia vaihtoehtoja muistamisen muodoksi.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on valmistellut esityksen (15.11.2013) 
nimetä Kalliossa 11. kaupunginosassa Linjojen osa-alueella, 
kaupunginteatterin edustalla sijaitsevan puiston presidentti Tarja 
Halosen mukaan.
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Nimistötoimikunta on käsitellyt asian kokouksessaan 13.11.2013 ja 
todennut, että nimettävän paikan sijainti Kallion kaupunginosassa 
Helsingin kaupunginteatterin edustalla on arvokas ja sellaisena sopiva 
Tarja Halosen kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän 
yhteiskunnallisen toiminnan muistamiseen. Kaupunginosalla on lisäksi 
kytkös presidentti Halosen henkilöhistoriaan ja elinpiiriin. 
Nimistötoimikunta puoltaa puistolle annettavaa nimeä Tarja Halosen 
puisto–Tarja Halonens park.

Maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n mukaan asemakaavassa 
määrätään kadun ja muun yleisen alueen nimi samoin kuin 
kunnanosan ja korttelin numero. Nämä tiedot voidaan muuttaa myös 
kunnan erillisellä päätöksellä siten kuin kuntalaissa säädetään kunnan 
päätöksenteosta. Kaupungin johtosääntöjen mukaan päätösvalta on 
kaupunginhallituksella silloin, kun asia on periaatteellisesti merkittävä.

Pääkaupunkina Helsinki noudattaa tapaa nimetä jokin paikka tai katu 
jokaisen tasavallan presidentin virkaa hoitaneen henkilön mukaan. 
Ajankohdan valitsemiseen tämän huomionosoituksen antamisessa ei 
ole ollut vakiintunutta käytäntöä. Eräät presidentit ovat saaneet 
nimeään kantavan kohteen jo elinaikanaan. Tähän tapaan on nimetty 
esimerkiksi Martti Ahtisaaren aukio vuonna 2009, Mauno Koiviston 
aukio vuonna 2004 ja Urho Kekkosen katu vuonna 1980.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta, puiston nimeäminen Kalliossa
2 Kartta, puiston nimeäminen Kalliossa
3 Kaupunkisuunnitteluviraston esitys 15.11.2013
4 Nimistötoimikunnan lausunto, puiston nimeäminen Kalliossa

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus

Kiinteistölautakunta
Rakkennuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Nimistötoimikunta
Pelastuslaitos
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§ 1327
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
48 ja 49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

asuntotuotantotoimikunta 27.11.2013
kaupunkisuunnittelulautakunta 26.11.2013
kiinteistölautakunta 28.11.2013
asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 2.12.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikoilla 48 ja 49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

asuntotuotantotoimikunta 27.11.2013
kaupunkisuunnittelulautakunta 26.11.2013
kiinteistölautakunta 28.11.2013
asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 2.12.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
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Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
suvi.ramo(a)hel.fi

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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§ 1328
Pääkaupunkiseudun kuntien sopimus kuntarajat ylittävästä 
päivähoidosta ja esiopetuksesta

HEL 2013-013888 T 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen 
päivähoidon ja esiopetuksen järjestämisestä pääkaupunkiseudulla 
1.1.2014 lukien. 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa varhaiskasvatusviraston 
varhaiskasvatusjohtajan allekirjoittamaan pääkaupunkiseudun kuntien 
sopimuksen kuntarajat ylittävästä päivähoidosta ja esiopetuksesta. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Pks-sopimusluonnos kuntarajat ylittävästä ph sta 30102013
2 Esiopetus pk-sopimusluonnos 30102013
3 Yhteistyösopimus
4 Yhteistyösopimus 2008, allekirjoitukset
5 Opetuslautakunnan päätös 19.11.2013

Otteet

Ote Otteen liitteet
Espoon kaupunki Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

Vantaan kaupunki Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

Kauniaisten kaupunki Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus
Liite 1
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Liite 2

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen 
päivähoidon ja esiopetuksen järjestämisestä pääkaupunkiseudulla 
1.1.2014 lukien. 

Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa varhaiskasvatusviraston 
varhaiskasvatusjohtajan allekirjoittamaan pääkaupunkiseudun kuntien 
sopimuksen kuntarajat ylittävästä päivähoidosta ja esiopetuksesta. 

Esittelijä

Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan valtuustot hyväksyivät 
19.6.2007 kaupunkiseutusuunnitelman kuntarajat ylittävien palvelujen 
parantamisesta. Suunnitelmaan sisältyi varhaiskasvatuspalvelujen 
yhteiskäytön laajentuminen kolmessa eri vaiheessa.

Ensimmäinen vaihe toteutui elokuun 2007 alusta. Perheen muuttaessa 
pääkaupunkiseudulla toiseen kuntaan lapsi voi vanhempien niin 
halutessa jatkaa päivähoidossa entisessä asuinkunnassaan koulun 
alkuun saakka.

Kaupunkisuunnitelman mukaan toisessa vaiheessa yhteiskäyttöä 
laajennettiin 1.8.2008 alkaen siten, että Helsinki, Espoo ja Vantaa 
määrittelivät maantieteelliset, kuntarajat ylittävät päivähoidon 
yhteiskäyttöalueet, joilla asuvat perheet voivat hakea lapselle 
päivähoitopaikkaa yhteiskäyttöalueelta.

Suunnitelman kolmas vaihe antaa perheille mahdollisuuden hakea 
päivähoitopaikkaa mistä tahansa sopimuskunnasta ilman 
aluerajoituksia. Oman asuinkunnan lapset asetetaan kuitenkin etusijalle 
hoitopaikkoja myönnettäessä. Sopimus ei koske yksityistä päivähoitoa 
eikä kunnan järjestämää vuorohoitoa.

Perheen muuttaessa sopimuskunnasta toiseen lapsella säilyy oikeus 
jatkaa aloittamassaan päivähoitopaikassa oppivelvollisuuden 
alkamiseen saakka.

Pääkaupunkiseudun kunnat määrittävät ulkokuntalaisista toiselta 
kunnalta perittävät maksut vuosittain yhdessä sovitun 
laskentaperiaatteen mukaan. Perheet maksavat päivähoidosta 
järjestävän kunnan asiakasmaksun. Laskutuskäytännöt pysyvät tältä 
osin ennallaan.

Esiopetuksen osalta perusopetuslain mukaiset niin sanotut toissijaiset 
oppilaaksioton periaatteet kuvataan sopimuksen liitteessä.
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Varhaiskasvatuslautakunta (12.11.2013 § 187) ja opetuslautakunta 
(19.11.2013 § 210) ovat omalta osaltaan hyväksyneet 
pääkaupunkiseudun kuntien sopimuksen kuntarajat ylittävästä 
päivähoidosta ja esiopetuksesta. Varhaiskasvatuslautakunnan päätös 
sisältyy päätöshistoriaan. Opetuslautakunnan päätös on liitteenä. 

Oikeuspalvelut on tarkastanut sopimuksen ja sen liitteen.

Sopimuksen hyväksyminen on samansisältöisenä käsiteltävänä 
Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungin toimielimissä. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Pks-sopimusluonnos kuntarajat ylittävästä ph sta 30102013
2 Esiopetus pk-sopimusluonnos 30102013
3 Yhteistyösopimus
4 Yhteistyösopimus 2008, allekirjoitukset
5 Opetuslautakunnan päätös 19.11.2013

Otteet

Ote Otteen liitteet
Espoon kaupunki Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

Vantaan kaupunki Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

Kauniaisten kaupunki Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Varhaiskasvatuslautakunta
Opetuslautakunta
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Stj-rooteli
Varhaiskasvatusvirasto
Opetusvirasto
Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Varhaiskasvatuslautakunta 12.11.2013 § 187

HEL 2013-013888 T 05 01 00

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
kaupunginhallitus hyväksyisi liitteinä 1 ja 2 olevien sopimusluonnoksen 
ja sen liitteen mukaisen sopimuksen Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja 
Vantaan yhteistyöstä lasten päivähoidon ja varhaiskasvatuksessa 
toteutettavan esiopetuksen järjestämisestä 1.1.2014 lukien edellyttäen, 
että Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit hyväksyvät sen.

Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan valtuustot hyväksyivät 
19.6.2007 kaupunkiseutusuunnitelman kuntarajat ylittävien palvelujen 
parantamisesta. Suunnitelmaan sisältyi varhaiskasvatuspalvelujen 
yhteiskäytön laajentuminen kolmessa eri vaiheessa.

Ensimmäinen vaihe toteutui elokuun 2007 alusta. Perheen muuttaessa 
pääkaupunkiseudulla toiseen kuntaan lapsi voi vanhempien niin 
halutessa jatkaa päivähoidossa entisessä asuinkunnassaan koulun 
alkuun saakka.

Kaupunkisuunnitelman mukaan toisessa vaiheessa yhteiskäyttöä 
laajennettiin 1.8.2008 alkaen siten, että Helsinki, Espoo ja Vantaa 
määrittelivät maantieteelliset, kuntarajat ylittävät päivähoidon 
yhteiskäyttöalueet, joilla asuvat perheet voivat hakea lapselle 
päivähoitopaikkaa yhteiskäyttöalueelta.

Suunnitelman kolmas vaihe antaa perheille mahdollisuuden hakea 
päivähoitopaikkaa mistä tahansa sopimuskunnasta ilman 
aluerajoituksia. Oman asuinkunnan lapset asetetaan kuitenkin etusijalle 
hoitopaikkoja myönnettäessä. Sopimus ei koske yksityistä päivähoitoa 
eikä kunnan järjestämää vuorohoitoa.

Perheen muuttaessa sopimuskunnasta toiseen lapsella säilyy oikeus 
jatkaa aloittamassaan päivähoitopaikassa oppivelvollisuuden 
alkamiseen saakka.
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Esiopetuksen osalta perusopetuslain mukaiset niin sanotut toissijaiset 
oppilaaksioton periaatteet kuvataan sopimuksen liitteessä.

Esitys käsitellään marras-joulukuun aikana kussakin sopimuskunnassa.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi
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§ 1329
Valtuutettu Laura Rissasen toivomusponsi lähisuhdeväkivallan 
uhrien palveluketjusta

Pöydälle 09.12.2013

HEL 2013-007471 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 24.4.2013 hyväksymän toivomusponnen (Laura 
Rissanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään strategiaohjelmaa vuosiksi 2013 - 2016 
kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että vuoden 2013 aikana selvitetään 
mahdollisuudet kartoittaa lähisuhdeväkivallan uhrien palveluketjut 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja toteuttaa kampanja palveluiden 
saavutettavuuden parantamiseksi (Laura Rissanen)."

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 myös muille valtuutetuille.
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Esittelijä viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, 
että sosiaali- ja terveystoimen yhdistyminen mahdollistaa entistä 
tiiviimmän yhteistyön ja yhteisen osaamisen kehittämisen perhe- ja 
lähisuhdeväkivallan ehkäisemisessä, uhrien tunnistamisessa ja 
auttamisessa sekä tilanteeseen puuttumisessa niissä monissa 
palveluissa, joissa ihmisiä kohdataan päivittäin. Osaamista lisätään 
kouluttautumalla ja toimintakäytäntöjä kehitetään eri yksiköissä ja 
niiden välisenä yhteistyönä sekä kaupungin muiden hallintokuntien ja 
muiden tahojen kanssa. Helsingissä toimii kaupunginjohtajan asettama 
lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja vähentäminen -työryhmä (2011 - 2014), 
jossa on laajasti edustettuna eri viranomaistahoja ja järjestöjä.

Helsingissä toteutettiin 14. - 27.10.2013 laaja perhe- ja 
lähisuhdeväkivallan ehkäisykampanja ”Yksikin lyönti on liikaa”. 
Kampanja korosti rohkeutta puuttua tilanteisiin ja hyödyntää eri 
toimijoiden välistä yhteistyötä. Meneillään oleva kaupunkitasoinen 
työryhmätyöskentely ja koulutusyhteistyö, vastikään toteutettu 
kampanja sekä jatkuva toimintayksiköissä tapahtuva kehittämistyö ovat 
asianmukaisia tapoja kehittää perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyä ja 
uhrien auttamista. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Rissanen Laura, toivomusponsi 5, Kvsto 24.4.2013 asia 4

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2013 § 390

HEL 2013-007471 T 00 00 03
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Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa valtuutettu Laura Rissasen 
lähisuhdeväkivallan uhrien palveluketjuja koskevasta 
toivomusponnesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

”Perhe- ja lähisuhdeväkivalta ilmiönä

Perheväkivallalla tarkoitetaan perheen sisällä tapahtuvaa, 
perheenjäsenen toiseen kohdistamaa fyysistä, seksuaalista tai 
psyykkistä väkivaltaa tai sen uhkaa. Väkivaltaisia ovat teot, jotka 
tehdään vastoin uhrin tahtoa ja jotka aiheuttavat tälle kärsimystä. 
Lähisuhdeväkivalta on perheväkivaltaa lähellä oleva käsite, joka kattaa 
erilaiset väkivallan muodot toisilleen läheisten ihmisten kesken 
perheessä, työpaikalla, koulussa, kaveripiirissä tai harrastusten 
parissa. Usein näistä puhutaan yhdessä termillä perhe- ja 
lähisuhdeväkivalta, joka voi kohdistua sekä naisiin että miehiin elämän 
kaikkina ikäkausina. 

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta on hyvin vaikea ja arka aihe, koska 
tapaukset tapahtuvat perheen sisällä ja lähisuhteissa. Tapaukset jäävät 
usein ilmoittamatta poliisille, koska niin uhrilla kuin tekijälläkin voi olla 
häpeän, syyllisyyden ja pelon vuoksi korkea kynnys kertoa asiasta ja 
hakea apua. Tämän vuoksi uhrien auttaminen on erityisen 
haasteellista.

Suomessa poliisin tietoon tulleesta väkivallasta noin 12 % on 
perheväkivaltaa. Kolme neljäsosaa tapauksista kohdistuu naisiin. 
Kotihälytykset perheväkivallan vuoksi ovat lisääntyneet viime vuosina 
runsaasti. Poliisin mukaan tämä on seurausta perheväkivallan 
tunnistamisen paranemisesta. 

Vuonna 2012 Helsingissä perheväkivaltaan liittyvät poliisin hälytykset 
kattoivat 13,7 % koko maan hälytyksistä (23 565), mikä on enemmän 
kuin Helsingin väestöosuus. Helsingin poliisin perheväkivaltaan 
liittyvien hälytystehtävien määrä on kuitenkin viime vuosina hieman 
vähentynyt ja tämän katsotaan olevan seurausta 
viranomaisyhteistyöstä muun muassa sosiaaliviranomaisten kanssa. 

    Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy Helsingissä

Helsingissä toimii kaupunginjohtajan asettama lähisuhdeväkivallan 
ehkäisy ja vähentäminen -työryhmä (2011 - 2014), jossa on laajasti 
edustettuna eri viranomaistahoja ja järjestöjä. Puheenjohtajana toimii 
sosiaali- ja terveysviraston sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö. 
Työryhmän tehtävänä on edistää valtakunnallisten oppaiden, 
suositusten ja toimenpide-ehdotusten paikallista toimeenpanoa 
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Helsingissä. Lisäksi se tekee esityksiä lähisuhdeväkivaltaa 
ehkäisevistä toimenpiteistä, tiedotuksesta ja koulutuksesta. Työryhmän 
toiminta liittyy kaupungin turvallisuussuunnitelman 2011 - 2014 
lähisuhdeväkivaltaa koskevan osuuden toimeenpanoon. 

Työryhmä päivittää parhaillaan kaupungin työntekijöille suunnattua 
perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrien tunnistamista ja auttamista sekä 
näihin liittyvää yhteistyötä koskevaa opasta ja se julkaistaan 
sähköisessä muodossa kuluvan vuoden loppuun mennessä. Myös 
kaupunkilaisille tarkoitetut ohjeet päivitetään ja ne julkaistaan 
kaupungin internet-sivuilla ensi vuoden alussa. Ensi vuoden 
eritysteemaksi on valittu vanhuksiin ja vammaisiin kohdistuvan 
lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja toimintasuunnitelman laatiminen on 
käynnistynyt. Tässä yhteydessä laaditaan myös suunnitelma 
kaupungin henkilöstön koulutuksista. Tänä vuonna on järjestetty 
yhteistä koulutusta kaupungin, poliisin, syyttäjän ja järjestöjen 600 
työntekijälle (2 400 koulutuspäivää). Koulutusyhteistyötä näiden 
tahojen kanssa jatketaan ja työskentelyn pohjana käytetään 
valtakunnallisia suosituksia ja ohjelmia. 

Sosiaali- ja terveystoimen yhdistyminen mahdollistaa entistä tiiviimmän 
yhteistyön ja yhteisen osaamisen kehittämisen perhe- ja 
lähisuhdeväkivallan ehkäisemisessä, uhrien tunnistamisessa ja 
auttamisessa sekä tilanteeseen puuttumisessa niissä monissa 
palveluissa, joissa ihmisiä kohdataan päivittäin. Uhrien auttamiselle on 
eduksi, että aiheeseen liittyvää osaamista on tarjolla eri 
palvelupisteissä ja tämän vuoksi koulutusta ja kehittämistyötä tehdään 
useilla sektoreilla. Osaamista lisätään kouluttautumalla ja 
toimintakäytäntöjä kehitetään eri yksiköissä ja niiden välisenä 
yhteistyönä sekä kaupungin muiden hallintokuntien ja muiden tahojen 
kanssa. 

Kampanja toteutettu

Helsingissä toteutettiin 14. - 27.10.2013 laaja perhe- ja 
lähisuhdeväkivallan ehkäisykampanja ”Yksikin lyönti on liikaa”. 
Kampanja näkyi internetissä ja ulkomainoksissa ja kuului 
radiokanavilla. Kampanja korosti rohkeutta puuttua tilanteisiin ja 
hyödyntää eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että meneillään oleva 
kaupunkitasoinen työryhmätyöskentely ja koulutusyhteistyö, vastikään 
toteutettu kampanja sekä jatkuva toimintayksiköissä tapahtuva 
kehittämistyö ovat asianmukaisia tapoja kehittää perhe- ja 
lähisuhdeväkivallan ehkäisyä ja uhrien auttamista ja ne kattavat 
toivomusponnessa esitetyt toimet. 
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Terveysvaikutusten arviointi

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrit ovat hyvin heterogeeninen ryhmä. 
Kukin uhri tarvitsee yksilöllistä apua ja tukea. Sosiaali- ja terveystoimen 
eri palveluissa voidaan tuottaa tätä apua ja tukea monin erilaisin tavoin 
sekä tarpeen mukaan yhteistyössä ja yhteistyöverkostoissa muiden 
hallintokuntien edustajien ja muiden toimijoiden kanssa. Palvelujen 
piiriin pääsyllä ja asiantuntevalla ja oikea-aikaisella avulla voidaan 
olettaa olevan myönteisiä terveys- ja hyvinvointivaikutuksia 
kohderyhmälle."

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
Olli Salin, sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö, puhelin: 310 43816

olli.salin(a)hel.fi
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§ 1330
Sosiaali- ja terveysviraston uudet virat ja virkanimikkeet 1.1.2014 
lukien

HEL 2013-013716 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti  seuraavista virkamuutoksista ja 
perustettavista uusista viroista sosiaali- ja terveysvirastoon 1.1.2014 
lukien: 

1. perustaa seuraavat uudet virat entisten virkojen tilalle

vakanssi 023057
tehtävänimike ja palkka epidemiologi 3345,14
uusi virka erikoistuva lääkäri
tehtäväkohtainen palkka 3279,66 -3820,79

vakanssi 026519
tehtävänimike ja palkka asukashuoltaja 2794,87
uusi virka sosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 2902,11

vakanssi 032002
tehtävänimike ja palkka ylilääkäri 5577,52
uusi virka osastonlääkäri
tehtäväkohtainen palkka 4865,53

2. vakinaistaa seuraavat määräaikaiset virat palkan pysyessä
ennallaan

vakanssi apulaisjohtaja
tehtävänimike 031462
tehtäväkohtainen palkka 3203,33

vakanssi 031464
tehtävänimike johtava sosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 3366,85

vakanssi 031465
tehtävänimike sosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 2902,11

vakanssi 031468
tehtävänimike sosiaaliohjaaja
tehtäväkohtainen palkka 2428,93
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vakanssi 031469
tehtävänimike sosiaaliohjaaja
tehtäväkohtainen palkka 2428,93

3. perustaa seuraavat uudet virat toimien tilalle palkan pysyessä
ennallaan

vakanssi 025011
tehtävänimike terveyskeskuslääkäri
tehtäväkohtainen palkka 4294,35

vakanssi 019023
tehtävänimike terveyskeskuslääkäri
tehtäväkohtainen palkka 4294,35

vakanssi 022491
tehtävänimike terveyskeskuslääkäri
tehtäväkohtainen palkka 4294,35

4. perustaa 26 erikoistuvan lääkärin virkaa ja 1 apulaisylilääkärin virka

vakanssit (26 kpl) 033045 - 033070
tehtävänimike erikoistuva lääkäri
tehtäväkohtainen palkka 3279,66–3820,79 euroa

vakanssi 033071
tehtävänimike apulaisylilääkäri
tehtäväkohtainen palkka on 5204,26 euroa

5. perustaa uusi lääkärin virka

vakanssi 033074
tehtävänimike lääkäri
tehtäväkohtainen palkka 5112,29

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveysviraston esitys kaupunginhallitukselle uusista viroista 
ja virkanimikkeistä 1.1.2014 lukien

2 Sote sosiaalityöntekijä 026519 

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus päättänee  seuraavista virkamuutoksista ja 
perustettavista uusista viroista sosiaali- ja terveysvirastoon 1.1.2014 
lukien: 

1. perustaa seuraavat uudet virat entisten virkojen tilalle

vakanssi 023057
tehtävänimike ja palkka epidemiologi 3345,14
uusi virka erikoistuva lääkäri
tehtäväkohtainen palkka 3279,66 -3820,79

vakanssi 026519
tehtävänimike ja palkka asukashuoltaja 2794,87
uusi virka sosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 2902,11

vakanssi 032002
tehtävänimike ja palkka ylilääkäri 5577,52
uusi virka osastonlääkäri
tehtäväkohtainen palkka 4865,53

2. vakinaistaa seuraavat määräaikaiset virat palkan pysyessä
ennallaan

vakanssi apulaisjohtaja
tehtävänimike 031462
tehtäväkohtainen palkka 3203,33

vakanssi 031464
tehtävänimike johtava sosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 3366,85

vakanssi 031465
tehtävänimike sosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 2902,11

vakanssi 031468
tehtävänimike sosiaaliohjaaja
tehtäväkohtainen palkka 2428,93

vakanssi 031469
tehtävänimike sosiaaliohjaaja
tehtäväkohtainen palkka 2428,93

3. perustaa seuraavat uudet virat toimien tilalle palkan pysyessä
ennallaan
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vakanssi 025011
tehtävänimike terveyskeskuslääkäri
tehtäväkohtainen palkka 4294,35

vakanssi 019023
tehtävänimike terveyskeskuslääkäri
tehtäväkohtainen palkka 4294,35

vakanssi 022491
tehtävänimike terveyskeskuslääkäri
tehtäväkohtainen palkka 4294,35

4. perustaa 26 erikoistuvan lääkärin virkaa ja 1 apulaisylilääkärin virka

vakanssit (26 kpl) 033045 - 033070
tehtävänimike erikoistuva lääkäri
tehtäväkohtainen palkka 3279,66–3820,79 euroa

vakanssi 033071
tehtävänimike apulaisylilääkäri
tehtäväkohtainen palkka on 5204,26 euroa

5. perustaa uusi lääkärin virka

vakanssi 033074
tehtävänimike lääkäri
tehtäväkohtainen palkka 5112,29

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää kirjeellään 21.11.2013 (liite 1) edellä 
mainitut virkamuutokset ja uudet virat. Virat tulevat sairaala-, hoiva- ja 
kuntoutusosaston muistipoliklinikalle, terveys- ja päihdepalvelujen 
Hietaniemenkadun palvelukeskukseen ja sisätautien poliklinikalle 
(kohta 1), perhe- ja sosiaalipalvelujen maahanmuuttajapalveluihin 
(kohta 2) ja koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon (kohta 3) sekä 
terveys- ja päihdepalveluihin päivystykseen ja A-klinikan 
nuorisoasemalle (kohdat 4 ja 5). Lääkäreiden tehtävissä edellytetään 
virkasuhdetta, koska lääkärit joutuvat tekemään päätöksiä potilaan 
tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämiseksi.

Perustelut kohtaan 1

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää  epidemiologin viran tilalle 
perustettavaksi erikoistuvan lääkärin viran. Sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivaosaston muistipoliklinikalla hoidon tarve ja kysyntä on 
voimakkaassa kasvussa ja tutkimuksiin ja hoitoon pääsyaika ylittää 
hoitotakuuajan 6 kuukautta. Lisäksi muistisairauksien tutkimus, hoito ja 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2013 123 (157)
Kaupunginhallitus

Stj/3
09.12.2013

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

kuntoutus sekä kotona asumisen tukeminen ovat strategian mukaisia 
painopistealueita. Tehtävä edellyttää virkasuhdetta koska erikoistuva 
lääkäri joutuu tekemään päätöksiä potilaan tahdosta riippumattomaan 
hoitoon määräämisestä.

Tämän lisäksi sosiaali- ja terveysvirasto esittää Hietaniemenkadun 
palvelukeskuksen asukashuoltajan vakanssin muuttamista 
sosiaalityöntekijän vakanssiksi. Palvelukeskuksessa on työskennellyt 
sosiaalityöntekijä ja asukashuoltaja. Asukashuoltajan vakanssi on 
vapautunut ja se esitetään muutettavaksi sosiaalityöntekijän viraksi. 
Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu yksilöhuollon päätösten tekemistä 
mm. toimeentulotuen myöntämistä ja sijoituspäätösten tekemistä 
asumispalveluihin ja päihdehuoltoon. Lisäksi sosiaalityöntekijä 
osallistuu sijoitus- ja arviointitoimintaan tekemällä asumisen arviot ja 
viemällä ne tuetun asumisen SAS-kokoukseen. Sosiaalityöntekijä 
vastaa myös palvelukeskuksen asiakkaiden palvelusuunnitelmista. 
Tähän esitykseen on saatu Henkilöstökeskuksen puoltava lausunto, 
joka on esityksen liitteenä 2.

Lisäksi sosiaali- ja terveysvirasto esittää ylilääkärin vakanssin 
muuttamista osastonlääkärin vakanssiksi, koska gastroenterologian 
alan lähete- ja potilasmäärät ovat kasvaneet voimakkaasti. Tämän 
seurauksena hoitoon pääsyn jonot ovat pidentyneet kriittisiksi 
hoitotakuun kannalta ja edellyttävät osastonlääkäriresurssin lisäämistä. 
Myös potilaan tahdosta riippumattomaan hoitoon lähettäminen on 
julkisen vallan käyttöä ja tällaisesta toimenpiteestä päättäminen kuuluu 
virkasuhteisen lääkärin tehtäväksi.

Perustelut kohtaan 2

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää maahanmuuttajapalveluiden 
määräaikaisten virkojen vakinaistamista. Helsingin 
vastaanottokeskuksen toimintaa on järjestetty Punavuoren ja 
Kaarlenkadun yksiköissä: Toimintaa varten on perustettu määräaikaiset 
virat vuonna 2009. Kaupunginhallitus on päätöksellään 18.6.12 
päättänyt jatkaa virkojen määräaikaisuutta vuoden 2013 loppuun asti 
toimintojen vakiintumattomuuden takia. Turvapaikan hakijoiden määrä 
on tasaantunut eikä valtio ole edellyttänyt paikkamäärän vähentämistä 
tai muutoksia Helsingissä olevien yksiköiden toimintaan Kyläsaaren 
vastaanottokeskuksen lakkautuksen jälkeen. Myöskään 
säilöönottotoimintaan ei ole tiedossa muutoksia Helsingin osalta. 
Maahanmuuttoviraston ja Helsingin kaupungin välinen sopimus 
kansainvälistä suojelua hakevien vastaanoton ja säilöönoton 
järjestämisestä on voimassa toistaiseksi.
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Tehtävät edellyttävät virkasuhdetta, koska tehtävässä tehdään 
kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 
(746/2011) mukaisia päätöksiä. Valtio korvaa toiminnasta aiheutuvat 
kustannukset Helsingin kaupungille täysimääräisesti. 

Perustelut kohtaan 3

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää määräaikaisten 
terveyskeskuslääkäreiden toimien tilalle perustettavaksi kolme 
vakituista virkaa koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. Tehtävä 
edellyttää virkasuhdetta, koska lääkärit käyttävät julkista valtaa 
tehdessään mm tahdosta riippumattomaan hoitoon 
määräämispäätöksiä.

Perustelut kohtaan 4

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää omien erikoistuvien lääkäreiden 
virkojen sekä apulaisylilääkärin viran perustamisen päivystykseen 
korvaamaan HUS:in ostopalvelua. Helsingin kaupungin päivystävissä 
Haartmanin ja Malmi/Marian sairaaloissa toimii sisätauteihin ja 
geriatriaan erikoistuvia lääkäreitä. Erikoistuvien lääkärien työpanos on 
merkittävä sairaalan toiminnan kannalta. 2000-luvun loppupuolella 
lääkäreiden rekrytointi, ja siitä syystä myös koulutusvirkojen 
täyttäminen, oli vaikeaa. Vuodesta 2008 alkaen erikoistuvat lääkärit on 
ostettu HUS:lta rekrytoinnin helpottamiseksi. Sopimukseen kuuluu 26 
erikoistuvan lääkärin lisäksi erikoistuvien lääkäreiden ohjaamisesta 
vastaavan osastonylilääkärin 80 % työpanos. Viime vuosina 
Malmi/Maria ja Haartman ovat käytännössä hoitaneet itse erikoistuvien 
lääkärien rekrytoinnin, haastattelut sekä uuden työntekijän 
työhönottoon liittyvät hallinnolliset asiat. HUS on hoitanut vain 
työsopimustekniset asiat ja palkanmaksun.

Lääkäreiden saatavuus päivystykseen on viime vuosina selvästi 
parantunut eikä erikoistuvien lääkäreiden ostaminen HUS:lta ole enää 
lääkärityövoiman saatavuuden kannalta tarpeellista. HUS:in virkapohjat 
hankaloittavat myös kaupungin omien terveysasemien lääkäreiden 
työkiertoa päivystykseen tai erikoistumisjaksojen suorittamista 
päivystyksessä työsuhteen katkeamatta. Ostopalvelusopimuksen 
korvaaminen omilla viroilla tulee myös kokonaiskustannuksiltaan 
halvemmaksi. HUS:in ostopalvelusopimukseen on sisältynyt 
hallinnollisia kuluja noin 33 000 euroa vuodessa. 
Ostopalvelusopimuksen mukaisen osastonylilääkärin viran 
korvaaminen pienempipalkkaisella apulaisylilääkärin viralla vähentää 
kuluja noin 7 000 euroa vuodessa. 
Ostopalvelun muuttaminen omaksi toiminnaksi vähentää kustannuksia 
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yhteensä noin 40 000 euroa vuodessa. Näistä syistä 
ostopalvelusopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2013.

Tehtävät edellyttävät virkasuhdetta, koska erikoistuvat lääkärit ja 
apulaisylilääkäri joutuvat tekemään päätöksiä potilaan tahdosta 
riippumattomaan hoitoon määräämisestä. 

Perustelut kohtaa 5

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää yhden uuden lääkärin viran 
perustamista Helsingin kaupungille liikkeenluovutuksessa siirtyvän A-
klinikan nuorisoasemalle. Tehtävä edellyttää virkasuhdetta, koska 
lääkäri tekee päätöksiä potilaan tahdosta riippumattomaan hoitoon 
määräämisestä. Viran perustaminen ei lisää Terveys- ja päihdepalvelut 
– osaston kustannuksia, koska palvelu on aikaisemmin toteutettu 
ostopalvelusopimuksena, johon on varattu rahat. 
Liikkeenluovutuksessa siirtyvä A-klinikan nuorisoasema yhdistetään 
Perhe- ja sosiaalipalvelut – osaston kahteen nuorisoasemaan, jotka 
siirtyvät Terveys- ja päihdepalvelut – osastoon. Henkilöstön 
kokonaismäärä ei lisäänny. 

Kaikkia niitä henkilöitä, joita muutos koskee, on kuultu 
henkilökohtaisesti ja he ovat antaneet suostumuksensa. 
Virkamuutoksesta asukashuoltajan viran muuttaminen 
sosiaalityöntekijän viraksi on saatu henkilöstökeskuksen ja talous- ja 
suunnittelukeskuksen puoltava lausunto, joka on liitteenä 1.

Kuntalain 44 § 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista 
valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Kaupunginhallitus päättää muiden 
kuin kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan sekä viraston tai 
laitoksen päällikön viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. 

Virkamuutosesitykset eivät aiheuta kustannusten nousua ja esitetyt 
muutokset toteutuvat sosiaali- ja terveysviraston määrärahojen 
puitteissa.  

Henkilöstökeskuksella sekä talous- ja suunnittelukeskuksella ei ole 
huomauttamista näitten virkamuutosesitysten suhteen. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet
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1 Sosiaali- ja terveysviraston esitys kaupunginhallitukselle uusista viroista 
ja virkanimikkeistä 1.1.2014 lukien

2 Sote sosiaalityöntekijä 026519 

Tiedoksi: Muutoksenhaku; Oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Sosiaalai- ja terveysvirasto
Henkilöstökeskus
Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Talous- ja suunnittelukeskus 27.11.2013

HEL 2013-013716 T 01 01 00

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että kaupunginhallitus päättäisi 
useista virkamuutoksista ja perustettavista uusista viroista. 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa 
esitettyjen virkamuutosten eikä perustettavien virkojen osalta 
edellyttäen, että näistä ei aiheudu kustannusten nousua ja muutokset 
ovat mahdollisia sosiaali- ja terveyskeskuksen määrärahojen puitteissa.

Lisätiedot
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi
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§ 1331
Ns. paperittomien henkilöiden terveyspalveluiden järjestäminen / 
sosiaali- ja terveyslautakunta 26.11.2013 § 404

HEL 2012-013136 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa, että ns. paperittomien henkilöiden 
terveydenhuolto järjestetään niin, että kiireellisen hoidon lisäksi 
tarjotaan kaikille raskaana oleville ja lapsille laajat terveydenhuollon 
palvelut, mukaan lukien neuvola- ja sairaanhoitopalvelut, samaan 
hintaan kuin helsinkiläisille. Hoitoon oikeutetut lapset määritellään YK:n 
Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti alle 18-vuotiaiksi 
henkilöiksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti vahvistaa, että kiireettömän hoidon 
osalta odotetaan STM / THL:n selvitystä ja kehottaa sosiaali- ja 
terveysvirastoa tuomaan kevään 2014 lopussa sosiaali- ja 
terveyslautakunnalle selvityksen syntyneistä tarkemmista 
kustannuksista ja siitä kuinka hyvin hoito on tavoittanut ns. 
paperittomat. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa 
valmistelemaan ns. paperittomia koskevan terveydenhuollon 
järjestämisen edellä kuvatulla tavalla.

Käsittely

Vastaehdotus:
Tatu Rauhamäki: Valtuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 
2014 ei ole varauduttu paperittomien terveyspalvelujen laajentamiseen.
Kaupunginhallitus päättää, että ns. paperittomien henkilöiden hoidon 
osalta jatketaan nykytilanteen mukaista käytäntöä eli kiireellinen hoito 
järjestetään terveydenhuoltolain mukaisesti. Kiireettömän hoidon osalta 
odotetaan STM:n / THL:n selvitystä asiasta.

Kannattajat: Jussi Halla-aho

Vastaehdotus:
Emma Kari: Poistetaan sana "neuvolaikäisille". Lisätään ensimmäisen 
kappaleen loppuun lause: "Hoitoon oikeutetut lapset määritellään YK:n 
Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti alle 18-vuotiaiksi 
henkilöiksi."
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Kannattajat: Tarja Tenkula

1. äänestys

JAA-ehdotus: Valtuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2014 
ei ole varauduttu paperittomien terveyspalvelujen laajentamiseen.
Kaupunginhallitus päättää, että ns. paperittomien henkilöiden hoidon 
osalta jatketaan nykytilanteen mukaista käytäntöä eli kiireellinen hoito 
järjestetään terveydenhuoltolain mukaisesti. Kiireettömän hoidon osalta 
odotetaan STM:n / THL:n selvitystä asiasta.

EI-ehdotus: Poistetaan sana "neuvolaikäisille". Lisätään ensimmäisen 
kappaleen loppuun lause: "Hoitoon oikeutetut lapset määritellään YK:n 
Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti alle 18-vuotiaiksi 
henkilöiksi."

Jaa-äänet: 5
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Tatu 
Rauhamäki

Ei-äänet: 10
Jussi Chydenius, Emma Kari, Tuuli Kousa, Osku Pajamäki, Erkki 
Perälä, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Tarja 
Tenkula, Pilvi Torsti

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 jäsen Karin vastaehdotus voitti puheenjohtaja Rauhamäen 
vastaehdotuksen.

2. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Poistetaan sana "neuvolaikäisille". Lisätään ensimmäisen 
kappaleen loppuun lause: "Hoitoon oikeutetut lapset määritellään YK:n 
Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti alle 18-vuotiaiksi 
henkilöiksi."

Jaa-äänet: 7
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, 
Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen
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Ei-äänet: 8
Jussi Chydenius, Emma Kari, Tuuli Kousa, Osku Pajamäki, Erkki 
Perälä, Sirpa Puhakka, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 8 - 7 kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Karin vastaehdotuksen.

Puheenjohtaja Rauhamäki jätti päätökseen vastaehdotuksensa 
mukaisen eriävän mielipiteen.

Kannattajat: Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Jussi Halla-aho ja Juha 
Hakola

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee vahvistaa, että ns. paperittomien 
henkilöiden terveydenhuolto järjestetään niin, että kiireellisen hoidon 
lisäksi tarjotaan kaikille raskaana oleville ja neuvolaikäisille lapsille 
laajat terveydenhuollon palvelut, mukaan lukien neuvola- ja 
sairaanhoitopalvelut, samaan hintaan kuin helsinkiläisille.  

Samalla kaupunginhallitus päättänee vahvistaa, että kiireettömän 
hoidon osalta odotetaan STM / THL:n selvitystä ja kehottaa sosiaali- ja 
terveysvirastoa tuomaan kevään 2014 lopussa sosiaali- ja 
terveyslautakunnalle selvityksen syntyneistä tarkemmista 
kustannuksista ja siitä kuinka hyvin hoito on tavoittanut ns. 
paperittomat. 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaali- ja 
terveysvirastoa valmistelemaan ns. paperittomia koskevan 
terveydenhuollon järjestämisen edellä kuvatulla tavalla.

Esittelijä

Kaupunginhallituksen käsittelyyn otetut päätökset
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Kaupunginhallituksen puheenjohtaja otti päätöspöytäkirjassaan 
2.12.2013 (22 §) kaupunginhallituksen käsittelyyn sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 26.11.2013 pöytäkirjan 404 ja 405 §:ien kohdalla 
tekemät päätökset paperittomien henkilöiden terveydenhuollon 
järjestämisestä. Molemmat päätökset (404 § pohjautuu valtuutettu 
Hanna-Kaisa Siimeksen valtuustoaloitteeseen 26.9.2012 ja 405 § 
pohjautuu valtuutettu Emma Karin toivomusponteen 26.9.2012) 
käsittelevät ns. paperittomien henkilöiden terveydenhuollon 
järjestämistä. Em. aloite ja toivomusponsi on käsitelty loppuun. 
Terveydenhuollon järjestämistä koskeva ehdotus ja siihen liittyvä 
selvitys olivat sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyssä kahtena eri 
asiana mutta päätösehdotuksiltaan samansisältöisenä.  

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti äänestyksen jälkeen, että ns. 
paperittomien terveydenhuolto järjestetään niin, että tarjotaan kaikkien 
aikuisten kiireellisen hoidon lisäksi kaikille raskaana oleville ja 
neuvolaikäisille lapsille laajat terveydenhuollon palvelut, sekä neuvola- 
että sairaanhoitopalvelut samaan hintaan kuin helsinkiläisille. Lisäksi  
lautakunta päätti että kiireettömän  hoidon osalta odotetaan STM / 
THL:n selvitystä. Lautakunnalle tuodaan kevään 2014 lopussa selvitys 
palvelusta syntyneistä tarkemmista kustannuksista ja siitä kuinka hyvin 
hoito on tavoittanut ns. paperittomat.

Tässä esityslistatekstissä on käsitelty §:iä 404 ja 405 yhtenä asiana. 
Teknisistä syistä johtuen on § 405 myös omana päätösesityksenään 
jäljempänä tällä listalla.

Asian taustaa

Ns. paperittomien terveydenhuoltoon liittyvää valtuustoaloitetta ja 
toivomuspontta on käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 
26.2.2013, 18.6.2013, 20.8.2013 sekä 26.11.2013. 
Kaupunginhallituksessa asiaa on käsitelty 29.4.2013, 6.5.2013 sekä 
9.9.2013 ja kaupunginvaltuustossa 25.9.2013.

Lautakunnan käsittely 20.8.2013

Käsitellessään 20.8.2013 lausuntoa valtuutettu Hanna-Kaisa Siimeksen 
ym. valtuustoaloitteeseen  ja valtuutettu Emma Karin toivomusponteen 
terveyspalvelujen järjestämiseksi paperittomille henkilöille sosiaali- ja 
terveyslautakunta päätti palauttaa molemmat asiat uudelleen 
valmisteluun. Lautakunnan linjauksen mukaan oli selvitettävä, millä 
edellytyksillä paperittomien henkilöiden terveyspalvelut voidaan 
järjestää ilman kohtuuttomia kustannuksia henkilöille itselleen sekä 
tehtävä suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä palvelujen 
järjestämiseksi välittömästi, viimeistään vuoden 2013 aikana.
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan 20.8.2013 todettiin molempien asioitten 
kohdalla seuraavaa:

Lautakunnan päätöksen mukaan valmistelusta tulee ilmetä

- arvio palveluiden järjestämisen kustannuksista

– arvio palveluita käyttävien paperittomien henkilöiden määrästä

– ehdotus paperittomille suunnattujen palveluiden kohderyhmän 
rajauksesta. Kohderyhmään tulee sisällyttää luvattomasti maassa 
oleskelevien henkilöiden ohella B-oleskelulupastatuksella maassa 
oleskelevat henkilöt sekä sellaiset EU-maiden kansalaiset, jotka eivät 
kuulu oman maansa sairasvakuutusjärjestelmän piiriin ja joilla ei siten 
ole oikeutta eurooppalaiseen sairasvakuutuskorttiin

– suunnitelma keinoista, joilla huolehditaan, ettei pelko poliisin kiinni 
ottamaksi joutumisesta estä hakeutumista hoitoon.

Valmistelussa tulee selvittää ja arvioida vaihtoehtoina palveluiden 
järjestäminen kaupungin omilla terveysasemilla ja HUS:n yksiköissä vs. 
palveluiden toteuttaminen osittain tai kokonaan ostopalveluna.

Valmistelu tulee tehdä Global Clinicin työntekijöitä ja sosiaali- ja 
terveysministeriötä konsultoiden ja mm. Ruotsin malliin perehtymällä.

Samalla lautakunta edellytti virastoa kiirehtimään erityisesti hyvin 
haavoittuvassa asemassa olevien siirtolaisten, kuten raskaana olevien 
naisten ja lasten, terveydenhuollon järjestämistä kaupungin omin 
toimenpitein.

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle annettu selvitys 26.11.2013 

Tässä paperittomalla henkilöllä tarkoitetaan:

– Maassa ilman oleskelulupaa oleskelevaa, muualta kuin EU- tai 
Etavaltiosta tai Sveitsistä tullutta henkilöä, jonka oleskelulupa on 
umpeutunut tai maahantulo tai maassa oleskelu ei ole laillista

– Suomeen muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai Sveitsistä tullutta 
henkilöä, jonka oleskeluluvan tai viisumin edellytyksenä on ollut 
yksityinen sairausvakuutus, mutta vakuutusturva on päättynyt tai se ei
ole kattava (esim. tietyt opiskelijat, joilla on määräaikaiseen maassa 
oloon oikeuttava B-oleskelulupa)

– EU-kansalaista, jonka tilapäinen maassa oleskelu on laillista, mutta 
jolla ei ole vakuutusturvaa sairauden tai sairaanhoidon varalle (esim. 
tietyt Itä-Euroopan väestöryhmät).
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Suomessa ilman oleskelulupaa oleskelevien määrästä ei ole tarkkaa 
tietoa. Lukumääräksi on arvioitu 2000–3000, mutta suurempiakin 
arvioita on esitetty. On oletettavissa, että suurin osa näistä henkilöistä 
oleskelee pääkaupunkiseudulla. Lisäksi Suomessa on n. 5000 
tilapäisellä ns. B-oleskeluluvalla olevaa opiskelijaa, joiden 
opiskelupaikan ja oleskeluluvan saamisen edellytyksenä on ollut 
yksityinen sairausvakuutus. Vakuutusturva on kuitenkin voinut päättyä 
tai se ei ole kattava.

Edellä olevan perustella voidaan arvioida, että Helsingissä on 
mahdollisesti n. 5000 terveydenhuollon näkökulmasta paperitonta 
henkilöä. Nämä ovat pääasiassa nuoria aikuisia.

Edellä kuvattujen ryhmien erottelu terveydenhuollon näkökulmasta ei 
ole mahdollista, koska ns. paperittomien henkilöiden asema sen 
suhteen, miten he kykenevät itse vastaamaan omasta
terveydenhuollostaan, ei ensisijaisesti ole riippuvaista siitä ryhmästä, 
johon he kuuluvat. Tästä syystä kaikkia paperittomien ryhmiä tulee 
käsitellä yhtenä kokonaisuutena.

Helsingissä on toiminut vuodesta 2011 vapaaehtoisvoimin Global Clinic 
– nimeä käyttävä vapaaehtoistoiminnan verkosto, joka tarjoaa 
yleislääkärin, sairaanhoitajan ja lakimiehen konsultaatioita
paperittomille. Terveydenhuoltolain näkökulmasta kysymys ei ole 
varsinaisista terveydenhuollon palveluista, vaan asiantuntevasta 
neuvonnasta sekä oireenmukaisen lääkehoidon järjestämisestä osalle
potilaista. Klinikassa ei ole käytössä laboratorio- eikä 
kuvantamistutkimuksia. Suurin osa klinikalla käyneistä potilaista on 
romanialaisia ja bulgarialaisia, joilla ei ole omassa maassaan 
sairausvakuutusta. Klinikalta päivystykseen lähetetyt potilaat on 
hoidettu asianmukaisesti. Global Clinicin vastuuhenkilönä toimivaa 
lääkäriä on kuultu tätä selvitystä varten. Global Clinicin 
toimintakonseptin käyttäminen julkisen terveydenhuollon 
järjestämisvastuun piirissä ei ole mahdollista ja nytkin sen toimintaan 
osallistuvien vapaaehtoisten terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
toiminta on riskialtista.

Kustannuksista

Terveydenhuollon järjestämisen kustannukset riippuvat olennaisesti 
järjestetyn terveydenhuollon laajuudesta. Vuonna 2012 Helsingin 
terveydenhuollon kustannukset ikäryhmässä 15–49 vuotta olivat n.
1000 euroa asukasta kohti. Tästä 2/3 oli erikoissairaanhoidon ja 1/3 
perusterveydenhuollon kustannuksia. Viiden tuhannen tämänikäisen 
henkilön terveydenhuollon kattava järjestäminen maksaa siis n. 5 
miljoonaa euroa vuodessa. Jos tällainen toiminta toteutettaisiin 
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Helsingin ja HUSin toimintana, 1/3 kustannuksista eli 1,7 milj. euroa 
olisi laskennallisia kustannuksia, jotka eivät realisoituisi, mutta
aiheuttaisivat lisärasitusta palvelujen tuotantokykyyn Helsingin 
terveysasemilla. 2/3 kustannuksista eli 3,3 milj. euroa realisoituisi 
suoraan erikoissairaanhoidon laskutuksena. Ostopalveluina 
järjestettynä realisoituisi kustannuksina sen sijaan koko 5 milj. euroa. 
Arvioidut kustannukset ovat keskimääräisen sairastavuuden mukaan 
laskettuja. Paperittomien terveydenhuollon tarve voi olla
keskimääräistä suurempi ja lisäksi 5000 henkilön väestön 
palvelutarpeessa on suuria satunnaisvaihteluja erikoissairaanhoidon 
osalta, koska yksittäiset hoidot voivat maksaa satoja tuhansia euroja.

Hallitus on syyskuussa 2013 antanut esityksen laiksi rajat ylittävästä 
terveydenhuollosta. Lakiehdotuksessa ehdotetaan mm., että valtion 
korvaus ulotettaisiin tilanteisiin, joissa kotikunnattomalle henkilölle on 
annettu kiireellistä hoitoa eikä hoidon kustannuksia ole saatu perittyä.
Tämän KELA:n kautta maksettavan korvauksen edellytyksenä olisi, 
että kustannuksia olisi todistettavasti yritetty periä. Lain on tarkoitus 
tulla voimaan 1.1.2014.

Suppeimmillaan, järjestettäessä vain terveydenhuoltolain 50 §:n 
mukainen kiireellinen hoito, vuosikustannukset ovat joitakin satoja 
tuhansia euroja. Tarkemman arvion tekeminen on mahdotonta.
Terveydenhuollon tietojärjestelmistä ei voida tällä hetkellä selvittää 
paperittomien terveydenhuollon toteutuneita kustannuksia. Avohoidon 
lääkekustannukset katetaan omavastuu- ja Kela-osuudella.
Koska sairausvakuutuksen ulkopuolella oleva ei saa Kela-korvausta, 
lääke jää kokonaan paperittoman kustannettavaksi. Tämän potilaalle 
koituvan maksun osuutta voisi pienentää vain toimeentulotuen
tyyppisellä mekanismilla. Paperittomien avohoidon lääkehoidon 
kustannuksista ei ole arviota. Lääkehoidon kustannukset ovat arviolta 
15 % terveydenhuollon kokonaiskustannuksista, mutta painottuvat 
vanhusväestöön. Toisaalta yksittäinen kallis lääkehoito voi muuttaa 
tilanteen täysin kustannusten näkökulmasta. Joka tapauksessa 
asianmukaisten lääkehoitojen kustantaminen 5000 henkilölle maksaa 
satoja tuhansia euroja.

Paperittomien terveydenhuolto muissa Euroopan maissa

Useimmat Euroopan valtiot järjestävät paperittomille vain kiireellisen 
hoidon. Näitä maita ovat Saksa, Tanska, Luxemburg, Irlanti, Itävalta, 
Viro, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Tšekin tasavalta, Slovakia, Slovenia, 
Unkari, Kypros, Kreikka, Bulgaria, Romania ja Espanja.

Joitakin rajoitettuja terveydenhuollon palveluja antavat Belgia, Italia, 
Norja, Iso-Britannia (ei kroonisen HIV:n lääkehoitoa), Portugali (ei 
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kroonisen HIV:n lääkehoitoa,) ja Ruotsi, joka teki päätöksen 
rajoitetuista palveluista 2013. Laajimmat terveydenhuollon palvelut 
paperittomille antavat Ranska (maan sisällä alueittaisia eroja, 
rekisteröitymispakko), Hollanti ja Sveitsi.

Ruotsissa on arviolta 10 000-35 000 paperitonta henkilöä. Maakäräjät 
ovat vastuussa paperittomien henkilöiden hoidon järjestämisestä. 
Aikuisille järjestetään kiireellinen hoito samantasoisena kuin
syntyperäisille ruotsalaisille. Lisäksi järjestetään hammashoito, 
äitiyshuollon palvelut, ehkäisyneuvontaa, raskauden keskeytykset ja 
terveystarkastukset. Lasten terveyspalveluissa on sama laajuus kuin
syntyperäisillä ruotsalaisilla.

Terveystarkastukset ovat Ruotsissa paperittomille maksuttomia, 
samoin hoito, joka on tartuntalain mukaista. Kustannuksista vastaa 
maakäräjät, joilla on oikeus periä hoitomaksuja myös paperittomilta.
Kulujen kasvu maakäräjille on arviolta 210–300 miljoonaa kruunua (2,4 
– 3,4 milj. euroa).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvitys

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on käynnistänyt keväällä 2013 
sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä selvityksen paperittomien 
terveydenhuollosta. Selvityksessä tulee huomioida seuraavat seikat:

– Paperittomien henkilöiden terveyspalvelujen tarve, nykyinen 
terveyspalvelujen käyttö ja kustannukset.

– Paperittomien terveydenhuoltoon liittyvät eettiset ja 
ihmisoikeuskysymykset yksilön ja kansanterveyden kannalta

– Paperittomien terveydenhuollon järjestämisen vaihtoehdot mukaan 
luettuina palvelujen laajuus, järjestäjä ja kustannukset

– Lainsäädännön muutostarpeet

– Paperittomien henkilöiden terveydenhuollon järjestäminen muissa 
maissa (erityisesti muut Pohjoismaat).

Selvityshankkeen tukiryhmässä on Helsingin sosiaali- ja 
terveysviraston edustus. Selvityshankkeen loppuraportti on 
odotettavissa tammikuun 2014 loppuun mennessä.

ETENE:n kannanotto

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta 
ETENE on 6.11.2013 ottanut kantaa paperittomien henkilöiden 
asemaan ja kohteluun. ETENE katsoo, että
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– Paperittomien henkilöiden riittämätön hoito ei ole 
hoitoetiikannäkökulmasta hyväksyttävä vaihtoehto. Paperittomien 
henkilöiden oikeus terveyspalveluihin nykyisen lainsäädännön mukaan 
tulee
kiireellisesti täsmentää siitäkin syystä, että tällä hetkellä kuntien 
toimintatavat poikkeavat toisistaan.

– THL:n asiaa koskevan selvityksen valmistuttua on tehtävä tarvittavat 
ratkaisut. On selvitettävä, miten parhaiten varmistetaan, että 
paperittomille henkilöille tarjotaan kiireellisen hoidon lisäksi muu
välttämätön hoito ajoissa. Tällaisia hoitoa tarvitsevia ryhmiä ovat esim. 
HIV-positiiviset odottavat äidit, joiden lapsella on tartuntariski sekä 
huonossa tasapainossa olevat diabetespotilaat.

– Suomen terveydenhoitojärjestelmän tulee toimia siten, että se 
mahdollistaa paperittoman potilaan hoitoon pääsyn ja hoidon sekä 
potilaan lähettämisen tarvittaessa myös asianmukaiseen jatkohoitoon.

Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten hengen mukaista on, että 
paperittomat henkilöt saavat heille ihmisoikeuksienkin näkökulmasta 
kuuluvat terveyspalvelut ja inhimillisen kohtelun. Siksi ETENE pitää 
tärkeänä paperittomien ihmisarvon tunnustamista ja heidän 
terveyspalvelujensa selkiyttämistä tarvittaessa myös uudella 
lainsäädännöllä.

Terveyspalvelujen tarjonnan vaikutus maahan tuloon

On mahdollista, että laajojen terveydenhuollon palvelujen tarjoaminen 
paperittomille lisäisi laillista ja laitonta maahantuloa sekä maassa 
oleskelua. Tämä aiheuttaisi ennalta arvaamattomia terveydenhuollon
kustannuksia ja resurssitarpeita sekä perusterveydenhuollossa että 
erikoissairaanhoidossa. Esimerkiksi yhden lääkkeille vastustuskykyisen 
tuberkuloositapauksen hoito maksaa 160 000 euroa, lääkkeille herkän
tuberkuloosin 6 kk:n lääkehoito 15 000 euroa ja HIV:n hoitokulut 
vähintään 20 000 euroa vuodessa. HUS-alueella tuberkuloosin 
ilmaantuvuus on kantaväestössä 4/100 000, maahanmuuttajilla 35 / 
100 000.

Elokuussa 2013 Eurosurveillance.org -sivustolla julkaistussa 
tutkimuksessa raportoitiin vastustuskykyisten tuberkuloositapausten 
lisääntyneen maahanmuuttajien keskuudessa Ranskassa. Lähes kaikki 
näistä henkilöistä olivat niin äskettäin maahan tulleita, että tartunta on 
tapahtunut ennen maahan muuttoa. Tutkijat pitävät tätä mahdollisena 
osoituksena maahan muutosta terveydellisten syiden vuoksi.

Paperittomien terveydenhuollon vaihtoehtoisia järjestämistapoja
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1. Kattavat terveyspalvelut kuten helsinkiläisille. Tässä vaihtoehdossa 
kustannukset olisivat ennalta arvaamattomat ja suuret, 
sairastavuudesta ja hoitoon hakeutumisesta riippuen n. 5 miljoonan
euron suuruusluokkaa vuodessa. Tästä kaupungin osuus riippuisi siitä 
toteutetaanko palvelu omana toimintana vai ostopalveluna sekä 
mahdollisesti tulevaisuudessa valtion korvaaman kiireellisen hoidon
osuudesta.

2. Nykytilanteen mukainen käytäntö, jossa järjestetään kiireellinen hoito 
terveydenhuoltolain mukaisesti. Hallituksen esityksen mukaan valtio 
korvaisi sen osan kiireellisestä hoidosta, jota ei saada muuten perittyä. 
Valtion korvauksen edellytyksenä kuitenkin olisi se, että kustannuksia 
olisi yritetty periä viime kädessä potilaalta. Tällä hetkellä paperittomilta 
ei käytännössä saada perittyä hoidosta aiheutuneita todellisia 
kustannuksia. Tämänkin vaihtoehdon kustannusvaikutus kaupungille 
riippuisi valtion korvauksen suuruudesta ja olisi mahdollisesti joitakin 
satojatuhansia euroja.

3. Em. vaihtoehtojen välimuoto, jossa tarjottaisiin kiireellisen hoidon 
lisäksi kaikille raskaana oleville ja neuvolaikäisille lapsille laajat 
terveydenhuollon palvelut, sekä neuvola- että sairaanhoitopalvelut. On
kuitenkin huomattava, että suomalaisen standardin mukaista äitiys- ja 
lastenneuvolatoimintaa ei voida harjoittaa ilman erikoissairaanhoidon 
tukea. Tämän vaihtoehdon kustannukset olisivat vaihtoehtojen 1 ja 2 
välissä. Kustannukset olisivat erittäin alttiita satunnaisvaihteluille, koska 
raskauteen, synnytyksiin ja varhaislapsuuteen liittyy suhteellisen 
harvinaisia, mutta erittäin suuria kustannuksia aiheuttavia riskejä.

Palvelujen tuottajana voi toimia julkinen, kolmas tai yksityissektori. 
Yksinkertaisin vaihtoehto on tuottaa palvelut osana julkista 
terveydenhuoltoa. Ulkoistaminen edellyttäisi kilpailuttamista, osa 
erikoissairaanhoidosta olisi kuitenkin hankittava HUS:sta ja 
valvontakustannukset olisivat huomattavat. Ulkoistuksessa myös 
perusterveydenhuollosta syntyisi realisoituvia kustannuksia. Mikäli 
palvelut järjestetään Helsingin ja HUS:in toimintana minkä tahansa 
esitetyn vaihtoehdon mukaisina, ne voidaan käynnistää nopealla 
aikataululla ohjeistamalla terveydenhuollon toimintayksiköt uudestaan.

Terveydenhuollon henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus eikä 
mahdollisuutta joutua potilaana poliisin kiinniottamiseksi ole, mikäli 
terveydenhuollon ammattihenkilölle ei synny ilmoitusvelvollisuutta
esimerkiksi vakavan rikoksen suunnittelun tai lapsen seksuaalisen 
hyväksikäytön epäilyn perusteella. Asian piirissä toimivien 
kansalaisjärjestöjen tulisi korostaa ns. paperittomille henkilöille 
suomalaisen terveydenhuollon vaitiolovelvollisuutta ja muille 
viranomaisille ilmoittamisvelvollisuuden tarkkaa lakeihin perustuvaa 
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rajausta. Terveydenhuollossa paperittoman oikeudellinen asema 
vaitiolovelvollisuuden ja muille viranomaisille ilmoittamisvelvollisuuden 
suhteen on samanlainen kuin kenen tahansa terveydenhuollon 
potilaan.

Sosiaali- ja terveysviraston talousarviossa vuodelle 2014 ei ole 
varauduttu paperittomien terveyspalvelujen laajentamiseksi 
nykyisestään. Tästä ja esittelyssä esiintuoduista syistä esitetään
nykytilanteen säilyttämistä ns. paperittomien terveydenhuollon 
järjestämisessä.

Esittelijän kannanotto

Esittelijä katsoo, että tässä asiassa tulisi vahvistaa sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 26.11.2013 §:ien 404 ja 405 tekemien päätösten 
sisältö. Lapset ja raskaana olevat naiset muodostavat kaksi sellaista 
ryhmää, joiden terveydenhuollon palvelut on syytä turvata. Palvelujen 
rajaaminen vain näille ryhmille rajaa myös muutoksesta aiheutuvia 
kustannuksia. Päätösesitys vastaa näin ollen sosiaali- ja 
terveyslautakunnan päätöksiä, mutta päätösesitystä on jonkin verran 
kielellisesti muokattu.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Sosiaali- ja terveysvirasto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.11.2013 § 404

HEL 2012-013136 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi esityslistalla 
jäljempänä olevan selvityksen vaihtoehtoisista tavoista järjestää ns. 
paperittomien henkilöiden terveydenhuolto. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta poiketen, 
että ns. paperittomien terveydenhuolto järjestetään niin, että tarjotaan 
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kaikkien aikuisten kiireellisen hoidon lisäksi kaikille raskaana oleville ja 
neuvolaikäisille lapsille laajat terveydenhuollon palvelut, sekä neuvola- 
että sairaanhoitopalvelut samaan hintaan kuin helsinkiläisille.

Kiireettömän hoidon osalta odotetaan STM/THL:n selvitystä. Sosiaali- 
ja terveyslautakunnalle tuodaan kevään 2014 lopussa selvitys 
palvelusta syntyneistä tarkemmista kustannuksista ja siitä kuinka hyvin 
hoito on tavoittanut ns. paperittomat.

Käsittely

26.11.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Laura Nordström: Ensimmäisestä kappaleesta poistetaan kappaleen 
loppuosa alkaen sanoista ”ja selvityksenä arvion siitä...”. Tilalle esitän 
alla olevia kappaleita:

Lautakunta päättää, että ns. paperittomien terveydenhuolto järjestetään 
niin, että tarjotaan kaikkien aikuisten kiireellisen hoidon lisäksi kaikille 
raskaana oleville ja neuvolaikäisille lapsille laajat terveydenhuollon 
palvelut, sekä neuvola- että sairaanhoitopalvelut samaan hintaan kuin 
helsinkiläisille.

Kiireettömän hoidon osalta odotetaan STM/THL:n selvitystä. 
Lautakunnalle tuodaan kevään 2014 lopussa selvitys palvelusta 
syntyneistä tarkemmista kustannuksista ja siitä kuinka hyvin hoito on 
tavoittanut ns. paperittomat.

Kannattajat: Anna Vuorjoki

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Ensimmäisestä kappaleesta poistetaan kappaleen 
loppuosa alkaen sanoista ”ja selvityksenä arvion siitä...”. Tilalle esitän 
alla olevia kappaleita: Lautakunta päättää, että ns. paperittomien 
terveydenhuolto järjestetään niin, että tarjotaan kaikkien aikuisten 
kiireellisen hoidon lisäksi kaikille raskaana oleville ja neuvolaikäisille 
lapsille laajat terveydenhuollon palvelut, sekä neuvola- että 
sairaanhoitopalvelut samaan hintaan kuin helsinkiläisille. Kiireettömän 
hoidon osalta odotetaan STM/THL:n selvitystä. Lautakunnalle tuodaan 
kevään 2014 lopussa selvitys palvelusta syntyneistä tarkemmista 
kustannuksista ja siitä kuinka hyvin hoito on tavoittanut ns. 
paperittomat.
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Jaa-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Rene Hursti, Seija Muurinen, Tuomas Nurmela, 
Markku Vuorinen

Ei-äänet: 8
Maija Anttila, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, 
Leena Riittinen, Mikael Sjövall, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 8-5 sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä jäsen Laura 
Nordströmin vastaehdotuksen.

20.08.2013 Palautettiin

18.06.2013 Pöydälle

26.02.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 25.09.2013 § 329

HEL 2012-013136 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Hanna-Kaisa Siimeksen aloitteen loppuun 
käsitellyksi.  

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 09.09.2013 § 910
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HEL 2012-013136 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:  

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Hanna-Kaisa 
Siimeksen aloitteen loppuun käsitellyksi.  

06.05.2013 Palautettiin

29.04.2013 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 13.6.2013

HEL 2012-013136 T 00 00 03

Suppeimmin paperittomat voitaisiin määritellä laittomasti Suomessa 
oleskeleviin henkilöihin. Paperittomilla voidaan tarkoittaa myös sellaisia 
Suomessa oleskelevia henkilöitä, joilla ei ole oikeutta käyttää julkisia 
terveyspalveluita asiakasmaksulain mukaisesti. Suurella osalla heistä 
on kuitenkin tarpeellisen hoidon kattava sairauskuluvakuutus (tai ovat 
muun vastaavan järjestelmän piirissä) jos hakeutuvat Suomessa 
hoitoon.

Toisaalta tilapäisesti Suomessa oleskelevat ulkomaalaiset, työttömät 
tai asunnottomat ulkomaalaiset, henkilöt, joiden perheenjäsenet eivät 
asu Suomessa, henkilöt, jotka asuvat toisessa maassa ja 
työskentelevät toisessa maassa, ulkomaalaiset opiskelijat ja turistit ovat 
sairausvakuutuksen ja kunnallisen terveydenhuollon ulkopuolella, 
mutta silti laillisesti Suomessa.

Suomessa ilman oleskelulupaa oleskelevien määrästä ei ole tarkkaa 
tietoa, mutta lukumääräksi on arvioitu 2000–3000. Lisäksi 
terveydenhuollon näkökulmasta paperittoman kaltaisessa tilanteessa 
ovat mm. Itä-Euroopan romanit. Kesäaikana Itä-Euroopan romaneja 
arvioidaan olevan pääkaupunkiseudulla noin 400 – 600 ja talviaikoina 
50–100 henkilöä. 
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Talous- ja suunnittelukeskus viittaa aiempaan lausuntoonsa ja toteaa, 
että ensisijaisesti Suomeen tulisi sosiaali- ja terveysministeriön johdolla 
luoda yhtenäiset kansalliset ohjeet siitä, miten paperittomien 
terveydenhuolto tulisi järjestää ja mitä tässä yhteydessä tarkoitetaan 
välttämättömällä hoidolla. Yksittäisen kunnan ei tule laajentaa 
palvelujaan alueelle, josta ei ole kansallisia linjauksia. Mikäli 
kansallisten linjausten jälkeen päädytään siihen, että palvelut tulisivat 
kuntien tehtäväksi, tulee huomioida hallitusohjelman kirjaus, 
kuntatalouden vakautta ja kestävyyttä edistetään mm. rajoittamalla 
kuntien tehtävien laajentamista.

Talous- ja suunnittelukeskus pitää ensisijaisena vaihtoehtona 
paperittomien terveydenhuollon toteuttamista tartuntatautilakia, 
terveydenhuoltolakia ja terveydenhuollon salassapitosäädöksiä 
noudattaen, jolloin Suomessa oleskelevat ihmiset saavat lain mukaisen 
kiireellisen hoidon. Terveydenhuoltolain 50 §:n mukaan kiireellinen 
sairaanhoito, mukaan lukien kiireellinen suun terveydenhuolto, 
mielenterveyshoito, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki, on annettava 
potilaalle hänen asuinpaikastaan riippumatta. Tämä koskee myös 
paperittomia henkilöitä. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen 
sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai 
toimintakyvyn -alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota 
ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman 
vaikeutumista.

Samalla talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että mahdolliset tulevat 
valtakunnalliset linjaukset otetaan myöhemmin huomioon. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos on käynnistämässä sosiaali- ja terveysministeriön 
pyynnöstä selvitystä paperittomien terveydenhuollosta ja mahdollisista 
toimenpide-ehdotuksista, joihin nykytilanne antaa aihetta. 
Selvityshankkeen tukiryhmään on pyydetty Helsingin sosiaali- ja 
terveysviraston edustus.

Lisäksi talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että talousarviossa ei ole 
varauduttu paperittomien terveyspalvelujen laajentamiseksi 
nykyisestään, vaan toiminnan rahoitus merkitsisi vastaavaa vähennystä 
jostain muusta toiminnasta. Yleislääkäritasoisen vastaanoton, joka 
sisältäisi tarvittavat laboratorio- ja kuvantamispalvelut sekä lasten- ja 
äitiysneuvolapalvelut, kustannukset olisivat vähintään 100 000 euroa 
vuodessa. Lisäksi merkittäviä kustannuksia aiheutuisi 
erikoissairaanhoidosta.

11.3.2013 Lausunto annettu

Lisätiedot
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi
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§ 1332
Ns. paperittomien henkilöiden terveyspalveluiden järjestäminen / 
sosiaali- ja terveyslautakunta 26.11.2013 § 405

HEL 2012-013915 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa, että ns. paperittomien henkilöiden 
terveydenhuolto järjestetään niin, että kiireellisen hoidon lisäksi 
tarjotaan kaikille raskaana oleville ja lapsille laajat terveydenhuollon 
palvelut, mukaan lukien neuvola- ja sairaanhoitopalvelut, samaan 
hintaan kuin helsinkiläisille. Hoitoon oikeutetut lapset määritellään YK:n 
Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti alle 18-vuotiaiksi 
henkilöiksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti vahvistaa, että kiireettömän hoidon 
osalta odotetaan STM / THL:n selvitystä ja kehottaa sosiaali- ja 
terveysvirastoa tuomaan kevään 2014 lopussa sosiaali- ja 
terveyslautakunnalle selvityksen syntyneistä tarkemmista 
kustannuksista ja siitä kuinka hyvin hoito on tavoittanut ns. 
paperittomat.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa 
valmistelemaan ns. paperittomia koskevan terveydenhuollon 
järjestämisen edellä kuvatulla tavalla.

Käsittely

Vastaehdotus:
Emma Kari: Poistetaan sana "neuvolaikäisille". Lisätään ensimmäisen 
kappaleen loppuun lause: "Hoitoon oikeutetut lapset määritellään YK:n 
Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti alle 18-vuotiaiksi 
henkilöiksi."

Kannattajat: Tarja Tenkula

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Poistetaan sana "neuvolaikäisille". Lisätään ensimmäisen 
kappaleen loppuun lause: "Hoitoon oikeutetut lapset määritellään YK:n 
Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti alle 18-vuotiaiksi 
henkilöiksi."
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Jaa-äänet: 7
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, 
Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 8
Jussi Chydenius, Emma Kari, Tuuli Kousa, Osku Pajamäki, Erkki 
Perälä, Sirpa Puhakka, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 8 - 7 kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Karin vastaehdotuksen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee vahvistaa, että ns. paperittomien 
henkilöiden terveydenhuolto järjestetään niin, että kiireellisen hoidon 
lisäksi tarjotaan kaikille raskaana oleville ja neuvolaikäisille lapsille 
laajat terveydenhuollon palvelut, mukaan lukien neuvola- ja 
sairaanhoitopalvelut, samaan hintaan kuin helsinkiläisille.

Samalla kaupunginhallitus päättänee vahvistaa, että kiireettömän 
hoidon osalta odotetaan STM / THL:n selvitystä ja kehottaa sosiaali- ja 
terveysvirastoa tuomaan kevään 2014 lopussa sosiaali- ja 
terveyslautakunnalle selvityksen syntyneistä tarkemmista 
kustannuksista ja siitä kuinka hyvin hoito on tavoittanut ns. 
paperittomat.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaali- ja 
terveysvirastoa valmistelemaan ns. paperittomia koskevan 
terveydenhuollon järjestämisen edellä kuvatulla tavalla.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että asiaa on käsitelty tällä listalla, asia Stj/4:n 
kohdalla.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
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Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Sosiaali- ja terveysvirasto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.11.2013 § 405

HEL 2012-013915 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi esityslistalla 
jäljempänä olevan selvityksen vaihtoehtoisista tavoista järjestää ns. 
paperittomien henkilöiden terveydenhuolto. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta poiketen, 
että ns. paperittomien terveydenhuolto järjestetään niin, että tarjotaan 
kaikkien aikuisten kiireellisen hoidon lisäksi kaikille raskaana oleville ja 
neuvolaikäisille lapsille laajat terveydenhuollon palvelut, sekä neuvola- 
että sairaanhoitopalvelut samaan hintaan kuin helsinkiläisille.

Kiireettömän hoidon osalta odotetaan STM/THL:n selvitystä. Sosiaali- 
ja terveyslautakunnalle tuodaan kevään 2014 lopussa selvitys 
palvelusta syntyneistä tarkemmista kustannuksista ja siitä kuinka hyvin 
hoito on tavoittanut ns. paperittomat.

Käsittely

26.11.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Laura Nordström: Ensimmäisestä kappaleesta poistetaan kappaleen 
loppuosa alkaen sanoista ”ja selvityksenä arvion siitä...”. Tilalle esitän 
alla olevia kappaleita: 

Lautakunta päättää, että ns. paperittomien terveydenhuolto järjestetään 
niin, että tarjotaan kaikkien aikuisten kiireellisen hoidon lisäksi kaikille 
raskaana oleville ja neuvolaikäisille lapsille laajat terveydenhuollon 
palvelut, sekä neuvola- että sairaanhoitopalvelut samaan hintaan kuin 
helsinkiläisille. 

Kiireettömän hoidon osalta odotetaan STM/THL:n selvitystä. 
Lautakunnalle tuodaan kevään 2014 lopussa selvitys palvelusta 
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syntyneistä tarkemmista kustannuksista ja siitä kuinka hyvin hoito on 
tavoittanut ns. paperittomat.

Kannattajat: Anna Vuorjoki

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Ensimmäisestä kappaleesta poistetaan kappaleen 
loppuosa alkaen sanoista ”ja selvityksenä arvion siitä...”. Tilalle esitän 
alla olevia kappaleita:  Lautakunta päättää, että ns. paperittomien 
terveydenhuolto järjestetään niin, että tarjotaan kaikkien aikuisten 
kiireellisen hoidon lisäksi kaikille raskaana oleville ja neuvolaikäisille 
lapsille laajat terveydenhuollon palvelut, sekä neuvola- että 
sairaanhoitopalvelut samaan hintaan kuin helsinkiläisille.  Kiireettömän 
hoidon osalta odotetaan STM/THL:n selvitystä. Lautakunnalle tuodaan 
kevään 2014 lopussa selvitys palvelusta syntyneistä tarkemmista 
kustannuksista ja siitä kuinka hyvin hoito on tavoittanut ns. 
paperittomat.

Jaa-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Rene Hursti, Seija Muurinen, Tuomas Nurmela, 
Markku Vuorinen

Ei-äänet: 8
Maija Anttila, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, 
Leena Riittinen, Mikael Sjövall, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 8-5 sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä jäsen Laura 
Nordströmin vastaehdotuksen.

20.08.2013 Palautettiin

18.06.2013 Pöydälle

26.02.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi
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Hannu Juvonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52481
hannu.juvonen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 09.09.2013 § 971

HEL 2012-013915 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 26.9.2012 hyväksymän toivomusponnen (Emma 
Kari) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen 
ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille. 

06.05.2013 Palautettiin

29.04.2013 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 13.6.2013

HEL 2012-013915 T 00 00 03

Suppeimmin paperittomat voitaisiin määritellä laittomasti Suomessa 
oleskeleviin henkilöihin. Paperittomilla voidaan tarkoittaa myös sellaisia 
Suomessa oleskelevia henkilöitä, joilla ei ole oikeutta käyttää julkisia 
terveyspalveluita asiakasmaksulain mukaisesti. Suurella osalla heistä 
on kuitenkin tarpeellisen hoidon kattava sairauskuluvakuutus (tai ovat 
muun vastaavan järjestelmän piirissä) jos hakeutuvat Suomessa 
hoitoon.

Toisaalta tilapäisesti Suomessa oleskelevat ulkomaalaiset, työttömät 
tai asunnottomat ulkomaalaiset, henkilöt, joiden perheenjäsenet eivät 
asu Suomessa, henkilöt, jotka asuvat toisessa maassa ja 
työskentelevät toisessa maassa, ulkomaalaiset opiskelijat ja turistit ovat 
sairausvakuutuksen ja kunnallisen terveydenhuollon ulkopuolella, 
mutta silti laillisesti Suomessa.

Suomessa ilman oleskelulupaa oleskelevien määrästä ei ole tarkkaa 
tietoa, mutta lukumääräksi on arvioitu 2000–3000. Edellisten lisäksi on 
ihmisryhmiä, jotka ovat terveydenhuollon näkökulmasta paperittoman 
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kaltaisessa tilanteessa. Näihin kuuluvat muun muassa Itä-Euroopan 
romanit. Kesäaikana Itä-Euroopan romaneja arvioidaan olevan 
pääkaupunkiseudulla noin 400 – 600 ja talviaikoina 50–100 henkilöä. 

Talous- ja suunnittelukeskus viittaa aiempaan lausuntoonsa ja toteaa, 
että ensisijaisesti Suomeen tulisi sosiaali- ja terveysministeriön johdolla 
luoda yhtenäiset kansalliset ohjeet siitä, miten paperittomien 
terveydenhuolto tulisi järjestää ja mitä tässä yhteydessä tarkoitetaan 
välttämättömällä hoidolla. Yksittäisen kunnan ei tule laajentaa 
palvelujaan alueelle, josta ei ole kansallisia linjauksia. Mikäli 
kansallisten linjausten jälkeen päädytään siihen, että palvelut tulisivat 
kuntien tehtäväksi, tulee huomioida hallitusohjelman kirjaus, 
kuntatalouden vakautta ja kestävyyttä edistetään mm.
rajoittamalla kuntien tehtävien laajentamista.

Talous- ja suunnittelukeskus pitää ensisijaisena vaihtoehtona 
paperittomien terveydenhuollon toteuttamista tartuntatautilakia, 
terveydenhuoltolakia ja terveydenhuollon salassapitosäädöksiä 
noudattaen, jolloin Suomessa oleskelevat ihmiset saavat lain mukaisen 
kiireellisen hoidon. Terveydenhuoltolain 50 §:n mukaan kiireellinen 
sairaanhoito, mukaan lukien kiireellinen suun terveydenhuolto, 
mielenterveyshoito, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki, on annettava 
potilaalle hänen asuinpaikastaan riippumatta. Tämä koskee myös 
paperittomia henkilöitä. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen 
sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai 
toimintakyvyn -alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota 
ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman 
vaikeutumista.

Samalla talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että mahdolliset tulevat 
valtakunnalliset linjaukset otetaan myöhemmin huomioon. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos on käynnistämässä sosiaali- ja terveysministeriön 
pyynnöstä selvitystä paperittomien terveydenhuollosta ja mahdollisista 
toimenpide-ehdotuksista, joihin nykytilanne antaa aihetta. 
Selvityshankkeen tukiryhmään on pyydetty Helsingin sosiaali- ja 
terveysviraston edustus.

Lisäksi talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että talousarviossa ei ole 
varauduttu paperittomien terveyspalvelujen laajentamiseksi 
nykyisestään, vaan toiminnan rahoitus merkitsisi vastaavaa vähennystä 
jostain muusta toiminnasta. Yleislääkäritasoisen vastaanoton, joka 
sisältäisi tarvittavat laboratorio- ja kuvantamispalvelut sekä lasten- ja 
äitiysneuvolapalvelut, kustannukset olisivat vähintään 100 000 euroa 
vuodessa. Lisäksi merkittäviä kustannuksia aiheutuisi 
erikoissairaanhoidosta
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11.3.2013 Lausunto annettu

Lisätiedot
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi
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§ 1333
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

varhaiskasvatuslautakunta 3.12.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

varhaiskasvatuslautakunta 3.12.2013

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi
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§ 1334
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
49 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  
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- kehittämispäällikkö  
työterveysjohtaja  
Henkilöstön kehittämispalvelut  
- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten 
viikolla 49 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  



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2013 152 (157)
Kaupunginhallitus

Sj/1
09.12.2013

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

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori  
suomenkielinen työväenopisto:  
- 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
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus

Tatu Rauhamäki
puheenjohtaja

Anna Villeneuve
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Emma Kari Jussi Halla-aho

Tarja Tenkula Laura Rissanen

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 17.12.2013 ja asianosaista 
koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan 
nähtävänäpitämisestä.

Anna Villeneuve
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hallintosihteeri
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1309, 1311, 1312, 1317 - 1322, 1324, 1325, 1327, 1329, 
1333 ja 1334 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1310, 1313 ja 1318 §:t

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 1314 - 1316, 1323, 1326, 1328 ja 1330 - 1332 §: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
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Pöytäkirja

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


