
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2015 1 (2)
Kaupunginhallitus

Kj/6
14.12.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

§ 1208
Tilahankkeiden käsittelyohjeet

HEL 2015-013411 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan päivitetyn tilahank-
keiden käsittelyohjeen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
Ville Vastamäki, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Tilahankkeiden käsittelyohje 2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Voimassa olevia tilahankeohjeita on viimeksi muutettu vuonna 2009 
(Khn päätös 12.1.2009, 33 §) ja ohjeisiin on tehty vähäisiä muutoksia 
vuonna 2010 (Khn päätös 25.10.2010, 1147 §). 

Kaupunginkanslia on valmistellut käsittelyohjeiden päivityksen yhteis-
työssä keskeisten rakennuttavien ja tiloja käyttävien virastojen kanssa.

Tilahankkeiden käsittelyohjeiden päivityksen lähtökohtana on ollut ny-
kyisten ohjeiden saattaminen voimassa olevien päätösvaltarajojen mu-
kaiseksi sekä kaupungin strategisten tavoitteiden, kuten tilamäärän 
kasvun pysäyttäminen ja talouden tasapainon saavuttaminen.

Tilahankkeiden käsittelyohjeiden keskeinen muutos on tilakustannusten 
kohdistamisen ja sisäisen vuokran määrittämisen lisääminen osaksi oh-
jetta. Tilakustannukset muodostuvat tiloihin kohdistuvista investointi- ja 
ylläpitokustannuksista sekä maanvuokrasta. Hallintokuntien ja liikelai-
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tosten toimitilat, kuten koulut, päiväkodit, sairaalat ja kirjastot ovat ei-
markkinaehtoisia tiloja, joiden tilakustannukset kohdistetaan käyttäjille 
määrittämällä kohteelle kustannusperusteinen sisäinen vuokra. Markki-
naehtoisista tiloista peritään markkinaehtoinen vuokra. Sisäisellä vuok-
rajärjestelmän tavoitteena on tilakustannusten kohdistaminen täysi-
määräisinä tilojen käyttäjille ja sitä kautta palvelutuotannon kokonais-
kustannuksiin. Tavoitteena on ohjata tilojen optimaaliseen ja tarpeen 
mukaiseen käyttöön. Tavoitteena on myös tilakustannusten läpinäky-
vyys ja tasapuolisuus.

Lisäksi tilahankkeiden käsittelyohjeiden päivityksen yhteydessä on py-
ritty tarkentamaan eri suunnitteluvaiheissa vaadittavia selvityksiä ja tar-
kasteluja, jotta tilahankkeiden käyttötalous- ja investointivaikutukset tu-
levat huomioitua riittävän varhaisessa vaiheessa. Hankeohjausryhmän 
tehtävät on kuvattu.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
Ville Vastamäki, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Tilahankkeiden käsittelyohje 2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Hankeohjausryhmä


