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§ 344
Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi lainatakausjärjestel-
mästä ryhmärakennuttamishankkeille

HEL 2015-005292 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheen-
johtajan ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginval-
tuuston 22.4.2015 hyväksymän toivomusponnen (Rantanen) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Merkitessään 22.4.2015 Kotikaupunkina Helsinki 2012 -ohjelman seu-
rantaraporttia 2015 tiedoksi kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seu-
raavan toivomusponnen:

"Valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittää voiko ryhmärakentamis-
hankkeita auttaa käynnistämisvaiheessa luomalla tarkoituksenmukaisin 
kriteerein ohjattu kaupungin lainatakausjärjestelmä.” (Tuomas Ranta-
nen)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituk-
sen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomus-
ponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2016 2 (2)
Kaupunginhallitus

Kaj/10
11.04.2016

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

ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille 
valtuutetuille.

Esittelijä toteaa, että kaupungin lauta- ja toimikuntia sekä tytäryhteisöjä 
on pyydetty lausumaan asiasta lausuessaan asumisen ja maankäytön 
toteutusohjelmaluonnoksesta 2016 (AM-ohjelma) vuodenvaihteessa 
2015 - 2016. Saadut lausunnot on huomioitu AM-ohjelmavalmistelussa. 
AM-ohjelmaehdotus tuodaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn keväällä 
2016.

Tavanomaisten asuntohankkeiden osalta kaupungin takaus ei ole ollut 
tarpeen, vaan hankkeet ovat saaneet normaalin pankkilainan. Ryhmä-
rakennuttamishankkeisiin sisältyi ensivaiheessa haasteita nimenomaan 
rahoituksen järjestymiseksi. Ryhmärakennuttamislaki astui voimaan 
1.9.2015. Lain turvin oletetaan ryhmärakennuttamishankkeiden saavan 
normaalien asuntohankkeiden tavoin pankkilainaa ja siten kaupungin 
takaustarvetta ei olisi. Helsingin kaupunki on yleensä taannut ainoas-
taan joitakin erityisryhmähankkeita. 

Esittelijä viittaa edellä esitettyyn ja toteaa, että tässä yhteydessä ei eh-
doteta kaupungin takausjärjestelmän laajentamista koskemaan ryhmä-
rakennuttamishankkeita.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
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Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto


