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Kokousaika 18.04.2016 16:00 - 17:15, keskeytetty 15:59 - 16:03

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rauhamäki, Tatu kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Pajamäki, Osku 1. varapuheenjohtaja
Kivekäs, Otso 2. varapuheenjohtaja
Honkasalo, Veronika poissa: 364 §
Karhuvaara, Arja
Modig, Silvia
Männistö, Lasse
Peltokorpi, Terhi saapui 16:05, poissa: 350 - 352 §:t
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rissanen, Laura
Torsti, Pilvi
Vainikka, Mirka
Rantanen, Tuomas varajäsen
Tuominen, Hannu varajäsen

Muut

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
poistui 17:04, poissa: 365 - 379 §:t

Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja

Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja

poistui 17:10, poissa: 374 - 379 §:t
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio kansliapäällikkö
Pohjaniemi, Marju henkilöstöjohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
Kari, Tapio viestintäpäällikkö
Teppo, Tiina johtava asiantuntija

poistui 16:30, poissa: 358 - 379 §:t
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Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Erroll, Katri hallintoasiantuntija
Härmälä, Timo kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Nyfors, Maria kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Sippola-Alho, Tanja kaupunginsihteeri
Thodén, Annikki vs. kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Lindén, Timo vs. apulaiskaupunginsihteeri
Menna, Lauri hallintoasiantuntija
Aarnio, Minna kiinteistöjen kehittämispäällikkö

asiantuntija
saapui 16:06, poistui 16:26, läsnä: 
osa 354 §:ää

Stauffer, Jaakko virastopäällikkö
asiantuntija
saapui 16:06, poistui 16:26, läsnä: 
osa 354 §:ää

Kupiainen, Marketta hallintoylihoitaja
asiantuntija
saapui 16:34, poistui 16:49, läsnä: 
osa 362 §:ää

Saarinen, Tarja erityissuunnittelija
asiantuntija
saapui 16:34, poistui 16:49, läsnä: 
osa 362 §:ää

Jolkkonen, Juha va. virastopäällikkö
asiantuntija
saapui 16:56, poistui 17:05, läsnä: 
osa 364 §:ää

Salin, Olli sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällik-
kö
asiantuntija
saapui 16:56, poistui 17:05, läsnä: 
osa 364 §:ää

Puheenjohtaja

Tatu Rauhamäki kaupunginhallituksen puheenjohtaja
350 - 379 §:t

Esittelijät

Pekka Sauri apulaiskaupunginjohtaja
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350 - 351, 357 - 359 ja 361 §:t
Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja

352 ja 366 - 367 §:t
Anni Sinnemäki apulaiskaupunginjohtaja

353 - 355 ja 368 - 379 §:t
Tatu Rauhamäki kaupunginhallituksen puheenjohtaja

356 §
Laura Räty apulaiskaupunginjohtaja

360 ja 362 - 365 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna hallintoasiantuntija
350 - 379 §:t
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§ Asia

350 Kj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

351 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

352 Sj/1 V 27.4.2016, Eron myöntäminen liikuntaviraston liikuntajohtajan viras-
ta

353 Kaj/1 V 27.4.2016, Kampin korttelin 63 tontin 2 asemakaavan muuttaminen 
(nro 12242, Lönnrotinkatu 3)

354 Kaj/2 V 27.4.2016, Jätkäsaaren Bunkkerista järjestetyn toteutuskilpailuun 
lopputulokseen perustuvan hankekokonaisuuden hyväksyminen

355 Kaj/3 V 27.4.2016, Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan hanke-
suunnitelman hyväksyminen

356 Pj/1 Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien vuosilomien vahvista-
minen lomakautena 2016

357 Kj/3 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Liikenneviraston yhteis-
hankkeisiin

358 Kj/4 Kaupunginvaltuuston 13.4.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano

359 Kj/5 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

360 Kj/6 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

361 Ryj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

362 Stj/1 Savuton Helsinki -ohjelman loppuraportti

363 Stj/2 Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite psykiatristen potilaiden palveluasun-
tojen tarpeesta

364 Stj/3 Lausunto eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle hätämajoituksen 
järjestämistä koskevista kanteluista

365 Stj/4 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

366 Sj/1 Pelaajien palkitseminen Helsingissä järjestettyjen jääkiekon alle 20-
vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailujen kultamitalista

367 Sj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

368 Kaj/1 Valtuutettu Maija Anttilan toivomusponsi ara-vuokra-asuntokannan 
säilymisestä 20 prosentin tasolla
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369 Kaj/2 Valtuutettu Jessica Karhun toivomusponsi aurinkopaneelien liittämi-
sestä kaupungin sähköverkkoon

370 Kaj/3 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi kohtuuhintaisen omistu-
sasuntotuotannon vauhdittamisesta tontinluovutuksen keinoin

371 Kaj/4 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi vanhusväestön 
asumisen vaihtoehdoista

372 Kaj/5 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi ikääntyvien asumisen 
kehittämisestä

373 Kaj/6 Valtuutettu Maija Anttilan toivomusponsi ikääntyvien asumisen kehittä-
misestä

374 Kaj/7 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi lainatakausjärjestelmäs-
tä ryhmärakennuttamishankkeille

375 Kaj/8 Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi yksinasuvien tarpeen huo-
mioimisesta aravuokratuotannossa

376 Kaj/9 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi asuntotuotantotoimiston 
tuotannon turvaamisesta

377 Kaj/10 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi hallintamuotojen sekoit-
tamisesta ara-vuokratuotannon hintojen alentamiseksi

378 Kaj/11 Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi opiskelija- ja nuorisoasuntojen 
tuotannon turvaamiseksi

379 Kaj/12 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 350
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Silvia 
Modigin ja Laura Rissasen sekä varatarkastajiksi Marcus Rantalan ja 
Pilvi Torstin.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita pöytäkirjan varatarkasta-
jaksi Terhi Peltokorven sijasta Marcus Rantalan puheenjohtajan ehdo-
tuksesta.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Silvia 
Modigin ja Laura Rissasen sekä varatarkastajiksi Terhi Peltokorven ja 
Pilvi Torstin.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 351
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan pan-
na täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen 
toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 352
V 27.4.2016, Eron myöntäminen liikuntaviraston liikuntajohtajan vi-
rasta

HEL 2016-003056 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Anssi Rauramolle eron liikuntavi-
raston liikuntajohtajan virasta 1.8.2016 alkaen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Anssi Rauramo on ilmoittanut eroavansa liikuntajohtajan virasta siir-
tyäkseen eläkkeelle 1.8.2016 alkaen.

Hallintosäännön 16 §:n mukaan virkasuhteen päättämisestä päättää 
virkasuhteeseen ottava viranomainen. Liikuntatoimen johtosäännön 12 
§:n mukaan kaupunginvaltuusto ottaa liikuntajohtajan virkaan.

Kaupunginhallitus on 21.3.2016 johtamisjärjestelmän uudistusta koske-
vassa täytäntöönpanopäätöksessä linjannut, ettei vapautuvia virasto- ja 
osastopäälliköiden virkoja täytetä toistaiseksi, vaan ne hoidetaan mää-
räaikaisjärjestelyin. Kaupunginhallitus katsoo, ettei liikuntajohtajan vir-
kaa ole tarkoituksenmukaista tässä vaiheessa julistaa haettavaksi me-
neillään olevan johtamisjärjestelmän uudistuksen vuoksi. 

Hallintosäännön 15 §:n mukaan avoimen viran määräaikaisen hoitajan 
ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen. 
Valtuuston täyttämien virkojen osalta kaupunginhallitus voi määrätä 
avoimen viran hoitajan enintään 180 päivän ajaksi. Kaupunginhallituk-
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sen tarkoituksena on määrätä liikuntajohtajan avoimen viran hoitaja 
erikseen. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikuntajohtaja
Liikuntavirasto
Taloushallintopalvelu-liikelaitos
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§ 353
V 27.4.2016, Kampin korttelin 63 tontin 2 asemakaavan muuttaminen 
(nro 12242, Lönnrotinkatu 3)

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 4. kaupunginosan (Kamppi) kort-
telin 63 tontin 2, tason +7,0 yläpuolella olevan alueen, asemakaavan 
muutoksen 9.12.2014 päivätyn piirustuksen nro 12242 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12242 kartta, päivätty 9.12.2014, 
päivitetty Kslk:n 9.12.2014 päätöksen mukaiseksi

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12242 selostus, päivätty 
9.12.2014, täydennetty 8.3.2016

3 Havainnekuva
4 Vuorovaikutusraportti päivätty 9.12.2014, täydennetty 8.3.2016
5 Tilastotiedot
6 Osa päätöshistoriaa (Internet-versio)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
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Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Kaupunkisuunnitteluvirasto/Kos-
ki

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaava päivitetään vastaamaan tontin nykyistä asuinkäyttöä ja 
rakennus suojellaan.

Tontti merkitään asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja rakennus arvok-
kaine sisätiloineen merkitään rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja 
kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokkaana suojeltavaksi. Ensimmäi-
nen kerros Lönnrotinkadun puolella varataan myymälä- ja asiakaspal-
velutiloiksi. Pihalle osoitetaan korttelikohtaisten maanalaisten huoltotilo-
jen hissi- ja porrasyhteys sekä ilmanvaihtohormi.

Esittelijän perustelut

Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin 
strategisten tavoitteiden toteutumista. 

Asemakaavan muutos koskee Vanhan Kirkkopuiston laidalla sijaitse-
vaa Lönnrotinkadun ja Yrjönkadun kulmatonttia. 

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1836, jossa on määritelty 
ainoastaan tontin rajat. Kortteli kuuluu vuonna 2004 hyväksytyn kes-
kustan maanalaisen huoltoliikenteen ja pysäköinnin asemakaavaan, 
jossa korttelin kohdalla on huoltoliikenne- ja lastaustila sekä tontin koh-
dalla sen uloskäynti, hormi ja osa pysäköintilaitoksen ajoyhteyttä.  

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin 
mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi. Kantakaupun-
gin alueella voimassa oleva yleiskaavan laatimista koskeva rajattu ra-
kennuskielto, joka koskee 1. kerrosten ja kadunvarsien myymälä-, liike- 
ja toimitilojen muuttamista asuinkäyttöön, ei koske tätä tonttia.
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Tontilla sijaitsee vuosina 1891–1896 rakennettu asuinrakennus, joka oli 
muutettu vähitellen toimistokäyttöön. Tontille on myönnetty vuonna 
2012 rakennuslupa, jonka mukaisesti rakennuksen muutos takaisin 
asuinkäyttöön valmistui vuonna 2014. Lönnrotinkadun puolella on myy-
mälätila.   

Vanha Kirkkopuisto on osa valtakunnallisesti merkittävää Esplanadin-
Bulevardin rakennettua kulttuuriympäristöä. 

Tontti on yksityisomistuksessa (Fastighets Ab Lönnrotsgatan 3 Kiinteis-
tö Oy). 

Asemakaavan muutos on tehty hakemuksen johdosta. Kaavamuutos 
on hakemuksen mukainen ja sen sisällöstä on sovittu hakijan kanssa. 

Asemakaavan muutoksen sisältö ja perustelut

Tavoitteena on päivittää asemakaava vastaamaan nykyistä asuinkäyt-
töä, turvata kadunvarsitilan säilyminen myymälätilana, turvata kortteli-
kohtaisen huollon yhteydet sekä asettaa rakennukselle suojelumää-
räykset. 

Tontti on asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK). Ullakolle saa rakentaa 
asuntoja. Ensimmäinen kerros Lönnrotinkadun puolella on varattava 
myymälä- tai muiksi asiakaspalvelutiloiksi. 

Rakennus ja sen arvokkaat sisätilat suojellaan (sr-1). Suojelumerkinnät 
perustuvat kaupunginmuseon määrittelyyn. 

Pihalle osoitetaan korttelikohtaisten maanalaisten huoltotilojen hissi- ja 
porrasyhteys sekä ilmanvaihtohormi rakennusluvan mukaisesti.

Rakennusoikeus on yhteensä 5 260 k-m². 

Asemakaavamuutoksen vaikutukset ja kustannukset

Rakennuksen muutos takaisin asuinkäyttöön hyvien palvelujen äärelle 
elävöittää keskustaa. Suojelulla säilytetään kulttuurihistoriallisia arvoja 
ja tuetaan valtakunnallisten suojelutavoitteiden toteutumista.   

Melumääräyksillä huolehditaan asuntojen ääneneristävyydestä liiken-
nemelua ja ilmanvaihdon aiheuttamaa melua vastaan sekä pihan olo-
suhteista. Tontille osoitettu hissi- ja porrasyhteys sekä uloskäytävät 
mahdollistavat jatkossa korttelin yhteisen maanalaisen huoltotilan to-
teuttamisen. 

Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta alueen liikenteeseen tai teknisen 
huollon järjestämiseen. Asemakaavan toteuttamisesta ei aiheudu kau-
pungille kustannuksia.  
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Asemakaavan hyväksymisen johdosta tontille asemakaavan laatimi-
seksi määrätyn MRL 53 §:n 1 momentin mukaisen rakennuskiellon voi-
massaolo päättyy.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Tontin 4/63/2 omistaja Fastighets Ab Lönnrotsgatan 3 Kiinteistö Oy on 
hakenut 15.5.2012 asemakaavan muuttamista siten, että rakennus ja 
ullakko muutetaan asuinkäyttöön ja pohjakerrokseen osoitetaan liiketi-
loja.   

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä asemakaavan muutos-
luonnoksesta ei ole esitetty huomautuksia. 

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyö-
tä asianomaisten hallintokuntien, kuntayhtymien ja liikelaitosten sekä 
Museoviraston ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen kanssa.

Viranomaisten kannanotot ja lausunnot ovat liitteenä ja ne on otettu 
huomioon kaavaehdotuksessa. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 
9.12.2014 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 16.1.-
16.2.2015.

Ehdotuksesta ei ole esitetty muistutuksia.

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 kaupunginmuseo
 kiinteistövirasto
 pelastuslautakunta
 rakennusvalvontavirasto
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristölautakunta/ ympäristökeskus

Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. Lautakuntien lausuntojen käsit-
telyyn ei ole liittynyt äänestyksiä. Kiinteistövirasto toteaa, että maapoliit-
tisia neuvotteluja ei ole tarpeen käydä.  
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Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Kaavaehdotukseen ei ole ollut tarpeen tehdä muutoksia. 

Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden sekä 
liitteiden osalta.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Lopuksi

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulumatonta 
aluetta.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan 9.12.2014 tekemän 
yksimielisen esityksen mukainen. Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkis-
tanut kaavaehdotuksen ja täydentänyt asiakirjoja edellä mainitulla ta-
valla. 

Kaavaratkaisun johdosta ei maanomistajille koidu merkittävää hyötyä, 
joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen mu-
kaiselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12242 kartta, päivätty 9.12.2014, 
päivitetty Kslk:n 9.12.2014 päätöksen mukaiseksi

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12242 selostus, päivätty 
9.12.2014, täydennetty 8.3.2016

3 Havainnekuva
4 Vuorovaikutusraportti päivätty 9.12.2014, täydennetty 8.3.2016
5 Tilastotiedot
6 Osa päätöshistoriaa (Internet-versio)

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Kaupunkisuunnitteluvirasto/Kos-
ki

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunginmuseo
Kiinteistölautakunta
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus
Kaupunkisuunnitteluvirasto/Koski

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 8.3.2016

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Ksv:n 0888_18, Lönnrotinkatu 3- Yrjönkatu 15, karttaruutu G3
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut 9.12.2014 päivätyn 4. kau-
punginosan (Kamppi) korttelin 63 tontin 2 tason +7,0 yläpuolella olevan 
alueen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12242.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei kaavaehdotukseen ole tehty 
muutoksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 63 
tontin 2 tason +7,0 yläpuolella olevaa aluetta (Lönnrotinkatu 3), joka si-
jaitsee Vanhan Kirkkopuiston laidalla Lönnrotinkadun ja Yrjönkadun 
kulmassa (Lönnrotinkatu 3-Yrjönkatu 15). 

Asemakaava päivitetään vastaamaan tontin nykyistä asuinkäyttöä, ra-
kennus suojellaan ja tontin rakennuskielto poistetaan. 

Tontti merkitään asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja rakennus merki-
tään rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huo-
mattavan arvokkaana suojeltavaksi (sr-1). Ensimmäinen kerros Lönnro-
tinkadun puolella varataan myymälä- ja asiakaspalvelutiloiksi. Pihalle 
osoitetaan korttelikohtaisten maanalaisten huoltotilojen hissi- ja porra-
syhteys sekä ilmanvaihtohormi. 

Rakennusoikeus on yhteensä 5 260 k-m2, josta myymälä- ja liiketilaa 
on yhteensä 104 k-m2. Tonttitehokkuus e = 4,47.

Rakennuksen muutos takaisin asuinkäyttöön hyvien palvelujen äärelle 
elävöittää keskustaa. Suojelulla säilytetään kulttuurihistoriallisia arvoja 
ja tuetaan valtakunnallisten suojelutavoitteiden toteutumista.  

Melumääräyksillä huolehditaan asuntojen ääneneristävyydestä liiken-
nemelua ja ilmanvaihdon aiheuttamaa melua vastaan sekä pihan olo-
suhteista. Tontille osoitettu hissi- ja porrasyhteys sekä uloskäytävät 
mahdollistavat jatkossa korttelin yhteisen maanalaisen huoltotilan to-
teuttamisen. 

Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta alueen liikenteeseen tai teknisen 
huollon järjestämiseen. 

Tontti on yksityisomistuksessa (Fastighets Ab Lönnrotsgatan 3 Kiinteis-
tö Oy). Kaavoitustyö on käynnistetty tontin omistajan aloitteesta. Kaa-
vamuutos on hakemuksen mukainen ja sen sisällöstä on sovittu hakijan 
kanssa
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Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. 
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. Niissä ei 
ollut huomautettavaa asemakaavan muutoksesta. Kaavaehdotukseen 
ei tehty muutoksia.  

Muistutuksia ei esitetty.

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista. 

Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen.  

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1836, jossa on määritelty 
ainoastaan tontin rajat. 

Kortteli kuuluu vuonna 2004 hyväksytyn keskustan maanalaisen huol-
toliikenteen ja pysäköinnin asemakaavaan, jossa korttelin kohdalla on 
huoltoliikenne- ja lastaustila sekä tontin kohdalla sen uloskäynti, hormi 
ja osa pysäköintilaitoksen ajoyhteyttä.

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin 
mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi sekä maankäyt-
tö- ja rakennuslain 38 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto, joka 
koskee 1. kerrosten ja kadunvarsien myymälä-, liike- ja toimitilojen 
muuttamista asuinkäyttöön.

Tontilla sijaitsee vuosina 1891–1896 rakennettu asuinrakennus, joka oli 
muutettu vähitellen toimistokäyttöön. Tontille on myönnetty vuonna 
2012 rakennuslupa, jonka mukaisesti rakennuksen muutos takaisin 
asuinkäyttöön valmistui vuonna 2014. Lönnrotinkadun puolella on myy-
mälätila.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipiteistä ja lausun-
noista sekä vastineet niihin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 
9.12.2014 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 16.1.-
16.2.2015.

Muistutukset
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Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 kaupunginmuseo
 kiinteistövirasto
 pelastuslautakunta
 rakennusvalvontavirasto
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristölautakunta/ ympäristökeskus

Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. 

Kiinteistövirasto toteaa, että maapoliittisia neuvotteluja ei ole tarpeen 
käydä.  

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Kaavaselostusta on lisäksi täydennetty lisäämällä Ote Helsingin uudes-
ta yleiskaavaehdotuksesta (kaupunkisuunnittelulautakunta 10.11.2015) 
sekä täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta.

Vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Jatkotoimenpiteet

Kaavaratkaisun johdosta ei maanomistajille koidu merkittävää hyötyä, 
joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen mu-
kaiselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Lisätiedot
Anne Karppinen, arkkitehti, puhelin: 310 37200

anne.karppinen(a)hel.fi
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Kiinteistövirasto 19.2.2015

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Lönnrotinkatu 3 - Yrjönkatu 15

Kiinteistövirasto toteaa, että asemakaavan muutosalueen tontti
91-4-63-2 on yksityisen omistuksessa. 

Tontilla on voimassa asemakaava vuodelta 1863, jossa on määritelty 
ainoastaan tontin rajat. 

Asemakaavan muutoksella päivitetään asemakaava vastaamaan tontin 
nykyistä asuinkäyttöä, rakennus suojellaan ja tontin rakennuskielto 
poistetaan. 

Kaavamuutoksesta ei koidu tontin omistajalle kaupunginhallituksen 
9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen edellyttämää merkittävää 
hyötyä ja maapoliittisia neuvotteluja ei ole siten tarpeen käydä. 

Kiinteistövirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen 
suhteen.

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 17.02.2015 § 77

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavamuutos mahdollistaa historiallisen rakennuksen palautta-
misen asumiskäyttöön.

Hankkeella ei ole vaikutusta yleisiin alueisiin.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro 12242.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
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Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419
anu.kiiskinen(a)hel.fi

Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335
anni.tirri(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.02.2015 § 56

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 2.2.2015

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 19.12.2014

Kaupunginmuseo on tutustunut Lönnrotinkatu 3:n asemakaavan muu-
tosehdotukseen ja  esittää kulttuurihistorian ja kulttuuriympäristön vaali-
misen näkökulmasta lausuntonaan seuraavan.

Asemakaavan tavoitteena on ollut päivittää kaava vastaamaan tontin 
nykyistä käyttöä asuinrakennuksena. Rakennus on merkitty suojelluksi 
rakennukseksi ja tontin rakennuskielto poistuu. Alun perin asuintaloksi 
rakennetun rakennuksen muutos toimistotalosta takaisin asuinraken-
nukseksi on valmistunut vuonna 2014. 

Tontti on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja rakennus raken-
nustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan ar-
vokkaana suojeltavaksi (sr-1). Rakennussuojelu koskee myös sisätilo-
ja. Kadunvarsirakennuksen ensimmäinen kerros Lönnrotinkadun puo-
lella on varattava myymälä- ja asiakaspalvelutiloiksi. 

Nyt esillä oleva asemakaavan muutosehdotuksen sr-1 suojelumääräys 
perustuu museon asettamiin suojelutavoitteisiin. Museo pitää asema-
kaavan suojelumääräystä hyvänä ja riittävänä. Kaupunginmuseolla ei 
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näin ollen ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen ja se 
puoltaa muutosehdotuksen hyväksymistä.

7.10.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot
Anne Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 36486

anne.makinen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 20.01.2015 § 7

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Lönnrotinkatu 3:n, 
Kampin korttelin 63 tontin 2, asemakaavan muutoksesta (nro 12242):

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutok-
sesta. Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta pelastuslaitoksen 
toimintaan.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.12.2014 § 397

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Ksv 0888_18, Lönnrotinkatu 3 - Yrjönkatu 15, karttaruutu G3

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 9.12.2014 päivätyn 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 63 tontin 2, 
tason +7,0 yläpuolella olevan alueen, asemakaavan muutosehdo-
tuksen nro 12242 hyväksymistä

 asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30 päiväksi 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Samalla lautakunta päätti
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 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipi-
teisiin

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta Kustan-
nukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustan-
nukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho

Lisätiedot
Anne Karppinen, arkkitehti, puhelin: 310 37200

anne.karppinen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 16.9.2014

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Taustaa

Asemakaava päivitetään vastaamaan tontin nykyistä käyttöä ja tontin 
rakennuskielto poistetaan. 
Tontti merkitään asuinkerrostalojen kortteli-alueeksi. Ullakolle sallitaan 
asuntoja ja pohjakerrokseen Lönnrotinkadun puolelle määrätään sijoi-
tettavaksi myymälä- ja asiakas-palvelutiloja. Rakennus merkitään ra-
kennus-taiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan 
arvokkaana suojeltavaksi. Tontille pihan puolelle osoitetaan keskustan 
maanalaiseen huoltotunneliin liittyvä korttelikohtaisen huoltotilan hissi- 
ja porrasyhteys sekä ilmanvaihtohormi. 

Kannanotto

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista asemakaavamuutokseen.

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335
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anni.tirri(a)hel.fi
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§ 354
V 27.4.2016, Jätkäsaaren Bunkkerista järjestetyn toteutuskilpailuun 
lopputulokseen perustuvan hankekokonaisuuden hyväksyminen

HEL 2014-008155 T 10 03 09

Esitys

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 
Jätkäsaaren Bunkkerin toteutuskilpailun voittajan SRV Rakennus Oy:n 
kanssa yhtiön tekemän tarjouksen mukaisesti Bunkkeria koskevat to-
teutussopimuksen, kiinteistökaupan esisopimuksen ja sen mukaisen lo-
pullisen kiinteistökaupan.

Tarjouspyyntö on liitteenä 1, sen mukainen 1.4.2016 päivätty tarjouskir-
je liitteenä 2, toteutussopimusluonnos liitteenä 3 ja kiinteistökaupan esi-
sopimus liitteenä 4.

Toteutussopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen mukaisella lo-
pullisella kiinteistökaupalla yhtiölle tai sen määräämälle myydään Hel-
singin kaupungin 20. kaupunginosan (Jätkäsaari) korttelin nro 20811 
ohjeellinen tontti nro 2 (noin 8 588 m²:n suuruinen määräala kiinteistös-
tä 91-20-9909-100) ja sillä oleva Bunkkeri-rakennus. 

Kauppahinta on 22 711 000 euroa. Kauppahintaa tarkistetaan vuotui-
sella kahden (2) prosentin korotuksella Bunkkerin toteutuskilpailun tar-
jousten viimeisen jättämispäivän (1.4.2016) ja lopullisen kauppakirjan 
allekirjoituspäivän väliseltä ajalta.

Kiinteistölautakunta oikeutetaan tekemään kauppakirja kiinteistökaupan 
esisopimuksessa sanotuin ja muuten kaupungin tavanomaisin ehdoin.

Kiinteistöviraston hallinto-osasto oikeutetaan tekemään sopimuskoko-
naisuus huomioiden vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia toteutussopi-
mukseen, kiinteistökaupan esisopimukseen sekä lopulliseen kiinteistön 
kauppakirjaan. 

B

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 5 olevan Jätkäsaaren 
Bunkkeriin vuokratiloiksi rakennettavien liikunta- ja uimahallitilojen han-
kesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 18 915 brut-
toneliömetriä ja 13 080 huoneistoneliömetriä.
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Kiinteistöviraston tilakeskus oikeutetaan samalla tekemään liitteenä 6 
olevan vuokrasopimusluonnoksen ja vastuunjakotaulukon mukainen 
vuokrasopimus liikunta- ja uimahallitiloista hankesunnitelman ja siihen 
liittyvän SRV Rakennus Oy:n pääomavuokrista tekemän tarjouksen 
mukaisesti 25 vuoden määräajaksi.

Tarjouksen mukaan liikuntatilojen vuokra on 18,00 euroa huoneistone-
liömetriltä kuukaudessa ja uimahallitilojen 25,00 euroa huoneistoneliö-
metriltä. Pääomavuokra pääomitettuna kiinteälle 25 vuoden vuokra-
ajalle on yhteensä noin 47,7 miljoonaa euroa. Tilakeskus on oikeutettu 
vuokraamaan nämä tilat edelleen liikuntavirastolle samoin ehdoin ja 
vuokrin lisättynä 0,50 euroa neliömetriltä maksettavalla kuukausittaisel-
la asiantuntijapalkkiolla. Pääomavuokran määrä on sidottu elinkustan-
nusindeksiin (1951:10=100) ja määritelty pitäen perusindeksinä tammi-
kuun 2016 indeksipistelukua.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Minna Aarnio ja Jaakko Stauf-
fer. Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntö 29.3.2016
2 Tarjous 1.4.2016
3 Luonnos toteutussopimukseksi 29.3.2016
4 Kiinteistökaupan esisopimus
5 Hankesuunnitelma 4.1.2016
6 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
7 Liikuntalautakunnan lausunto hankesuunnitelmasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
SRV Rakennus Oy Kunnallisvalitus, valtuusto
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Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Jätkäsaaren Bunkkerin toteutuskilpailun tavoitteena on ollut löytää Jät-
käsaaren maamerkkirakennukselle uusi omistaja, joka kehittää ja suun-
nittelee Bunkkeriin monipuolisen tilakokonaisuuden ja toteuttaa raken-
nukseen kaupungin tarvitsemat liikuntatilat kaupungin antamaan mää-
räaikaan 31.5.2019 mennessä kaupungin kannalta kokonaistaloudelli-
sesti edullisella tavalla. Tästä on saatu SRV Rakennus Oy:ltä tarjous 
1.4.2016.

Kaupunki sitoutuu tekemään mainituista, mm. koulujen käyttöön tule-
vista liikuntatiloista ja uimahallista vuokrasopimuksen liikuntaviraston ja 
opetusviraston käyttöön 25 vuodeksi. Liikuntalautakunta puoltaa Bunk-
kerin vuokratilojen hankesuunnitelmaa.

Kilpailuehdotuksen toteuttamiseksi tarvittavaa asemakaavamuutosta 
on valmisteltu toteuttamiskilpailun rinnalla ajan säästämiseksi, jotta 
vuokratilat saataisiin koulujen käyttöön koulujen toiminnan alkamiseen 
mennessä. Asemakaavamuutosehdotus hyväksyttiin kaupunkisuunnit-
telulautakunnassa 16.2.2016 ja asemakaavamuutos on nähtävillä 
22.4.2016 saakka. Asemakaavamuutosehdotuksen kartta on liitteenä 
7.

Kaikki liikuntatilat on suunniteltu liikuntaviraston hyväksymän tilaohjel-
man mukaisesti. Kaupungin antamat energiatehokkuustavoitteet ylite-
tään. Kilpailuehdotus täyttää hankekokonaisuudelle asetetut toiminnalli-
set, taloudelliset, aikataululliset ja kaupunkikuvalliset tavoitteet. Tar-
jouksen sisältämä viitesuunnitelma edustaa korkealaatuista arkkiteh-
tuuria.

Esittelijän perustelut

Jätkäsaaren Bunkkerin toteutuskilpailulla on etsitty toteuttajaa kaupun-
gin kannalta kokonaistaloudellisesti, toiminnallisesti ja aikataulullisesti 
sekä kaupunkikuvallisesti toteuttamiskelpoiselle ratkaisulle Jätkäsaaren 
maamerkkirakennuksen uudeksi käytöksi. Kun lähtökohdaksi kaupun-
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gin toimesta on asetettu, että Bunkkeri-rakennus ainakin osittain säilyy 
hahmona paikallaan, kilpailu on ollut perusteltua järjestää rakennuksen 
parhaaksi mahdolliseksi hyödyntämiseksi niin, ettei kiinteistön kehittä-
minen kuormita kaupungin investointibudjettia.

Bunkkerin kaksivaiheisen toteuttamiskilpailun järjestämisestä ja raken-
nusoikeuden vähimmäismyyntihinnoista päätettiin kaupunginvaltuus-
tossa 26.11.2014 (366 §). Toteutuskilpailun ensimmäisestä vaiheesta, 
kilpailuun osallistujien valinnasta ja kilpailun jatkamisesta päätettiin kiin-
teistölautakunnassa 28.4.2015 (186 §). Tarjouspyyntö lähetettiin 
8.1.2016 ja 3.2.2016 saatiin ehdollinen tarjous. Tarjouksen ehdollisuu-
den vuoksi ja hankintamenettelyn määrämuotojen noudattamiseksi kiin-
teistölautakunnassa 25.2.2016 (75 §) päätettiin hankinnassa siirtyä 
neuvottelumenettelyyn. Neuvotteluvaiheen jälkeen pyydettiin tarjousta 
29.3.2016 ja saatiin lopullinen tarjous 1.4.2016.

Sataman entisen kappaletavaravaraston, ”Bunkkerin” muuttamista uu-
teen käyttöön on selvitetty vuodesta 2000 lähtien useissa vaiheissa. 
Rakennukseen oli alun perin tarkoitus sijoittaa liikuntatoimen tilojen li-
säksi opetustoimen tiloja, mutta tästä on sittemmin luovuttu. Koska 
kaupungin oma käyttö rajoittuu tulevaisuudessa vain rakennuksen alim-
piin kerroksiin, muulle rakennukselle oli etsittävä uusi käyttötarkoitus ja 
kokonaisuudelle yksityinen toteuttaja.

Kiinteistövirasto ja kaupunkisuunnitteluvirasto ovat todenneet, että 
Bunkkeriin (nykyisellään noin 38 800 m²) on mahdollista toteuttaa asu-
mista noin 20 000 k-m² ja muuta kerrosalaa (mm. liikuntatilat, uimahalli 
ja kaupallisia palveluita) noin 16 000 k-m². Bunkkerin kerroksia voidaan 
purkaa liikuntatilojen ja asuinrakentamisen tieltä.

Kilpailun yhtenä ehtona on ollut velvoite liikuntatilojen toteuttamisesta 
31.5.2019 mennessä. Aikataulu perustuu Jätkäsaaren peruskoulun ra-
kentamisaikatauluun, joka talousarviossa 2016 ja taloussuunnitelmassa 
2016 - 2018 on ajoitettu vuosille 2018 - 2019. Väestöennusteet tukevat 
tätä aikataulua. Koulujen yhteyteen ei ole budjetoitu eikä kaavoitettu 
omia liikuntatiloja, vaan vuonna 2009 vahvistuneen asemakaavan mu-
kaan koulujen liikuntatilojen on tarkoitus sijaita Bunkkerissa.

Liikuntatilat ja uimahalli toteutetaan Bunkkerin toteutuskilpailun voitta-
jan toimesta ja kaupunki sitoutuu ko. tilojen vuokralaiseksi (tilakes-
kus/liikuntavirasto) pitkäaikaisella, 25 vuoden vuokrasopimuksella.

Investointivaikutukset

Toteuttamiskilpailussa ei jaeta rahapalkintoja tai palkkioita. Toteutta-
miskilpailulla tai sen ratkaisulla ei ole vaikutuksia kaupungin investoin-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2016 23 (125)
Kaupunginhallitus

Kaj/2
18.04.2016

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

tiohjelmaan. Bunkkerin laskennallisen korjausvelan on arvioitu olevan 
35 milj. euroa, joka hankkeen toteutuessa poistuu.

Tulovaikutukset

Saadun tarjouksen mukaan kaupunki saa kiinteistön kauppahintana 
22,711 milj. euroa. Liikuntavirasto arvioi uimahalli- ja liikuntatilojen pää-
sylipputuloiksi 3,0 milj. euroa vuodessa.

Vuokravaikutus ja vaikutus käyttötalouteen

Käyttömenojen suuruudeksi arvioidaan 5,531 milj. euroa vuodessa. 
Pääomavuokran suuruus on saadun tarjouksen mukaan 3,241 milj. eu-
roa vuodessa. Ylläpitovuokraksi arvioidaan 0,8 milj. euroa vuodessa ja 
henkilöstökuluiksi 1,5 milj. euroa vuodessa.

Pääomavuokra pääomitettuna kiinteälle 25 vuoden vuokra-ajalle on yh-
teensä noin 47,7 miljoona euroa.

Vuokrakustannuksiin ja vuokralaiselle kuuluviin ylläpitokustannuksiin 
tulee varautua kiinteistöviraston tilakeskuksen, liikuntaviraston ja ope-
tusviraston käyttötaloutta suunniteltaessa vuodesta 2019 alkaen.

Hankkeen toteutus ja aikataulu:

Bunkkerin toteutuskilpailun aloitus              syksy 2014

Bunkkerin toteutuskilpailun ratkaisu            kevät 2016

Asemakaavamuutoksen valmistuminen      syksy 2016

Bunkkerin luonnossuunnittelu                     syksy 2015 - kevät 2016

Bunkkerin rakennussuunnittelu                   kesä - syksy 2016

Rakentaminen                                             kevät 2017 - kesä 2019

Liikuntatilojen luovutus vuokralaisille 31.5.2019 mennessä.

Hankkeen poikkeuksellisuuden vuoksi rakennusaikaiseen ja takuuajan 
valvontaan tullaan käyttämään rakennusviraston asiantuntemusta.

Lopuksi

Ehdotus on sisällöltään kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
katri.erroll(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntö 29.3.2016
2 Tarjous 1.4.2016
3 Luonnos toteutussopimukseksi 29.3.2016
4 Kiinteistökaupan esisopimus
5 Hankesuunnitelma 4.1.2016
6 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
7 Liikuntalautakunnan lausunto hankesuunnitelmasta

Oheismateriaali

1 Vipuset - Helsinki ry:n vetoomus 31.3.2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
SRV Rakennus Oy Kunnallisvalitus, valtuusto

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Liikuntalautakunta
Opetuslautakunta
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 07.04.2016 § 140

HEL 2014-008155 T 10 03 09
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Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 

A

Jätkäsaaren Bunkkerin toteutuskilpailu todetaan ratkaistuksi ja SRV 
Rakennus Oy (Y-tunnus 1728244-6) valitaan kilpailun voittajaksi 
1.4.2016 päivätyn tarjouksen (liite nro 2) mukaisesti.

B

kiinteistölautakunta oikeutetaan tekemään SRV Rakennus Oy:n kanssa 
Jätkäsaaren Bunkkeria koskeva, liitteenä oleva toteutussopimus (liite 
nro 8) ja liitteenä oleva kiinteistökaupan esisopimus (liite nro 6).

C

Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Jätkäsaari) korttelin nro 
20811 ohjeellinen tontti nro 2 (noin 8 588 m²:n suuruinen määräala kiin-
teistöstä 91-20-9909-100) ja sillä oleva Bunkkeri-rakennus myydään 
SRV Rakennus Oy:lle tai sen määräämälle allekirjoitetun toteutussopi-
muksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen mukaisesti sekä kiinteistö-
lautakunta oikeutetaan tekemään kauppakirja kiinteistökaupan esisopi-
muksessa (liite nro 6) sanotuin ehdoin ja kaupungin tavanomaisin eh-
doin siten, että kauppahinta on ennen jäljempänä sanottua korotusta 
22 711 000 euroa.

Kauppahinta muodostuu lisäksi edellä mainittuun kauppahintaan koh-
distuvasta kahden (2) prosentin vuotuisesta korotuksesta Bunkkerin to-
teutuskilpailun tarjousten viimeisen jättämispäivän (1.4.2016) ja kaup-
pakirjan allekirjoituspäivän väliseltä ajalta.

D

kiinteistöviraston hallinto-osasto oikeutetaan tekemään sopimuskoko-
naisuus huomioiden vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia päätöskohdan 
B mukaiseen toteutussopimukseen ja kiinteistökaupan esisopimukseen 
sekä päätöskohdan C mukaiseen lopulliseen kiinteistön kauppakirjaan. 

E

liitteenä oleva Jätkäsaaren Bunkkerin vuokratiloja koskeva hankesuun-
nitelma (liite nro 3) hyväksytään siten, että vuokratilahankkeen enim-
mäislaajuus on 18 915 brm² ja 13 080 htm².

F
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kiinteistöviraston tilakeskuksen toimitilapäällikkö oikeutetaan tekemään 
vuokrasopimus Jätkäsaaren Bunkkeriin rakennettavista liikunta- ja ui-
mahallitiloista SRV Rakennus Oy:n 31.3.2016 pääomavuokran määräs-
tä antaman tarjouksen (liite nro 2) mukaisesti hintaan liikuntatilat 18,00 
euroa/htm²/kk ja uimahallitilat 25,00 euroa/htm²/kk sekä vuokraamaan 
kyseessä olevat vuokratilat liikuntavirastolle samoin ehdoin ja vuokrin 
sekä 0,50 euron/m²/kk suuruisella asiantuntijapalkkiolla.

G

Kiinteistölautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Käsittely

07.04.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Minna Aarnio: Muutan esitystäni seuraavasti:

Päätösehdotuksen G kohta poistetaan niin, että H kohta muuttuu sa-
malla kohdaksi G. 

Esityksen perustelujen kohdan Vuokravaikutus ja vaikutus käyttötalou-
teen viimeinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Hankkeen poikkeuksellisuuden vuoksi rakennusaikaiseen ja takuuajan 
valvontaan tullaan käyttämään rakennusviraston asiantuntemusta.

25.02.2016 Ehdotuksen mukaan

28.04.2015 Ehdotuksen mukaan

02.10.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kiinteistöjen kehittämispäällikkö
Minna Aarnio

Lisätiedot
Minna Aarnio, kiinteistöjen kehittämispäällikkö, puhelin: 310 79531

minna.aarnio(a)hel.fi
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi
Juhani Linnosmaa, projektipäällikkö, puhelin: 310 74401

juhani.linnosmaa(a)hel.fi
Otto Virenius, projektipäällikkö, puhelin: 310 70869

otto.virenius(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 26.11.2014 § 366
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HEL 2014-008155 T 10 03 09

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
oikeuttaa kiinteistölautakunnan

A

järjestämään Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Jätkäsaari) kort-
telin nro 20811 ohjeellisesta tontista nro 2 ja sillä olevasta Bunkkeri-ra-
kennuksesta tontteineen sen suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi jär-
jestettävän toteutuskilpailun liitteenä 1 olevan alustavan hankekuvauk-
sen pääperiaatteiden mukaisesti. 

B

myymään ja luovuttamaan A-kohdassa tarkoitetun kilpailun voittajalle 
Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Jätkäsaari) korttelin nro 
20811 ohjeellisen tontin nro 2 ja sillä olevan Bunkkeri-rakennuksen liit-
teenä 1 olevan hankekuvauksen 4-luvun mukaisesti ja seuraavin vä-
himmäismyyntihinnoin:

- asuinrakennusoikeus 900 euroa/k-m² 
- liikuntatilojen rakennusoikeus 300 euroa/k-m² 
- toimisto- ja muu rakennusoikeus sekä liike- 

ja myymälätilat  
500 euroa/k-m²

- maanpäällisten ja maanalaisten pysäköinti-   
ja huoltotilojen rakennusoikeus

0 euroa/k-m². 

Esitetyt vähimmäismyyntihinnat on sidottu virallisen elinkustannusin-
deksin (1951=100) pistelukutasoon 1909 (elokuu 2014). Kauppahinta 
määräytyy myyntihetkellä viimeksi julkaistun indeksipisteluvun mukaan 
korjatun yksikköhinnan mukaan.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 17.11.2014 § 1203

HEL 2014-008155 T 10 03 09

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan  järjestä-
mään Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Jätkäsaari) korttelin nro 
20811 ohjeellisesta tontista nro 2 ja sillä olevasta Bunkkeri-rakennuk-
sesta tontteineen sen suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi järjestettä-
vän toteutuskilpailun liitteenä 1 olevan alustavan hankekuvauksen pää-
periaatteiden mukaisesti. 

B

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään 
ja luovuttamaan A-kohdassa tarkoitetun kilpailun voittajalle Helsingin 
kaupungin 20. kaupunginosan (Jätkäsaari) korttelin nro 20811 ohjeelli-
sen tontin nro 2 ja sillä olevan Bunkkeri-rakennuksen liitteenä 1 olevan 
hankekuvauksen 4-luvun mukaisesti ja seuraavin vähimmäismyyntihin-
noin:

- asuinrakennusoikeus                                     900 euroa/k-m²
- liikuntatilojen rakennusoikeus                        300 euroa/k-m²
- toimisto- ja muu rakennusoikeus sekä liike- ja myymälätilat                                       
500 euroa/k-m²
- maanpäällisten ja maanalaisten pysäköinti- 
   ja huoltotilojen rakennusoikeus                         0 euroa/k-m².

Esitetyt vähimmäismyyntihinnat on sidottu virallisen elinkustannusin-
deksin (1951=100) pistelukutasoon 1909 (elokuu 2014). Kauppahinta 
määräytyy myyntihetkellä viimeksi julkaistun indeksipisteluvun mukaan 
korjatun yksikköhinnan mukaan.

10.11.2014 Pöydälle

03.11.2014 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2016 29 (125)
Kaupunginhallitus

Kaj/3
18.04.2016

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

§ 355
V 27.4.2016, Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan hanke-
suunnitelman hyväksyminen

HEL 2015-010847 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 16.12.2015 päivätyn Staran ja 
liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan rakentamisen hankesuunnitel-
man siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 8 996 brm² ja että raken-
tamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 20 500 000 
euroa heinäkuun 2015 kustannustasossa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuosaaren tukikohdan hankesuunnitelma, päivätty 16.12.2015
2 Liite, Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2016 - 

2025

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Vuosaareen, tonteille 54088/6 osoitteessa Itäreimarintie 5 ja 54089/1 ja 
4, osoitteessa Pallokuja 5 rakennetaan Staralle ja liikuntavirastolle uusi 
tukikohta, joka korvaa Roihupellossa, osoitteessa Tulppakuja 3/Holkki-
tie 5 sijaitsevien nykyisten tukikohtien toiminnot. Roihupellon tontille ra-
kennetaan tilat Stadin ammattiopiston tekniikan ja liikenteen alan koulu-
tukselle. Vuosaaressa, tontilla 54088/6 sijaitsee tällä hetkellä Staran 
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kaupunkitekniikan ylläpidon tukikohta, jonka toiminnot yhdistetään Roi-
hupellosta siirtyvien toimintojen kanssa.

Hankesuunnitelma on liitteenä. Hankesuunnitelman kustannusarvio ja 
tekniset selostukset on koottu erillisiin liitteisiin, jotka ovat nähtävänä 
esittelijällä. 

Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuun-
nitelma on valmistunut 4.12.2015.

Esittelijän perustelut

Vuosaaren tukikohta rakennetaan korvaamaan Staran ja liikuntaviras-
ton Roihupellossa, osoitteessa Tulppakuja 3/Holkkitie 5 sijaitsevat toi-
minnot. Nykyiset rakennukset puretaan kun Roihupellon tontille raken-
netaan uudet tilat Stadin ammattiopiston tekniikan ja liikenteen alan 
koulutukselle, noin 2000 oppilaalle. Opetuslautakunta on hyväksynyt 
Roihupellon kampuksen toiminnallisen tarveselvityksen 28.11.2014. 

Staran ja Kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston itäisen mittauksen 
tarvitsemat tilat jäävät Roihupeltoon, tontilla sijaitsevaan huoltoraken-
nukseen numero 11 osoitteessa Tulppakuja 3. 

Staran tukikohta vastaa Helsingin itäisten kaupunginosien katujen ja 
puistojen rakennus- ja ylläpitotöistä sekä niiden tukipalveluista. Liikun-
taviraston tukikohta vastaa viraston eri kohteiden kaluston kunnostus- 
ja korjaustöistä sekä ulkoliikuntaosaston vaatehuollosta.

Uudet tilat rakennetaan Vuosaareen kahteen eri kortteliin; kortteliin 
54088 tontille 6, jossa tällä hetkellä on Staran kaupunkitekniikan ylläpi-
don tukikohta, sekä kortteliin 54089, tonteille 1 ja 4. Hankkeeseen liitty-
vä uusi LPA-alue sijaitsee korttelissa 54089 tontilla 2. 

Tonteille 1 ja 4 sijoittuvat Staran ja liikuntaviraston yhteiset varasto- pa-
ja- ja korjaamohallit. Tontit ovat rakentamattomia nyt, kun paikalla si-
jainnut jätepuhdistamo on purettu. Tontille 6 sijoittuvat Staran nykyisen 
kalustohallin lisäksi uusi kalustohalli, Staran ja liikuntaviraston yhteinen 
toimisto- ja sosiaalitilarakennus, jätekatu-, läjitys- ja kaluston ulkosäily-
tysalueet sekä polttoaineen jakelupiste.  LPA-alue on rakentamaton. 

Tontilta 6 puretaan kaksi betonielementtirakenteista autohallia, betonie-
lementtirakenteinen huoltorakennus sekä peltirakenteinen, kylmä ka-
lustohalli. Purettavat rakennukset ovat elinkaarensa päässä eikä niiden 
korjaaminen ole toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua. Sen sijaan 
purkaminen mahdollistaa tontin tehokkaamman käytön ja tarvittavien 
uusien toimintojen sijoittamisen tontille. Yksi vanha kylmä kalustohalli 
säilytetään. 
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Hanke toteutetaan vähäisin poikkeamisin voimassa olevan asemakaa-
van mukaisena.

Vuosaaressa tulee työskentelemään vakituisesti 199 henkilöä ja 102 
kausityöntekijää, yhteensä 301 henkilöä. 

Tilat on suunniteltu hallintokuntien yhteistyönä. Tukikohdan toimintojen 
ja tilojen suunnittelun lähtökohtana on kaupungin strategiaohjelman 
mukaisesti tila- ja käyttötehokas kokonaisuus. Ulko- ja sisätilojen suun-
nittelussa on huomioitu yhteiskäytön mahdollisuus. Päällekkäisiä toi-
mintoja on karsittu tilatehokkuuden ja mahdollisimman korkean käyttö-
asteen saavuttamiseksi. Staralla ja liikuntavirastolla on Roihupellossa 
ja Vuosaaressa nyt tilaa yhteensä noin 11 900 htm², Vuosaareen toteu-
tettavan tukikohdan laajuus on yhteensä noin 7 400 htm².

Hankkeen laajuus

Hankkeen bruttoala on 8  996 brm² ja huoneistoala yhteensä noin 7 400 
htm². Staran osuus laajuudesta on noin 5 250 htm² ja liikuntaviraston 
osuus 2 150 htm².

Rahoitus

Hankkeelle on merkitty yhteensä 24 000 000 euroa vuoden 2016 talou-
sarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2016 
- 2025 vuosina 2016 ja 2017 toteutettavana hankkeena. 

Kustannukset

Tilakeskuksen laatima hankesuunnitteluvaiheen (HKA) kustannusarvio 
on 20 500 000 euroa arvonlisäverottomana (kausi 07/2015).

Kustannuksiin ei sisälly arvio purku-, liejun poisto - eikä pilaantuneiden 
maiden käsittelykustannuksista yhteensä 830 000 euroa. Tilakeskus 
esittää erillistä rahoitusta näille kustannuksille tontin saamiseksi raken-
tamiskelpoiseksi.

Vuokravaikutus

Uudisrakennus on Staralle ja liikuntavirastolle pääomavuokrakohde, 
jonka kiinteistöviraston tilakeskus toteuttaa. Kiinteistöviraston tilakes-
kuksen vuokra-arviot (alv. 0 %, korko 3 %, takaisinmaksuaika 30 vuot-
ta) hankkeesta edellä mainittujen kustannusten perusteella ovat:

Staran pääomavuokra tulee olemaan noin 12,8 euroa/htm² kuukaudes-
sa, vuokra yhteensä noin 67 300 euroa/kk ja noin 807 050 euroa vuo-
dessa. Liikuntaviraston pääomavuokra tulee olemaan noin 13,0 eu-
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roa/htm² kuukaudessa, vuokra yhteensä noin 28 100 euroa/kk ja noin 
337 000 euroa vuodessa. 

Tilakustannukset tarkistetaan hankkeen toteutuneiden kustannusten 
selvittyä.

Hallintokunnat ovat hyväksyneet vuokravaikutuksen. 

Väistötilakustannus

Hankkeen rakentamisen aikana osoitetaan Vuosaaren nykyisille toimin-
noille väistötilat Roihupellosta. Staran arvio väistötilojen kustannukses-
ta on noin 50 000 euroa. Liikuntaviraston arvio väistötilakustannuksista 
on 50 000 euroa. 

Aikataulu ja toteutus

Rakentaminen alkaa 8/2016, työ valmistuu 6/2018.

Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen toteuttamisesta, Stara ja 
liikuntavirasto vastaavat kiinteistön ylläpidosta.

Lopuksi

Päätösehdotus on kiinteistölautakunnan yksimielisen esityksen mukai-
nen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuosaaren tukikohdan hankesuunnitelma, päivätty 16.12.2015
2 Liite, Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2016 - 

2025

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
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Liikuntalautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Rakentamispalvelu (Stara)

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2016 § 324

HEL 2015-010847 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

11.04.2016 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 25.02.2016 § 76

HEL 2015-010847 T 10 06 00

Kiinteistökartta 109/678 508, 95/677 508, Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, 00980 Helsinki

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 16.12.2015 päivätyn 
Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan rakentamisen hanke-
suunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 
8 996 brm² ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisä-
verottomana 20 500 000 euroa heinäkuun 2015 kustannustasossa.

Kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jat-
kamaan hankkeen suunnittelua.
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Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Erja Erra, projektinjohtaja, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 04.02.2016 § 28

HEL 2015-010847 T 10 06 00

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon kiinteistölautakunnalle 
Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan 16.12.2015 päivätystä, 
liitteenä olevasta tarveselvityksestä/hankesuunnitelmasta: 

Liikuntalautakunta puoltaa hanketta. Lisäksi lautakunta esittää kaupun-
ginhallitukselle, että vuosittainen 206 724 euron käyttömenojen lisäys 
huomioidaan liikuntaviraston vuoden 2018 talousarviossa, jolloin hank-
keen on arvioitu valmistuvan.

Liikuntaviraston nykyinen tukikohta on sijainnut Roihupellossa yli 20 
vuotta. Tukikohta on ulkoliikuntapalveluiden vastuulla, mutta tukikohta 
palvelee liikuntaviraston kaikkia osastoja. Tukikohdan siirrosta on kes-
kustelu aikaisemminkin, mm. muutama vuosi sitten kaupunki neuvotteli 
Metso Oyj:n kanssa mahdollisesta tontista Helsinkiin ja silloin Roihupel-
to oli yksi vaihtoehto.

Vuosaaren rakennettava tukikohta korvaa liikuntaviraston tilat Roihu-
pellossa. Nykyiset rakennukset puretaan kun tontille rakennetaan uudet 
tilat Stadin ammattiopiston tekniikan ja liikenteen alan koulutukselle. 
Opetuslautakunta on hyväksynyt Roihupellon kampuksen toiminnalli-
sen tarveselvityksen 28.11.2014. Kampukseen kaavaillaan opetusta 
noin 2 000 oppilaalle. 

Liikuntavirasto on ollut aktiivisesti mukana selvittämässä useita eri 
vaihtoehtoja korvaaviksi tiloiksi yhdessä Staran ja kiinteistöviraston 
tonttiosaston kanssa. Liikuntavirasto on ilmoittanut heti hankkeen al-
kaessa, että korvaavien tilojen ei tarvitse olla uusia kunhan ne soveltu-
vat viraston toimintaan. Useiden vaihtoehtojen seulonnan tuloksena jo 
valmiiksi rakennettua korvaavaa tilaa ei löytynyt. 

Liikuntavirasto vastaa itse kiinteistöjensä perusparannuksista ja kun-
nossapidosta, jolloin virasto tarvitsee tilat omille tukitoiminnoille. Tuki-
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toimiin, jotka sijoittuvat Roihupeltoon kuuluu puu- ja metalliverstas sekä 
konekorjaus ja logistiikka. Nykyiset tilat ovat epäkäytännölliset ja pienet 
sekä turvamääräysten osalta puutteelliset. Uusin tiloihin siirryttäessä 
kone- ja laitekantaa ei kasvateta kuin yhdellä toiminnalle tarpeellisella 
nelipistenosturilla.

Vuosaaren uuden tukikohdan tiloihin saadaan kalusto sijoitettua toimi-
vammin ja tehokkaammin kun tilat on suunniteltu viraston tukitoiminnal-
le. Nykyisin pääosin ulkona säilytettäviä hydraulisia koneita ja -laitteita 
saadaan sijoitettua säältä suojaan, joka lisää kyseiden laitteiden käyt-
töikää. 

Siirto Vuosaaren tukikohtaan yhdessä Staran kanssa on kannatetta-
vaa, koska silloin saadaan tukikohdan koneet ja kalusto tehokkaammin 
molempien toimijoiden käyttöön. Kalustohankinnoissa voidaan miettiä 
yhteishankintoja, joilla saadaan kustannussäästöä. 

Liikuntavirastolla on nykyisessä Roihupellon tukikohdassa tiloja yhteen-
sä 1 529 m², joista 1 192 m² on vuokrattu kiinteistövirastolta. Tämän li-
säksi liikuntavirasto on itse rakentanut kiinteistövirastolta vuokratulle 3 
000 m² tontille 337 m²:n traktori- ja koneenkorjaushallin. 

Uudessa tukikohdassa on varattu tiloja yhteensä 1 982 m². Neliömää-
rän kasvu johtuu lakisääteisistä eri työlaitteille määrätyistä turvamää-
räyksistä sekä toiminnalle välttämättömästä nelipistenosturin hankin-
nasta. 

Liikuntaviraston investointiohjelmassa ei ole varauduttu hankkeen ra-
hoittamiseen virastolle osoitettujen tilojen osalta. Hankkeelle on varattu 
määrärahat kaupungin talousarvioissa kohdassa "Talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelma vuosiksi 2016-2025",  (kohta 8 02 01 04 
Muut tilakeskuksen uudishankkeet). 

Liikuntavirasto varautuu toiminnan väistötilakustannuksien kattami-
seen, jotka ovat arvioilta noin 50 000 euroa sekä toiminnan käynnistä-
miskustannuksien kattamiseen jotka ovat arvioilta noin 100 000 euroa. 
Muutos käyttömenoihin on vuositasolla 206 724 euroa, joka koostuu si-
säisen vuokran korotuksesta. Lautakunta esittää kaupunginhallituksel-
le, että vuosittainen 206 724 euron käyttömenojen lisäys huomioidaan 
liikuntaviraston vuoden 2018 talousarviossa, jolloin hankkeen on arvioi-
tu valmistuvan.

Liikuntalautakunta päättää hyväksyä Staran ja liikuntaviraston Vuosaa-
ren tukikohdan tarveselvityksen ja hankesuunnitelman ja puoltaa omal-
ta osaltaan hankkeen toteutumista. 

Esittelijä
osastopäällikkö
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Stefan Fröberg

Lisätiedot
Harri Uusimäki, kenttäpäällikkö, puhelin: 310 87502

harri.uusimaki(a)hel.fi
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Teknisen palvelun lautakunta 28.01.2016 § 15

HEL 2015-010847 T 10 06 00

Lausunto

Teknisen palvelun lautakunta päätti hyväksyä Staran ja liikuntaviraston 
Vuosaaren tukikohdan liitteenä olevan tarveselvityksen ja antoi kiinteis-
tölautakunnalle 16.12.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta omalta 
osaltaan puoltavan lausunnon.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Jyrki Määttänen, toimitilapäällikkö, puhelin: 310 38569

jyrki.maattanen(a)hel.fi
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§ 356
Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien vuosilomien vah-
vistaminen lomakautena 2016

HEL 2016-003149 T 01 01 03 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupunginjohtajan ja apulaiskaupun-
ginjohtajien vuosilomat lomakautena 2016 seuraavasti:

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen 4.-31.7.2016
Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri 30.6.-31.7.2016
Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 18.7.-14.8.2016
Apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen 4.7.-5.8.2016
Apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki 11.-24.7.2016

Samalla kaupunginhallitus päätti, että vuosilomamuutosten ja myöhem-
min pidettävien vuosilomapäivien ja säästövapaan ajankohdan päättää 
kaupunginjohtajan osalta kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja apu-
laiskaupunginjohtajien osalta kaupunginjohtaja.

Esittelijä
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Tatu Rauhamäki

Lisätiedot
Paula Kemppi, johdon sihteeri, puhelin: 310 37958

paula.kemppi(a)hel.fi
Pirjo Vartiainen, Hr-suunnittelija, puhelin: 310 36138

pirjo.vartiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Tatu Rauhamäki

Lisätiedot
Paula Kemppi, johdon sihteeri, puhelin: 310 37958

paula.kemppi(a)hel.fi
Pirjo Vartiainen, Hr-suunnittelija, puhelin: 310 36138

pirjo.vartiainen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Johtajisto
Kaupunginkanslia
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§ 357
Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Liikenneviraston yh-
teishankkeisiin

HEL 2015-010603 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti pannan asian pöydälle Otso Ki-
vekkään ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää myöntää rakennusvirastolle vuoden 2016 ta-
lousarvion alakohdasta 8 03 10 13, Yhteishankkeet Liikenneviraston 
kanssa, Porvoonväylä, Khn käytettäväksiinhallitus päättää

 700 000 euroa Porvoonväylän meluesteisiin Jakomäessä,

alakohdasta 8 03 10 20, Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, 
Kehä I (meluntorjunta), Khn käytettäväksi

 300 000 euroa Kehä I:n meluesteisiin Sepänmäessä ja

alakohdasta 8 03 10 21, Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Tie-
hankkeiden suunnittelu, Khn käytettäväksi

 250 000 euroa mm. Länsiväylän tiesuunnitelman laadintaan 
Koivusaaressa
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Esittelijän perustelut

Porvoonväylä

Porvoonväylän (Vt 7) melusuojausta Jakomäen kohdalla koskeva tie-
suunnitelma on hyväksytty Liikennevirastossa toukokuussa 2015. Tie-
suunnittelun perustana on ollut Maanteiden meluntorjunnan toiminta-
suunnitelma 2008–2012. Meluvallissa hyödynnetään Helsingin kaupun-
gin alueella muodostuvia kaivumaita.

Tiesuunnitelman mukaan hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset 
ovat 1 220 000 euroa. Meluvallien rakennuskustannukset ovat 
782 600 euroa, meluseinien rakennuskustannukset 244 800 euroa ja 
johtosiirtokustannukset 190 000 euroa. Uudenmaan ELY-keskus osal-
listuu meluseinien rakennuskustannuksiin 75 %:n kustannusosuudella 
eli 183 600 eurolla. Kaupungin osuus kustannuksista on 1 036 400 eu-
roa.

Rakennusvirasto toteuttaa melusuojauksen vuosina 2016‒2017. Vallin 
rakentamisurakkaan on arvioitu käytettäväksi 1 200 000 euroa. Kau-
punginhallitus on täytäntöönpanopäätöksellään 22.2.2016 § 169 myön-
tänyt vuonna 2015 alakohdan käyttämättä jääneiden määrärahojen pe-
rusteella ylitysoikeutta 500 000 euroa rakennusviraston käyttöön.

Vuoden 2016 talousarviossa alakohtaan 8 03 10 13 Porvoonväylä on 
varattu 700 000 euroa, joka tarvitaan myös meluesteiden toteuttami-
seen.

Kehä I (meluntorjunta)

Kehä I (Mt 101) melunsuojausta Sepänmäen kohdalla koskeva tiesuun-
nitelma on hyväksytty Liikennevirastossa 15.10.2015. Hanke sisältyy 
Liikenneviraston laatimaan vuosien 2013–2018 maanteiden meluntor-
junnan toimintasuunnitelmaan. 

Tiesuunnittelun taustalla on myös kaupungin massatalouden sekä ma-
teriaalitehokkuuden parantaminen sekä kaivumaiden hyödyntämisen 
kehittämisohjelma. Meluvallissa hyödynnetään Helsingin kaupungin ra-
kennuskohteissa muodostuvia massoja yhteensä noin 100 000 kuutio-
metriä. Tiesuunnitelman mukaan meluvallin arvioidut kustannukset ovat 
777 330 euroa ja niistä vastaa Helsingin kaupunki.

Rakennusvirasto toteuttaa melusuojauksen vuosina 2016‒2018. Vuo-
den 2016 talousarviossa alakohtaan 8 03 10 20, Kehä I (meluntorjunta) 
Sepänmäki on varattu 300 000 euroa, joka tarvitaan meluesteiden ra-
kentamiseen.

Tiehankkeiden suunnittelu
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Tiehankkeiden suunnitteluun varatulla määrärahalla on käynnistymäs-
sä Länsiväylän (Kt 51) tiesuunnitelman laadinta Koivusaaren kohdalla. 
Määrärahalla varaudutaan myös muiden vuoden 2016 aikana käynnis-
tyvien Liikenneviraston yhteishankkeiden suunnittelu- tai selvitystehtä-
viin. Vuoden 2016 talousarviossa alakohtaan 8 03 10 21, Tiehankkei-
den suunnittelu on varattu 250 000 euroa, joka tarvitaan em. suunnitte-
lu- ja selvitystehtäviin.

Määrärahaesitys

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi vuoden 2016 
talousarvion kohdasta 8 03 10, Yhteishankkeet Liikenneviraston kans-
sa, Khn käytettäväksi Porvoonväylän ja Kehä I melusuojien rakentami-
seen sekä tiehankkeiden suunnitteluun yhteensä 1 250 000 euroa, joka 
jakautuu eri alakohtiin seuraavasti:

 8 03 10 13 Porvoonväylä, 700 000 euroa
 8 03 10 20 Kehä I (meluntorjunta), 300 000 euroa
 8 03 10 21 Tiehankkeiden suunnittelu, 250 000 euroa

Esittelijä toteaa, että yhteensä 1 250 000 euron määräraha tulisi myön-
tää rakennusvirastolle vuoden 2016 talousarvion kohdan 8 03 10, Yh-
teishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi ao. alakohdis-
ta Porvoonväylän ja Kehä I:n meluesteiden rakentamiseen sekä Länsi-
väylän tiesuunnitelmaan Koivusaaressa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennusviraston esitys, 15.3.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Rakennusvirasto
Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 07.12.2015 § 1179

HEL 2015-010603 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2015 ta-
lousarvion alakohdasta 8 03 10 11, Yhteishankkeet Liikenneviraston 
kanssa, Vihdintie, Khn käytettäväksi

 400 000 euroa Vihdintien (mt 120) parantamiseen ja

alakohdasta 8 03 10 13, Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Por-
voonväylä, Khn käytettäväksi

 500 000 euroa Porvoonväylän meluesteisiin.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
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§ 358
Kaupunginvaltuuston 13.4.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 13.4.2016 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-4 Ei toimenpidettä.
  
12, 13 Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

5 Toivomusponsi sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskau-
punginjohtajan valmisteltavaksi.

  
14 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjoh-

tajan valmisteltavaksi.

Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

6, 7 Ei toimenpidettä.
  
8 Tiedoksi opetusvirastolle.
  
 Toivomusponnet sivistystointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan valmisteltavaksi.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

9-11 Ei toimenpidettä.
  
15 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apu-

laiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 359
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Khn puheenjohtaja 11.4.2016
  
jaostot  
- konserni 11.4.2016
- johtamisen 11.4.2016
- tietotekniikka  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 13.4.2016
  
johtokunnat  
- Taloushallintopalvelu  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  
  
apulaiskaupunginjohtajat  
- sosiaali- ja terveystointa johtava  
- sivistystointa johtava  
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava  
  
kaupunginkanslia  
- kansliapäällikkö  
- elinkeinojohtaja  
- hallintojohtaja  
- henkilöstöjohtaja  
- kaupunginlakimies  
- rahoitusjohtaja  
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja  
- tietotekniikkapäällikkö  
- viestintäpäällikkö  
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Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
- toimitusjohtaja  
  
henkilöstökassatoimikunta  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 360
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

vs. kaupunginjohtaja  
- muut asiat  
  
apulaiskaupunginjohtajat  
- rakennus- ja ympäristötointa johtava  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 361
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 5.4.2016
teknisen palvelun lautakunta 14.4.2016
yleisten töiden lautakunta 12.4.2016

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 362
Savuton Helsinki -ohjelman loppuraportti

HEL 2016-000009 T 00 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Marketta Kupiainen ja Tarja 
Saarinen. Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti pannan asian pöydälle Otso Ki-
vekkään ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi ja valmistelussa sekä toi-
minnassa huomioon otettavaksi Savuton Helsinki -ohjelman loppura-
portin (liite).

Samalla kaupunginhallitus päättää kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa  
kokoamaan asiantuntijaverkoston huolehtimaan savuttomuus- ja nikotii-
nittomuustyön koordinoinnista.        

Esittelijän perustelut

Taustaa

Savuton Helsinki, tupakoinnin ehkäisy- ja vähentämisohjelma Helsinkiin 
2007–2015, hyväksyttiin 29.11.2006 kaupunginvaltuustossa. Kaupun-
ginvaltuusto päätti, että tupakoinnin ehkäiseminen ja vähentäminen to-
teutetaan Savuton Helsinki -ohjelman tavoitteiden ja linjausten mukai-
sesti ja että Helsingin kaupunki julistautuu savuttomaksi kaupungiksi. 
Ohjelma oli suunnattu helsinkiläisväestön terveyden ja hyvinvoinnin 
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edistämiseen. Ohjelman tärkeimpänä päämääränä oli, että lasten ja 
nuorten tulee voida kasvaa savuttomassa ympäristössä. 

Muina tavoitteina olivat helsinkiläisen aikuisväestön tupakoinnin vähe-
neminen, tupakointia vähentävien rakenteellisten ratkaisujen ja pysy-
vien tukitoimien luominen sekä Helsingin kaupungin hallintokuntien ja 
järjestöjen verkostoitumisen tehostaminen. Ohjelma sisälsi myös savut-
tomuuslinjaukset Helsingin kaupungin henkilöstölle. Henkilökunnan tu-
pakoinnin osalta ohjelmaa käsiteltiin kaupunginvaltuustossa vuonna 
2010. 

Savuton Helsinki -ohjelma kohdistui kaikkiin hallintokuntiin ja se oli en-
sisijaisesti väestöä koskeva kansanterveysohjelma. Keskeiset osa-alu-
eet Helsingin ohjelmassa ovat olleet kansanterveys, ympäristö, työnte-
kijät ja asenteisiin vaikuttaminen.

Savuton Helsinki -ohjelmalle asetettiin vuonna 2007 ohjausryhmä, jos-
sa oli jäseniä sekä kaupungin eri hallintokunnista että useista kansan-
terveysjärjestöistä. Ohjausryhmän tehtävänä oli ohjata, seurata ja ar-
vioida ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista sekä toimia 
kaupungin eri hallintokuntien ja järjestöjen koordinaatiokanavana tupa-
koinnin ehkäisy- ja vähentämistyössä. Ohjausryhmän vastuuvirastona 
toimi terveyskeskus, vuodesta 2013 lähtien sosiaali- ja terveysvirasto. 

Tupakointi on edelleen yksi suurimmista ehkäistävissä olevista terveys-
riskeistä. Tupakointi on keskeinen syy tai osasyy moniin eri syöpä-, 
hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairauk-
siin. Tupakkasairaudet lisäävät työkyvyttömyyttä ja ennenaikaista kuol-
leisuutta. Myös tahaton altistuminen ympäristön tupakansavulle lisää 
sairastuvuutta ja kuolleisuutta.

Tupakoinnin lopettaminen parantaa monien sairauksien ennustetta. Tu-
pakoinnin haluaisi lopettaa kuusi kymmenestä tupakoijasta, ja neljä 
kymmenestä on yrittänyt lopettamista viimeisen vuoden aikana. Tupa-
koimattomuuteen auttaminen on osa keskeisten kansansairauksien 
hoitoa.

Raskausaikana tupakoivia kaikista synnyttäjistä on ollut noin 15 pro-
senttia Suomessa jo parikymmenen vuoden ajan. Tupakointi on edel-
leen yksi suurimmista riskeistä sekä raskaana olevan naisen että sikiön 
terveyden kannalta. Haitat näkyvät myös lapsen myöhemmässä tervey-
dessä. 

Ohjelman perustana on ollut tupakkalaki. Ohjelman aikana on tapahtu-
nut tupakkalain uudistusten lisäksi muitakin lainsäädännön uudistuksia, 
kuten terveydenhuoltolain uudistus, jossa kuntia velvoitetaan edistä-
mään kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia yhteistyössä muiden toimi-
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joiden kanssa. Lisäsi uutena lakina joulukuussa 2015 tuli voimaan laki 
ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Ehkäisevään päihdetyöhön 
kuuluvat alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja rahapelaamisen hait-
tojen ehkäisy. 

Ohjelman loppuraportti on käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 
15.3.2016.  

Ohjelman tulokset

Loppuraportti kuvaa ohjelman toteutumisen sen keskeisten toimenpitei-
den ja kehityskaarien kautta. Tuloksia on arvioitu muun muassa seu-
raavien selvitysten avulla: helsinkiläisille vuosina 2011 ja 2014 tehdyt 
savuttomuuskyselyt, vuonna 2014 ympäristökeskuksen savuttomuus-
valvontaprojektissa tehty selvitys koulujen savuttomuuden toteutumi-
sesta sekä hallintokunnille ja liikelaitoksille vuonna 2015 osoitettu kyse-
ly savuttoman kaupungin periaatteiden toteutumisesta.  Lisäksi koulu-
laisten ja nuorten tupakointitiedot ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen kouluterveyskyselyn tuloksia.

Ohjelman vahvuuksia ovat olleet sen korkea poliittinen päätöksenteko-
taso, vahva asiantuntijatuki ja poikkihallinnollinen ryhmä ohjelman laati-
misessa, ohjaamisessa ja seurannassa sekä systemaattinen seuranta-
mittaristo. Ohjelman tuloksena on syntynyt kaupungin hallintokuntiin 
hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, joita on otettu käyttöön myös kan-
sallisella tasolla. Muu yhteiskunnan kehitys, asenneilmapiiri ja julkinen 
keskustelu ovat tukeneet tupakoinnin vähenemistä.  Ohjelma on anta-
nut esimerkin siitä, miten poikkihallinnollisuutta toteutetaan käytännös-
sä ja miten menestyksekäs työ vaatii johdon sitoutumisen. Health in all 
policies -ajattelu toteutuu hyvin siinä työssä, mitä tupakoimattomuuden 
edistämisen hyväksi on Helsingissä tehty.

Kansanterveysjärjestöillä oli vahva rooli ohjelman käynnistämisessä. 
Ohjelman järjestökumppanit ovat toimineet ohjausryhmässä asiantunti-
joina, koulutusyhteistyössä, kehittämistukena sekä oman toimintansa 
kautta tuottaneet palveluja tupakoinnin ehkäisyyn ja vähentämiseen 
väestölle. 

Päivittäinen tupakointi on vähentynyt helsinkiläisissä lapsiperheissä 
vuosina 2007–2015 seuraavasti: 

 Raskaana olevilla 10,6 prosentista 6,0 prosenttiin
 1-vuotiaan lapsen tarkastuksen yhteydessä äitien tupakointi 10,0 

prosentista 5,7 % prosenttiin
 1-vuotiaiden lasten tarkastuksen yhteydessä isien tupakointi 15,2 

prosentista 9,1 % prosenttiin.
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Nuorten päivittäisen tupakoinnin väheneminen Helsingissä:

 Peruskoulun 9.luokan oppilailla 19 prosentista 12 prosenttiin vuosi-
na 2004–2013

 Lukion 1. vuoden opiskelijoilla 14 prosentista 8 prosenttiin vuosina 
2004–2013

 Ammatillisten oppilaitosten 1. vuoden opiskelijoilla 36 prosentista 34 
prosenttiin vuosina 2008–2013

 Vertailutieto kansallisiin Kouluterveyskyselyn tuloksiin osoittaa, että 
peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat sekä ammatillisten oppilaitosten 
1. ja 2. vuoden opiskelijat tupakoivat Helsingissä vähemmän verrat-
tuna saman ikäisiin nuoriin koko maassa vuosina 2008 ja 2013.

Myös helsinkiläisen aikuisväestön tupakoinnin vähentyminen oli ohjel-
man keskeisenä tavoitteena. Ohjelman tavoite, 18 % helsinkiläisistä tu-
pakoi päivittäin vuonna 2015, on saavutettu. Ohjelmassa tehdyn selvi-
tyksen perusteella 14 % helsinkiläisestä aikuisväestöstä tupakoi päivit-
täin vuonna 2014. Koko maan aikuisväestöstä 16 % tupakoi päivittäin 
vuonna 2014 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan. 

Tupakoinnissa on sen vähenemisestä huolimatta edelleen väestöryh-
mittäisiä eroja. Haasteena on esimerkiksi tupakoinnin vähentäminen 
erityisesti ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten keskuu-
dessa, uusien nikotiinituotteiden ja nuuskan käytön ehkäisy ja vähentä-
minen nuorilla sekä raskaana olevien tupakoinnin ehkäisy ja vähentä-
minen. 

Helsinkiläisten tupakointiasenteita selvitettiin vuosina 2011 ja 2014. 
Kaupunkilaisten mielipiteet savuttomasta kaupungista ovat pysyneet 
myönteisinä. Kaupunkilaiset pitivät hyvänä sitä, että Helsinki on linjan-
nut olevansa savuton kaupunki, kaupungin omistamat tilat ja tilaisuudet 
ovat savuttomia ja kaupungissa panostetaan lasten ja nuorten tupakoi-
mattomuuden edistämiseen.

Helsinki julistautui savuttomaksi kaupungiksi ja otti käyttöön savutto-
man kunnan kriteerit kaupunginvaltuuston päätöksellä 29.11.2006. Kri-
teereillä määriteltiin muun muassa kaupungin hallinnoimien rakennus-
ten ulko- ja sisätilojen savuttomuutta ja niiden merkitsemistä. Hallinto-
kunnille ja liikelaitoksille vuonna 2015 tehdyn selvityksen mukaan sisä-
tilojen savuttomuus ja edustustilaisuuksien savuttomuus toteutuu hyvin. 
Lasten ja nuorten käytössä olevilta pihoilta ja ulkoalueilta tupakointipai-
kat on poistettu ja tupakointikieltoa noudatetaan melko hyvin. Vuonna 
2010 käsiteltiin myös Uimastadionin ja Kumpulan maauimalan savutto-
muutta, jota on toteutettu vuodesta 2010 alkaen. 
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Kaupungin työntekijöiden työajan savuttomuusohjeistuksen ”Tupakoi-
mattomuuden tukeminen ja tupakointi työajalla” periaatteiden noudatta-
misessa on vielä parantamisen varaa. Henkilöstön tupakointi on vähen-
tynyt 18 prosentista 12 prosenttiin vuosina 2007–2015. 

Ohjelma voitti vuonna 2011 Savuton Suomi 2040 -hankkeen järjestä-
män Valtakunnallisen Paras Savuton Työpaikka -kilpailun. Tupakkakli-
nikka palkittiin vuonna 2015 Suomen Sydänliiton kunniamaininnalla sy-
dänterveyden edistämisestä.

Nuuskaaminen ja sähkösavuke ajankohtaisina haasteina nuorilla

Nuuskaaminen on yleistynyt nuorilla ja sähkösavuke on uutena ilmiönä. 
Perinteisen savuttomuustyön rinnalle on noussut entistä vahvemmin 
nuuskan ja sähkösavukkeiden käytön ehkäisy. 

Kouluterveyskyselyn koko maan aineistosta vuosilta 2000–2015 saatu-
jen tulosten mukaan pelkkien savukkeiden käyttö on vähentynyt tytöillä 
ja pojilla peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 
opiskelevilla nuorilla. Nuoret ovat siirtyneet tupakoinnin tai nuuskaami-
seen sijaan osittain käyttämään eri tupakkatuotteita rinnakkain. Nuorten 
tupakkatuotteiden käyttöä tuleekin jatkossa tarkastella myös eri tuottei-
den yhteiskäytön näkökulmasta. 

Nikotiinisähkösavukkeen käyttö on yleisintä jo tupakoivien tai nuuskaa 
käyttävien nuorten keskuudessa, mutta sen kokeilua esiintyi myös tu-
pakoimattomien nuorten keskuudessa vähän.

Nuuskan käytön yleistyminen ja sähkösavukkeiden tulo tiedostettiin oh-
jelman kuluessa ja asiaan reagoitiin. Kansallisella tasolla on uusien 
tuotteiden myötä alettu puhua savuttomuuden ohella nikotiinittomuu-
desta ja loppuraportissa tämä näkökulma on otettu huomioon.

Jatkotoimenpiteet

 Helsingin kaupunki jatkaa Savuton Helsinki -kriteereiden toteutta-
mista kaupungissa

 Savuttomuus ja nikotiinittomuustyön tueksi muodostetaan koordinoi-
va asiantuntijaverkosto

 Savuttomuus-sanan rinnalle otetaan käyttöön nikotiinittomuus
 Henkilökunnan savuttomuuden tukeminen sisällytetään osaksi työ-

hyvinvoinnin johtamista
 Sosiaali- ja terveysvirastossa jatkuvat tupakoinnin ehkäisyyn ja vie-

roitukseen liittyvät asiantuntijapalvelut
 Tupakoinnin, nuuskan ja sähkösavukkeiden käytön raportointia jat-

ketaan osana kaupungin strategiaohjelman toteutumisen seurantaa 
ja terveydenhuoltolain mukaista hyvinvoinnin seurantaa.
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Esittelijä toteaa, että edellä mainitut Savuton Helsinki -ohjelman loppu-
raportissa esitetyt jatkotoimenpiteet ovat virastojen ja laitosten normaa-
lia toimintaa. Kaupungin strategisena tavoitteena on mm. helsinkiläis-
ten hyvinvoinnin ja terveyden paraneminen ja terveyserojen kaventumi-
nen. Savuton Helsinki -ohjelma on merkittävästi edistänyt tavoitteen 
saavuttamista. Tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä aluehallin-
non uudistuksessa linjataan savuttomuustyön jatkuvuutta. Luontevinta 
on, että tässä vaiheessa sosiaali- ja terveysvirasto kokoaa asiantuntija-
verkoston huolehtimaan savuttomuus- ja nikotiinittomuustyön koordi-
noinnista.              

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Tupakoimattomuus on tärkeimpiä väestön terveyttä ja terveyden tasa-
arvoa edistäviä tekijöitä. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden tupakoimat-
tomuuden tukemiseksi on Helsingissä luotu toimivia käytäntöjä eri hal-
lintokuntiin. Savuttoman kasvuympäristön turvaamista lapsille ja nuoril-
le tulee edelleen jatkaa.

Väestöryhmittäisiin eroihin vaikuttamalla voidaan edistää ja nopeuttaa 
tupakoinnin vähenemistä koko väestössä. Savuton Helsinki -ohjelmas-
sa on huomioitu terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen suuntaa-
malla toimenpiteitä ammatillisiin oppilaitoksiin, savuttomuuden kehittä-
miseen psykiatriassa sekä käynnistämällä matalan kynnyksen tupakas-
tavieroitusklinikka. 

Helsingissä sukupuolten väliset erot tupakoinnissa aikuisilla ovat ka-
ventuneet ohjelman aikana, mutta tupakoinnissa ja nuuskaamisessa on 
eroja sukupuolten välillä. Tyttöjen nuuskaamattomuutta sekä poikien 
tupakan ja nuuskan yhteiskäytön ehkäisyä ja vähentämistä tulee tukea. 
Tämän ohjelman painopiste on kohdentunut sukupuolinäkökulman si-
jasta vahvasti ikäryhmiin, mutta tupakointitottumusten eriydyttyä on tar-
peen aiempaa vahvemmin huomioida myös sukupuolten välisiä eroja.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön pitää ottaa mukaan väestö, 
kaupungin hallintokunnat ja asiantuntijajärjestöt. Tämä on toteutunut 
Savuton Helsinki -ohjelmassa. Siinä tehtyjen selvitysten mukaan sekä 
kuntalaiset että kaupungin hallintokuntien edustajat tunnistivat samoja 
kehittämistarpeita savuttomuustyön kehittämisessä. Savuttomat ympä-
ristöt, henkilöstön tupakoimattomuuden edistäminen ja lasten ja nuor-
ten savuttomuuden tukeminen nähdään tärkeänä.

Savuton Helsinki -ohjelmassa luodut rakenteet ovat hyvä perusta myös 
tuleville uudistuksille ja yhteistyölle terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-
sessä. Toimivien rakenteiden lisäksi tarvitaan jatkossakin poikkihallin-
nollista verkostotyötä savuttomuuden ja nikotiinittomuuden edistämi-
seksi. Kaupunkitasoinen savuttomuuden ja nikotiinittomuuden edistämi-
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nen tukee väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen tavoitet-
ta.  

Savuton Helsinki -ohjausryhmän puheenjohtaja hallintoylihoitaja Mar-
ketta Kupiainen ja sihteeri erityissuunnittelija Tarja Saarinen sosiaali- ja 
terveysvirastosta ovat asiantuntijoina kaupunginhallituksen kokoukses-
sa.  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Savuton Helsinki -ohjelman loppuraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ohjaavat kansanterveysjärjestöt Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Liite 1

Tytäryhteisöt Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1

Tiedoksi

Lauta- ja johtokunnat
Virastot ja liikelaitokset

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.03.2016 § 61

HEL 2016-000009 T 00 01 04 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti osaltaan hyväksyä loppuraportin ja 
esitti sen samalla kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi. Loppuraportti 
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sisältää Savuton Helsinki -ohjelman toteutumisen jatkotoimenpide-eh-
dotuksineen.

Käsittely

15.03.2016 Ehdotuksen mukaan

Hallintoylihoitaja Marketta Kupiainen ja erityissuunnittelija Tarja Saari-
nen olivat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijoina läsnä tämän asian 
käsittelyssä.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Marketta Kupiainen, hallintoylihoitaja, puhelin: 310 42348

marketta.kupiainen(a)hel.fi
Tarja Saarinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 48248

tarja.saarinen(a)hel.fi
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§ 363
Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite psykiatristen potilaiden palvelua-
suntojen tarpeesta

HEL 2015-012107 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti katsoa valtuutettu Ilkka Taipaleen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite (allekirjoittamaton)
2 HUSin lausunto 21.1.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 2

HUS Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ilkka Taipale esittää aloitteessaan palveluasuntojen raken-
tamista tai hankkimista  psykiatrisille potilaille.  
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Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus vastaa valtuutettujen aloitteeseen, jonka on allekirjoitta-
nut vähemmän kuin 15 valtuutettua.   

Aloitteesta, jonka allekirjoittaja on valtuutettu Ilkka Taipale, on pyydetty 
päätöshistoriaan sisältyvät sosiaali- ja terveyslautakunnan, kiinteistö-
lautakunnan, kaupunkisuunnittelulautakunnan sekä liitteenä oleva Hel-
singin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän lausunto. 

Psykiatristen potilaiden siirtyminen sairaalahoidosta asumispalveluihin 
on hidasta asuntojen vähäisen määrän vuoksi. Palveluasuntoja voi-
daan rakentaa yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien esimerkiksi 
säätiöiden kanssa. Kiinteistölautakunnan lausunnon mukaan tällä het-
kellä on varattuna kaksi tonttia luovutettavaksi yksityisille erityisasumi-
sen hankkeille.    

Aloitteessa mainittu päihde- ja mielenterveyspotilaiden asumisyksikkö 
Rafael-hanke ei ole toteutunut alkuperäisen suunnitelman mukaisesti ja 
tällä hetkellä vaihtoehtoisia toteutustapoja selvitetään. Asiasta tehdään 
tarvittavat päätökset erikseen.

Kaupunginhallitus käsitteli 22.2.2016 § 178 valtuutettu Ilkka Taipaleen 
aloitteen Auroran, Hesperian ja Koskelan sairaala-alueiden uusintakäy-
töstä. Kaupunginhallituksen vastauksen perusteluissa todettiin mm., et-
tä sairaalakäytöstä vapautuvien alueiden maankäytön tehostaminen ja 
toiminnallinen monipuolistaminen on kaupungin tavoitteiden mukaista. 
Auroran, Koskelan ja Kivelä-Hesperian sairaala-alueille on alueiden 
asemakaavoituksen yhteydessä tarkoitus luoda edellytyksiä myös eri-
tyisasumiselle ja palvelukeskittymille aloitteessa esitettyjen tavoitteiden 
mukaisesti.         

Aloitteessa mainitulla Kivelä-Hesperian alueella sijaitseva sosiaali- ja 
terveystoimen monipuolinen palvelukeskus on suunniteltu siirrettäväksi 
Marian alueelle, terveysasema keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuk-
seen ja hammashoitolalle etsitään paikka erikseen. Psykiatristen toi-
mintojen keskittämistä yhdelle sairaala-alueelle selvitetään parhaillaan 
yhteistyössä HUSin kanssa. 

Pääkaupunkiseudun sairaala-alueiden tulevasta käytöstä valmisteltiin 
vuonna 2009 pääkaupunkiseudun kuntien ja HUSin yhteistyönä Pää-
kaupunkiseudun sairaala-aluevisio 2030 -raportti. Raporttiin sisältyi vi-
sio vapautuvista sairaala-alueista ja niiden tulevasta käytöstä ottaen 
huomioon sairaala-tarpeeseen vaikuttavat tekijät, mm. hoitomenetel-
mien kehittyminen ja väestön ikärakenteen muutokset. Raportissa hah-
moteltiin myös Auroran, Hesperian ja Koskelan sairaala-alueiden tule-
vaisuutta 2030 mennessä. Kaupunginjohtaja on 11.11.2015 § 70 johta-
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jistokäsittelyssä päättänyt asettaa työryhmän päivittämään Pääkaupun-
kiseudun sairaala-aluevisio 2030 -raportin 31.5.2016 mennessä.            

Välivuokrausmenettely on merkittävä kokonaisuus erityisryhmien asu-
misen järjestämisessä. Kaupunginjohtaja on 24.2.2016 § 15 johtajisto-
käsittelyssä päättänyt asettaa työryhmän kaupungin sosiaali- ja ter-
veysvirastolle vuokratun asuntokannan välivuokrausmenettelyn ja 
vuokraustoiminnan kehittämiseksi. Sosiaali- ja terveysviraston käytössä 
on erityisryhmille välivuokrattuna n. 4 500 asunnon kokonaisuus. Nämä 
asunnot ovat pääosin tukiasuntokäytössä. Asuntokanta on kaupungin 
suoraan tai asuntoyhtiöiden kautta omistettua sekä Y-säätiöltä ko. tar-
koitukseen välivuokrattua. Työryhmän, jonka määräaika on 30.4.2016,  
tulevista toimenpide-ehdotuksista voi muotoutua käyttökelpoisia ratkai-
suja myös aloitteessa esille otettuun asuntotarpeeseen.        

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnit-
teluosaston kanssa.  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite (allekirjoittamaton)
2 HUSin lausunto 21.1.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 2

HUS Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi
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Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 10.03.2016 § 109

HEL 2015-012107 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu 
Ilkka Taipaleen valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

Palveluasumisen tarve on vaihdellut huomattavasti viime vuosina. Kiin-
teistöviraston tonttiosasto pyrkii osaltaan vastaamaan palveluasuntojen 
tarpeeseen luovuttamalla palveluasumiseen sopivia tontteja. Tällaiseen 
tarkoitukseen soveltuvia tontteja on kuitenkin nykyisellään hyvin vähän 
kaavoitettuina, ja tontinluovutuksessa onkin jouduttu keskittymään vii-
me vuosina kaupungin omiin hankkeisiin. Erillisten tonttien lisäksi eri-
tyisryhmille tarkoitettuja asuntoja on toteutettu Att:n ara-vuokratuotan-
non yhteydessä ns. "Omaporras"-hankkeina.

Tonttiosastolla ei ole yksin osaamista eikä mahdollisuutta arvioida kul-
loistakin tarvetta palveluasuntojen tontinluovutukselle. Tontinluovutuk-
sen tarpeen määrittelyn tulee tapahtua sosiaali- ja terveysviraston sekä 
kaupunginkanslian toimesta. Määrällisten tarpeiden lisäksi tulisi tällöin 
määritellä myös se, miltä osin palveluasuntotuotannon tarve on tarkoi-
tuksenmukaista tyydyttää kaupungin omana tuotantona ja miltä osin yk-
sityisille toimijoille luovutettavilla tonteilla. 

Mikäli tontteja on tarpeen luovuttaa myös yksityisille tahoille, tulisi ton-
tinvarausten tapahtua koordinoidusti erillisten tonttihakujen ja kilpailu-
jen kautta, koska kysyntä tällaisille tonteille ylittänee todennäköisesti 
tarjonnan. Keskitetty tonttihaku mahdollistaa selkeiden tavoitteiden ja 
valintakriteerien määrittelyn. Tonttihaut/-kilpailut järjestetään tällöin yh-
teistyössä sosiaali- ja terveysviraston kanssa. Lisäksi kaupungin näkö-
kulmasta olisi olennaista voida erottaa palvelurakennusten omistaja ja 
palvelun tuottaja toisistaan siten, että palvelun tuottaja on tarvittaessa 
vaihdettavissa ja palvelutuotanto on kilpailutettavissa tiloista erillisenä 
kokonaisuutena.

Kaupungilla on varattuna tällä hetkellä kaksi tonttia luovutettavaksi yk-
sityisille erityisasumisen hankkeille. Näiden tonttien osalta on tavoittee-
na järjestää tonttihaku/-kilpailu kuluvan vuoden syksyn tai viimeistään 
kevään 2017 aikana, mikäli kaupungilla ei ole näille tonteille omaa käyt-
töä.
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Aloitteessa mainitun Kivelän sairaalan alueelle suunnitellun Diakonis-
salaitoksen pitkäaikaisasunnottomille suunnitellun hankkeen osalta 
kiinteistölautakunta toteaa, että tällä hetkellä käytössä olevan tiedon 
mukaan kyseisen tontin rakentamiskelpoiseksi saattamisen kustannuk-
set muodostuisivat kaupungille todennäköisesti hyvin korkeiksi hank-
keen kokoluokkaan nähden. Lisäksi tällaisen yksittäisen hankkeen to-
teuttaminen Kivelän sairaala-alueelle vaikeuttaisi alueen tulevan maan-
käytön kokonaisvaltaista suunnittelua. Hankkeen osalta tutkitaan maini-
tuista syistä parhaillaan muita ratkaisuja. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Miia Pasuri, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.01.2016 § 11

HEL 2015-012107 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

”Psykiatristen potilaiden siirtyminen sairaalahoidosta asumispalveluihin 
on Helsingissä hidasta asuntojen vähäisen määrän vuoksi. Sosiaali- ja 
terveysvirasto on käynyt toistuvia neuvotteluja Helsingin kaupungin ja 
esimerkiksi Y-säätiön kanssa tavoitteena saada tälle potilasryhmälle 
riittävästi asuntoja Helsingistä. Palveluasuntoja voidaan rakentaa Hel-
sinkiin yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien, esimerkiksi säätiöi-
den kanssa. Helsingissä tonttien luovutuksesta vastaa kiinteistöviraston 
tonttiosasto.

Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveysjohto on päättänyt 18.9.2015 (§ 
33) kokouksessaan, että Pääkaupunkiseudun sairaala-aluevisio 2030 -
raportti on tarpeen päivittää. Tässä yhteydessä päivitetään myös Kive-
lä-Hesperian alueen tilanne, jonne on aikaisemmin kaavailtu asumisyk-
sikkö 50 asukkaalle.

Oikeuspsykiatristen potilaiden osalta todetaan seuraavaa:

Nykyisen mielenterveyslain (17 a §) mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos (THL) määrää kriminaalipotilaiden hoidon aloittamisen paikkaan, 
jossa on hoidon edellyttämät valmiudet ja erityisasiantuntemus. THL te-
kee myös erikseen ja yksilöllisesti päätöksen jokaisen kriminaalipoti-
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laan hoidon lopettamisesta potilaan menestymisen ja toipumisen pe-
rusteella. Hoidon siirtymisestä valtionmielisairaalasta kunnalliseen sai-
raanhoitoon ei ole mielenterveyslaissa erikseen säädetty: tässä on 
noudatettu pääosin melko vakiintunutta työnjakoa, jossa aloitteen poti-
laan hoidon siirtämisestä korkeimman turvallisuustason hoitoyksiköstä 
alemmas on tehnyt pääosin valtionmielisairaala hoidollisin perustein.

Valtaosin THL on määrännyt jo pitkään hoidon aloitettavaksi valtion-
mielisairaalassa, jotta näiden keskimäärin erittäin vaikeiden psykiatris-
ten potilaiden hoidon sujuva, turvallinen ja suunnitelmallinen kulku voi-
taisiin varmistaa. Melko vähäisessä määrin THL on määrännyt viime 
vuosikymmeninä hoitoja aloitettavaksi myös kunnallisissa psykiatrisissa 
sairaaloissa, mutta nämä kriminaalipotilaat ovat olleet yleensä psykiat-
riselta sairastamiseltaan keskimääräistä toimintakykyisempiä. Yksittäi-
sen kriminaalipotilaan hoidon keskimääräinen kokonaiskesto valtakun-
nallisesti on ollut viimeaikoina noin yhdeksän vuotta. Kyseessä ovat 
psykiatrian alan sisällä siis muista potilaista erillisten mielenterveyslain 
kohtien perusteella toteutuvat erityisen vaativat, pitkät ja kalliit hoidot. 
Hoitotuloksessa (sopeutuminen, rikoksettomuus, pärjäämistaso) kes-
keistä ovat oikeuspsykiatrisen hoitamisen laaja, vankka ja syvällinen 
hoitokulttuuri ja siirtymävaiheessa tiivis integraatio peruskunnan asutta-
mispalveluihin.

Riittävän pitkä alkuhoito ja kuntoutusvaihe on erityisen perusteltua jär-
jestää korkeimman turvallisuustason, laajan ja monipuolisen toiminnalli-
sen kuntoutuskapasiteetin ja laajan oikeuspsykiatrisen osaamisen va-
raan. Tämän perusteella potilaiden hoitoa on jo pitkään porrastettu val-
takunnallisesti alkamaan korkeimman turvallisuustason ja monimuotoi-
simpien kuntoutuspalvelujen varaan valtionmielisairaalalähtöisesti ja 
etenemään vähitellen, yksilöllisessä aikataulussa, potilaan toipumisky-
vyn mukaan kohti alueellista psykiatrista sairaanhoitoa.

Hoitojen siirtymävaiheisiin ovat liittyneet keskeisesti yksilölliset päätök-
set ja perusteellinen harkinta siitä, milloin ilmenevät edellytykset kunkin 
yksittäisen potilaan hoidon siirtymiseen lähelle kotikuntaa. Tässä yhtey-
dessä kaavamaisia ja kategorisia päätöksiä hoidon siirtymisistä on py-
ritty välttämään, koska oikeuspsykiatristen potilaiden hoidon etenemis-
nopeus ja siirtymisten oikea-aikaisuus vaihtelevat ja sopeutuminen lai-
toshoitoa seuraavaan asumiseen ja vapauteen vaatii yleensä onnis-
tuakseen potilaan ulkopuolelta valvottua ja tuettua käytännön harjoitte-
lua."

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
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Jaana Lunnela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 42505
jaana.lunnela(a)hel.fi

Teemu Männynsalo, ylilääkäri, puhelin: 310 76769
teemu.mannynsalo(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.01.2016 § 7

HEL 2015-012107 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää palveluasuntojen rakentamista 
kannatettavana, ja pyrkii osaltaan edistämään palveluasumista mahdol-
listavien asemakaavojen hyväksymistä. Palveluasumisen lisääminen 
on tarpeellista ikääntyvien määrän kasvaessa jatkuvasti. 

Kivelä-Hesperian asemakaavassa vuodelta 1997 on rakentamaton ra-
kennusala, johon voi sijoittaa sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvele-
van rakennuksen. Asuntolahanke Rafael on asemakaavan mukainen. 
Hanke ei ole kuitenkaan toistaiseksi edennyt.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Satu Tarula, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37164

satu.tarula(a)hel.fi
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§ 364
Lausunto eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle hätämajoituksen 
järjestämistä koskevista kanteluista

HEL 2016-002473 T 03 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Veronika Honkasalo

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Juha Jolkkonen ja Olli Salin. 
Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti pannan asian pöydälle Silvia 
Modigin ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehel-
le hätämajoituksen järjestämistä koskevien kantelujen johdosta seuraa-
van lausunnon:  

Kantelut

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle on tehty kaksi kantelua, joissa 
arvostellaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston menette-
lyä hätämajoituksen laiminlyönnistä muille kuin helsinkiläisille. Toisessa 
kantelussa pyydetään arvioimaan Helsingin kaupungin sisäisen ohjeen 
’’Oleskeluluvattomien ulkomaalaisten tilapäinen majoitus’’ soveltamista 
sekä lisäksi arvostellaan Helsingin kaupunkia hätämajoituksen keston 
rajoittamisesta. 

Toisessa kantelussa arvostellaan Helsingin kaupungin sisäisen ohjeen 
’’Oleskeluluvattomien ulkomaalaisten tilapäinen majoitus’’ soveltamista. 
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Kantelussa pyydetään tutkimaan, onko Helsingin kaupunki soveltaes-
saan sisäistä ohjetta ja evätessään rekisteröimättömiltä EU-kansalaisil-
ta pääsyn hätämajoitukseen toiminut perustuslain 19 §:n 1 momentin 
vastaisesti. Kantelun mukaan Diakonissalaitoksen päiväkeskus Hirun-
doon saapui torstaina 7.1.2016 yhteensä 14 rekisteröimätöntä EU-kan-
salaista vailla majoitusta. Kantelun mukaan kahdelle henkilölle järjestyi 
hätämajoitus yksityisessä kodissa, mutta muut joutuivat viettämään yön 
ulkona. Samat henkilöt olivat palanneet jälleen 8.1.2016 päiväkeskus 
Hirundoon, jolloin heidät saatiin sijoitettua yksityisten henkilöiden kotei-
hin. 

Sosiaali- ja terveysviraston selvitys

Perustuslain 19 §:n 1 mom. mukaan jokaisella, joka ei kykene hankki-
maan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämät-
tömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Säännöksessä on kyse ihmisar-
voisen elämän vähimmäistasosta, johon kuuluu mm. terveyden ja elin-
kyvyn säilyttämisen kannalta välttämättömän asumisen järjestäminen 
jokaiselle. Säännös koskee kaikkia Suomessa oleskelevia henkilöitä.       

Sosiaalihuoltolain 12 §:n 1 mom. mukaan jokaisella kunnassa oleskele-
valla henkilöllä on oikeus saada kiireellisessä tapauksessa yksilölliseen 
tarpeeseensa perustuvat sosiaalipalvelut siten, ettei hänen oikeutensa 
välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu.   

Toimeentulotukilain 1 §:n 1 mom. mukaan toimeentulotuki on sosiaali-
huoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena 
on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviy-
tymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisar-
voisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo.     

Sosiaali- ja terveysministeriön opas toimeentulotuen soveltajille 
(2013:4) linjaa toimeentulotuen myöntämisen oleskeluluvattomille ulko-
maalaisille siten, että siihen sisältyy vain välttämätön ruokaraha, lääk-
keet ja matkakustannukset kotimaahan. Joissakin tapauksissa on kui-
tenkin yksilöllisen harkinnan perusteella välttämätöntä myöntää toi-
meentulotukea asumiseen tai järjestää tilapäinen majoitus muilla kei-
noin.     

Mikäli henkilön terveys ja turvallisuus ovat vakavassa vaarassa, hänel-
le järjestetään em. lainsäädännön ja STM:n ohjeen perusteella kiireel-
listä tilapäismajoitusta. Sen tarve arvioidaan pääsääntöisesti sosiaali-
päivystyksessä, alueellisissa sosiaalityön tai –ohjauksen toimipisteissä 
tai järjestöjen toimipisteissä. Kaikki palveluja tarvitsevat haastatellaan 
ja hätämajoitusta myönnetään yksilöllisen tarveharkinnan perusteella. 
Helsingissä hätämajoitus on järjestynyt yksilöllisen tarveharkinnan pe-
rusteella kaikille hätämajoitusta tarvitseville eri tahojen yhteistyönä.   
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Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston ’’Oleskeluluvattomien 
ulkomaalaisten tilapäinen majoitus’’ -ohjetta sovelletaan kolmannen 
maan kansalaisiin, joilla ei ole pysyvää oleskelulupaa sekä EU/ETA-
kansalaisiin, jotka ovat oleskelleet yhtäjaksoisesti Suomessa alle viisi 
vuotta eikä heillä ole vielä oikeutta pysyvää oleskelua osoittavaan oles-
keluoikeuden rekisteröintitodistukseen. Ensisijaisesti henkilö ohjataan 
hakemaan apua oman maansa suurlähetystöstä. Päästäkseen suurlä-
hetystöönsä varaton henkilö voi hakea toimeentulotukea matkakustan-
nuksiin virka-aikana siltä sosiaalityön tai sosiaaliohjauksen palvelupis-
teeltä, jonne hän on hakeutunut ja virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäi-
vystyksestä. Toimeentulotuen tarkoituksena ei ole, että tilapäisesti 
maassa oleva ulkomaalainen voisi sen turvin jatkaa oleskeluaan Suo-
messa. Mikäli suurlähetystö ei ole Suomessa, matkakustannukset voi-
daan myöntää sosiaalitoimesta myös suoraan kotimaahan. Mikäli kat-
sotaan, että henkilö ei enää saman päivän aikana voi hakeutua suurlä-
hetystöönsä, hänelle tarjotaan hätämajoituksena yöpyminen ja päivä-
keskuspalvelut ensisijaisesti Hietaniemenkadun palvelukeskuksen asu-
mispäivystyksessä yhdeksi yöksi, viikonloppuna viikonlopun yli. Hätä-
majoitusta myönnetään pääsääntöisesti vain kerran, yleensä 1 - 2 yök-
si. Tapauskohtaisesti tästä on mahdollista poiketa sosiaalityöntekijän 
harkinnan perusteella. Tuona aikana henkilön odotetaan hoitavan 
asiansa niin, että akuutin tuen tarvetta ei enää ole. Jos henkilö on kyvy-
tön huolehtimaan itsestään esimerkiksi psyykkisen sairauden, päih-
deongelman tai vamman vuoksi, henkilö ohjataan psykiatrian tai päih-
dehuollon hoidontarpeen arviointiin.               

Hietaniemenkadun palvelukeskus on matalan kynnyksen palveluyksik-
kö asuntoa vailla oleville henkilöille. Hietaniemenkatu 5:n palvelukes-
kuksessa sijaitsee sekä asumispäivystys että tilapäinen asumispalvelu. 
Hietaniemenkadun palvelukeskus tarjoaa 52 asunnottomalle tilapäistä 
asumista maksullisissa yhden hengen huoneissa ja maksutonta majoi-
tusta 52-paikkaisessa asumispäivystyksessä. Asumispäivystyksen 
paikkamäärä on voitu ylittää pelastuslaitoksen luvalla tilapäisesti. Asu-
mispäivystys on auki joka päivä klo 17.00–8.00.

Hietaniemenkadun palvelujen lisäksi sosiaali- ja terveysvirasto on kil-
pailuttanut kriisimajoituksen palveluntuottajat. Virasto käynnisti kriisi- ja 
tilapäismajoituksen hankintaa koskevan tarjouskilpailun yhteistyössä 
hankintakeskuksen kanssa sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyttyä 
hankinnan periaatteet ja ehdot 12.5.2015. Sosiaali- ja terveyslautakun-
ta päätti 15.9.2015 valita palveluntuottajiksi oman toiminnan lisäksi nel-
jä eri palveluntuottajaa. Valituilla palveluntuottajilla on mahdollisuudet 
vastata myös hätämajoitustarpeeseen lyhytaikaisesti ja nopeasti. 

Hietaniemenkadun palvelukeskuksen vuorokausittaiset tapahtumat do-
kumentoidaan sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmässä olevaan yksi-
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kön raporttiin ja palvelukeskuksessa yöpyvät henkilöt kirjataan sosiaali-
toimen asiakastietojärjestelmän hoitopaikkatietoihin. Kantelussa kuvat-
tua yhteydenottoa 7.1.2016 ei ole kirjattu Hietaniemenkadun palvelu-
keskuksen vuorokausiraporttiin. Sen sijaan sosiaali- ja terveysvirastoon 
on otettu yhteyttä 8.1.2016 siitä syystä, että Hirundoon oli jäämässä vii-
konlopuksi henkilöitä ilman yösijaa. Heitä ei haastateltu yksilökohtai-
sesti. Selvitysten mukaan kaikki kysymyksessä olevat 14 henkilöä ma-
joitettiin yksityiskodeissa eikä sosiaali- ja terveysviraston tarjoamaan 
majoitusratkaisuun palveluntuottajan tiloissa ollut sillä hetkellä tarvetta.    

Helsingin kaupungin palveluissa kaikkia ihmisiä kohdellaan yhdenver-
taisesti. Marraskuussa 2015 Helsingissä oli asunnottomia 3 550. Kan-
teluissa tarkoitetuille romaneille ei ole kaupungin järjestämisvastuuseen 
kuuluvia omia palveluja. Kaupunki kuitenkin avustaa järjestöjä, joilla on 
palveluja nimenomaan romaneille (esim. Hirundo).      

Edellä olevan perusteella vastaukset apulaisoikeusasiamiehen selvitys- 
ja lausuntopyynnön kysymyksiin:

1. Helsingin kaupunki täyttää velvollisuutensa tarjota hätämajoitusta 
kaikille sitä tarvitseville yhdenvertaisesti. Tilapäisen majoituksen tarve 
arvioidaan pääsääntöisesti sosiaalipäivystyksessä, alueellisissa sosiaa-
lityön tai -ohjauksen toimipisteissä tai järjestöjen toimipisteissä. Hätä-
majoitus on järjestynyt yksilöllisen tarveharkinnan perusteella kaikille si-
tä tarvitseville eri tahojen yhteistyönä.  

2. Helsingin kaupunki ostaa oman toiminnan lisäksi asunnottomuuteen 
liittyvää tilapäismajoitusta yksityisiltä palveluntuottajilta. Tilapäismajoi-
tus on väliaikaista, jonka aikana tavoitteena on löytää pysyvä asumis-
ratkaisu. Hietaniemen palvelukeskuksen lisäksi sosiaali- ja terveysvi-
rasto käyttää muita kilpailuttamiaan palveluntuottajia lyhytaikaisen ma-
joituksen järjestämiseksi.  

3. Helsingin kaupunki on järjestänyt sosiaalipäivystyksen toiminnan voi-
massa olevan lainsäädännön mukaisesti. Hätämajoitusta on järjestetty 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa lain, STM:n ohjeen sekä voimassa 
olevan sosiaali- ja terveysviraston sisäisen ohjeen "Oleskeluluvatto-
mien ulkomaalaisten tilapäinen majoitus" mukaisesti.       

Hätämajoituksen järjestämisessä on toimittu asianmukaisesti eikä kan-
telujen tulisi antaa aihetta enempiin toimenpiteisiin.        

Esittelijän perustelut

Perustuslain 111 §:n 1 mom. viitaten apulaisoikeusasiamies pyytää 
(23.2.2016) kaupunginhallitusta toimittamaan kantelujen tutkimiseksi 
tarvittavan selvityksen ja antamaan lausuntonsa viimeistään 15.4.2016. 
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Selvitysten ja lausunnon jättämiseen on saatu lisäaikaa 29.4.2016 
saakka.   

Apulaisoikeusasiamies pyytää kiinnittämään huomiota erityisesti seu-
raaviin seikkoihin: 

1. Kuinka Helsingin kaupunki täyttää velvollisuutensa tarjota hätä-
majoitusta kaikille sitä tarvitseville yhdenvertaisesti

2. Ovatko Hietaniemen palvelukeskuksen tilat riittävät tarjoamaan 
hätämajoitusta kaikille avun tarvitsijoille, ja jos eivät ole, miten 
kaupunki järjestää jatkossa tarvittavia lisätiloja

3. Onko ulkomaalaisten tilapäistä majoitusta koskeva ohje ja sosi-
aalipäivystyksen toiminta lainmukaista?

Esittelijä katsoo, että apulaisoikeusasiamiehelle tulee antaa sosiaali- ja 
terveysviraston selvityksiin perustuva lausunto päätösehdotuksen mu-
kaisesti. 

Apulaisoikeusasiamiehen selvitys- ja lausuntopyyntö sekä kanteluasia-
kirjat ovat liitteinä. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen selvitys- ja lausuntopyyntö 
23.2.2016

2 Kantelu 15.2.2016
3 Kantelu 26.1.2016
4 Sosiaali- ja terveysviraston ohje 27.8.2014
5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
6 Sosiaali- ja kriisipäivystyksen selvitys
7 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Eduskunnan apulaisoikeusasia-
mies

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 5
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Liite 6
Liite 7

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto
Oikeuspalvelut
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§ 365
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

sosiaali- ja terveyslautakunta  
- toinen jaosto 14.4.2016
- kolmas jaosto 14.4.2016

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 366
Pelaajien palkitseminen Helsingissä järjestettyjen jääkiekon alle 20-
vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailujen kultamitalista

HEL 2016-002817 T 00 04 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää helsinkiläisille jääkiekkoilijoille Roope 
Hintzille ja Olli Juoleville 1 850 euron suuruiset tunnustuspalkinnot Hel-
singissä 26.12.2015−6.1.2016 järjestettyjen jääkiekon alle 20-vuotiai-
den maailmanmestaruuskilpailujen kultamitalista.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Urheilusaavutusten palkitsemisen periaatteet
2 Liikuntaviraston esitys pelaajien palkitsemisesta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 3.9.2012 (920 §) urheilusaavutusten palkitse-
misen periaatteista. Päätöksen mukaan kansainvälisistä urheilusaavu-
tuksista palkitaan menestyneet helsinkiläisurheilijat olympialaissa ja
paralympiaisissa sekä olympialajeissa järjestetyissä MM-kilpailuissa yk-
silöurheilun yleisessä sarjassa ja vammaisurheilussa, joukkueurheilun 
yleisessä sarjassa ja vammaisurheilussa sekä nuorten sarjassa niissä 
lajeissa, joissa järjestetään viralliset MM-kilpailut.

Liikuntavirasto on esittänyt kaupunginhallitukselle, että Roope Hintzille 
ja Olli Juoleville myönnetään 1 850 euron suuruiset tunnustuspalkinnot 
jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuissa saavutetusta kultamitalis-
ta. Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkue voitti kultaa Helsingissä 
26.12.2015−6.1.2016 järjestetyissä jääkiekon nuorten maailmanmesta-
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ruuskilpailuissa. Joukkueessa pelasi kaksi helsinkiläistä urheilijaa, nyt 
palkittavat Roope Hintz ja Olli Juolevi.

Palkitsemisperiaatteiden mukaan joukkuelajeissa nuorten sarjassa saa-
vutetusta kultamitalista myönnettävän tunnustuspalkinnon suuruus on 1 
850 euroa. Tunnustuspalkinnot myönnetään kaupunginhallituksen käyt-
tövaroista (talousarviokohta 1 04 02, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, 
yritystunnus 1000, projekti 1040201043).

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Urheilusaavutusten palkitsemisen periaatteet
2 Liikuntaviraston esitys pelaajien palkitsemisesta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikuntavirasto
Kaupunginkanslian taloushallinto
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§ 367
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
14 ja 15 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

eläintarhan johtokunta  
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta 12.4.2016
liikuntalautakunta 14.4.2016
nuorisolautakunta  
opetuslautakunta  
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto 14.4.2016
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto  
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta  
suomenkielisen työväenopiston johtokunta  
taidemuseon johtokunta 12.4.2016
Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta  
Helsingin kaupungin työterveys -johtokunta 7.4.2016
eläintarhan johtaja  
museojohtaja  
kaupunginorkesterin intendentti  
ruotsinkielisen työväenopiston rehtori  
suomenkielinen työväenopisto:  
- rehtori  
- apulaisrehtori  
- osastopäällikkö (asiakaspalveluosasto)  
- osastopäällikkö (hallinto-osasto)  
taidemuseon johtaja  
tietokeskus:  
- johtaja  
- tutkimuspäällikkö  
- tietohuoltopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
työterveysjohtaja  
Henkilöstön kehittämispalvelut  
- toimitusjohtaja  
Työterveys Helsinki  
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- 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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 368
Valtuutettu Maija Anttilan toivomusponsi ara-vuokra-asuntokannan 
säilymisestä 20 prosentin tasolla

HEL 2015-005290 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 22.4.2015 hyväksymän toivomusponnen (Anttila) johdosta tehdyistä 
toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi 
muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

"Valtuusto edellyttää, että seuraavaa AM-ohjelmaa valmistellessa selvi-
tetään, miten taataan riittävä ARA-vuokra-asuntojen rakentaminen, jot-
ta niiden osuus säilyy kestävästi vähintään 20 % tasolla koko asunto-
kannasta.”(Maija Anttila)
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Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituk-
sen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomus-
ponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua 
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.

Helsingissä oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 346 751 asuntoa, joista 
valtion tukemia vuokra-asuntoja oli 70 889 eli 20 prosenttia asuntokan-
nasta. Vuoden 2015 valmistuneesta 4 059 asunnosta 373 oli valtion tu-
kemia vuokra-asuntoja. 

Vuoden 2015 loppuun mennessä valtion tukemista vuokra-asunnoista 
on vapautunut sääntelystä 4 014 asuntoa. Näistä 62 prosenttia olete-
taan omistajatahon (mukaan lukien Helsingin kaupunki) perusteella säi-
lyvän säännellyn vuokratuotannon piirissä. Ainakin kaupungin omaa, 
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistamaa asuntokantaa on korjattu 
ja uudistettu järjestelmällisesti pitkän korkotukilainoituksen turvin, jolloin 
asunnot tulevat säilymään säänneltyinä vuokra-asuntoina. Vapaaksi 
vuokraksi on vapautunut vuoden 2015 loppuun mennessä reilut 1 500 
asuntoa.

Asuntorakentamisennusteen mukaan Helsinkiin valmistuu vuosina 
2016−2025 yhteensä 55 000 asuntoa, joista 14 000 on valtion tukemaa 
vuokra-asuntotuotantoa (sis. myös opiskelija- ja nuorisoasunnot). Vuo-
teen 2025 mennessä sääntelystä vapautuu reilut 11 000 valtion tuke-
maa vuokra-asuntoa. Näistä vapaarahoitteiseen vuokraan siirtyy omis-
tajatietojen perusteella tehdyn arvion mukaan noin 27 %. Vuoden 2025 
lopussa Helsingissä ennustetaan olevan 405 810 asuntoa, joista 20 
prosenttia on valtion tukemaa tuotantoa.
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Kuva 1. Valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon osuus asuntokan-
nasta 31.12.2015 ja arvio osuudesta 31.12.2025. 

Esittelijä viittaa edellä esitettyyn ja toteaa, että AM-ohjelman seurannan 
yhteydessä tullaan uutena asiana seuraamaan myös valtion tukeman 
vuokra-asuntokannan osuutta koko asuntokannasta. Nykyinen tavoite-
taso turvaa 20 prosentin kannan osuuden. Mikäli osuus vaikuttaa pie-
nenevän tähän on mahdollista reagoida tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Yleiset asuntopoliittiset periaatteet määritellään AM-ohjelmassa. AM-
ohjelmaehdotus 2016 tuodaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn kevääl-
lä 2016.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
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
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Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2016 § 338

HEL 2015-005290 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

11.04.2016 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheen-
johtajan ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
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§ 369
Valtuutettu Jessica Karhun toivomusponsi aurinkopaneelien liittä-
misestä kaupungin sähköverkkoon

HEL 2015-005325 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 22.4.2015 hyväksymän toivomusponnen (Karhu) johdosta tehdyistä 
toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi 
muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

"Valtuusto edellyttää, että seuraavaa ohjelmaa valmisteltaessa selvite-
tään asukkaiden mahdollisuudet osallistua kaupungin energiantuotan-
toon esimerkiksi asuintalojen omien aurinkopaneelien ja muiden ratkai-
sujen liittämisellä kaupungin sähköverkkoon.” (Jessica Karhu)
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Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituk-
sen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomus-
ponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua 
ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille 
valtuutetuille.

Esittelijä toteaa, että keskeisiä kaupungin lauta-, toimi- ja neuvottelu-
kuntia sekä tytäryhteisöjä on pyydetty lausumaan asiasta lausuessaan 
asumisen ja maankäytön toteutusohjelmaluonnoksesta 2016 (AM-oh-
jelma) vuodenvaihteessa 2015 - 2016. Saadut lausunnot on huomioitu 
AM-ohjelmavalmistelussa. AM-ohjelmaehdotus tuodaan kaupunginval-
tuuston käsittelyyn keväällä 2016.

Esittelijä toteaa, kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 2.12.2015 
hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Helen 
Oy:n kehitysohjelma toteutetaan erilliseen lämmöntuotantoon perustu-
van hajautetun ratkaisun (kehitysohjelmavaihtoehto 3) mukaisena. 
Päätöksen taustalla on Helen Oy:n, kaupunginkanslian, rakennusviras-
ton, kiinteistöviraston, kaupunkisuunnitteluviraston ja ympäristökeskuk-
sen yhdessä laatima raportti ”Hajautetun energiatuotannon edistämisen 
selvittäminen sekä kaupungin kiinteistöjen ja kaupunkirakenteen ener-
giatehokkuuden tavoitteiden ja seurannan laatiminen”. Raportin mukai-
nen energiatehokkuuden potentiaali ja hajautetun uusiutuvan energian-
tuotannon teknistaloudellinen potentiaali tukevat Helenin kehitysohjel-
man erilliseen lämmöntuotantoon perustuvan hajautetun ratkaisun (ke-
hitysohjelmavaihtoehto 3) toteuttamista. 

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että hajautetun paikalli-
sesti tuotetun energian ratkaisut ovat luonteva osa Helen Oy:n kehittä-
mistyötä. Sähkön jakeluverkosto sekä kaukolämmön ja -jäähdytyksen 
jakeluverkostot tarjoavat erinomaisen keinon hyödyntää paikallista uu-
siutuvaa sähkön ja lämmön tuotantoa osana koko kaupungin energian-
huoltojärjestelmää. Lähes 90 % Helsingin kiinteistöistä lämpiää kauko-
lämmöllä. Siellä missä kaukojäähdytysverkosto on kaukolämpöverkos-
ton ohella lähellä, on täydennysrakentamisessa ja kiinteistösaneerauk-
sessa luontevaa yhdistää lämmitys ja jäähdytys. Jäähdytysjärjestel-
mänkautta kiinteistöihin kertynyt ylimääräinen lämpö voidaan kerätä tal-
teen ja jalostaa se edelleen kaukolämpöverkkoon uusiutuvana paikalli-
sena lämpöenergiana.

Aurinkopaneeleiden liittäminen sähköverkkoon on jo nykyisin helposti 
toteutettavissa riippumatta siitä, onko kyse asiakkaan olemassa ole-
vaan kiinteistöön kytkeytyvästä aurinkosähköjärjestelmästä vai erillises-
tä tuotantolaitteistosta, joka tarvitsee oman erillisen sähköliittymän. 
Asiakkaan tarvitsee vain ilmoittaa laitteiston ominaisuudet sähköverk-
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koyhtiöille ja näin varmistetaan tuotantolaitteiston turvallinen liitettävyys 
osaksi sähköjärjestelmää.

Nykyisin Helen Sähköverkko Oy:n alueella on verkkoon liittyneenä 
useita kymmeniä aurinkopaneeleja, joista suurimman osan sähkön tuo-
tanto jää kiinteistön omaan käyttöön. Itse tuotetun sähkön myynti on 
myös mahdollista ja tällaisia kohteita on useita. Itse tuotetusta sähköstä 
saatava hinta vastaa sähkön markkinahintaa ja siten asiakkaan myyn-
nistä saama hyöty jää pienemmäksi kuin jos omassa kiinteistössä tuo-
tetun sähkön käyttäisi itse, jolloin asiakas hyötyy myös sähköveron ja 
siirtomaksujen osalta ostoenergian vähentyessä. Helen Sähköverkko 
Oy:n alueella kiinteistö- ja jakeluverkkoon liitetyn pientuotannon jakelu-
verkkoon syöttämän sähkön siirtomaksu on nolla ja sähköveroa makse-
taan vain käytetystä sähköstä, ei tuotannosta. Jotta aurinkosähköä 
kannattaisi tuottaa verkkoon, tulisi hyödyn olla moninkertainen. Se 
edellyttäisi valtiovallalta tukitoimina ohjausta, kuten nettomittarointiin 
ohjaamista tai rahallista tukea kuten tariffituki.

Rakennusvirasto, ympäristökeskus, kiinteistövirasto ja Helen Oy olivat 
mukana FinSolar-hankkeessa, jossa kehitettiin uusia ratkaisuja aurin-
koenergian tuotannon edistämiseksi. Hankkeen internetsivuille 
www.finsolar.net on koottu kaikki nykyiset tiedossa olevat keinot.

Aurinkoenergian tuotannon suuren potentiaalin hyödyntämistä rajoitta-
vat tuotannon ja sähkön tarpeen ajoittuminen eri vuorokauden- ja vuo-
denaikoihin. Kiinteistökohtaisesti tuotanto on suurinta kesällä, mutta 
sähkön kysyntä on pienintä. Esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisen osalta on oleellista, millaista tuotantoa tällä tavalla voi-
daan korvata. Oleellinen on myös tekninen valinta, pyritäänkö varastoi-
malla tasaamaan vuodenaikojen vai vuorokaudenaikojen välisiä säh-
könkulutusvaihteluita. 

Tulevaisuudessa sähkövarastot antavat lisämahdollisuuksia myös kiin-
teistökohtaisen aurinkosähkön hyödyntämiseen ja vuorokausivaihtelu-
jen tasaamiseen. Suomen ensimmäinen älykäs sähkövarasto otettiin 
käyttöön Viikin ympäristötalossa joulukuussa 2015. Akkuvarasto muun 
muassa varastoi kiinteistössä tuotettua aurinkosähköä, tasaa kulutus-
huippuja ja mahdollistaa älylatauksen. Älylataus tarkoittaa esimerkiksi 
sitä, että kulutushuippujen aikaan sähköautojen lataus voidaan tehdä 
sähkövarastosta ja samalla vähennetään sähköverkon rasitusta. Varas-
tosta on mahdollista myydä sähköä myös verkkoon. Sähkövarastoilla 
on mahdollista tasata sähkön käyttöä ja tuotantoa tarpeen mukaisesti.

Kevään ja syksyn matalalla paistavan auringon valon optimaaliseksi 
hyödyntämiseksi on kannustettava myös suunnittelemaan rakennusten 
ulkoseiniin pystysuoraan asennettavia paneelistoja. Niiden avulla voi-
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daan tehostaa erityisesti aamu- ja/tai iltapäiväistä sähköenergian tuo-
tantoa.

Vielä esittelijä toteaa, että vuoden 2016 aikana Helen Sähköverkko 
Oy:n tavoitteena on kehittää toimintamalli, jossa kiinteistöön sijoitetta-
van aurinkopaneelin tuottama sähkö voidaan olemassa olevan mittaus-
tiedon avulla jakaa kiinteistössä olevien sähkönkäyttäjien hyödyksi. He-
len Oy:llä on myös taloyhtiöitä varten sivusto, jossa kerrotaan aurinko-
paneelien hankinnasta (https://www.helen.fi/sahko/taloyhtiot/aurinkopa-
neelipaketit/). 

Mainittakoon vielä, että Helsingin kaupungin asunnot Oy on juuri päät-
tänyt toteuttaa pilottina aurinkosähkökeräimet kolmeen kohteeseen.

Esittelijä viittaa edellä esitettyyn ja toteaa, että asukkaiden mahdolli-
suudet osallistua kaupungin energiantuotantoon esimerkiksi asuintalo-
jen omien aurinkopaneelien ja muiden ratkaisujen liittämisellä kaupun-
gin sähköverkkoon on Helen Oy:n verkkotoiminnan kannalta mahdollis-
ta ja kannatettavaa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2016 § 339
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HEL 2015-005325 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

11.04.2016 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheen-
johtajan ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
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§ 370
Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi kohtuuhintaisen omis-
tusasuntotuotannon vauhdittamisesta tontinluovutuksen keinoin

HEL 2015-005322 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 22.4.2015 hyväksymän toivomusponnen (Rantanen) johdosta teh-
dyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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 kohtuuhintaisten 
omistusasuntojen tekemistä vauhdittaa tarjoamalla vuokratalovaltaisten 
alueiden tontteja rakennuttajille erityisen edulliseen hintaan ja/tai kytke-
mällä niiden rakennuttamista haluttujen alueiden tonttien tarjouskilpai-
luihin.” (Tuomas Rantanen)
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Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituk-
sen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomus-
ponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua 
ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille 
valtuutetuille.

Esittelijä toteaa, että keskeisiä kaupungin lauta-, toimi- ja neuvottelu-
kuntia sekä tytäryhteisöjä on pyydetty lausumaan asiasta lausuessaan 
asumisen ja maankäytön toteutusohjelmaluonnoksesta 2016 (AM-oh-
jelma) vuodenvaihteessa 2015 - 2016. Saadut lausunnot on huomioitu 
AM-ohjelmavalmistelussa. AM-ohjelmaehdotus tuodaan kaupunginval-
tuuston käsittelyyn keväällä 2016.

Esittelijä toteaa, että täydennysrakentamisalueella on useita alueita, 
joilla vuokra-asuntojen osuus on tavanomaista suurempi. Valtion tuke-
mien vuokra-asuntojen osuus osa-alueiden asuntokannasta vaihtelee 
0−80 % välillä. Vuokratalovaltaisten alueiden täydennysrakentamises-
sa on tärkeää edistää myös muiden hallinta- ja rahoitusmuotojen osuut-
ta. Erityisesti omistusasuntotuotannon lisääminen toisi alueille tasapai-
noisen asuntorakenteen.

Kaupungin maalta luovutettavat omistusasumiseen osoitetut asuntoton-
tit luovutetaan hitas-ehdoilla tai sääntelemättömänä. Vuodesta 2014 
lähtien omistusasumisen tontteja on lisäksi varattu ehdoilla, joissa ra-
kennettavien asuntojen ensimmäinen myyntihinta on säännelty hitas-
ehtoja vastaavalla tavalla. Näiden nk. hintakontrolloitujen tonttien sään-
tely päättyy, kun asunto on siirtynyt hankkeen rakennuttajalta ensim-
mäiselle omistajalle. Sääntelemättömät tontit pääsääntöisesti myydään, 
mutta hitas- ja hintakontrolloituja asuntoja rakennetaan vain kaupungin 
vuokratonteille.

Karkealla tasolla jaoteltuna uudisasunnon hinta rakentuu tontin hinnas-
ta, rakentamisen kustannuksista sekä rakennuttajan edellyttämästä 
katteesta. Näistä kaupungin toimin voidaan sääntelemättömän rakenta-
misen osalta vaikuttaa suoranaisesti vain tontin hintaan. Hitas- ja hinta-
kontrolloidussa tuotannossa säännellään myös rakennuttajan katetta. 
Kaupungin tulee ensisijaisesti kuitenkin varmistaa, etteivät rakentami-
seen vaikuttavat kaavoituksen ja tontinluovutuksen ehdot aiheuta ra-
kentamisen kustannusten nousua.

Kaupungin tonttien hinnoittelu perustuu tonttimaan käypään arvoon. 
Kaupungin toiminnan tulee olla tasapuolista ja läpinäkyvää. Tontinluo-
vutusmenettelyssä kaupungin keskeinen tavoite on varmistaa, ettei 
synny epäselvyyttä yritysten tasapuolisesta kohtelusta ja että kaupun-
gin toimenpitein ei vaikeuteta asuntomarkkinoiden kilpailua ja toimin-
taa.
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Esittelijä viittaa kiinteistölautakunnan lausuntoon ja toteaa, että vuokra-
talovaltaisten alueiden tonttien tarjoamista edullisempaan hintaan voi-
daan harkita, jos samalla varmistetaan toimijoiden tasapuolinen kohtelu 
ja menettelyn läpinäkyvyys. Tämä edellyttää tonttien luovuttamisen 
osalta julkisen haun järjestämistä sekä asian tiedottamista ennakkoon 
hyvissä ajoin. Menettely voisi tulla harkittavaksi muun muassa laajem-
milla täydennysrakentamiseen kaavoitettavilla tai kaavoitetuilla alueilla, 
kuten esimerkiksi Meri- Rastilan alueella, joka on nykyisellään huomat-
tavan vuokra-asuntovaltainen ja jonne on suunnitteilla merkittävää täy-
dennysrakentamista. Mahdollisia tonttien hinnanalennuksia tulee kui-
tenkin käyttää aina harkiten ja lainsäädännön asettamat reunaehdot 
huomioiden. Mikäli alennuksia päätetään myöntää, tulee tämän tapah-
tua maanvuokrasta myönnettävin määräaikaisin alennuksin. Tontteja ei 
siis tule myydä alle kohtuullisena pidettävän käyvän arvon.

Kahden eri alueella sijaitsevan tontin luovuttaminen samanaikaisesti 
samalle toimijalle mahdollistaa rakennuttamisjärjestyksen sääntelemi-
sen. Vaiheittain luovutusta on käytetty aiemmin mm. useamman samal-
la alueella sijaitsevien tonttien varauksessa rakentumisen etenemisen 
seuraamiseksi (Khs 15.4.2013 § 667). Oletettavaa on, että rakennutta-
jan tuotto-odotus halutun alueen tontista mahdollistaa rakentamisen ta-
vanomaista pienemmällä katteella heikomman kysynnän alueen koh-
teesta.

Esittelijä viittaa kiinteistölautakunnan lausuntoon ja toteaa, että vuokra-
talovaltaisten alueiden tonttien sekä halutumpien alueiden tonttien luo-
vutuksen kytkeminen toisiinsa on ongelmallista, koska jo lähtökohtai-
sesti on vaikea arvioida, milloin tontti on niin houkutteleva, että se saa 
rakennuttajan aloittamaan vähemmän kiinnostavalta alueelta luovute-
tun tontin rakentamisen. Tonttien haluttavuus vaihtelee tonttikohtaisesti 
myös kaikkein kiinnostavimpien alueiden sisällä, joten varmuutta kyt-
kösten toimivuudesta ei ole. Tämän tyyppisten järjestelyiden osalta tu-
lee lisäksi huomata, että järjestelyyn sisällytettävän houkuttelevan ja ra-
kentamiskelpoisen tontin rakentaminen saattaisi kytköksen vuoksi vii-
västyä, koska vähemmän houkuttelevan ja haastavamman tontin ra-
kentaminen tulisi joka tapauksessa aloittaa ennen kuin voitaisiin sallia 
järjestelyyn sisältyvän houkuttelevan tontin rakentamisen aloittaminen. 
Järjestelyn negatiivinen vaikutus tonttien rakentumiseen saattaisi laaje-
ta entisestään, mikäli järjestelyn houkuttelevampi tontti sijoittuu kanta-
kaupunkimaiseen tiiviiseen kaupunkirakenteeseen (esim. umpikortteli), 
jolloin sen rakentamisen viivästyminen voisi puolestaan heijastua nega-
tiivisesti viereisten tonttien rakentumiseen jne. Tällä tavalla useamman 
tontin rakentamisaikataulu tulee helposti sidotuksi yhteen ja järjestelyn 
vaikutuksia olisi vaikea ennakoida.
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Tällä hetkellä käytössä on ns. jatkuva tonttihaku sellaisten tonttien osal-
ta, jotka ovat vähintään kerran kuulutettu julkisesti haettavaksi, mutta 
ovat jääneet syystä tai toisesta varaamatta. Käytännössä tämä menet-
tely on osoittautunut toimivaksi, sillä jatkuvassa haussa olevat tontit 
lähtevät saadun kokemuksen mukaan rakenteille pikku hiljaa, mutta ta-
saisella tahdilla yksi toisensa jälkeen. On sinällään positiivista, että 
kaupungilla on koko ajan tarjolla erilaisia tontteja eri puolilta Helsinkiä 
esim. uusille rakennusalan toimijoille. Nykyistä menettelyä tulisikin jat-
kaa eikä ainakaan laajemmin siirtyä tontinvarausten kytkemiseen. Huo-
mionarvoista lisäksi on, että tonttien hidas liikkeelle lähtö johtuu usein 
asemakaavaratkaisuista eikä esim. niinkään alueen vuokratalovaltai-
suudesta. Tällaiset asemakaavaratkaisusta johtuvat ongelmat tulisi ai-
na ensisijaisesti ratkaista kaavamuutoksella tai poikkeamispäätöksellä.

Kaiken kaikkiaan kaupungin hallintokunnat tekevät yhteistyössä töitä 
sen eteen, että vuokratalovaltaisille alueille saadaan mukaan myös 
muita hallintamuotoja.

Esittelijä viittaa edellä esitettyyn ja toteaa, että tontinluovutuksessa 
huomioidaan ja mahdollisuuksien mukaan kokeillaan kahden erilaisilla 
alueilla sijaitsevan tontin yhteisvarausta, jos kohteiksi sopivat tontit ovat 
samanaikaisesti varattavissa. Varausehdoissa tonteille määritetään ra-
kentamisjärjestys huolehtien kuitenkin siitä, ettei järjestely aiheuta häi-
riötä rakentumisjärjestyksessä alueella, jossa jälkimmäisenä rakennet-
tava tontti sijaitsee. Yleiset tontinvarausta ja -luovutusta koskevat asun-
topoliittiset periaatteet määritellään AM-ohjelmassa. AM-ohjelmaehdo-
tus 2016 tuodaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn keväällä 2016.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
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
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Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2016 § 340

HEL 2015-005322 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

11.04.2016 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheen-
johtajan ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
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§ 371
Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi vanhusväestön 
asumisen vaihtoehdoista

HEL 2015-005289 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 22.4.2015 hyväksymän toivomusponnen (Asko-Seljavaara) johdos-
ta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle 
sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

"Valtuusto edellyttää, että uudessa AM-ohjelmassa selvitetään mahdol-
lisuus rakentaa lisää palvelu- ja yhteisöllistä asumista vanhenevalle 
väestölle.” (Sirpa Asko-Seljavaara)

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

Valtakunnallisten laatusuosituksien mukaan 75 vuotta täyttäneistä 
91−92 prosenttia ikäihmisistä asuu kotona. Enintään 10 prosentin tulisi 
olla ympärivuorokautisen palveluasumisen tai pitkäaikaishoidon piiris-
sä. Helsingin kaupunki on panostanut viime vuosina laitoshoidon pur-
kuun ja ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Pääasiallisena tavoit-
teena on kotona asumisen tukeminen.

Yksityiset toimijat tuottavat palveluasumista, johon voi hakeutua ilman 
kaupungilta saatua ympärivuorokautisen hoivatarpeen päätöstä. Näis-
sä yksityisten omistamissa palvelutaloissa asukas maksaa asumisen ja 
tarvitsemansa palvelut. Kotihoidon palveluseteliä on mahdollista käyt-
tää yksityisissä palvelutaloissa.

Kaupunki on viime vuosina halunnut mahdollistaa ikäihmisille suunnat-
tujen asuntokohteiden rakentamisen luovuttamalla tontteja ikäihmisten 
ryhmärakennuttamishankkeisiin sekä toimijoiden valtion tukemien 
vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntojen toteuttamiseen. Helsingin 
kaupunki omistaa ikäihmisille suunnattuja valtion tukemia vuokra-asun-
toja, vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja sekä asumisoikeusasuntoja. 

Yhteisöllinen asuminen merkitsee eri henkilöille erilaisia asioita. Sen 
vuoksi kaupunki on halunnut mahdollistaa monenlaiset yhteisöllisyyden 
muodot. Asuinrakennuksiin rakennetaan yhteistiloja. Ikäihmisille suun-
natuissa ryhmärakennuttamiskohteissa yhteisöllisyys perustuu asun-
non ostajien sopimukseen siitä, mihin tehtäviin kohteessa asuvat sitou-
tuvat. Lisäksi kohteissa on keskimääräistä enemmän yhteistilaa. Yksi-
tyisillä toimijoilla on kohteita, joissa asukkaiden yhteistilassa toimii yh-
teisökoordinaattori, joka palvelee asukkaita virka-aikana. Tehtävänä on 
luoda yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa sekä auttaa ikäihmisiä käy-
tännön asioissa. 

Kaupunki luovuttaa myös tulevaisuudessa tontteja asuntotuotantoon, 
joka on suunnattu ikäihmisille. Tontin luovutuksissa otetaan huomioon 
kaikki hallintamuodot, jotta ikäihmisillä on tulo- ja varallisuustasosta 
riippumatta mahdollisuus halutessaan hakeutua ikäihmisille suunnat-
tuun asuntokohteeseen.
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Esittelijä toteaa lopuksi, että käynnissä olevassa Stadin ikäohjelmassa 
on yhtenä teemakokonaisuutena valmisteltu Iätöntä asumista -osiota. 
Stadin ikäohjelma on sosiaali- ja terveyspalveluista säädetyn lain mu-
kainen toimeenpanosuunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tu-
kemiseksi. Stadin ikäohjelmaa on valmisteltu sekä toimeenpanoa edis-
tetty ja seurattu verkostossa, jossa on ollut mukana kaupungin virastoja 
ja liikelaitoksia, Helsingin vanhusneuvosto, palvelukeskusten asiakas-
neuvostoja ja järjestöjä. Iätöntä asumista -työryhmän tavoitteena on pa-
rantaa ikääntyneiden asumista ja lisätä kotona asumisen mahdollisuuk-
sia Helsingissä. Iätöntä asumista -työryhmässä on paneuduttu ikäih-
misten asumisen tilanteeseen, kerätty tietoa ja hyviä kokemuksia. Li-
säksi edistetään monipuolisten asumisvaihtoehtojen toteuttamista Hel-
sinkiin. Työryhmä jatkaa toimintaansa aktiivisesti ja huolehtii osaltaan 
ikäihmisten asumismahdollisuuksien turvaamisesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2016 § 341

HEL 2015-005289 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
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Käsittely

11.04.2016 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheen-
johtajan ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
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§ 372
Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi ikääntyvien asumisen 
kehittämisestä

HEL 2015-005379 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Tuomas Rantanen: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
selvitetään voisiko kaupungin ara-vuokra-asunnoissa jo asuvien ja sa-
maan aikaan kotipalveluiden piiriin ennestään kuuluvien ikääntyneiden 
asukkaiden asumisen tasoa ja kotihoidon kustannustehokkuutta paran-
taa tarjoamalla näille asukkaille tavallisen ara-vuokra-asunnon sijaan 
keskitetysti tuotettuihin palveluihin ja yhteisölliseen vertaistukeen no-
jaavaa asumista juuri tätä varten suunnitelluissa erityiskohteissa.

Kiinteistöviraston asunto-osastolta pyydetään vastausta siihen, millaisia 
vaikutuksia tällaisella järjestelyllä olisi kaupungin vuokra-asuntojonon 
hallinnoinnin näkökulmasta. Sosiaalivirastolta pyydetään vastausta sii-
hen olisiko järjestelyllä saavutettavissa kotipalveluiden järjestämisen 
kannalta merkittäviä laadullisia ja kustannustaloudellisia hyötyjä. Asun-
totuotantotoimistolta pyydetään vastausta siihen, olisiko sen taholla 
kiinnostusta ikääntyneiden yhteisöllistä asumista tukevan kokeilukoh-
teen pilotointiin.

Kannattaja: Laura Rissanen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen val-
misteltavaksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

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, voisiko ikääntyneiden ko-
tona-asumista tukea tuottamalla sellaisia yhteisöasumiseen perustuvia 
aravavuokrataloja, joissa kotihoidon palveluja voidaan hoitaa keskite-
tymmin ja samalla laadukkaammin.” (Tuomas Rantanen)

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

Valtakunnallisissa suosituksissa on määritelty tavoitteeksi, että enin-
tään 14 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä olisi säännöllisen kotihoidon 
piirissä. Kotihoidon tarve arvioidaan, ja sen saamiseksi tarvitaan aina 
päätös. Kaupungilla on käytössä myös kotihoidon palveluseteli, jota 
asiakas voi päätöksen kotihoidosta saatuaan käyttää kotihoidon palve-
lujen hankintaan yksityisessä palvelutalossa. Ikäihmisten palvelutar-
peet vaihtelevat ja vain osa ikäryhmästä tarvitsee kotona selviytyäk-
seen palveluja. Vuonna 2014 Helsingissä kotihoidon asiakkaita oli hie-
man yli 12 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. Kotihoidon tarkoituksena 
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on mahdollistaa kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Jotta voitai-
siin muodostaa kotihoidon tarpeessa olevien ikäihmisten asuintaloja, 
tarvittaisiin asuntoja kotihoidon päätöksen saaneille asiakkaille. 

Kaupunki on halunnut mahdollistaa monenlaiset yhteisöllisyyden muo-
dot. Kaupunki on luovuttanut tontteja sekä ikäihmisten omatoimiseen 
ryhmärakennuttamiseen että eri toimijoiden ikäihmisille suunnattuihin 
asuntohankkeisiin. Ikäihmisille suunnatuissa asuintaloissa muodostuu 
usein yhteisöjä, joissa eri kuntoiset ikäihmiset voivat tarjota myös toisil-
leen apua. Yksityisillä toimijoilla on kohteita, joissa asukkaiden yhteisti-
lassa toimii yhteisökoordinaattori, joka palvelee asukkaita virka-aikana. 
Yhteisöllisyyttä on tuettu myös hyödyntämällä alueen olemassa olevia 
tiloja yhteisöllisiin kokoontumisiin alueilla.

Ikäihmisille suunnattuja hankkeita on toteutettu Helsingissä kaikkiin hal-
lintamuotoihin. Helsingin kaupunki omistaa valtion tukemia vuokra-
asuntoja, asumisoikeusasuntoja ja vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja, 
jotka on suunnattu ikääntyneille. Pääsääntöisesti ikäihmisten kohteissa 
yhden asuntoon muuttavan asukkaan tulee olla 55 vuotta täyttänyt. Tä-
mä tarkoittaa, että ikärajan ylittäneillä ei ole todennäköisesti pitkään ai-
kaan kotihoidon tarvetta. Ara-vuokra-asunnoissa on varallisuusrajat, 
mikä rajaa asuntojen kohdistamista. Ara-vuokra-asuntojen asukasvalin-
nan perusteena ei myöskään koskaan ole kotihoidon tarve. Asumisoi-
keustuotannossa ei ikäihmisiin sovelleta varallisuusrajoja.

Esittelijä toteaa lopuksi, että käynnissä olevassa Stadin ikäohjelmassa 
on yhtenä teemakokonaisuutena valmisteltu Iätöntä asumista -osiota. 
Stadin ikäohjelma on sosiaali- ja terveyspalveluista säädetyn lain mu-
kainen toimeenpanosuunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tu-
kemiseksi. Stadin ikäohjelmaa on valmisteltu sekä toimeenpanoa edis-
tetty ja seurattu verkostossa, jossa on ollut mukana kaupungin virastoja 
ja liikelaitoksia, Helsingin vanhusneuvosto, palvelukeskusten asiakas-
neuvostoja ja järjestöjä. Iätöntä asumista -työryhmän tavoitteena on pa-
rantaa ikääntyneiden asumista ja lisätä kotona asumisen mahdollisuuk-
sia Helsingissä. Iätöntä asumista -työryhmässä on paneuduttu ikäih-
misten asumisen tilanteeseen, kerätty tietoa ja hyviä kokemuksia. Li-
säksi edistetään monipuolisten asumisvaihtoehtojen toteuttamista Hel-
sinkiin. Työryhmä jatkaa toimintaansa aktiivisesti ja huolehtii osaltaan 
ikäihmisten asumismahdollisuuksien turvaamisesta.

Esittelijä viittaa edellä esitettyyn ja toteaa, että valtion tukemaan vuok-
ratuotantoon liittyy aina asukasvalintakriteerit (pienituloisuus, vähäva-
raisuus, asunnon tarpeen kiireellisyys), joten yhden hallintamuodon 
kohdentaminen ikäihmisille ei ole tarkoituksenmukaista. Myöskään vain 
kotihoidon asukkaille suunnattuja asuntokohteita ei ole kannattavaa ra-
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kentaa. On tarkoituksenmukaista jatkaa ikäihmisille suunnattujen asun-
tokohteiden toteuttamista kaikkiin hallintamuotoihin.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2016 § 342

HEL 2015-005379 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

11.04.2016 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheen-
johtajan ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2016 97 (125)
Kaupunginhallitus

Kaj/5
18.04.2016

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

riikka.henriksson(a)hel.fi
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
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§ 373
Valtuutettu Maija Anttilan toivomusponsi ikääntyvien asumisen ke-
hittämisestä

HEL 2015-005285 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pilvi Torsti: Palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että ponnessa 
esitetyt asiat tutkitaan samassa yhteydessä valtuutettu Tuomas Ranta-
sen ikäihmisten asumisen kehittämistä koskevan ponnen kanssa.

Kannattaja: Silvia Modig

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen val-
misteltavaksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
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

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginval-
tuuston 22.4.2015 hyväksymän toivomusponnen (Anttila) johdosta teh-
dyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2016 99 (125)
Kaupunginhallitus

Kaj/6
18.04.2016

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

Esittelijän perustelut

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

"Valtuusto edellyttää, että seuraavan AM-ohjelman valmistelussa ote-
taan huomioon ikääntyvien asumistarpeet ja varataan "erityisryhmien" 
asumistarpeisiin hoiva- ja erilaisten palvelutalojen rakentamismahdolli-
suudet.” (Maija Anttila)

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

65 vuotta täyttäneiden osuus oli Helsingin väestöstä 16,4 prosenttia, jo-
ka vastaa 101 709 henkilöä. Väestöosuuden ennustetaan kasvavan 
vuoteen 2025 mennessä 18 prosenttiin. Valtaosa ikäihmisistä asuu ko-
tona. Sosiaali- ja terveysviraston tavoitteena on kotona asumisen tuke-
minen. 

Valtakunnallisten laatusuosituksien mukaan 75 vuotta täyttäneistä enin-
tään 10 prosenttia on palveluasumisen tai pitkäaikaishoidon piirissä. 
Helsingin kaupunki on panostanut viime vuosina laitoshoidon purkuun 
ja siirtänyt painopisteen kotona asumisen tukemiseen, kotihoidon kehit-
tämiseen ja asumisessa ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Kes-
kiraskas palveluasuminen, johon ponnessa viitattaneen palvelutaloilla, 
ei kuulu kaupungin palveluvalikoimaan.

Kaupungilla on omia ympärivuorokautisia palveluasumisyksikköjä, li-
säksi kaupunki ostaa näitä palveluja ostopalveluina. Koska tavoitteena 
on kotona asumisen mahdollistaminen, kaupungin omia uusia ympäri-
vuorokautisia palveluasumishankkeita tarvitaan vain muutamia. Lisäksi 
olemassa olevia kiinteistöjä muutetaan laitoksista palveluasumiseksi. 
Tarpeet käydään läpi vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä. 

Yksityisillä palvelutuottajilla on tuotevalikoimassa myös keskiraskasta 
palveluasumista eli nk. palvelutaloja. Kohteissa asiakas maksaa perus-
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maksun, johon sisältyy yleensä tietty palveluvalikoima. Kotihoidon pal-
veluseteliä voi hyödyntää yksityisten palvelutuottajien kohteissa.

Kaupunki on luovuttanut tontteja sekä ikäihmisten omatoimiseen ryh-
märakennuttamiseen että eri toimijoiden ikäihmisille suunnattuihin 
asuntohankkeisiin. Ikäihmisille suunnattuja hankkeita on toteutettu Hel-
singissä kaikkiin hallintamuotoihin. Helsingin kaupunki omistaa valtion 
tukemia vuokra-asuntoja, asumisoikeusasuntoja ja vapaarahoitteisia 
vuokra-asuntoja, jotka on suunnattu ikääntyneille. 

Esittelijä toteaa lopuksi, että käynnissä olevassa Stadin ikäohjelmassa 
on yhtenä teemakokonaisuutena valmisteltu Iätöntä asumista -osiota. 
Stadin ikäohjelma on sosiaali- ja terveyspalveluista säädetyn lain mu-
kainen toimeenpanosuunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tu-
kemiseksi. Stadin ikäohjelmaa on valmisteltu sekä toimeenpanoa edis-
tetty ja seurattu verkostossa, jossa on ollut mukana kaupungin virastoja 
ja liikelaitoksia, Helsingin vanhusneuvosto, palvelukeskusten asiakas-
neuvostoja ja järjestöjä. Iätöntä asumista -työryhmän tavoitteena on pa-
rantaa ikääntyneiden asumista ja lisätä kotona asumisen mahdollisuuk-
sia Helsingissä. Iätöntä asumista -työryhmässä on paneuduttu ikäih-
misten asumisen tilanteeseen, kerätty tietoa ja hyviä kokemuksia. Li-
säksi edistetään monipuolisten asumisvaihtoehtojen toteuttamista Hel-
sinkiin. Työryhmä jatkaa toimintaansa aktiivisesti ja huolehtii osaltaan 
ikäihmisten asumismahdollisuuksien turvaamisesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
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
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2016 § 343

HEL 2015-005285 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

11.04.2016 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheen-
johtajan ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
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§ 374
Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi lainatakausjärjestel-
mästä ryhmärakennuttamishankkeille

HEL 2015-005292 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 22.4.2015 hyväksymän toivomusponnen (Rantanen) johdosta teh-
dyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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-
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ponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua 
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
Anni Sinnemäki

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

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 11.04.2016 § 344

HEL 2015-005292 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

11.04.2016 Pöydälle

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
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§ 375
Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi yksinasuvien tarpeen huo-
mioimisesta aravuokratuotannossa

HEL 2015-005307 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 22.4.2015 hyväksymän toivomusponnen (Malin) johdosta tehdyistä 
toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi 
muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi
Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

"Valtuusto edellyttää, että seuraava AM-ohjelma valmistellaan siten, et-
tä selvitetään, miten ARA-tuotannossa voidaan huomioida erityisesti 
yksinasuvien tarve edulliselle vuokra-asumiselle.” (Petra Malin)
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Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituk-
sen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomus-
ponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua 
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.

Helsingin asuntokanta on pienasuntovaltainen (kuva 1). Kaksio on Hel-
singin yleisin huoneistotyyppi. Kaksioita on 36 prosenttia asunnoista. 
Yksiöitä on asunnoista 23 prosenttia ja kolmioita 22 prosenttia. Yhden 
hengen asuntokuntia asui eniten kaksioissa, 44 prosenttia yksin asuvis-
ta. Yksiöissä asui 38 prosenttia yhden hengen asuntokunnista.

Kuva 1. Asuntojen ja kotitalouksien koko Helsingissä.

Helsingin kaupunki ei sääntele vuokra-asuntotuotannon huoneistotyyp-
pijakaumaa tai keskipinta-alaa. Kaupungin omassa asuntotuotannossa 
arvioidaan huoneistotyyppijakauma kohdekohtaisesti. Kysynnän mu-
kaan voidaan rakentaa uudiskohteita eri alueille hieman erityyppisellä 
asuntojakaumalla. Vuokra-asuntojen kysyntä koostuu merkittävältä 
osin yksin asuntoa hakevista kotitalouksista. 

Aravuokra-asuntojen uudistuotannosta merkittävä osa rakentuu piena-
suntoina, opiskelija- ja nuorisoasunnot lähes kokonaan. Kaupungin ara-
vuokra-asuntotuotannon keskipinta-ala on ollut viime vuosina noin 60 
m². Tämä tarkoittaa monipuolista asuntojakaumaa, sisältäen runsaasti 
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myös pienasuntoja. Vuokratasoltaan kaupungin aravuokra-asunnot 
ovat Helsingin edullisimpia.

Edelliseen viitaten esittelijä toteaa, että kaupungin yhtenä keskeisenä 
tavoitteena on monipuolinen ja tasapainoinen asukasrakenne, joten ei 
ole tarkoituksenmukaista, että kaupungin omaan kantaan rakennettai-
siin pelkästään pienasuntoja.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi
Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2016 § 345

HEL 2015-005307 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

11.04.2016 Pöydälle
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheen-
johtajan ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi
Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
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§ 376
Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi asuntotuotantotoimis-
ton tuotannon turvaamisesta

HEL 2015-005332 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 22.4.2015 hyväksymän toivomusponnen (Rantanen) johdosta teh-
dyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

"Valtuusto edellyttää, että kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteistövirasto 
ja asuntotuotantotoimisto valmistelevat yhdessä konkreettisen toimin-
taohjelman siitä, miten kaupungin ara-vuokra-asuntoja voidaan myös 
käytännössä toteuttaa kaupungin tavoitteiden mukaan.” (Tuomas Ran-
tanen)
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Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituk-
sen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomus-
ponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua 
ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille 
valtuutetuille.

Esittelijä toteaa, että keskeisiä kaupungin lauta-, toimi- ja neuvottelu-
kuntia sekä tytäryhteisöjä on pyydetty lausumaan asiasta lausuessaan 
asumisen ja maankäytön toteutusohjelmaluonnoksesta 2016 (AM-oh-
jelma) vuodenvaihteessa 2015 - 2016. Saadut lausunnot on huomioitu 
AM-ohjelmavalmistelussa. AM-ohjelmaehdotus tuodaan kaupunginval-
tuuston käsittelyyn keväällä 2016.

Asuntotuotantotoimiston tuotannon varmistamiseksi tehdään poikkihal-
linnollista viranomaisyhteistyötä säännöllisesti. Kaupunginkanslialla on 
koordinaatiovastuu aluerakentamisprojektin osalta. Kaupungin maalle 
tulevien asuntohankkeiden suunnittelua ohjataan aluerakentamispro-
jektien vetämissä alueryhmäkokouksissa.

Kaupungin käyttämiä toiminnan ohjauskeinoja ovat strategiaohjelman 
ja AM-ohjelman tavoitteet sekä talousarvion sitovat ja talousarviotavoit-
teet. Lisäksi vuosina 2012–2013 toimi erillinen asuntotuotannon suju-
voittamistyöryhmä, jonka yhtenä tehtävänä oli tarkastella kaupungin 
oman tuotannon mahdollisuuksia. Kaupungin strategian ja AM-ohjel-
man tuotantotavoite asuntotuotantotoimistolle on ollut 1 500 asuntoa. 
Talousarvion sitovaksi tavoitteeksi on vuodesta 2016 alkaen nostettu 
asuntotuotantotoimiston tavoitteeksi 1 500 asunnon rakentaminen.

Konkreettiset keskeiset kriteerit asuntotuotantotoimiston tuotannon var-
mistamiseksi ovat seuraavat:

 riittävä tonttivaranto siten, että asuntotuotantotoimistolla on mahdol-
lisuus ottaa suunnitteluun vuosittain vähintään tavoitteiden mukai-
nen määrä hankkeita (vastuu: kiinteistöviraston tonttiosasto)

 asuntotontteja tulee saattaa rakentamiskelpoisiksi 1 500 asunnon 
verran asuntotuotantotoimistolle varatuista tonteista (vastuu: raken-
nusvirasto (toteutus), kaupunginkanslia (koordinointi)

 tonttien asemakaavojen toteuttamiskelpoisuus tulee varmistaa (vas-
tuu: kaupunkisuunnitteluvirasto)

o asuntotuotantotoimisto tekee pääsääntöisesti vain sään-
neltyä asuntotuotantoa, jolloin rakentamiskustannusten 
tulee pysyä ara-vuokra-, asumisoikeus- ja hitas-tuotannon 
edellyttämällä tasolla. Tällöin asemakaavoista johtuvien 
kustannusten tulee pysyä maltillisina, jotta hankkeita voi-
daan edistää sujuvasti. Koska asemakaavoitusvaiheessa 
ei vielä tehdä ratkaisua toteuttajasta tai hallinta- ja rahoi-
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tusmuodosta, on ensiarvoisen tärkeää huolehtia kaiken 
asemakaavoituksen toteuttamiskelpoisuudesta myös 
säännellyn hallintamuodon tuotantoon.

 asuntotuotannon kokonaiskoordinaatio on kaupunginkanslian vas-
tuulla. Aluerakentamisprojektien koordinaatiokokoukset (projektialu-
een rakennuttajien kanssa käydään alueen rakentamistilannetta lä-
pi), alueryhmätyöskentely (yksittäisen hankkeen etenemisen var-
mistaminen kaupunkiorganisaatiossa), infra- ja esirakentamisinves-
tointien oikea-aikaisuus yhteistyössä rakennusviraston kanssa

 kokonaistarkastelu yhteistyökokouksissa (ns. tonttiryhmä: kaupun-
ginkanslia, kiinteistövirasto, kaupunkisuunnitteluvirasto) (3-4 kertaa 
vuodessa), jossa keskeisenä tavoitteena on varmistaa tuotanto-oh-
jelmassa pysyminen muiden keskeisten virastojen toiminnan osalta

 asuntotuotantotoimikunta vahvistaa tuotanto-ohjelman kerran vuo-
dessa, seuranta on kahdesti vuodessa.

Esittelijä viittaa asuntotuotantotoimikunnan lausuntoon ja toteaa, että 
viimeisen neljän vuoden aikana asuntotuotantotoimistolle on varattu 
vuosittain keskimäärin yli 1 550 asunnon tontit, joten mahdollisuudet 
päästä valtuuston päättämään tavoitteeseen ovat olemassa. Merkittävä 
määrä viime vuosien varauksista on osoitettu kumppanuuskaavoituk-
seen, jossa tavoitteena on toteuttamiskelpoisuuden paraneminen ja 
mm. kaavamääräysten yksityiskohtaisuuden väheneminen. Varattujen 
tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen vaatii aikansa, edellyttää 
hyvää hallintokuntien välistä yhteistyötä ja pidentää tonttien rakennutta-
misen läpimenoaikoja tonttien varaamisesta asuntoihin sisään muut-
toon. Voidaan siis todeta, että asuntotuotantotoimiston tämänhetkinen 
tonttivaranto vastaa lähestulkoon tavoitetta. Häiriöttömän tuotannon 
varmistamiseksi asuntotuotantotoimiston tulisi kuitenkin vuonna 2016 
saada vähintään 1 500 – 1 840 asunnon tontinvaraukset, jotta tonttiva-
ranto saataisiin vastaamaan neljän vuoden tuotantotavoitetta.

Esittelijä viittaa edellä esitettyyn ja toteaa, että kaupungin nykyisiä oh-
jauskeinoja tulee tehostaa. Kunkin viraston tulee kantaa vastuu oman 
toimialueensa tavoitteiden täyttymisestä siten, että kokonaistavoite 
(asuntotuotantotoimiston osalta 1 500 asuntoa) on mahdollista saavut-
taa. Kaupunginkanslian tehtävänä on koordinoida asuntotuotannon ko-
konaisuutta siten, että asuntotuotantotoimiston tuotannon toteutumise-
dellytykset ovat olemassa.

Siinä yhteydessä kun asuntotuotantotoimiston sitovaksi talousarviota-
voitteeksi nostettiin vuodelle 2016 1 500 asunnon rakentaminen käytiin 
läpi asuntotuotantotoimiston resurssit ja tonttivaranto. Asuntotuotanto-
toimisto on tämän vuoden alussa uudistanut toimintamalliaan ja organi-
saatiotaan korkeamman käynnistysmäärän saavuttamiseksi. Tällä het-
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kellä voidaan arvioida, että vuoden 2016 sitova tavoite 1 500 asunnon 
rakentamisen käynnistämisestä on saavutettavissa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2016 § 346

HEL 2015-005332 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

11.04.2016 Pöydälle

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
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§ 377
Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi hallintamuotojen se-
koittamisesta ara-vuokratuotannon hintojen alentamiseksi

HEL 2015-005360 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 22.4.2015 hyväksymän toivomusponnen (Rantanen) johdosta teh-
dyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi
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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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 mahdollisuudet alentaa 
arava-vuokra-asuntojen tuottamisen kynnystä eri hallintamuotoja yhdis-
tävien sekatalojen avulla siten, että myymällä joitakin talon asuntoja - 
esimerkiksi usein uusilla alueilla kaavoissa edellytettäviä kattohuoneis-
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toja - voidaan vuokra-asuntojen loppuvuokraa vivuta ara-vaatimusten 
mukaiseksi.” (Tuomas Rantanen)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituk-
sen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomus-
ponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua 
ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille 
valtuutetuille.

Esittelijä toteaa, että keskeisiä kaupungin lauta-, toimi- ja neuvottelu-
kuntia sekä tytäryhteisöjä on pyydetty lausumaan asiasta lausuessaan 
asumisen ja maankäytön toteutusohjelmaluonnoksesta 2016 (AM-oh-
jelma) vuodenvaihteessa 2015 - 2016. Yleiset asuntopoliittiset periaat-
teet määritellään AM-ohjelmassa. AM-ohjelmaehdotus 2016 tuodaan 
kaupunginvaltuuston käsittelyyn keväällä 2016. 

Helsingissä on pitkään tähdätty tasapainoiseen kaupunkirakenteeseen 
asuntojen hallinta- ja rahoitusmuotojen sekoittamalla kaupunginosa- ja 
korttelitasolla. Talotasolla hallinta- ja rahoitusmuotojen sekoittamista on 
tehty vähemmän. 1990-luvun alussa sekatalomallia kokeiltiin Ruoho-
lahdessa, kun kaupunki hankki omistukseensa vapaarahoitteisia vuok-
ra-asuntoja osakeyhtiöistä. Sittemmin sekataloja ei ole sen varsinaises-
sa merkityksessä rakennettu. Toki suuri osa Helsingin kerrostaloista on 
sekatalomallin mukaisia, kun esimerkiksi vapaarahoitteisessa omistu-
sasuntotalossa osa asunnoista on käytännössä vapaarahoitteisia vuok-
ra-asuntoja.

Esittelijä viittaa asuntotuotantotoimikunnan lausuntoon ja toteaa, että 
hallintamuodoltaan erillisten rakenteiden perustamisessa saavutetta-
vien hyötyjen tulee olla varsin huomattavia ennen kuin järjestelyihin on 
kannattava ryhtyä. Esimerkkinä tällaisesta toteutuksesta voidaan pitää 
mm. Kampin kauppakeskuksen päälle toteutettuja asunto-osakeyhtiöi-
tä. Kohteessa on yhdelle tontille toteutettu yhteensä yhdeksän erilaista 
yhtiötä hallinnonjakosopimuksin. Yhtiöiden rajapinnan määrittäminen 
on asuntotuotantotoimiston käsityksen mukaan ollut varsin työlästä.

Toivomusponnen taustalla lienee huoli asemakaavoituksen edellyttä-
mien monimuotoisten ylimpien kerrosten aiheuttamista kustannuksista 
ja siten ara-tuotannon toteuttamisen vaikeutumisesta kaupunkikuvalli-
sesti kunnianhimoisille alueille. Asuntotuotantotoimiston laatimien las-
kelmien mukaan terassimaisen ylimmän kerroksen neliöhinnat tulisi jy-
vittää 45 prosenttia keskineliöhintaa kalliimmiksi, kun kustannustarkas-
telussa otetaan huomioon ylimmän kerroksen sisäänveto ja terassit se-
kä hissin kustannukset jaettuna eri kerrosten asunnoille arvioidun hyö-
dyn mukaan. Laskelmissa ei otettu huomioon asunnon koosta tai näky-
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mistä laskettavia hyötyjä, joita käytetään yleisesti asunto-osakehuo-
neiston hinnoittelussa jyvitysperusteina.

Esittelijä viittaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lausuntoon, jonka 
mukaan sekatalomallia ei ole tarkoituksenmukaista ryhtyä toteuttamaan 
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistukseen tulevissa hankkeissa. 
Sekatalomalli on hallinnollisesti turhan raskas ja joidenkin, esim. ase-
makaavasyistä hieman kalliimpien, mutta kuitenkin ara-hintaisten, eri-
koisasuntojen vuokrien taso pystytään hallitsemaan kaupungin käytös-
sä olevalla vuokrien tasausmallilla sekä talokohtaisilla pisteytyksillä.

Esittelijä viittaa edellä esitettyyn ja toteaa, että kaupunki suhtautuu hal-
lintamuotojen sekoittamiseen talotasolla myönteisesti, mikäli toteuttajia 
hankkeille löytyy. Sekataloja ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista to-
teuttaa tällä hetkellä kaupungin omaan asuntokantaan. Sekatalomallin 
soveltamista voidaan halutessa kokeilla tulevalla ohjelmakaudella esi-
merkiksi osana Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa. Ohjelman puitteissa voi-
daan varata sekatalomallin toteuttamiseen tontti kantakaupungista tai 
sen välittömästä läheisyydestä. Tontille tulevassa asuintalossa sekata-
lomallia voidaan kokeilla joko sekoittamalla eri hallintamuotoja tai jaka-
malla asuintaloja useammaksi eri yhtiöksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi
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

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 11.04.2016 § 347

HEL 2015-005360 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

11.04.2016 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheen-
johtajan ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
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§ 378
Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi opiskelija- ja nuorisoasun-
tojen tuotannon turvaamiseksi

HEL 2015-005299 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 22.4.2015 hyväksymän toivomusponnen (Malin) johdosta tehdyistä 
toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi 
muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

"Valtuusto edellyttää, että seuraavan AM-ohjelman valmistelussa luo-
daan valmiudet nykyistä suuremmalle nuoriso- ja opiskelija-asuntojen 
tuotannolle.” (Petra Malin)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituk-
sen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomus-
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ponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua 
ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille 
valtuutetuille.

Esittelijä toteaa, että keskeisiä kaupungin lauta-, toimi- ja neuvottelu-
kuntia sekä tytäryhteisöjä on pyydetty lausumaan asiasta lausuessaan 
asumisen ja maankäytön toteutusohjelmaluonnoksesta 2016 (AM-oh-
jelma) vuodenvaihteessa 2015 - 2016. Saadut lausunnot on huomioitu 
AM-ohjelmavalmistelussa. AM-ohjelmaehdotus tuodaan kaupunginval-
tuuston käsittelyyn keväällä 2016.

Opiskelija- ja nuorisoasuntoja on rakennettu merkittävä määrä 2000-lu-
vulla (kuva 1).

Kuva 1. Opiskelija- ja nuorisoasuntojen toteuma laskettuna 5 vuoden 
takautuvana keskiarvona sekä tavoitetaso 2004 - 2015. 

Opiskelija-asuntoja on rakenteilla (8.3.2016) 312 asuntoa (Hoas ja Fst 
Ab Kvarteret Viktoria Jätkäsaaressa). Tontteja on lisäksi varattuna kau-
pungin maalta 463 asunnon rakentamiseksi Kalasatamassa, Jätkäsaa-
ressa ja Herttoniemessä. 

Nuorisoasuntoja on rakenteilla (28.10.2015) 95 asuntoa (Alkuasunnot 
Kruunuvuorenrantaan). Tontteja on varattuna 496 nuorisoasunnon ra-
kentamiseksi. Nuorisoasumiseen varatut tontit sijaitsevat Kalasatamas-
sa, Laajasalossa ja Pihlajamäessä. 

Lisäksi kaupunki on syksyllä 2015 puoltanut ARA:lle käyttötarkoituksen 
muutoksella toteutettavaa nuorisoasuntohanketta Mäkelänkadulta 132 
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asunnon rakentamiseksi yksityiselle maalle. Kaupunki on lisäksi työstä-
nyt Myllypuron alueella Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tonteille täy-
dennysrakentamisen mahdollistavaa asemakaavaa, jonka tarkoitukse-
na on turvata uusia opiskelija-asuntoja lähelle Metropolian tulevaa 
kampusta.  

Opiskelija- ja nuorisoasuntojen määrällinen tarkastelu on perusteltua 
tehdä pidemmän aikavälin keskiarvona, koska kohteet ovat pienasunto-
valtaisia kerrostalokohteita, jolloin yhden kohteen asuntojen lukumäärä 
voi olla hyvin merkittävä (jopa 250 asuntoa). Tällöin liki koko vuoden ta-
voite koostuu vain yhden hankkeen asunnoista. 

Opiskelijoille ja nuorille (alle 35-vuotiaat) kohdennettujen asuinkiinteis-
töjen lisäksi tulee kokonaistarkastelussa huomioida, että valtaosa ko. 
ikäluokan nuorista sijoittuu tavanomaiseen asuntokantaan. 

Esittelijä viittaa edellä esitettyyn ja toteaa, että kaupunki on turvannut 
omilla toimillaan merkittävästi tavoitteita paremmat mahdollisuudet 
opiskelija- ja nuorisoasuntojen rakentamiseen Helsingissä. Jatkossa tu-
lee lisäksi edellyttää, että valtio omalta osaltaan vastaa ko. ryhmien 
asuntotonttitarpeesta. Yleiset asuntopoliittiset periaatteet määritellään 
AM-ohjelmassa. AM-ohjelmaehdotus 2016 tuodaan kaupunginvaltuus-
ton käsittelyyn keväällä 2016.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
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

Kauounginvaltuusto
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2016 § 348

HEL 2015-005299 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

11.04.2016 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheen-
johtajan ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi
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§ 379
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
14 ja 15 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

kaupunkisuunnittelulautakunta 5.4. ja 12.4.2016
kiinteistölautakunta 7.4.2016
rakennuslautakunta 12.4.2016
asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 11.4., 13.4. ja 14.4.2016

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 
361, 362, 363, 364, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 
376, 377, 378 ja 379 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 366 §.

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 tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu ylei-
sesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
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Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin-
hallitus.

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)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (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 täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Tatu Rauhamäki
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Marcus Rantala Pilvi Torsti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 26.04.2016.


