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Kokousaika 07.12.2016 16:00 - 16:31

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rauhamäki, Tatu kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Pajamäki, Osku kaupunginhallituksen 1. varapu-

heenjohtaja
Kivekäs, Otso kaupunginhallituksen 2. varapu-

heenjohtaja
Karhuvaara, Arja
Kolbe, Laura
Männistö, Lasse
Oskala, Hannu
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rissanen, Laura
Torsti, Pilvi
Vainikka, Mirka
Vesikansa, Sanna
Arhinmäki, Paavo varajäsen
Nyholm, Henrik varajäsen

Muut

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
poissa: 1089 §

Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
poissa: 1103 §

Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja

saapui 16:16, poissa: 1086 - 1096 
§:t

Panhelainen, Pia va. apulaiskaupunginjohtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Enroos, Asta vs. henkilöstöjohtaja
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Karvinen, Marko vs. rahoitusjohtaja
Pennanen, Sari-Anna vs. kaupunginlakimies
Summanen, Juha hallintojohtaja
Kari, Tapio viestintäpäällikkö
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri

poistui 16:10, saapui 16:15, poissa: 
1090 - 1093 §:t

Härmälä, Timo kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Tapiolinna, Hilkka vs. kaupunginsihteeri
Thodén, Annikki vs. kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna hallintoasiantuntija
Lindén, Timo vs. apulaiskaupunginsihteeri
Menna, Lauri hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Tatu Rauhamäki kaupunginhallituksen puheenjohtaja
1086 - 1117 §:t

Esittelijät

Jussi Pajunen kaupunginjohtaja
1086 - 1094, 1100 - 1102, 1104 ja 
1105 §:t

Pekka Sauri apulaiskaupunginjohtaja
1095, 1096, 1103, 1106, 1108 ja 
1109 §:t

Anni Sinnemäki apulaiskaupunginjohtaja
1097 ja 1114-1116 §:t

Pia Panhelainen va. apulaiskaupunginjohtaja
1098, 1099 ja 1117 §:t

Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja
1107 ja 1110-1113 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna hallintoasiantuntija
1086 - 1117 §:t
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§ Asia

1086 Kj/2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

1087 Kj/1 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

1088 Kj/1 V 14.12.2016, Opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston va-
rajäsenen valinta

1089 Kj/2 V 14.12.2016, Helsingin liikuntahallit Oy:n lainahakemus

1090 Kj/3 V 14.12.2016, Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaan 
ottaminen

1091 Kj/4 V 14.12.2016, Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan virkaan 
ottaminen

1092 Kj/5 V 14.12.2016, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan virkaan ottami-
nen

1093 Kj/6 V 14.12.2016, Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan ottaminen

1094 Kj/7 V 14.12.2016, Selvitys vuoden 2015 arviointikertomuksen johdosta 
suoritetuista toimenpiteistä

1095 Kaj/1 V 14.12.2016, Kalasataman Verkkosaaren pohjoisosan asemakaavan 
muuttaminen (nro 12375)

1096 Kaj/2 V 14.12.2016, Länsisataman Saukonlaiturin kortteleiden 20067 ja 
20069 luovuttaminen ja toteutus- ja luovutussopimusten hyväksymi-
nen (Länsisatama, Jätkäsaari, tontit 20067/1 - 3 ja 20069/1 - 3)

1097 Kaj/3 V 14.12.2016, Koskelan sairaalan ja pesuloiden alueen asemakaava 
ja asemakaavan muuttaminen (nro 12389)

1098 Stj/1 V 14.12.2016, Hammaslääketieteen perusopetuksen kliinisen koulu-
tuksen toiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

1099 Stj/2 V 14.12.2016, Helsingin kaupungin kiireettömien potilaskuljetusten 
siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoi-
topiirin kuntayhtymälle

1100 Kj/3 Määrärahojen siirtäminen talousarvion kohdassa Yhteishankkeet Lii-
kenneviraston kanssa

1101 Kj/4 Määrärahojen siirtäminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen talousar-
viokohdassa alueiden käyttöönoton edellyttämissä toimenpiteissä
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1102 Kj/5 Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeet

1103 Kj/6 Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla vuonna 2017

1104 Kj/7 Kaupunginvaltuuston 30.11.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano

1105 Kj/8 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1106 Kj/9 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1107 Kj/10 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1108 Ryj/1 Tavoitteet ja toimenpiteet viherkattojen rakentamisen edistämiseksi 
Helsingissä

1109 Ryj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1110 Sj/1 Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi musiikki-, ilmaisu-, kuvataide- 
ja liikuntapainotetun opetuksen jatkuvuudesta

1111 Sj/2 Valtuutettu Jussi Chydeniuksen toivomusponsi Vuosaaren yläastei-
käisten opetustiloista yhdistyneessä peruskoulussa

1112 Sj/3 Valtuutettu Johanna Sydänmaan toivomusponsi kiirehtiä Vuosaaren 
lukion uudisrakennuksen sisällyttämistä investointiohjelmaan

1113 Sj/4 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1114 Kaj/1 Rastilan leirintäalueella sijaitsevan kartanorakennuksen siirto liikunta-
lautakunnalta kiinteistölautakunnalle

1115 Kaj/2 Hotellitontin varaaminen SSA Kodit Oy:lle (Ruskeasuo, tontti 16748/5)

1116 Kaj/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1117 Stj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 1086
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 Osku 
Pajamäen ja Marcus Rantalan sekä varatarkastajiksi Arja Karhuvaaran 
ja Paavo Arhinmäen. 

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan toisen esityksen 
kaupunginhallituksen asioista (Kj/2, Khs) kokouksen ensimmäisenä 
asiana.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjan varatarkastajaksi Silvia Modigin sijasta Paavo Arhin-
mäen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Osku 
Pajamäen ja Marcus Rantalan sekä varatarkastajiksi Arja Karhuvaaran 
ja Silvia Modigin. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 1087
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
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 1088
V 14.12.2016, Opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston 
varajäsenen valinta

HEL 2016-012008 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää vuoden 2016 lopussa Jussi-Pekka Rodelle eron ope-
tuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston varajäsenen luot-
tamustoimesta ja

2. valita vuoden 2017 alusta _________________ Johanna Lai-
saaren henkilökohtaiseksi varajäseneksi opetuslautakuntaan ja 
sen suomenkieliseen jaostoon vuoden 2017 toukokuun lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Jussi-Pekka Roden eronpyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013 (5 §) Jussi-Pekka Roden (SDP) 
varajäseneksi opetuslautakuntaan ja sen suomenkieliseen jaostoon 
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vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Jussi-Pekka Rode 
pyytää 21.11.2016 eroa opetuslautakunnan varajäsenen luottamustoi-
mesta. Opetustoimen johtosäännön mukaan lautakunnan suomenkieli-
set jäsenet muodostavat suomenkielisen jaoston.

Kuntalain (410/2015) siirtymäsäännösten mukaan kunnan luottamus-
henkilö voi halutessaan erota luottamustoimestaan vuoden 2016 lopus-
sa valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella. Toimikauden jäljellä 
olevaksi ajaksi valitaan uusi luottamushenkilö. Eron myöntämisestä 
päättää se toimielin, jonka valittavana luottamushenkilö on.

Valittavan henkilön tulee kuulua suomenkieliseen kieliryhmään ja olta-
va vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 33 ja 36 §:n (365/1995) mu-
kaisesti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Jussi-Pekka Roden eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Opetuslautakunta
Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 1008

HEL 2016-012008 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää vuoden 2016 lopussa Sylvi Soramäki-Karlssonille 
eron opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäse-
nen luottamustoimesta ja

2. valita vuoden 2017 alusta _________________ Lena Sjöbergin 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi opetuslautakunnan ruotsinkieli-
seen jaostoon vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toi-
mikaudeksi. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 1089
V 14.12.2016, Helsingin liikuntahallit Oy:n lainahakemus

HEL 2016-010559 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen myöntä-
mään Helsingin Liikuntahallit Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta             
2 516 000 euron lainan jääharjoitushallin rakentamiseen seuraavin           
ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden 
kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron 
suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava tontin
vuokraoikeuteen ja kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta
kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä 
velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Käsittely

Esteelliset: Harry Bogomoloff

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin Liikuntahallit Oy lainahakemus.pdf
2 Hankesuunnitelma 18 12 2015_Kaarelan harjoitushalli.pdf
3 Lainahakemuksen karttaliitteitä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Helsingin Liikuntahallit Oy Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Liikuntahallit Oy on kaupunkikonserniin kuuluvan Jääkenttä-
säätiön kokonaan omistamaa yhtiö. Helsingin Liikuntahallit Oy omistaa 
tai vuokraa kuutta harjoitusjäähallia, joissa on yhteensä 13 jäärataa. 
Harjoitusjäähallit sijaitsevat Hernesaaressa, Konalassa, Malmilla, Palo-
heinässä, Salmisaaressa ja Vuosaaressa. Konalan halli toimii entisestä 
tehdasrakennuksesta vuokratuissa tilapäistiloissa, joissa toimintoja ei 
voi järjestää nykyisiä vaatimuksia vastaaviksi. Nyt rakennettava harjoi-
tusjäähalli korvaa Konalan hallin ja sen vakituiset jäävuorot siirretään 
uuteen jäähalliin. Samalla Konalan jäähallin toiminta lopetetaan.

Liikuntalautakunta on, kaupunginhallituksen 13.6.2016, 601 § myöntä-
män oikeuden perusteella, vuokrannut 15.9.2016, 119 §, Helsingin Lii-
kuntahallit Oy:lle 33. kaupunginosassa (Kaarela) sijaitsevan, 14 057 
m²:n suuruisen alueen jääharjoitushallia varten ajaksi 1.10.2016 - 
31.12.2043.

Helsingin Liikuntahallit Oy hakee kokonaiskustannusarvioltaan             
6 300 000 euron (alv 0 %) hankkeelle Helsingin kaupungilta 2 516 000 
euron lainaa. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitet-
tavan pankkilainalla 2 516 000 euroa, omarahoituksella 703 500 euroa 
ja Opetus- ja Kulttuuriministeriön hankeavustuksella 564 500 euroa.

Liikuntalautakunnan esittämä lainan myöntäminen Helsingin Liikunta-
hallit Oy:lle on urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Lainaan sisältyvä korkotuki (peruskoron ja ns. markkinakoron välisen 
erotuksen diskontattu nykyarvo) on EU:n komission antaman asetuk-
sen nro 651/2014 (ns. ryhmäpoikkeusasetus) 55 artiklan mukainen. 
Hankkeen saaman tuen kokonaismäärä alittaa kyseisen asetuksen                
4 artiklan mukaisen ilmoituskynnysarvon. Tuki on vapautettu valtiontu-
kea koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se 
muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulai-
tosrahaston varoja on käytettävissä 104,4 miljoonaa euroa, josta 93,7 
miljoonaa euroa on varattu Olympiastadionin peruskorjaukseen.

Mikäli kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen
myöntämään lainan, kaupunginhallitus tulee toimeenpanopäätökses-
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sään kehottamaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston va-
rainhallintayksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin Liikuntahallit Oy lainahakemus.pdf
2 Hankesuunnitelma 18 12 2015_Kaarelan harjoitushalli.pdf
3 Lainahakemuksen karttaliitteitä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin Liikuntahallit Oy Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikuntavirasto
Varainhallinta

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 17.11.2016 § 144

HEL 2016-010559 T 02 05 03 00

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
koskien Helsingin Liikuntahallit Oy:n lainahakemusta:

Liikuntalautakunta puoltaa, että Helsingin Liikuntahallit Oy:lle myönnet-
täisiin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 2 516 129,03 euron suuruinen 
laina jääharjoitushallin rakentamiseksi Kaarelaan. 

Liikuntalautakunta on 15.9.2016, 119 §, vuokrannut Helsingin Liikunta-
hallit Oy:lle 33. kaupunginosassa (Kaarela) sijaitsevan, 14 057 m²:n 
suuruisen alueen jääharjoitushallia varten ajaksi 1.10.2016 - 
31.12.2043.
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Uuden harjoitusjäähallin on tarkoitus korvata Konalassa sijaitseva har-
joitushalli. Konalan harjoitushalli toimii tilapäistiloissa entisessä tehdas-
rakennuksessa, jossa toimintoja ei voi järjestää nykyisiä vaatimuksia 
vastaaviksi. Teollisuushalli on vuokrattu määräajaksi siihen saakka, 
kunnes korvaavat uudet tilat on rakennettu. 

Uusi harjoitusjäähalli on tarkoitus toteuttaa kaksikerroksisena siten, että 
jääurheilua palvelevat tilat sijaitsevat ensimmäisessä kerroksessa. Jää-
urheilulle on suunniteltu kaksi toisistaan erillään olevaa hallia parvikat-
somoilla, kahdeksan pukuhuonetta, neljä peseytymistilaa ja kahdeksan 
wc-tilaa. Varusteiden säilyttämistä varten tehdään kaksi erillistä varus-
tesäilytystilaa, joissa on n. 40 erillistä varustekoppia. Valmentajille, tuo-
mareille ja opettajille tehdään kaksi pienempää pukutilaa pesu- ja wc-ti-
loilla. Liikuntaesteisille on myös varattu yksi pukutila omalla pesu- ja 
wc-tilalla.

Ensimmäiseen kerrokseen tulee lisäksi mailahuolto- ja teroitustila, kah-
viotilat asiakastiloineen sekä wc-tilat ja henkilökunnan valvomotila. Ra-
kennukseen sijoittuva väestönsuojatila on tarkoitus varata kuntosali-
käyttöön. Rakennukseen sijoittuu myös jääurheilutoiminnoille varattu 
toimistotila.

Jäänhoitokoneelle tehdään oma tila, jossa on höylättävän jäähileen su-
latusmonttu. 

Rakennuksen toiseen kerrokseen tulee lähiliikuntaa palveleva 334 m²:n 
suuruinen liikuntatila ja kaksi erillistä pukuhuonetta peseytymistiloi-
neen. Hallin kaikki tilat suunnitellaan liikuntarajoitteisten liikkuminen 
huomioiden.  

Hallin ulkopuolelle lähiliikuntatilojen sisäänkäynnin yhteyteen on tarkoi-
tus sijoittaa ulkoliikuntaa palvelevia välineitä.

Pysäköintipaikkoja tulee yhteensä 87 kappaletta, joista kuusi varataan 
liikuntaesteisille.

Helsingin Liikuntahallit Oy:n tavoitteena on saada Kaarelan harjoitus-
jäähalli käyttövalmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä.

Hankkeen kustannusarvio on 6 300 000 euroa (alv 0 %), joka on tarkoi-
tus kattaa seuraavasti:

Helsingin kaupungin laina     2 516 129,03 euroa
Rahoituslaitoslaina              2 516 129,03 euroa 
Omarahoitus                       703 225,81 euroa
OKM:n hankeavustus           564 516,13 euroa
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Hakemuksen summat on päivitetty hankkeen arvonlisäverottoman kus-
tannusarvion mukaisesti.

Helsingin Liikuntahallit Oy:n on hakenut avustusta Opetus- ja Kulttuuri-
ministeriöltä, mutta sitä ei ole vielä myönnetty. Mikäli yhtiö ei saa avus-
tusta, sen osuus katetaan omista varoista.

Helsingin Liikuntahallit Oy:n suunnitelma rakentaa uusi harjoitusjäähalli 
on Helsingin kaupungin tavoitteiden mukainen. Lähiliikuntatila palvelee 
sekä jäähallin käyttäjiä että lähialueen seuroja, perheitä ja senioriryh-
miä.

Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukaan 
sen varoja voidaan käyttää urheilu- ja ulkoilulaitoksia palvelevien laitos-
ten rakennustöiden rahoittamiseen. Helsingin Liikuntahallit Oy:n laina-
hakemus on urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen ehdon mukai-
nen.

Kokonaiskustannusiltaan 6 300 000 euron suuruisen hankkeen rahoi-
tuksesta enintään 40 % on tarkoituksena rahoittaa kaupungin myöntä-
mällä lainalla ja loput ulkopuolisella rahoituslaitoslainalla ja omalla ra-
hoituksella. Enintään 40 % kaupungin lainaosuus on aiemmin katsottu 
vastaavissa hankkeissa puollettaviksi.

Kaupunkikonserniin kuuluvien yksiköiden laitosavustusten tarve on voi-
makkaassa kasvussa. Olympiastadionin lisääntynyt laitosavustustarve 
ilman peruskorjauksen aiheuttamia pääomakuluja on vuosittain 800 
000 - 1 000 000 euroa vuosina 2016 - 2019. Töölön Urheilutalon perus-
korjaus lisää Urheiluhallit Oy:n laitosavustustarvetta 90 000 euroa 
vuonna 2017, mutta vuosina 2018 - 2021 jo arviolta 820 000 - 870 000 
euroa vuodessa. Helsingin Liikuntahallit Oy:n laitosavustustarve lisään-
tyisi tämän rakennushankkeen johdosta arviolta n. 225 000 eurolla vuo-
dessa.

Kaupunkikonsernin yksiköiden laitosavustuksia on jo liikuntatoimen 
vuoden 2017 talousarvioesityksessä jouduttu leikkaamaan laitosten te-
kemistä esityksistä. Laitosavustuksiin tällä hetkellä varatut määrärahat 
eivät tule riittämään tulevina vuosina odotettavissa oleviin laitosten kor-
jaustarpeisiin.

Uuden jäähallin rakentamisella ei ole vaikutuksia seurojen liikuntatila-
avustustarpeeseen, koska samassa yhteydessä Konalan jäähallin toi-
minta päättyy.

Käsittely
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17.11.2016 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tarja Loikkanen-Jormakka

Esittelijä
va. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812
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§ 1090
V 14.12.2016, Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaan 
ottaminen

HEL 2016-009068 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita Liisa Pohjolaisen kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialajohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi 12 
000 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että mikäli virkaan otetaan 
henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja 
ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta 
ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perus-
teella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukau-
den kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista 
lukien.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenve-
to.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Esitysteksti
Viran muut hakijat Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kau-
pungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat (jäljempänä 
hallintosääntö) 1.6.2017 lukien, ja että hallintosäännön täytäntöön pa-
nemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voi-
maantuloa.

Hallintosäännön 5 luvun 6 §:n mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan toimintaa ja hallintoa johtaa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja, joka toimii kasvatus- ja koulutuslautakunnan, sen jaostojen 
sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Toimialajohtaja nimite-
tään enintään seitsemän vuoden määräajaksi. Toimialajohtaja on toi-
mialaan kuuluvien palvelukokonaisuuksien johtajien ja toimialan hallin-
tojohtajan esimies. Toimialajohtaja suorittaa kansliapäällikön määrää-
mät tehtävät. 

Kaupunginhallitus päätti 8.8.2016, 675 § perustaa toimialajohtajien virat 
ja kehotti kaupunginkansliaa käynnistämään virkojen täyttämiseksi jul-
kisen hakumenettelyn. 

Toimialajohtajien virat ovat uusia virkoja kaupungin tulevassa organi-
saatiossa. Virat on perusteltua täyttää jo ennen uuden organisaation 
voimaantuloa, jotta toimialajohtajat voivat hoitaa uuden johtamisjärjes-
telmän täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtajat valitsee kaupun-
ginvaltuusto.

Viran hakumenettely

Toimialajohtajien virat olivat julkisesti haettavina 17.8.–12.9.2016. Ha-
kuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 
21.8.2016 sekä Metro-lehdessä 17.8.2016. Lehti-ilmoitusten lisäksi ha-
kuilmoitus oli esillä kaupungin eRekry-palvelussa sekä Mol.fi-, Oiko-
tie.fi- ja LinkedIn-palveluissa. Hakuaika päättyi 12.9.2016 klo 16.00.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtajien kelpoisuus-
vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemus johtamistehtä-
vissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suul-
linen ja kirjallinen taito. 

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edelly-
tettiin kokemusta suurten organisaatioiden operatiivisesta johtamisesta 
ja todennettua näyttöä muutoksen aikaansaamisesta, samoin kuin hy-
viä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä tehdä yhteistyötä 
kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Laajentuva kan-
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sainvälinen yhteistyö edellyttää myös sujuvaa englannin kielen taitoa. 
Kokemus kyseessä olevalta toimialalta ilmoitettiin luettavan eduksi.

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä sää-
detyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu 
kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaa haki hakuajan ku-
luessa yhteensä 29 henkilöä. Liitteenä 1 on hakemusten perusteella 
laadittu yhteenveto hakijoista.

Ensimmäisen kierroksen haastatteluun kutsuttiin hakemusten perus-
teella viisi hakijaa: Timo Jalonen, Satu Järvenkallas, Lassi Kilponen, 
Liisa Pohjolainen ja Ilpo Salonen.

Hakijoita haastattelivat ensimmäisellä haastattelukierroksella 29.9.–
7.10.2016 henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi, rekrytointipäällikkö Riitta 
Hellman ja PD Personnel Helsinki Oy:n konsulttijohtaja Taija Stoat. 

Hakemusten ja haastattelujen perusteella psykologiseen henkilöar-
viointiin kutsuttiin kolme hakijaa: Satu Järvenkallas, Lassi Kilponen ja 
Liisa Pohjolainen. Henkilöarvioinnit suoritti PD Personnel Helsinki Oy 
12.–16.10.2016.

Kaikki arvioidut hakijat kutsuttiin toiseen haastatteluun: Satu Järvenkal-
las, Lassi Kilponen ja Liisa Pohjolainen.

Toisessa haastattelussa 26.10.2016 ja 7.11.2016 hakijoita haastatteli-
vat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki, kaupungin-
hallituksen varapuheenjohtajat Osku Pajamäki ja Otso Kivekäs, kans-
liapäällikkö Sami Sarvilinna, vs. henkilöstöjohtaja Asta Enroos, rekry-
tointipäällikkö Riitta Hellman sekä PD Personnel Helsinki Oy:n konsult-
tijohtaja Taija Stoat. 

Hakija Satu Järvenkallas on suorittanut kasvatustieteiden maisterin tut-
kinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1999 pääaineena kasvatustiede 
ja sivuaineina sosiaalipsykologia ja erityispedagogiikka. Lisäksi hän on 
suorittanut Tampereen teknillisen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtami-
sen executive MBA -tutkinnon vuonna 2010. Hän on suorittanut myös 
lastentarhanopettajan opistotasoisen tutkinnon Helsingin lastentarhan-
opettajaopistossa vuonna 1989. Täydennyskoulutuksena hän on suorit-
tanut opetushallinnon tutkinnon vuonna 2012, julkishallinnon johtami-
sen kehitysohjelman vuonna 2006 sekä Helsingin kaupungin ja Helsin-
gin kauppakorkeakoulun (HSE) Tulevaisuuden johtaja Helsingissä –
opintokokonaisuuden.
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Hakija Järvenkallas on toiminut vuodesta 2013 Helsingin kaupungin 
varhaiskasvatusjohtajana. Vastuualueelle kuuluu varhaiskasvatusviras-
ton talouden ja toiminnan johtaminen. Aiemmin hän on toiminut Helsin-
gin kaupungilla päivähoidon johtajana sekä konsulttina, aluepäällikkönä 
ja päivähoidon tarkastajana. Hän on toiminut myös päiväkodin johtaja-
na.

Hakija Järvenkallaksen vahvuutena on syvällinen varhaiskasvatustoi-
minnan tuntemus ja kokemus varhaiskasvatuksen johtamistehtävistä. 
Lisäksi hän on onnistuneesti vienyt läpi uuden varhaiskasvatusviraston 
perustamisen sekä uudenlaisten toimintatapojen luomisen. 

Hakija Lassi Kilponen on suorittanut musiikin maisterin tutkinnon Sibe-
lius-Akatemiassa vuonna 1993 pääaineena musiikkikasvatus. Lisäksi 
hän on suorittanut Opetushallinnon tutkinnon vuonna 2001 sekä Hel-
singin kaupungin, Laatukeskus Oy:n ja Novetos Oy:n toteuttaman joh-
tamisen erikoisammattitutkinnon vuonna 2009. Täydentävänä koulutuk-
sena hän on suorittanut Laatukeskus Oy:n laatupäällikkökoulutuksen 
vuonna 2011, Deep Lead Oy:n johtamisvalmennuksen vuonna 2014 
sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston Asiantuntijaorganisaation 
johtaminen - koulutuskokonaisuuden vuonna 2015.

Hakija Kilponen on toiminut vuodesta 2010 Lahden kaupungin lasten ja 
nuorten kasvun vastuualueen vastuualuejohtajana. Vastuualueelle kuu-
luvat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisopalveluiden toi-
minnot. Aiemmin hän on toiminut Helsingin kaupungin opetusvirastossa 
perusopetuslinjan vs. opetuspäällikkönä, Kruununhaan yläasteen reh-
torina ja apulaisrehtorina sekä musiikin lehtorina samassa oppilaitok-
sessa. Rehtorin virkaa hoitaessaan hakija toimi myös neljän vuoden 
ajan aluerehtorina. 

Hakija Kilposen vahvuutena on pitkäaikainen kokemus lasten ja nuor-
ten palveluiden johtamisesta. Hakijan vahvuutena on lisäksi se, että 
hän johtaa nykyisessä tehtävässään sekä perusopetukseen, varhais-
kasvatukseen että nuorisopalveluihin liittyvää kokonaisuutta. 

Hakija Liisa Pohjolainen on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon 
Joensuun yliopistossa vuonna 1991 pääaineena venäjän kieli ja sivuai-
neena suomen kieli, ruotsin kieli, kirjallisuus ja kasvatustiede. Hän on 
suorittanut myös aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot. Lisäksi 
hän on suorittanut erityisopettajan tutkinnon Helsingin yliopistossa 
vuonna 2007. Hän on suorittanut Helsingin kaupungin Aalto-yliopiston 
executive MBA-tutkinnon vuonna 2015. Täydennyskoulutuksena hän 
on suorittanut Helsingin kaupungin keskijohdon valmennuksen vuonna 
2004, opetusalan työnohjaajan tutkinnon vuonna 1997 sekä valtion op-
pilaitosten rehtoreiden ja johtajien kehittämisohjelman vuonna 2007.
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Hakija Pohjolainen on toiminut vuodesta 2015 Helsingin kaupungin 
opetustoimen johtajana. Vastuualueelle kuuluu opetusviraston talouden 
ja toiminnan johtaminen. Aiemmin hän on toiminut opetusviraston nuo-
riso- ja aikuiskoulutuslinjan johtajana, Lahden Tiirismaan lukion rehtori-
na, ESR-projektipäällikkönä opetushallituksessa sekä rehtorina Suo-
malais-venäläisessä koulussa. Hän on myös toiminut rehtorina, apu-
laisrehtorina, aikuiskoulutuspäällikkönä ja opettajana Helsingin palve-
lualojen oppilaitoksessa (Roihuvuoren ammattioppilaitos). 

Hakija Pohjolaisen vahvuutena on Helsingin opetustoimen kattava tun-
temus sekä kokemus opetustoimen uudistuksen johtamisesta ja muu-
toksen läpiviemisestä.

Kaikilla kolmella hakijalla on monipuolista kokemusta johtotehtävistä 
opetuksen ja kasvatuksen alalta sekä kokemusta työskentelystä luotta-
mushenkilöiden kanssa. Samoin kaikilla hakijoilla on kokemusta mitta-
vien muutosten läpiviemisestä, uuden luomisesta ja henkilöstön osallis-
tuttamisesta muutokseen. Heillä on myös tehtävän hoidon edellyttämät 
vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot. Kaikki ovat lisäksi kehittäneet omaa 
johtamisosaamistaan monipuolisesti ja jokaisella on riittävä englannin 
kielen taito.

Perustelut valintaesitykselle

Toimialajohtajat ovat virkamiesjohdon edustajina kaupungin muutoksen 
onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa. He varmistavat toimin-
nallaan, että kaupungin organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistus 
muuntuu toimialoilla todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintata-
pojen yhtenäistämistä, kulttuurien yhdistämistä ja vahvaa kaupungin 
uuden suunnan näyttämistä niin toimialan sisällä, toimialojen välillä 
kuin ulkoisiin sidosryhmiinkin päin. 

Koska toimialajohtaja kuuluu kansliapäällikön alaisena kaupungin joh-
toryhmään, valintaprosessissa on kiinnitetty huomiota toimialajohtajien 
keskinäiseen yhteistyövalmiuteen ja kykyyn rakentaa yhtenäisyyttä 
poikki toimialojen, sekä kykyyn muodostaa luottamukseen perustuva ja 
toimiva yhteistyö kaupungin luottamushenkilöjohdon kanssa.

Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen 
ja hakemuksen lisäksi kahdella haastattelukierroksella ja henkilöar-
vioinnilla. Näiden tuloksena on muodostettu kokonaiskuva hakijoista ja 
päädytty esitettyyn henkilöön. 
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Liisa Pohjolaisen valintaa toimialajohtajaksi kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalle puoltaa hänen kokemuksensa Helsingin opetustoimen uu-
distuksen johtamisesta ja siihen liittyvän muutoksen järjestelmällisestä 
ja sitoutuneesta läpiviemisestä. Hänellä on monipuolinen kokemus joh-
totehtävistä opetuksen ja kasvatuksen alalta, sekä laaja-alainen ja 
käyttäjälähtöinen näkemys koulutuksesta elämänkaaren kattavana pal-
velupolkuna.  Pohjolainen on toiminut kaupungin johtamisjärjestelmän 
uudistuksessa kasvatuksen ja koulutuksen toimialatyöryhmän puheen-
johtajana ja osoittanut tässä roolissaan innostusta ja hyviä yhteistyötai-
toja.

Kaikki hakuasiakirjat ja muut hakuprosessiin liittyvät asiakirjat ovat näh-
tävillä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa ja tätä 
ennen valmistelijalla.

Täytäntöönpano

Kaupunginhallitus ilmoittaa, että se tulee kaupunginvaltuuston päätök-
sen täytäntöönpanon yhteydessä toteamaan ajankohdan, jolloin vir-
kaan valittava henkilö ottaa viran vastaan.

Samalla kaupunginhallitus tulee tekemään virkavalinnan mahdollisesti 
edellyttämän nykyisten virkojen väliaikaista hoitamista koskevan pää-
töksen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenve-
to.pdf

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Esitysteksti
Viran muut hakijat Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
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Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 1011

HEL 2016-009068 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kolmeksi viikoksi.

Käsittely

14.11.2016 Pöydälle

Esteelliset: Hannu Hyttinen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle kolmeksi 
viikoksi Silvia Modigin ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi
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§ 1091
V 14.12.2016, Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan virkaan 
ottaminen

HEL 2016-009071 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita Juha Jolkkosen sosiaali- ja terveys-
toimialan toimialajohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi 12 
000 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että mikäli virkaan otetaan 
henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja 
ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta 
ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perus-
teella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukau-
den kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksentiedoksisaannista 
lukien.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenve-
to.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Esitysteksti
Viran muut hakijat Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kau-
pungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat (jäljempänä 
hallintosääntö) 1.6.2017 lukien, ja että hallintosäännön täytäntöön pa-
nemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voi-
maantuloa.

Hallintosäännön 5 luvun 9 §:n mukaan sosiaali- ja terveystoimialan toi-
mintaa ja hallintoa johtaa sosiaali- ja terveystoimialan johtaja, joka toi-
mii sosiaali- ja terveyslautakunnan, sen jaoston sekä toimialan apulais-
pormestarin esittelijänä. Toimialajohtaja nimitetään enintään seitsemän 
vuoden määräajaksi. Toimialajohtaja on toimialaan kuuluvien palvelu-
kokonaisuuksien johtajien sekä toimialan hallintojohtajan esimies. Toi-
mialajohtaja suorittaa kansliapäällikön määräämät tehtävät. 

Kaupunginhallitus päätti 8.8.2016, 675 § perustaa toimialajohtajien virat 
ja kehotti kaupunginkansliaa käynnistämään viran täyttämiseksi julki-
sen hakumenettelyn. 

Toimialajohtajien virat ovat uusia virkoja kaupungin tulevassa organi-
saatiossa. Virat on perusteltua täyttää jo ennen uuden organisaation 
voimaantuloa, jotta toimialajohtajat voivat hoitaa uuden johtamisjärjes-
telmän täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtajat valitsee kaupun-
ginvaltuusto.

Viran hakumenettely

Toimialajohtajien virat olivat julkisesti haettavina 17.8.–12.9.2016. Ha-
kuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 
21.8.2016 sekä Metro-lehdessä 17.8.2016. Lehti-ilmoitusten lisäksi ha-
kuilmoitus oli esillä kaupungin eRekry – palvelussa sekä Mol.fi-, Oiko-
tie.fi- ja LinkedIn-palveluissa. Hakuaika päättyi 12.9.2016 klo 16.00.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtajien kelpoisuus-
vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemus johtamistehtä-
vissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suul-
linen ja kirjallinen taito. 

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edelly-
tettiin kokemusta suurten organisaatioiden operatiivisesta johtamisesta 
ja todennettua näyttöä muutoksen aikaansaamisesta, samoin kuin hy-
viä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä tehdä yhteistyötä 
kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Laajentuva kan-
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sainvälinen yhteistyö edellyttää myös sujuvaa englannin kielen taitoa. 
Kokemus kyseessä olevalta toimialalta ilmoitettiin luettavan eduksi.

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä sää-
detyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu 
kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan virkaa haki hakuajan ku-
luessa 17 hakijaa, joista yksi on sittemmin peruuttanut hakemuksensa. 
Hakijoista kaksi henkilöä eivät täyttäneet kelpoisuusvaatimusta koulu-
tuksen osalta. Liitteenä 1 on hakemusten perusteella laadittu yhteenve-
to hakijoista.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä. Haas-
tatelluista Timo Aronkytö, Juha Jolkkonen ja Erja Wiili-Peltola osallistui-
vat myös psykologiseen henkilöarviointiin. 

Haastattelun suorittivat 29.9.–7.10.2016 henkilöstöjohtaja Marju Pohja-
niemi, rekrytointipäällikkö Riitta Hellman ja PD Personnel Helsinki Oy:n 
konsulttijohtaja Taija Stoat. Henkilöarvioinnit suoritti PD Personnel Hel-
sinki Oy 12.–16.10.2016.

Hakuasiakirjojen, haastattelujen ja henkilöarviointien perusteella saatiin 
riittävät tiedot hakijoiden osaamisesta, kokemuksesta ja soveltuvuudes-
ta, joten toista haastattelukierrosta ei ollut tarpeen järjestää.

Hakija Timo Aronkytö on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon 
Turun yliopistossa vuonna 1989.  Hän on erikoistunut yleislääketietee-
seen ja valmistunut yleislääketieteen erikoislääkäriksi vuonna 2002. Li-
säksi hän on suorittanut MBA-tutkinnon Henley Management Colleges-
sa vuonna 2006.

Hakija Aronkytö on toiminut vuodesta 2014 Vantaan kaupungin van-
hus- ja vammaispalveluiden tulosalueen johtajana. Aiemmin hän on toi-
minut Vantaan kaupungin terveysjohtajana, perusterveydenhuollon 
vastuuvirkamiehenä (ylilääkäri) sosiaali- ja terveysministeriössä sekä 
ylilääkärinä Helsingin kaupungin Herttoniemen terveysasemalla. Hän 
on myös toiminut Kelan asiantuntijalääkärinä vuodesta 2002.

Hakija Aronkydön vahvuutena on idearikkaus ja kyky tarkastella asioita 
olemassa olevien rakenteiden ulkopuoleltakin. Hakija on ideoinut ja to-
teuttanut useita myös kansallisesti käytössä olevia toimintatapojen uu-
distuksia terveyden ja sosiaalihuollon alalla.  

Hakija Juha Jolkkonen on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon 
Helsingin yliopistossa vuonna 1996. Hän on erikoistunut geriatriaan ja 
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valmistunut erikoislääkäriksi vuonna 2003. Lisäksi hän on suorittanut 
Aalto yliopiston executive MBA-tutkinnon vuonna 2014.

Hakija Jolkkonen on toiminut vuodesta 2016 Helsingin kaupungin sosi-
aali- ja terveysviraston virastopäällikkönä. Aiemmin hän on toiminut so-
siaali- ja terveysviraston sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluiden osas-
topäällikkönä. Hän on toiminut myös Vantaan kaupungin vanhus- ja 
vammaispalveluiden tulosalueen johtajana ja tulosyksikön päällikkönä, 
sekä asiantuntijalääkärinä Novartis Finland Oy:ssä. 

Hakija Jolkkosen vahvuutena on Helsingin sosiaali- ja terveystoimen 
kattava tuntemus ja useamman vuoden kokemus monipuolisista johto-
tehtävistä alalla. Hakijalla on ollut keskeinen rooli kaupungin sote-orga-
nisaatiouudistuksessa ja siihen liittyvän muutoksen toteuttamisessa. 

Hakija Erja Wiili-Peltola on suorittanut terveystieteen maisterin tutkin-
non Tampereen yliopistossa vuonna 1999 pääaineena kansanterveys-
tiede. Hän on valmistunut filosofian tohtoriksi Tampereen yliopistosta 
vuonna 2005 pääaineena sosiaali- ja terveyspolitiikka. Hän on suoritta-
nut myös opistotasoisen erikoissairaanhoitajan tutkinnon vuonna 1987.

Hakija Wiili-Peltola on toiminut vuodesta 2014 Keravan kaupungin sosi-
aali- ja terveystoimen toimialajohtajana. Aiemmin hän on toiminut sosi-
aali- ja terveysjohtajana Paraisten kaupungilla, erityisasiantuntijana 
Suomen Kuntaliitossa, asiakaspäällikkönä Valtion teknillisessä tutki-
muslaitoksessa VTT:ssä sekä palvelukokonaisuuden tuki- päällikkönä 
ja ohjelmapäällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kan-
sallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma KASTEssa.

Hakija Wiili-Peltolan vahvuutena on kokemus sosiaali- ja terveystoimia-
lan toimialajohtajan tehtävästä, joskin pienemmässä mittakaavassa. 
Hänellä on kokemusta alalta niin kuntapuolelta, valtionhallinnosta kuin 
yksityiseltä sektoriltakin. Hakija on laatinut väitöskirjansa terveyden-
huollon muutosten johtamisesta.

Kaikilla hakijoilla on monipuolista kokemusta sosiaali- ja terveyspalve-
luiden johtamisesta ja hallinnosta, mittavien organisaatiojärjestelyiden 
ja toimintatapamuutosten johtamisesta toimialalla sekä työskentelystä 
luottamushenkilöiden kanssa. Kaikki ovat myös kehittäneet johtamiso-
saamistaan monipuolisesti ja kaikilla on tehtävän hoidon edellyttämät 
vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot sekä riittävä englannin kielen taito.

Perustelut valintaesitykselle

Toimialajohtajat ovat virkamiesjohdon edustajina kaupungin muutoksen 
onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa. He varmistavat toimin-
nallaan, että kaupungin organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistus 
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muuntuu toimialoilla todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintata-
pojen yhtenäistämistä, kulttuurien yhdistämistä ja vahvaa kaupungin 
uuden suunnan näyttämistä niin toimialan sisällä, toimialojen välillä 
kuin ulkoisiin sidosryhmiinkin päin. 

Koska toimialajohtaja kuuluu kansliapäällikön alaisena kaupungin joh-
toryhmään, valintaprosessissa on kiinnitetty huomiota myös toimiala-
johtajien keskinäiseen yhteistyövalmiuteen ja kykyyn rakentaa yhtenäi-
syyttä poikki toimialojen, sekä kykyyn muodostaa luottamukseen perus-
tuva ja toimiva yhteistyö kaupungin luottamushenkilöjohdon kanssa.

Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen 
ja hakemuksen lisäksi haastattelulla ja henkilöarvioinnilla. Näiden tulok-
sena on muodostettu kokonaiskuva hakijoista ja päädytty esitettyyn 
henkilöön. 

Juha Jolkkosen valintaa toimialajohtajaksi sosiaali- ja terveystoimialalle 
puoltaa hänen laaja-alainen kokemuksensa sosiaali- ja terveystoimen 
alalta, sekä hänen keskeinen roolinsa Helsingin sote-organisaatiouu-
distuksessa ja siihen liittyvän muutoksen läpiviemisessä. Jolkkonen on 
hoitanut sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön menestyksekkääs-
ti. Hän on osoittanut omaavansa jäsentyneen näkemyksen muutosten 
läpiviemisestä.  Jolkkonen on toiminut kaupungin johtamisjärjestelmän 
uudistuksessa sosiaali- ja terveystoimialan toimialatyöryhmän puheen-
johtajana ja osoittanut myös tässä roolissa vahvoja yhteistyö- ja vuoro-
vaikutustaitoja sekä kykyä johtaa tuloksekkaasti ryhmän työskentelyä. 

Kaikki hakuasiakirjat ja muut hakuprosessiin liittyvät asiakirjat ovat näh-
tävillä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa ja tätä 
ennen valmistelijalla.

Täytäntöönpano

Kaupunginhallitus ilmoittaa, että se tulee kaupunginvaltuuston päätök-
sen täytäntöönpanon yhteydessä toteamaan ajankohdan, jolloin vir-
kaan valittava henkilö ottaa viran vastaan.

Samalla kaupunginhallitus tulee tekemään virkavalinnan mahdollisesti 
edellyttämän nykyisten virkojen väliaikaista hoitamista koskevan pää-
töksen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi
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Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenve-
to.pdf

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Esitysteksti
Viran muut hakijat Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 1014

HEL 2016-009071 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kolmeksi viikoksi.

Käsittely

14.11.2016 Pöydälle

Esteelliset: Hannu Hyttinen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle kolmeksi 
viikoksi Silvia Modigin ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi
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§ 1092
V 14.12.2016, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan virkaan otta-
minen

HEL 2016-009070 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita Tommi Laition kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialajohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi 10 000 
euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että mikäli virkaan otetaan 
henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja 
ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta 
ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perus-
teella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukau-
den kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista 
lukien.

Käsittely

Esteelliset: Hannu Hyttinen

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1 Kulttuuri -ja vapaa-ajan toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenveto.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Esitysteksti
Viran muut hakijat Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kau-
pungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat (jäljempänä 
hallintosääntö) 1.6.2017 lukien, ja että hallintosäännön täytäntöön pa-
nemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voi-
maantuloa.

Hallintosäännön 5 luvun 8 §:n mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan toimintaa ja hallintoa johtaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, 
joka toimii kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan, sen jaostojen sekä toi-
mialan apulaispormestarin esittelijänä. Toimialajohtaja nimitetään enin-
tään seitsemän vuoden määräajaksi. Toimialajohtaja on toimialaan 
kuuluvien palvelukokonaisuuksien johtajien sekä toimialan hallintojoh-
tajan esimies. Toimialajohtaja suorittaa kansliapäällikön määräämät 
tehtävät. 

Kaupunginhallitus päätti 8.8.2016, 675 § perustaa toimialajohtajien virat 
ja kehotti kaupunginkansliaa käynnistämään virkojen täyttämiseksi jul-
kisen hakumenettelyn. 

Toimialajohtajien virat ovat uusia virkoja kaupungin tulevassa organi-
saatiossa. Virat on perusteltua täyttää jo ennen uuden organisaation 
voimaantuloa, jotta toimialajohtajat voivat hoitaa uuden johtamisjärjes-
telmän täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtajat valitsee kaupun-
ginvaltuusto.

Viran hakumenettely

Toimialajohtajien virat olivat julkisesti haettavina 17.8.–12.9.2016. Ha-
kuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 
21.8.2016 sekä Metro-lehdessä 17.8.2016. Lehti-ilmoitusten lisäksi ha-
kuilmoitus oli esillä kaupungin eRekry-palvelussa sekä Mol.fi-, Oiko-
tie.fi- ja LinkedIn-palveluissa. Hakuaika päättyi 12.9.2016 klo 16.00.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtajien kelpoisuus-
vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemus johtamistehtä-
vissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suul-
linen ja kirjallinen taito. 

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edelly-
tettiin kokemusta suurten organisaatioiden operatiivisesta johtamisesta 
ja todennettua näyttöä muutoksen aikaansaamisesta, samoin kuin hy-
viä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä tehdä yhteistyötä 
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kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Laajentuva kan-
sainvälinen yhteistyö edellyttää myös sujuvaa englannin kielen taitoa. 
Kokemus kyseessä olevalta toimialalta ilmoitettiin luettavan eduksi.

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä sää-
detyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu 
kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan virkaa haki hakuajan kuluessa 
36 henkilöä. Hakijoista kolme henkilöä eivät täyttäneet kelpoisuusvaati-
musta koulutuksen osalta. Liitteenä 1 on hakemusten perusteella laa-
dittu yhteenveto hakijoista.

Ensimmäisen kierroksen haastatteluun kutsuttiin hakemusten perus-
teella kuusi henkilöä: Ari-Pekka Karimäki, Tommi Laitio, Tuula Lybeck, 
Stuba Nikula, Piia Rantala-Korhonen ja Paula Tuovinen.

Hakijoita haastattelivat ensimmäisellä haastattelukierroksella 29.9.–
7.10.2016 henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi, rekrytointipäällikkö Riitta 
Hellman ja PD Personnel Helsinki Oy:n konsulttijohtaja Taija Stoat. 

Hakemusten ja haastattelujen perusteella psykologiseen henkilöar-
viointiin kutsuttiin kolme hakijaa: Ari-Pekka Karimäki, Tommi Laitio ja 
Stuba Nikula. Henkilöarvioinnit suoritti PD Personnel Helsinki Oy 12.–
16.10.2016.

Toiseen haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa: Tommi Laitio ja Stuba 
Nikula.

Toisessa haastattelussa 26.10.2016 hakijoita haastattelivat kaupungin-
hallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki, kaupunginhallituksen vara-
puheenjohtajat Osku Pajamäki ja Otso Kivekäs, kansliapäällikkö Sami 
Sarvilinna, vs. henkilöstöjohtaja Asta Enroos, rekrytointipäällikkö Riitta 
Hellman sekä PD Personnel Helsinki Oy:n konsulttijohtaja Taija Stoat. 

Hakija Tommi Laitio on suorittanut valtiotieteiden maisterin tutkinnon 
Helsingin yliopistossa vuonna 2005 pääaineena yleinen valtio-oppi ja 
sivuaineina viestintä, sosiaalipsykologia sekä organisaatiot ja johtami-
nen. Hän on lisäksi suorittanut Helsingin kaupungin Aalto-yliopiston 
executive MBA-tutkinnon vuonna 2015.

Hakija Laitio on toiminut vuodesta 2012 Helsingin kaupungin nuoriso-
toimenjohtajana. Vastuualueelle kuuluu nuorisoasiainkeskuksen talou-
den ja toiminnan johtaminen. Aiemmin hän on toiminut tutkijana ja pro-
jektipäällikkönä ajatushautomo Demos Helsingissä sekä itsenäisenä 
yrittäjänä organisaatioiden kehittämisen parissa. Hän on myös toiminut 
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ohjelmapäällikkönä European Cultural Foundationissa sekä vapaana 
toimittajana. Hakija on lisäksi toiminut kattavasti vapaaehtoistyössä ja 
järjestötoiminnassa.  

Hakija Laition vahvuutena ovat näytöt strategisten tavoitteiden toimeen-
panosta nuorisotoimessa, näytöt muutoksen johtamisesta sekä vankka 
kokemus yhteiskehittämisen ja osallistavien menetelmien hyödyntämi-
sestä. Hakijan vahvuutena on lisäksi innovatiivinen ajattelu ja kehittävä 
työote.

Hakija Stuba Nikula on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Helsin-
gin yliopistossa vuonna 1999 pääaineena tietojenkäsittelytiede ja si-
vuaineina matematiikka ja kasvatustiede. Hän on lisäksi suorittanut 
Helsingin kaupungin konserniakatemian toimitusjohtajavalmennuksen 
vuonna 2010.  

Hakija Nikula on toiminut vuodesta 2013 Helsingin kaupungin kulttuuri-
johtajana. Vastuualueelle kuuluu kulttuurikeskuksen talouden ja toimin-
nan johtaminen. Aiemmin hän on toiminut toimitusjohtajana Kiinteistö 
Oy Kaapelitalossa, tapahtumatuotantoyhtiö Finnish Metal Events 
Oy:ssä sekä Elmu-Yhtiö Oy:ssä. Hän on lisäksi toiminut oman toimen-
sa ohessa kolumnistina, luennoitsijana ja juontajana kulttuurin ja koulu-
tuksen eri areenoilla.

Hakijan Nikulan vahvuutena on monipuolinen kokemus johtamistehtä-
vistä kulttuurin toimialalla, myös kaupungin tytäryhtiössä. Hakijalla on 
vahvaa kokemusta tapahtumajärjestämisestä, kulttuurihallinnosta ja -
politiikasta sekä sidosryhmäyhteistyöstä. 

Kummallakin hakijalla on kokemusta johtotehtävistä toimialan eri alueil-
ta ja yksityiseltä sektorilta. Kummallakin on myös tehtävän hoidon edel-
lyttämät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, kokemusta työskentelystä 
luottamushenkilöiden kanssa sekä riittävä englannin kielen taito.

Perustelut valintaesitykselle

Toimialajohtajat ovat virkamiesjohdon edustajina kaupungin muutoksen 
onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa. He varmistavat toimin-
nallaan, että kaupungin organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistus 
muuntuu toimialoilla todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintata-
pojen yhtenäistämistä, kulttuurien yhdistämistä ja vahvaa kaupungin 
uuden suunnan näyttämistä niin toimialan sisällä, toimialojen välillä 
kuin ulkoisiin sidosryhmiinkin päin. 

Koska toimialajohtaja kuuluu kansliapäällikön alaisena kaupungin joh-
toryhmään, valintaprosessissa on kiinnitetty huomiota myös toimiala-
johtajien keskinäiseen yhteistyövalmiuteen ja kykyyn rakentaa yhtenäi-
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syyttä poikki toimialojen, sekä kykyyn muodostaa luottamukseen perus-
tuva ja toimiva yhteistyö kaupungin luottamushenkilöjohdon kanssa.

Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen 
ja hakemuksen lisäksi kahdella haastattelukierroksella ja henkilöar-
vioinnilla. Näiden tuloksena on muodostettu kokonaiskuva hakijoista ja 
päädytty esitettyyn henkilöön. 

Tommi Laition valintaa toimialajohtajaksi kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialalle puoltaa hänen nuorisotoimenjohtajana osoittama kykynsä joh-
taa muutosta ja saada aikaan tuloksia.  Hänen toimintatapansa on in-
novatiivinen ja verkostoituva. Hänellä on vahvaa osaamista yhteiskehit-
tämisen ja osallistavien menetelmien hyödyntämisessä, sekä kykyä in-
nostaa ja osallistaa henkilöstöään. Laitio on lisäksi toiminut johtamisjär-
jestelmäuudistuksessa kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmallia 
valmistelevan työryhmän puheenjohtajana ja tällä tavoin osallistunut 
merkittävässä roolissa kaupungin tulevien toimintatapojen kehittämi-
seen.

Kaikki hakuasiakirjat ja muut hakuprosessiin liittyvät asiakirjat ovat näh-
tävillä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa ja tätä 
ennen valmistelijalla.

Täytäntöönpano

Kaupunginhallitus ilmoittaa, että se tulee kaupunginvaltuuston päätök-
sen täytäntöönpanon yhteydessä toteamaan ajankohdan, jolloin vir-
kaan valittava henkilö ottaa viran vastaan.

Samalla kaupunginhallitus tulee tekemään virkavalinnan mahdollisesti 
edellyttämän nykyisten virkojen väliaikaista hoitamista koskevan pää-
töksen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1 Kulttuuri -ja vapaa-ajan toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenveto.pdf

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Esitysteksti
Viran muut hakijat Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 1013

HEL 2016-009070 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kolmeksi viikoksi.

Käsittely

14.11.2016 Pöydälle

Esteelliset: Hannu Hyttinen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle kolmeksi 
viikoksi Silvia Modigin ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi
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§ 1093
V 14.12.2016, Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan ottami-
nen

HEL 2016-009069 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita Mikko Ahon kaupunkiympäristön toi-
mialajohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi 12 000 euron ko-
konaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että mikäli virkaan otetaan 
henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja 
ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta 
ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perus-
teella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukau-
den kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista 
lukien.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristön toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenveto.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Esitysteksti
Viran muut hakijat Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kau-
pungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat (jäljempänä 
hallintosääntö) 1.6.2017 lukien, ja että hallintosäännön täytäntöön pa-
nemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voi-
maantuloa.

Hallintosäännön 5 luvun 7 §:n mukaan kaupunkiympäristön toimialan 
toimintaa ja hallintoa johtaa kaupunkiympäristön toimialajohtaja, joka 
toimii kaupunkiympäristö- lautakunnan, rakennusten ja yleisten aluei-
den jaoston sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Toimialajoh-
taja nimitetään enintään seitsemän vuoden määräajaksi. Toimialajohta-
ja on toimialaan kuuluvien palvelukokonaisuuksien johtajien, toimialan 
hallintojohtajan ja pelastuskomentajan esimies. Toimialajohtaja suorit-
taa kansliapäällikön määräämät tehtävät.

Kaupunginhallitus päätti 8.8.2016, 675 § perustaa toimialajohtajien virat 
ja kehotti kaupunginkansliaa käynnistämään virkojen täyttämiseksi jul-
kisen hakumenettelyn. 

Toimialajohtajien virat ovat uusia virkoja kaupungin tulevassa organi-
saatiossa. Virat on perusteltua täyttää jo ennen uuden organisaation 
voimaantuloa, jotta toimialajohtajat voivat hoitaa uuden johtamisjärjes-
telmän täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtajat valitsee kaupun-
ginvaltuusto.

Viran hakumenettely

Toimialajohtajien virat olivat julkisesti haettavina 17.8.–12.9.2016. Ha-
kuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 
21.8.2016 sekä Metro-lehdessä 17.8.2016. Lehti-ilmoitusten lisäksi ha-
kuilmoitus oli esillä kaupungin eRekry-palvelussa sekä Mol.fi-, Oiko-
tie.fi- ja LinkedIn-palveluissa. Hakuaika päättyi 12.9.2016 klo 16.00.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtajien kelpoisuus-
vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemus johtamistehtä-
vissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suul-
linen ja kirjallinen taito. 

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edelly-
tettiin kokemusta suurten organisaatioiden operatiivisesta johtamisesta 
ja todennettua näyttöä muutoksen aikaansaamisesta, samoin kuin hy-
viä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä tehdä yhteistyötä 
kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Laajentuva kan-
sainvälinen yhteistyö edellyttää myös sujuvaa englannin kielen taitoa. 
Kokemus kyseessä olevalta toimialalta ilmoitettiin luettavan eduksi.
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Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä sää-
detyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu 
kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaa haki hakuajan kuluessa yh-
teensä 17 henkilöä, joista yksi on sittemmin peruuttanut hakemuksen-
sa. Hakijoista yksi henkilö ei täyttänyt kelpoisuusvaatimusta koulutuk-
sen osalta. Liitteenä 1 on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto 
hakijoista.

Ensimmäisen kierroksen haastatteluun kutsuttiin hakemusten perus-
teella seitsemän hakijaa: Mikko Aho, Jukka Kauto, Timo Martiskainen, 
Esa Nikunen, Kari Pudas, Raimo K. Saarinen ja Jaakko Stauffer.

Hakijoita haastattelivat ensimmäisellä haastattelukierroksella 29.9.–
7.10.2016 henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi, rekrytointipäällikkö Riitta 
Hellman ja PD Personnel Helsinki Oy:n konsulttijohtaja Taija Stoat. 

Hakemusten ja haastattelujen perusteella psykologiseen henkilöar-
viointiin kutsuttiin neljä hakijaa: Mikko Aho, Timo Martiskainen, Kari Pu-
das ja Raimo K. Saarinen. Henkilöarvioinnit suoritti PD Personnel Hel-
sinki Oy 12.–16.10.2016.

Toiseen haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa: Mikko Aho ja Raimo K. 
Saarinen.

Toisessa haastattelussa 26.10.2016 hakijoita haastattelivat kaupungin-
hallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki, kaupunginhallituksen vara-
puheenjohtajat Osku Pajamäki ja Otso Kivekäs, kansliapäällikkö Sami 
Sarvilinna, vs. henkilöstöjohtaja Asta Enroos, rekrytointipäällikkö Riitta 
Hellman sekä PD Personnel Helsinki Oy:n konsulttijohtaja Taija Stoat. 

Hakija Mikko Aho on suorittanut arkkitehdin tutkinnon Otaniemen teknil-
lisessä korkeakoulussa vuonna 1986 pääaineena ARK III julkiset ra-
kennukset. Hän on lisäksi suorittanut johtamisen erikoisammattitutkin-
non Keski-Uudenmaan Aikuiskoulutuskeskuksessa vuonna 2005 sekä 
useita teknisen alan ammatillisia täydennyskoulutuksia ja kursseja.

Hakija Aho on toiminut vuodesta 2013 Helsingin kaupunkisuunnitteluvi-
raston virastopäällikkönä. Vastuualueeseen kuuluu kaupunkisuunnitte-
luviraston talouden ja toiminnan johtaminen. Aiemmin hakija on toimi-
nut Sipoon kunnan kehitysjohtajana sekä teknisen johtajan ja kunnan-
johtajan viransijaisena. Hän on toiminut myös Karkkilan teknisenä joh-
tajana vastaten koko teknisen sektorin kokonaisuudesta.
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Hakija Ahon vahvuutena on monipuolinen kokemus johtamisesta tekni-
sellä alalla ja vahva prosessiajattelu. Hakijan vahvuus on myös jäsenty-
nyt toimintatapa viedä strategisia tavoitteita käytäntöön. 

Hakija Raimo K. Saarinen on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon 
Tampereen teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1978 pääaineena ra-
kennustekniikka. 

Hakija Saarinen on toiminut vuodesta 2010 Helsingin kaupungininsi-
nöörinä. Vastuualueelle kuuluu rakennusviraston talouden ja toiminnan 
johtaminen. Aiemmin hakija on toiminut rakennusviraston katu- ja puis-
to-osaston osastopäällikkönä sekä piiri-insinöörinä. Hän on toiminut 
myös Vantaan kaupungin teknisen toimen tuotantojohtajana sekä pääl-
likkötehtävissä Helsingin kaupungin silloisessa vesi- ja viemärilaitok-
sessa.  

Hakija Saarisen vahvuutena on pitkällinen kokemus kaupunkiympäris-
tön toimialalta eri johtamistehtävissä. Rakennusviraston päällikkönä ha-
kija on saanut aikaan uudistuksia toimintatavoissa ja kehitystä viraston 
julkisuuskuvassa. 

Kummallakin hakijalla on näkemystä kaupunkiympäristön toimialan 
substanssikysymyksiin ja kokonaisvaltaista toimintaympäristön tunte-
musta, sekä kokemusta työskentelystä luottamushenkilöiden kanssa. 
Kumpikin hakija on johtanut pitkään suuria organisaatioita. Kummalla-
kin on myös tehtävän hoidon edellyttämät vuorovaikutus- ja neuvottelu-
taidot sekä riittävä englannin kielen taito.

Perustelut valintaesitykselle

Toimialajohtajat ovat virkamiesjohdon edustajina kaupungin muutoksen 
onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa. He varmistavat toimin-
nallaan, että kaupungin organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistus 
muuntuu toimialoilla todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintata-
pojen yhtenäistämistä, kulttuurien yhdistämistä ja vahvaa kaupungin 
uuden suunnan näyttämistä niin toimialan sisällä, toimialojen välillä 
kuin ulkoisiin sidosryhmiinkin päin. 

Koska toimialajohtaja kuuluu kansliapäällikön alaisena kaupungin joh-
toryhmään, valintaprosessissa on kiinnitetty huomiota myös toimiala-
johtajien keskinäiseen yhteistyövalmiuteen ja kykyyn rakentaa yhtenäi-
syyttä poikki toimialojen, sekä kykyyn muodostaa luottamukseen perus-
tuva ja toimiva yhteistyö kaupungin luottamushenkilöjohdon kanssa.

Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen 
ja hakemuksen lisäksi kahdella haastattelukierroksella ja henkilöar-
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vioinnilla. Näiden tuloksena on muodostettu kokonaiskuva hakijoista ja 
päädytty esitettyyn henkilöön. 

Mikko Ahon valintaa toimialajohtajaksi kaupunkiympäristön toimialalle 
puoltaa hänen jäsentynyt, prosesseista käsin lähtevä johtamistapansa 
sekä kyky johtaa toiminnan tavoitteet johdonmukaisesti ja järjestelmälli-
sesti strategiasta. Ahon vahvuus on myös monipuolinen kokemus joh-
tamistehtävistä kaupunkiympäristön alalla sekä todennetut näytöt muun 
muassa henkilöstön työhyvinvoinnin kasvattamisesta ja henkilöstön si-
touttamisesta strategisten tavoitteiden toteuttamiseen.

Kaikki hakuasiakirjat ja muut hakuprosessiin liittyvät asiakirjat ovat näh-
tävillä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa ja tätä 
ennen valmistelijalla.

Täytääntöönpano

Kaupunginhallitus ilmoittaa, että se tulee kaupunginvaltuuston päätök-
sen täytäntöönpanon yhteydessä toteamaan ajankohdan, jolloin vir-
kaan valittava henkilö ottaa viran vastaan.

Samalla kaupunginhallitus tulee tekemään virkavalinnan mahdollisesti 
edellyttämän nykyisten virkojen väliaikaista hoitamista koskevan pää-
töksen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristön toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenveto.pdf

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Esitysteksti
Viran muut hakijat Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
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Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 1012

HEL 2016-009069 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kolmeksi viikoksi.

Käsittely

14.11.2016 Pöydälle

Esteelliset: Hannu Hyttinen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle kolmeksi 
viikoksi Silvia Modigin ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi
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§ 1094
V 14.12.2016, Selvitys vuoden 2015 arviointikertomuksen johdosta 
suoritetuista toimenpiteistä

HEL 2015-005412 T 00 03 00

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi esityslistan liitteenä ole-
van selvityksen vuoden 2015 arviointikertomuksen johdosta suoritetuis-
ta toimenpiteistä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46768

mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Selvitys vuoden 2015 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toi-
menpiteistä  (päivitetty 30.11.2016)

2 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus sekä lauta- ja johtokunnat antoivat toukokuussa lau-
sunnot tarkastuslautakunnalle vuoden 2015 arviointikertomuksessa esi-
tetyistä toimenpidesuosituksista ja -kehotuksista. Näissä lausunnoissa 
esitettiin, mihin toimenpiteisiin virastojen ja liikelaitosten oli tarkoitus 
ryhtyä arviointikertomuksen johdosta.

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016 tarkastuslautakunnan ehdotuksen 
mukaisesti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 
vuodelta 2015 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten 
lauta- ja johtokuntien lausunnot sekä kehotti kaupunginhallitusta anta-
maan joulukuun 2016 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, 
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mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat 
ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta.

Toimenpiteet, joihin virastot ja laitokset ovat ryhtyneet arviointikerto-
muksen esitettyjen toimenpidesuositusten ja -kehotusten johdosta, on 
koottu liitteenä olevaan selvitykseen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46768

mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Selvitys vuoden 2015 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toi-
menpiteistä  (päivitetty 30.11.2016)

2 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Virastot ja liikelaitokset

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.11.2016 § 1063

HEL 2015-005412 T 00 03 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

28.11.2016 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silvia Mo-
digin ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
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Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46768
mauno.ronkko(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 22.06.2016 § 190

HEL 2015-005412 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaises-
ti

1. merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuo-
delta 2015 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asian-
omaisten lauta- ja johtokuntien lausunnot

2. kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2016 loppuun 
mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toi-
minnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet ar-
viointikertomuksen johdosta

3. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015

4. myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttä-
vyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2015 
kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja 
tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.

Käsittely

22.06.2016 Ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hy-
väksyi menettelyn, että esityslistan asioiden 4 ja 5 kohdalla keskustelu 
käydään yhdessä. Keskustelun kuluessa on tehtävä kumpaistakin asi-
aa koskevat ehdotukset.

Esittelijä
Tarkastuslautakunta

Lisätiedot
Pirjo Hakanpää, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi
Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi
Arto Ahlqvist, Tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi
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§ 1095
V 14.12.2016, Kalasataman Verkkosaaren pohjoisosan asemakaavan 
muuttaminen (nro 12375)

HEL 2015-000299 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 10. kaupunginosan (Sörnäinen, 
Kalasatama, Hermanninranta) venesataman, korttelin 10273 tontin 23, 
osan korttelista 10570, satama-, puisto-, vesi- ja katualueen sekä kala- 
ja venesataman ja 21. kaupunginosan (Hermanni) katu- ja vesialueen 
ja kaupunginosan rajan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 
3.5.2016 päivätyn ja 22.11.2016 muutetun piirustuksen numero 12375 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asema-
kaavan muutoksella muodostuvat uudet korttelit 10651 - 10660.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12375 kartta, päivätty 
3.5.2016, muutettu 22.11.2016

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12375 selostus, päivätty 
3.5.2016, muutettu 22.11.2016, päivitetty Kslk:n 22.11.2016 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 10.3.2016, täydennetty 3.5.2016 ja 22.11.2016
4 Tehdyt muutokset
5 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin Satama Oy
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Kalasatamassa, etäisyys keskustasta on noin 3,5 km. 
Asemakaavan muutos koskee Hermannin rantatien, Verkkosaarenka-
dun ja Verkkosaarenrannan rajaamaa aluetta, joka pohjoisreunaltaan 
rajautuu nykyisen Verkkosaarenkujan kohdalle. Lisäksi alueeseen kuu-
luu Verkkosaaren venesatama.

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Verkkosaaren pohjoiso-
saa, joka on osa Kalasataman aluetta. Kaavaratkaisu mahdollistaa uu-
den asuinalueen rakentamisen merelliseen ympäristöön noin 3 600 
asukkaalle. Tavoitteena on suunnitella Verkkosaaren pohjoisosan kau-
punkirakenne ja kaupunkikuva kantakaupunkimaisen monipuoliseksi ja 
tiiviiksi.

Alueelle on suunniteltu kahdeksan asuinkorttelia, palvelurakennusten 
kortteli suurta päiväkotia ja alkuopetuskoulua varten, tontti kaasunjake-
luasemaa varten, vesialueen kortteli kelluvan uimalan ja venekerhon 
rakentamista varten sekä venesatama.

Alueen pinta-ala on kokonaisuudessaan n. 19,2 ha, josta vesialuetta ja 
venesatamaa on n. 8,2 ha. Kaavamuutoksessa on rakennusoikeutta 
yhteensä 156 800 k-m², josta asuinkerrosalaa on 151 500 k-m².

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoit-
teiden kanssa. Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on taa-
jamatoimintojen aluetta. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa suun-
nittelualue on tiivistettävä alue, jolla on viheryhteystarve.
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Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) 
alue on kantakaupunkia ja vesialuetta. Lisäksi alueella kulkee baana-
verkon reitti ja pikaraitiotie. Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleis-
kaavan mukainen.

Pieni osa alueen koillisnurkasta on kaavoittamatonta. Alueella ovat voi-
massa asemakaavat numero 10020 (vuodelta 1996), numero 9735 
(vuodelta 1990), numero 8750 (vuodelta 1985), numero 11744 (vuodel-
ta 2009), numero 10900 (vuodelta 2002) ja 11956 (vuodelta 2012).

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Maaperän pilaantuneisuus, vaikeasti rakennettava maaperä sekä ran-
tarakenteiden suuri määrä edellyttävät kaupungilta merkittäviä esira-
kentamisinvestointeja. Kadut, yleiset alueet ja kunnallistekniikka perus-
tetaan paalulaatan varaan, mikä nostaa esirakentamisen kustannuksia. 
Lisäksi kaavavaiheessa on oletettu kaupungin esirakentamisen yhtey-
dessä toteutettaviksi myös osa kortteleiden piha-alueiden paalulaatois-
ta. Asemakaavan toteuttaminen edellyttää huomattavia ja etupainottei-
sia rakennusinvestointeja myös kaava-alueen ulkopuolelle Verkkosaa-
ren rantaan. 

Yhteensä kaupungille aiheutuu asemakaavan toteuttamisesta inves-
tointikustannuksia noin 110 miljoonaa euroa, joka jakautuu seuraavasti 
(Alv 0 %, 10/2014):

 esirakentaminen 30 milj. euroa
 kadut ja liikenne (sis. pohjanvahvistus) 40 milj. euroa
 ranta-alueet ja rantarakenteet 40 milj. euroa

 yhteensä 110 milj. euroa

Esirakentamisen kustannuksiin sisältyy maaperän pilaantuneisuuden 
kunnostaminen, jonka kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 25 miljoonaa 
euroa. Lisäksi esirakentamisen kustannuksiin sisältyy kortteleiden 
10658 ja 10654 piha-alueiden paalulaattojen rakentaminen noin 5 mil-
joonaa euroa.

Katu- ja aukioalueet perustetaan koko alueella paalulaatan varaan. 
Yleisten alueiden pohjarakentamisen kustannuksiksi on arvioitu noin 30 
miljoonaa euroa ja katujen ja aukioiden kustannuksiksi noin 10 miljoo-
naa euroa.

Ranta-alueiden kustannuksiin sisältyy alueen pohjoisosassa sijaitsevat 
venesatama-alueen ruoppaus- ja täyttötyöt, joiden suuruudeksi on ar-
vioitu noin 6 miljoonaa euroa. Venesataman ruoppauskustannuksista 
noin 4 miljoonaa aiheutuu pilaantuneiden sedimenttien ruoppauksesta 
ja käsittelystä. Alueellisen vakavuuden vuoksi rantarakenteet ruop-
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pauksineen on toteutettava, mutta mikäli venesatamaa ei toteuteta tai 
se toteutetaan ilman ruoppauksia, säästetään kustannuksissa n. 1 milj. 
euroa.

Venesataman kustannuksissa ei ole huomioitu laitureita tai muita sata-
man toimintoja. Korttelin 10660 ympärillä sijaitsevan rantarakenteen 
kustannuksiksi on arvioitu noin 12 miljoonaa euroa, sekä 1 miljoona eu-
ron kustannus kuorielementtien uusimisesta kerran rakenteen elinkaa-
ren aikana. Ranta-alueiden kustannuksiin sisältyy myös kaava-alueen 
ulkopuolinen Verkkosaaren rannan rantarakenne ja paalulaatta. Näiden 
kustannuksiksi on arvioitu noin 20 miljoonaa euroa ja rakenteen toteut-
taminen on tehtävä ennen kaava-alueen rakentumista. Kustannuksissa 
ei ole huomioitu kelluvan uimalan toteutuskustannuksia.

Kaava-alueeseen kuuluu myös osuus Hermannin rantatietä, jonka kus-
tannuksia ei ole sisällytetty asemakaavan kustannuksiin, sillä asema-
kaavan toteuttaminen ei ole riippuvainen laajemmin alueellista liiken-
nettä palvelevasta väylästä. Hermannin rantatien pohjanvahvistuskus-
tannuksiksi asemakaava-alueella on arvioitu noin 4 miljoonaa euroa. 
Varsinaisten katurakenteiden kustannukset määritetään katusuunnitte-
lun yhteydessä.

Vastaavasti alueelle suunnitellun päiväkodin kustannuksia ei ole esitet-
ty laskelmassa, sillä päiväkoti palvelee huomattavasti kaava-aluetta 
laajempaa väestökantaa.

Kaavaehdotus luo edellytykset alueen rakentamiselle ja kaupungin ke-
hittämiselle sekä lisää samalla kaupungin tontin luovutukseen liittyviä 
tuloja sekä maanarvoa. Kaupunki saa tuloja kaavoitettavan rakennusoi-
keuden ja tonttien myymisestä sekä vuokraamisesta. Yhteensä raken-
nusoikeuden arvoksi voidaan arvioida noin 115 miljoonaa euroa. 

Toteutettavuudeltaan ja kokonaistaloudellisuudeltaan asemakaava-
alue on erittäin haastava. Alueen toteuttamisen edellyttämät asema-
kaava-alueen ulkopuoliset rantarakenteet kuormittavat kaavan inves-
tointitaloutta ja investointikustannusten suuruus uutta kerrosalaa koh-
den on noin 700 €/k-m². Investointikustannukset ovat suuruusluokal-
taan yhtä suuret kuin arvioitu rakennusoikeuden arvo. Kustannukset 
ovat etupainotteisia ja tonttitulot realisoituvat erityisesti vuokraosuuksil-
taan vasta pitkän ajan kuluessa. Asemakaavan kokonaistaloudellisuut-
ta on pyritty parantamaan kerrosalamäärää kasvattamalla sekä vähen-
tämällä yleisien alueiden laajuutta.

Nykyisen maapohjan muuttaminen rakentamiskelpoiseksi edellyttää 
kaikkien alueen rakenteista ja täytöistä aiheutuvien kuormien viemistä 
kantavan pohjamuodostuman tai kallion varaan. Alueellisen vakavuu-
den ja rantarakenteelta edellytettävän käyttöiän varmistaminen on ollut 
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suunnittelun lähtökohtana, eikä asemakaavan turvallisuuden vaatimuk-
sista ole voitu poiketa. Eri rantarakennevaihtoehtojen toteutettavuutta 
ja kustannusvaikutuksia on tutkittu useaan otteeseen. Rakenteellinen 
pysäköinti nostaa pysäköintipaikan suhteellista kustannusta, mutta 
pääosa pysäköintihalleista on suunniteltu siten, että rakenteita ei ole 
tarpeen vedenpaine-eristää. Sekä rakenteiden että maaperän pilaantu-
neisuuden kunnostuksen kustannusarviota laadittaessa on varauduttu 
suunnittelun epävarmuuksiin. 

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa alueen ja kaavaratkaisu on tehty kaupun-
gin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä 
suunnitteluperiaatteita koskevia mielipidekirjeitä saapui yksi. Mielipide 
kohdistui kaasunjakeluaseman varauksen tekemiseen alueelle. Mielipi-
de on otettu huomioon kaavatyössä siten, että asemakaavan muuto-
sehdotuksessa on tontti kaasunjakeluasemaa varten. Vastine mielipi-
teeseen on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 12.8. - 12.9.2016. Ehdotuk-
sesta on tehty kaksi muistutusta.

Muistutus

Muistutukset kohdistuivat Vanhankaupungin selän luontoarvoihin ja nii-
hin kohdistuvien vaikutusten arviointiin sekä huoltoasematontin toimin-
taedellytyksiin kaasunjakeluasemana. Muistutusten johdosta kaava-
karttaan on lisätty määräys, että ennen käyttöönottoa tulee varmiste-
taan, että 
Vanhankaupunginlahden Natura-alueen raja on merkitty maastoon ny-
kyistä näkyvämmin niin, että tahaton liikkuminen vesialueella estyy ja 
opasteilla ilmaistaan luonnonsuojelun vesialueen käytölle asettamat ra-
joitukset.  

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin Sata-
man, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL), Helsingin seu-
dun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), asuntotuotantotoimiston 
(ATT), liikennelaitos-liikelaitoksen (HKL), kiinteistölautakunnan, opetus-
viraston, pelastuslautakunnan, rakennusvalvontaviraston, yleisten töi-
den lautakunnan ja ympäristölautakunnan lausunnot.
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ELY-keskuksen lausunnossa esitettiin, että sedimenttejä koskevaa 
kaava-aineistoa, vaikutusten arviointia ja kaavamääräystä tulee tarken-
taa. Myös rakentamiskorkeussuositusta tulee tulvasuojeluun liittyen tar-
kistaa ja meluntorjuntaan liittyen tulee tarkastella vaiheittain toteuttami-
nen. Parvekelasituksia koskevaa määräystä tulee tarkentaa varmistuen 
siitä, että kaikilla asunnoilla on tuuletusmahdollisuus vähämeluiseen 
suuntaan ja että melutavoitteet asunnoissa täyttyvät myös viherhuo-
neen ikkunan ollessa auki. Raitiotien rakentamista koskevaa määräystä 
tulee täydentää tärinän ja runkoäänen tavoitteena pidettävillä enimmäi-
sarvoilla.

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) muistutti lausunnossaan aiemmasta 
kannanotostaan. HSY:n vesihuolto totesi, että kaavamuutos aiheuttaa 
vesihuollon lisärakentamista. Helsingin Satama Oy totesi, että toteutta-
misessa on otettava huomioon Helsingin Satama Oy:n päivittäinen toi-
minta, joten alueen kulku- ja infrayhteyksien on oltava käytössä koko 
ajan. Helen Sähköverkko Oy totesi, että kaavakartan jakelumuuntamoi-
ta koskevaa määräystä tulee muuttaa. Pelastuslautakunta esitti mah-
dollisten viherhuoneiden osalta tarvittavat osastointivaatimukset sekä 
kaavamuutoksen jälkeistä ohjeistusta. Opetusvirasto esitti Kalasata-
man alueen jatkosuunnittelua koskevia koulutontin mitoitustarpeita. 
Kiinteistölautakunta piti tärkeänä, että keskeiselle ja erinomaiselle pai-
kalle sijoittuvaa merkittävää asuntorakentamista varten osoitetaan riit-
tävät taloudelliset resurssit ja kaupunki kiirehtii alueen saattamista ra-
kentamiskelpoiseksi. Ympäristölautakunta totesi, että kaavaan on lisät-
tävä määräys joka kieltää asuntojen avautumisen yksinomaan Herman-
nin rantatielle päin. Rakennusvalvontavirasto totesi, että AH-korttelialu-
een tontit tulee merkitä AK-korttelialueen tonteiksi, sekä tarkennuksia 
kaavamääräyksiin. Yleisten töiden lautakunta totesi, ettei kaava luo 
edellytyksiä Verkkosaarenaukion rakentamiselle viihtyisänä kaupunki-
aukiona kunnallistekniikan ja pelastusteiden suuresta määrästä joh-
tuen. Asuntotuotantotoimisto (ATT) totesi, että kaavamääräyksiä tulee 
väljentää ja vähentää kohtuuhintaisen asuntotuotannon turvaamiseksi. 
Varhaiskasvatusvirasto ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (lii-
te 3).

Asemakaavaan ja asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Muistutuksissa ja lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaa-
van tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaeh-
dotukseen tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti kaavaselos-
tuksen viimeisestä luvusta. Ne on myös koottu Tehdyt muutokset -liit-
teeseen (liite 4).
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Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen 
asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun esityk-
sen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12375 kartta, päivätty 
3.5.2016, muutettu 22.11.2016

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12375 selostus, päivätty 
3.5.2016, muutettu 22.11.2016, päivitetty Kslk:n 22.11.2016 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 10.3.2016, täydennetty 3.5.2016 ja 22.11.2016
4 Tehdyt muutokset
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Havainnekuva, 22.11.2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

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
Helsingin Satama Oy
Helsingin seudun liikenne -kun-
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tayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Tiedoksi

Asuntotuotantotoimisto
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistölautakunta
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Opetusvirasto
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.11.2016 § 395

HEL 2015-000299 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0954_2, karttaruudut 675498/675499

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 3.5.2016 päivätyn ja 22.11.2016 muutetun asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12375 hyväksymistä. Asemakaava 
koskee 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Kalasatama, Hermanninran-
ta) venesatamaa ja asemakaavan muutos koskee 10. kaupungino-
san (Sörnäinen, Kalasatama, Hermanninranta, Hermanninmäki) 
korttelin 10273 tonttia 23, osaa korttelista 10570, satama-, puisto-, 
vesi- ja katualuetta sekä kala- ja venesatamaa ja 21. kaupungino-
san (Hermanni) katu- ja vesialuetta ja kaupunginosan rajaa (muo-
dostuvat uudet korttelit 10651–10660).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla, 
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Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla koh-
dassa Päätöksenteko

      www.hel.fi/ksv

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

10.05.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

03.05.2016 Pöydälle

10.03.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Tuukka Linnas, arkkitehti, puhelin: 310 37308

tuukka.linnas(a)hel.fi
Johanna Iivonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi

Opetusvirasto Opetustoimen johtaja 5.10.2016

HEL 2015-000299 T 10 03 03

Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Verkko-
saaren pohjoisosaa, joka on osa Kalasataman aluetta. Kaavaratkaisu 
mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen merelliseen ympäris-
töön noin 3 600 asukkaalle.

Alueelle on suunniteltu kahdeksan asuinkorttelia, palvelurakennusten 
kortteli suurta päiväkotia ja alkuopetuskoulua varten, tontti kaasunjake-
luasemaa varten, vesialueen kortteli kelluvan uimalan ja venekerhon 
rakentamista varten sekä venesatama. Alueen pinta-ala on kokonai-
suudessaan n. 19,2 ha, josta vesialuetta ja venesatamaa on n. 8,2 ha. 
Kaavamuutoksessa on rakennusoikeutta yhteensä 156 800 k-m2, josta 
asuinkerrosalaa on 151 500 k-m2.

http://www.hel.fi/ksv
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Opetusviraston lausunnossa 10.2.2015 todettiin mm., että investoin-
tiohjelmaan sisältyvään varhaiskasvatusviraston ja opetustoimen yh-
teishankkeeseen, Verkkosaaren päiväkotiin ja kouluun, sijoittuvat suo-
menkielinen sekä ruotsinkielinen päiväkoti ja alkuopetuskoulu. 

Lisäksi opetusviraston lausunnossa osallistumis-ja arviointisuunnitel-
masta 10.2.2015 todettiin, että koulujen mitoitusta ja toteutuksen ajoi-
tusta on tarpeellista tarkistaa ottaen huomioon lähialueiden oppilaske-
hityksen. 

Poiketen aikaisemmasta lausunnosta uusimpien väestöennustetietojen 
pohjalta on ilmennyt, että oppilasmäärä alueella kasvaa ennakoitua 
enemmän, minkä vuoksi on varauduttava suomenkieliseen yhtenäisen 
peruskoulun (luokat 1-9) toteuttamiseen. Tämä edellyttää koulutontin 
osalta varautumista suurempaan oppilasmäärään sekä tiloissa että pi-
ha-alueella.

Opetusvirasto 29.9.2015

10.2.2015 Lausunto annettu

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 06.09.2016 § 87

HEL 2015-000299 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Verkkosaaren pohjoisosa -nimisestä asema-
kaavamuutoksesta nro 12375 seuraavan lausunnon: 

Mikäli kaava-alueen rakennuksiin suunnitellaan lämpimiä, asuintiloihin 
rinnastettavia viherhuoneita, tulee niiden kantavat rakenteet ja osas-
tointi toteuttaa muun asunnon kaltaisena. 

Alueen sammutusvesijärjestelyjä, sekä rakennusten paloturvallisuutta 
koskeva jatkosuunnittelu tulee käydä yhteistyössä pelastusviranomai-
sen kanssa tarvittavin erillisneuvotteluin.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31031238

pekka.ronkainen(a)hel.fi
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Yleisten töiden lautakunta 16.08.2016 § 319

HEL 2015-000299 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaava mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen merelli-
seen ympäristöön noin 3 600 asukkaalle. Alueelle on suunniteltu kah-
deksan asuinkorttelia, palvelurakennusten kortteli suurta päiväkotia ja 
alkuopetuskoulua varten, tontti kaasunjakeluasemaa varten, vesialueen 
kortteli kelluvan uimalan ja venekerhon rakentamista varten sekä vene-
satama.

Alueen keskeiselle aukiolle, jonka nimi on Verkkosaarenaukio, on 
suunniteltu paljon eri infran osia sekä ajo- ja pyöräyhteyksiä. Aukiolle 
sijoittuu pumppaamo ja nostopaikkavarauksia sekä osia kaikista yhdys-
kuntateknisen verkoston osista. Tämä tarkoittaa sitä, että alueelle ei 
välttämättä voida sijoittaa palveluja asukkaiden tarpeisiin tai kasvilli-
suutta, mikä vähentää aukion viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta myös yri-
tystoiminnan kannalta. Asemakaava ja liitteenä oleva liikennesuunnitel-
ma ei tue Verkkosaarenaukion toteuttamista viihtyisänä kaupunkiaukio-
na. Tilannetta tulee parantaa tarkastelemalla suunnitelmia uudestaan 
yhtenä kokonaisuutena samalla etsien keinoja, jotta Verkkosaarenau-
kiosta on mahdollisuus luoda elävä kaupunkiaukio eikä vain yhdyskun-
tateknisestä tilaa tai katutilan jatketta.

Maaperän pilaantuneisuus, vaikeasti rakennettava maaperä sekä ran-
tarakenteiden suuri määrä edellyttävät kaupungilta merkittäviä esira-
kentamisinvestointeja. Kadut, yleiset alueet ja kunnallistekniikka perus-
tetaan paalulaatan varaan, mikä nostaa esirakentamisen kustannuksia. 
Laadittaessa asemakaavaa on oletettu, että kaupungin esirakentami-
sen yhteydessä toteutetaan myös osa kortteleiden piha-alueiden paalu-
laatoista. Asemakaavan toteuttaminen edellyttää huomattavia ja etupai-
notteisia rakennusinvestointeja myös kaava-alueen ulkopuolelle Verk-
kosaaren rantaan.

Alueen esirakentamisen kustannuksiksi arvioidaan noin 30 miljoonaa 
euroa, josta pilaantuneiden maiden kunnostamisen osuus on noin 25 
miljoonaa euroa ja loppu eli 5 miljoonaa euroa on kortteleiden paalu-
laattojen osuus. Pilaantuneiden maiden kunnostuksen kustannuksista 
noin 20 miljoonaa euroa on tonttien osuutta ja noin 5 miljoonaa puoles-
taan yleisten alueiden. 
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Yleisten alueiden rakentamisen kustannuksiksi on arvioitu noin 40 mil-
joonaa euroa, josta pohjarakenteiden kustannukset ovat noin 30 miljoo-
naa euroa sekä katu- ja aukioalueiden kustannukset noin 10 miljoonaa 
euroa. 

Ranta-alueiden ja -rakenteiden kustannuksiksi on arvioitu noin 40 mil-
joonaa, joka sisältää myös ruoppaus- ja täyttökustannukset. Ranta-
alueiden kustannuksiin sisältyy myös kaava-alueen ulkopuolinen Verk-
kosaaren rannan rantarakenne ja paalulaatta. Näiden kustannuksiksi 
on arvioitu noin 20 miljoonaa euroa. Näiden rakenteiden toteutus on 
tehtävä ennen tämän lausunnon kaava-alueen rakentumista.

Asemakaavan toteuttamisen investointikustannukset ovat siis Helsingin 
kaupungille kaupunkisuunnitteluviraston arvion mukaan yhteensä noin 
110 miljoonaa euroa. Yhdyskuntateknisen huollon verkostojen rakenta-
minen aiheuttaa lisäksi verkonhaltijoille yhteensä noin 11 miljoonan eu-
ron kustannukset. 

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö 16.8.2016

HEL 2015-000299 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa Verkkosaa-
ren pohjoisosan kaavaluonnoksesta. Suunnittelualue sijaitsee Herman-
nin rantatien, Verkkosaarenkadun, Verkkosaarenrantakadun ja Verkko-
saarenkujan rajaamalla alueella. Verkkosaaren pohjoisosasta suunni-
tellaan asumispainotteinen, tiiviisti rakennettu osa Kalasatamaa.

Suunnittelualueelle sijoittuu tulevaisuudessa raitiotielinja Hermannin-
rantatiellä. Raitiotielinjan reitti jatkuu suunnittelualueen vieressä Verk-
kosaarenkujalla.

Liikennelaitos on lausunut ko. alueen osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta nro 1188-00/15 seuraavaa:
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HKL muistuttaa, että suunniteltaessa asuinrakentamista lähelle raitio-
tieratoja, tulee kiinteistöjen suunnittelussa kiinnittää huomiota raitiovau-
nuliikenteestä aiheutuvaan meluun ja tärinään. Raitiotieradan linjauk-
sen kohdalla tulee huomioida raitiotieradan, ajojohtimien ja pylväiden 
sekä ripustusten vaatima tila sekä kiinnitysratkaisut.

HKL:llä ei ole lisättävää aiemmin lausuttuun kannanottoon.

Lisätiedot
Matti Tauriainen, rakennuttajainsinööri, puhelin: 310 35563

matti.tauriainen(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimisto 15.8.2016

HEL 2015-000299 T 10 03 03

Verkkosaaren pohjoisosaan on tulossa asuinalue noin 3600 asukkaal-
le. Asuinkerrosalaa on 151 500 k-m2, lisäksi liiketilaa 3680 k-m2. ATT 
on lausunut kesäkuussa 2015 kaavaluonnosvaiheesta. Siihen verrattu-
na asuinkerrosalan määrä on kasvanut ja liiketilojen määrä hiukan pie-
nentynyt. Liiketilaa tulee kaavan mukaan rakentaa noin neliömetri jo-
kaista ajateltua alueen asukasta kohden. Liiketilojen rakentamiskustan-
nukset tulevat hallintamuodosta riippuen kaupungin tai asunnon osta-
jien kustannettavaksi, mahdollisesti saatava myöhempi tuotto toki sa-
mojen tahojen eduksi.

Korttelit on esitetty rakennettavan tehokkaasti, mikä on hyvä ratkaisu 
kalliin maaperän alueella. Osittain korttelien rakenne näyttää jo hyvin 
tiukalta, mm 10651/2 ja 10652/6. Tarvittavien pihatoimintojen, kanne-
nalaisen pysäköinnin sekä pelastusjärjestelyjen sijoittaminen voi tuot-
taa jo vaikeuksia. Kerhotilan määrä kaavaehdotuksessa on 1% ja siitä 
2/3 tulee sijoittaa palveluyhtiön tiloihin. Kerhotila sekä sauna tulee ra-
kentaa jokaiselle tontille ullakkokerrokseen. Yhteistilojen sijaintia ei tuli-
si määrätä kaavassa vaan vasta rakennussuunnitteluvaiheessa, esi-
merkiksi kerhotiloista on hyviä kokemuksia maantasossa, kun ne voivat 
liittyä pihaan.

Kaavaluonnokseen nähden tornimaisista osista on luovuttu, mutta tilal-
la on voimakkaasti viistettyjä kattopintoja siten että kerrosluvut nouse-
vat ja laskevat jopa kerroksia korttelin osassa. Ratkaisu tuottaa jyrkkiä 
kattopintoja ja tyhjäkäyttötilaa ylimpiin kerroksiin, sekä porrashuonei-
den ja hissien yläosien ”vajaakäyttöä”. Samaan aikaan kattopinnat on 
määrätty viherkatoiksi, mikä soveltuisi paremmin tasakatoille tai hyvin 
loiville katoille. Korttelissa 10657 on esitetty myös yksikerroksisia ra-
kennuksen osia. Pääovien pintamateriaalista, sinällään pienestä asias-
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ta, ei tulisi määrätä kaavassa, vaan jättää asia rakennussuunnitteluvai-
heessa ratkaistavaksi.

Pysäköintiratkaisu kortteleissa on sijoitettu pihakannen alle. Pihakan-
nen korkojen, katukorkojen ja maantasokerroksille määrättyjen korko-
jen yhteensovitus vaikuttaisi olevan paikoin haasteellista. Pihakansille 
pääsemiseksi on huomioitu luiskat huoltoa ja pelastusta varten, mutta 
pihoille tulisi olla mahdollista päästä myös esteettömästi luiskaa pitkin. 
Ulkoluiskan sallittu enimmäiskaltevuus on loivenemassa aikaisemmas-
ta ja se lisää luiskan pituutta. Pitkä luiska heikentää alla olevan auto-
hallin tehokkuutta ja voi vaikuttaa kerrostasoplaaniin ja esimerkiksi por-
rashuoneista pihan puolelle pääsyyn.

Pysäköintikannen ilmanvaihtohormille rungon sisällä olevaa sijaintia 
parempi vaihtoehto on rungon ulkopuolella hormin ehdottoman tiiveys-
vaatimuksen takia. Maanvaraisten puuryhmien sijoittaminen ahtaille pi-
hakansille heikentää pysäköintihallin tehokkuutta ja siten toteutuskel-
poisuuden edellytyksiä. Puiden elinolosuhteet ahtaissa ”lieriöissä” eivät 
ole hyvät ja puiden menestyminen on epävarmaa, vaikka kasvupaikka 
varustettaisiin kastelujärjestelmällä. Pysäköinnin tulisi pysyä niin kor-
kealla, että pysäköintihallissa ei tarvita vedenpitäviä rakenteita.

Hermannin rantatien suuntaan ei voi melun takia sijoittaa parvekkeita 
tai terasseja, ainoastaan viherhuoneita. Tämä on kustannuksia lisäävä 
asia. Kaavassa on määrätty rakennuksiin jäähdytys; ilmeisesti alueelle 
on ajateltu tuotavan kaukojäähdytys. Jäähdytystä ei tule määrätä kaa-
vassa: jäähdytyspakko lisää rakennuskustannuksia sekä käyttö- ja 
huoltokustannuksia ja sillä on vaikutusta rakennusten energiatehokkuu-
teen. Aurinkokeräimien sijoittaminen tulee samoin perustua vapaaeh-
toisuuteen ja ratkaista hankekohtaisesti.

Osassa kortteleista ”tulee jokainen tontti rakentaa erillisen suunnitel-
man mukaan”. Mitä määräyksellä tarkoitetaan? Vaativat korttelit yhteisi-
ne maanalaisine rakenteineen edellyttävät huomattavan hyvin yhteen 
sovitettuja suunnitelmia ja kaikkia ”ylimääräisiä” rajakohtia tulee välttää. 
Mikäli määräyksellä tavoitellaan tonttikohtaista vaihtelua kaupunkiku-
vassa, se voidaan ratkoa rakennussuunnitteluvaiheessa.

Verkkosaaren alueella on hyvä sijainti ja paljon potentiaalia asuntora-
kentamiselle. Kaavaehdotuksessa valittu tehokas ote on myönteistä. 
Vaativat maaperäolot muodostavat lähtökohtaisesti hankkeille korkeat 
kustannukset, ja lisäkustannuksia tulee maanalaisesta pysäköinnistä, 
liikennemelusta jne. Näiden ”pakollisten lisäkustannusten” päälle ei 
kohtuuhintaisessa asuntotuotannossa ole juurikaan varaa kustannuksia 
lisätä toteutuskelpoisuuden vaarantumatta.

Lisätiedot
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Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331
seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi

Kiinteistölautakunta 11.08.2016 § 339

HEL 2015-000299 T 10 03 03

Kiinteistökartta 675498/675499, Hermannin rantatie, Vanha Talvitie, Verkkosaarenkatu, Kalasata-
mankatu, Verkkosaarenaukio, Verkkosaarenranta

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Verkkosaa-
ren pohjoisosaa koskevasta asemakaavasta ja asemakaavan muuto-
sehdotuksesta nro 12375 seuraavan lausunnon: 

Helsingin kaupunki omistaa Verkkosaaren pohjoisosan kaava-alueen. 
Kaupunginhallitus päätti 23.11.2015 (1141 §) varata kaava-alueelta 
suunnitellut erityisasumisen tontit (AKS) 10651/1 Helsingin seudun 
opiskelija-asuntosäätiölle (Hoas), 10651/4 Nuorisosäätiölle ja 10652/1 
Hoasille (1/2) ja Alkuasunnot Oy:lle (1/2) 31.12.2017 saakka päätök-
sessä mainituin ehdoin. Muita tontteja ei ole vielä varattu. Kaavaratkai-
su on tehty kaupungin aloitteesta. 

Kaava-alueelle suunnitellaan kahdeksan asuinkorttelia, jotka poikkea-
vat luonteeltaan ja ratkaisuiltaan toisistaan. Asuinkortteleiden 10651, 
10652 ja 10657 keskelle on merkitty Sörnäistenniemen ja Sompasaa-
ren kaava-alueiden mukaisesti yhteispihatontit (AH), joiden kannen ala-
puolelle on tarkoitus sijoittaa kokonaan tai pääosin asuntotontteja pal-
velevat autopaikat pysäköintilaitoksiin. Yhteispihatontit on hyvä pitää 
niiden käytettävyyden perusteella mahdollisimman suurina. Erilliset yh-
teispihatontit ja niiden alle toteutettavat autopaikat edellyttävät työläitä 
sopimusjärjestelyjä, mutta luovat asukkaille viihtyisiä yhteispihoja ja 
helpottavat osaltaan autopaikkojen toteuttamista.  

Yhteispihatonttien korkeusasemien (+ 7.0) osalta voidaan todeta, että 
niillä mahdollistetaan kannenalaisten pysäköintilaitosten toteuttaminen 
merenpinnan yläpuolelle. Tämä alentaa selvästi laitosten toteutuskus-
tannuksia. Yhteispihatontit toteutetaan siten kortteleissa käytännössä 
pääsääntöisesti toisen kerroksen tasolle.

Sen sijaan erityisesti asuinkortteleiden 10654 ja 10658 osalta kaava 
eroaa Sörnäistenniemen ja Sompasaaren kaavoista muun muassa si-
ten, että asuinkerrostalotonttien pinta-alat ja kerrosalamäärät ovat pie-
nempiä ja että rakennusten sijoittelu on hajautettu (pistetalomaiset kau-
punkikerrostalot). Tällä mahdollistetaan erityisesti korttelissa 10658 
merinäköalojen avautuminen asuntoihin. Lisäksi korttelissa 10658 py-
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säköintipaikat tulee rakentaa tonteille ensisijaisesti asuinrakennusten 
päätyihin autotalleihin ja pihakansien alle ja toissijaisesti kortteliin mer-
kityille pysäköintipaikoille (p). Mainitut tontit soveltunevat kaavaratkai-
sujen ja sijaintinsa puolesta hyvin esim. ryhmärakennuttamiseen.   

Kortteleiden tonttimäärät ovat kohtuullisia, eikä niihin ole merkitty 
myöskään kaupunkipientalotontteja. Tämä lisää osaltaan kohteiden 
hallittavuutta ja toteutettavuutta sekä vähentää toisaalta kaupungin ja 
tonttien sekä toisaalta alueellisten palvelu- ja jäteyhtiöiden sekä tonttien 
välisten sopimusjärjestelyjen tarvetta sekä myös samalla myönnettä-
vien rakennuslupien määrää.  

Huomioitavaa on myös, että asemakaavamääräykset mahdollistavat 
esimerkiksi tonttikohtaisesti asukkaiden tarpeen mukaisen pysäköinti-
normia alhaisemman autopaikkamäärän toteuttamisen.

Kaavamääräysten mukaan AK- ja AKS-korttelialueilla harraste-, ko-
koontumis- ja muita vastaavia yhteistiloja tulee rakentaa asukkaiden 
käyttöön 1,0 % tontin kerrosalasta. Näistä 2/3 tulee sijoittaa alueelli-
seen palveluyhtiöön. 

Lisäksi jätteen keräyksen kannalta on myönteistä, että muutosehdotuk-
seen on kirjattu AK- ja AKS-korttelialueilla velvollisuus rakentaa jätteen 
putkikeräyksen syöttöpisteet Kalasataman jäteyhtiön osoittamaan paik-
kaan ja kuhunkin kortteliin yhteiskäyttöinen kierrätyshuone jätteiden 
putkikuljetusjärjestelmän ulkopuolelle jäävän materiaalin keräystä var-
ten koko korttelin käyttöön.  

Tämän vuoksi kaavamääräyksillä tuetaan tonttien luovutusasiakirjoihin 
sisällytettävää velvoitetta osallistua palveluyhtiön toteutettavaksi tule-
viin yhteiskerhotiloihin ja liittää rakennukset jäteyhtiöiden toteuttamaan 
putkikeräysjärjestelmään.

Kiinteistölautakunta pitää hyvänä merellisten yritystoimintojen, kuten ui-
malan ja palvelujen, huomioimista jo asemakaavavaiheessa. Kaasu-
huoltoasema on jo toiminnassa ja sen vuokrasopimuksessa on tarvitta-
vat ehdot tulevista aluerajauksista. Venesataman osalta ruoppauksen 
ei tarvitse olla kovin syvä (2 m), koska purjeveneet eivät mahdu siltojen 
ali kuitenkaan.

Alueen maaperässä on todettu pilaantuneisuutta ja paikoitellen jätteen 
sekaista täyttömaata, joten alueen muuttaminen asumiskäyttöön edel-
lyttää maaperän kunnostustoimia. Kiinteistölautakunta pitää hyvänä, et-
tä jo asemakaavamääräyksiin on sisällytetty ehtoja alapohjarakentei-
den tuuletusmahdollisuudesta ja maanalaisten kellaritilojen rakentami-
sesta.
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Asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen perusteella kaava-
alueen rakennusoikeus on 156 800 k-m², josta asuinkerrosalaa on yh-
teensä 151 500 k-m² ja palvelurakennusten kerrosalaa yhteensä 5 100 
k-m². Venesatama-alueella rakennusoikeutta on 150 k-m² ja huoltoase-
man korttelialueella 50 k-m². Lisäksi asuinkortteleihin tulee rakentaa 
vähintään 3 680 k-m² liiketilaa, joka saadaan rakentaa asemakaava-
karttaan merkityn kerrosalan lisäksi. Asuinkortteleiden keskimääräinen 
tehokkuus e = 2,42.

Kaavaehdotus luo siten huomattavat edellytykset rakentamiselle ja 
kaupungin kehittämiselle sekä lisää samalla huomattavasti kaupungin 
tontin luovutukseen liittyviä tuloja sekä maanarvoa. Toisaalta esiraken-
taminen, vaikeasti rakennettava maaperä, maaperän puhdistaminen ja 
rantarakenteiden suuri määrä edellyttävät kaupungilta merkittäviä esi-
rakentamisinvestointeja. Kiinteistölautakunta pitää tärkeänä, että kes-
keiselle ja erinomaiselle paikalle sijoittuvaa merkittävää asuntorakenta-
mista varten osoitetaan riittävät taloudelliset resurssit ja kaupunki kii-
rehtii alueen saattamista rakentamiskelpoiseksi.  

Lautakunnalla ei ole muuten huomauttamista asemakaavasta ja ase-
makaavan muutosehdotuksesta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi
Satu Järvinen, johtava ympäristöasiantuntija, puhelin: 09 310 39225

satu.jarvinen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 28.06.2016 § 230

HEL 2015-000299 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Verkkosaaren pohjoisosan asemakaavassa on otettu kattavasti huo-
mioon ympäristönäkökulmia, joiden myötä kaavan toteuttaminen ede-
sauttaa ekologisen ja kestävän kaupunkirakenteen muodostumista. 
Kaavassa on kiinnitetty huomiota myös ympäristöhaittojen torjumiseen 
ja niistä on annettu aiheellisia kaavamääräyksiä. Hermannin rantatie on 
vilkkaasti liikennöity ja tien vieressä sijaitsevat asuinrakennukset altis-
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tuvat 67 - 69 dB melutasolle. Voimakkaan melun vuoksi asuntojen ei 
tule avautua ainoastaan tien suuntaan. Tältä osin kaavamääräyksiä tu-
lee täydentää.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

juha.korhonen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 16.09.2015 § 23

HEL 2015-000299 T 10 03 03

Nimistötoimikunta keskusteli kujan nimeämisestä Verkkosaaren pohjoi-
sosassa. Nimistötoimikunta on käsitellyt alueen nimistöä viimeksi 
1.4.2015.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Pilkkikadulta Verkkosaarenaukiolle johtavan kujan nimeksi

Jääkairankuja–Isborrsgränden (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (pilkkionginta); jääkaira on tavallisimmin pilkkion-
ginnassa käytetty, jään poraamiseen tarvittava työväline.

Pilkkionginta on talviaikaan Verkkosaaren edustalla tyypillinen näky.

Lisäksi nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia kortte-
linnimiä:

korttelille 10653 nimi Schöneberg
Perustelu: Schöneberg on Berliinin kaupunginosa Tempelhof-Schöne-
bergin hallintoalueella;

ja

korttelille 10655 nimi Neukölln
Perustelu: Neukölln on Berliinin kaupunginosa samannimisellä hallin-
toalueella.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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Rakennusvirasto 29.5.2015

HEL 2015-000299 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt rakennusviraston kannanottoa 
1.6.2015 mennessä kaavaluonnoksesta, joka koskee Sörnäisten kau-
punginosassa (10.ko) sijaitsevan Verkkosaaren pohjoisosaa.

Verkkosaaren pohjoisosaan suunnitellaan asuinaluetta merelliseen ym-
päristöön 3 000 asukkaalle. Alueella on seitsemän asuinkorttelia, joista 
yhteen kuuluu lisäksi tontti suurta päiväkotia ja alkuopetuskoulua var-
ten. Lisäksi alueeseen kuuluu toimitilakortteli, tontti kaasunjakeluase-
maa varten, vesialueen kortteli kelluvan uimalan ja venekerhon raken-
tamista varten, venesatama sekä katualueet.

Alueen pinta-ala on kokonaisuudessaan n. 17,5 ha, josta vesialuetta ja 
venesatamaa on n. 6,5 ha. Kaavamuutoksessa on rakennusoikeutta 
yhteensä 132 650 k-m2, josta asuinkerrosalaa on yhteensä 123 000 k-
m2, toimitilakerrosalaa 5 000 k-m2 ja palvelurakennusten kerrosalaa 4 
650 k-m2. Asuintonttien kerrosalasta yhteensä 3 880 k-m2 tulee raken-
taa liiketiloina.

Asemakaavamääräyksissä on määräys yleiselle jalankululle ja polku-
pyöräilylle varatusta alueen osasta, jonka pintamateriaalina on oltava 
nurmikivi. Materiaalimääritelmä tulee poistaa kaavamääräyksistä. Ma-
teriaali ei vastaa esteettömyyden perustason vaatimuksia.

Rakennusvirastolla ei ole muuta huomautettavaa tällä hetkellä asema-
kaavaaluonnokseen.

6.2.2015 Lausunto annettu

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 20.5.2015

HEL 2015-000299 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa Verkkosaa-
ren pohjoisosan kaavaluonnoksesta. Suunnittelualue sijaitsee Herman-
nin rantatien, Verkkosaarenkadun, Verkkosaarenrantakadun ja Verkko-
saarenkujan rajaamalla alueella. Verkkosaaren pohjoisosasta suunni-
tellaan asumispainotteinen, tiiviisti rakennettu osa Kalasatamaa.

Suunnittelualueelle sijoittuu tulevaisuudessa raitiotielinja Hermannin-
rantatiellä. Raitiotielinjan reitti jatkuu suunnittelualueen vieressä Verk-
kosaarenkujalla.

Liikennelaitos on lausunut ko. alueen osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta nro 1188-00/15 seuraavaa:

HKL muistuttaa, että suunniteltaessa asuinrakentamista lähelle raitio-
tieratoja, tulee kiinteistöjen suunnittelussa kiinnittää huomiota raitiovau-
nuliikenteestä aiheutuvaan meluun ja tärinään. Raitiotieradan linjauk-
sen kohdalla tulee huomioida raitiotieradan, ajojohtimien ja pylväiden 
sekä ripustusten vaatima tila sekä kiinnitysratkaisut.

HKL:llä ei ole lisättävää aiemmin lausuttuun kannanottoon.

30.1.2015 Lausunto annettu

Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2016 60 (216)
Kaupunginhallitus

Kaj/2
07.12.2016

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

§ 1096
V 14.12.2016, Länsisataman Saukonlaiturin kortteleiden 20067 ja 
20069 luovuttaminen ja toteutus- ja luovutussopimusten hyväksymi-
nen (Länsisatama, Jätkäsaari, tontit 20067/1 - 3 ja 20069/1 - 3)

HEL 2016-011857 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään 
tontin 20067/1 tai siitä muodostettavan tontin VVO Kodit Oy:lle tai tä-
män perustamalle yhtiölle taikka perustettavan yhtiön lukuun noudat-
taen liitteenä 1 olevaa toteutussopimusta, liitteenä 2 olevan kiinteistö-
kaupan esisopimuksen ehtoja sekä kaupungin käyttämiä kiinteistökau-
pan tavanomaisia ehtoja ja kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättä-
miä lisäehtoja.

B

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään 
tontit 20067/2 - 3 tai niistä muodostettavat tontit Peab Oy:lle tai tämän 
perustamille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun noudattaen 
liitteenä 3 olevaa toteutussopimusta, liitteenä 4 olevan kiinteistökaupan 
esisopimuksen ehtoja sekä kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan ta-
vanomaisia ehtoja ja kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä li-
säehtoja.

C

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään 
tontit 20069/1 - 3 tai niistä muodostettavat tontit Rakennusosakeyhtiö 
Hartelalle tai tämän perustamille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden 
lukuun noudattaen liitteenä 5 olevaa toteutussopimusta, liitteenä 6 ole-
van kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja sekä kaupungin käyttämiä 
kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja kiinteistölautakunnan mahdolli-
sesti päättämiä lisäehtoja.

D

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan edellä mai-
nittujen kiinteistökaupan esisopimusten perusteella tekemään lopulliset 
kauppakirjat ja tekemään kiinteistökaupan esisopimuksiin tarvittaessa 
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muutoksia ja tarkistuksia, sekä hyväksymään kauppakirjan lopulliset 
ehdot.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Toteutussopimus (tontti 20067 1), VVO-Kodit Oy
2 Kiinteistökaupan esisopimus (tontti 20067 1), VVO-Kodit Oy
3 Toteutussopimus (tontit 20067 2 ja 3), Peab
4 Kiinteistökaupan esisopimus (tontit 20067 2 ja 3), Peab
5 Toteutussopimus (tontit 20069 1,2 ja 3), Hartela
6 Kiinteistökaupan esisopimus (tontit 20069 1,2 ja 3), Hartela
7 Tarjouspyyntö, 30.6.2016
8 Kopio asemakaavamuutoksen nro 12270 kaavakartasta
9 Kartta luovutettavista tonteista, kortteli 20067
10 Kartta luovutettavista tonteista, kortteli 20069

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
VVO Kodit Oy Kunnallisvalitus, valtuusto

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 7
Liite 8
Liite 9

Rakennusyhtiö Peab Py Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 3
Liite 4
Liite 7
Liite 8
Liite 9

Rakennusosakeyhtiö Hartela Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
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Liite 10

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kiinteistölautakunta päätti 30.6.2016 (311 §) kaupunginhallituksen va-
rauspäätökseen 23.11.2015 (1 141 §) perustuen järjestää Helsingin 
kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelin nro 20067 tontte-
ja nro 1 - 3 ja korttelin nro 20069 tontteja nro 1 - 3 koskevan tarjouskil-
pailun. AK-tontit 20067/1 - 3 muodostivat yhden kilpailukokonaisuuden 
ja AK-tontit 20069/1 - 3 toisen kilpailukokonaisuuden.

Tarjouskilpailussa kilpailtiin myytäville AK-tonteille 20067/2 ja 3 sekä 
myytäville AK-tonteille 20069/1 ja 3 rakennettavien asuntojen ym. tilo-
jen velattomasta kokonaismyyntihinnasta kaupungille tonttien kauppa-
hintana suoritettavan prosenttiosuuden suuruudella. Näille tonteille on 
toteutettava vapaarahoitteisia sääntelemättömiä omistusasuntoja. Li-
säksi korttelin nro 20067 osalta tarjouskilpailun voittaja sitoutuu toteut-
tamaan AK-tontin 20067/1 ja korttelin nro 20069 osalta tarjouskilpailun 
voittaja sitoutuu toteuttamaan AK-tontin 20069/2 tarjouspyynnön mu-
kaisesti. Näille tonteille on toteutettava vapaarahoitteisia vuokra-asun-
toja ja niille määriteltiin kiinteä asuin- ja muun rakennusoikeuden yksik-
köhinta, joka tuli ottaa huomioon tarjousta laadittaessa.

Tarjouskilpailu oli avoin kaikille, ja tarjouksen pystyi tekemään myös 
ryhmänä. Kukin tarjoaja pystyi tekemään tarjouksen sekä korttelin nro 
20067 että korttelin nro 20069 osalta. Tarjoajan oli näin mahdollista 
osallistua kilpailuun niin yhden kuin molempienkin kilpailukokonaisuuk-
sien osalta. Tarjouskilpailun ehtojen mukaisesti kuhunkin kilpailukoko-
naisuuteen kuuluvat tontit esitetään luovutettaviksi tarjouspyynnön mu-
kaisen korkeimman prosenttiosuuden tarjouksessaan ilmoittaneelle tar-
joajalle tai tarjoajaryhmälle edellyttäen, että tarjoaja täyttää tarjouskil-
pailun mukaiset yleiset kelpoisuusvaatimukset.

Rakennusyhtiö Peab Oy sekä VVO Kodit Oy ovat tarjonneet korttelin 
nro 20067 tonteista 2 ja 3 kauppahintana tarjouspyynnön mukaisen 
korkeimman prosenttiosuuden (31,577 %). Käytyjen neuvottelujen pe-
rusteella Peab Oy toteuttaisi tontit 20067/2 ja 3 ja VVO Kodit Oy puo-
lestaan tontin 20067/1. Rakennusosakeyhtiö Hartela on puolestaan tar-
jonnut korttelin nro 20069 tonteista 1 ja 3 kauppahintana tarjouspyyn-
nön mukaisen korkeimman prosenttiosuuden (21,235 %). Tarjouskilpai-
lun ehtojen mukaisesti rakennusosakeyhtiö Hartela sitoutuu toteutta-
maan myös tontin 20069/2 tarjouspyynnössä mainituin ehdoin.
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Kiinteistölautakunta päätti 17.11. valita kilpailun voittajat korkeinten tar-
jousten perusteella, ja esittää nyt vastaavasti kaupunginhallitukselle, et-
tä lautakunta oikeutettaisiin tekemään voittajien kanssa tontteja koske-
vat toteutussopimukset ja kiinteistökaupan esisopimukset sekä niiden 
mukaiset lopulliset sopimukset. Myyntihinnoiksi muodostuu voittanei-
den tarjousten perusteella yhteensä arviolta 43,2 - 50,1 miljoonaa eu-
roa.

Esittelijän perustelut

Varauspäätös ja tarjouspyyntö

Helsingin kaupunginhallitus päätti 23.11.2015 (1 141 §) varata Länsisa-
taman Jätkäsaaren Saukonlaiturin alueelle sijoittuvat suunnitellut asuin-
kerrostalojen (AK) tontit 20067/1 - 3 ja 20069/1 - 3 luovutettavaksi hin-
takilpailulla sääntelemättömään omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotan-
toon kiinteistölautakunnan päättämin ehdoin.

Kiinteistölautakunta päätti järjestää tonteista tarjouskilpailun liitteenä 7 
olevan tarjouspyynnön mukaisesti. Asemakaavakartta kohteista on liit-
teenä 8.

Lyhyesti tarjouskilpailun sisällöstä ja säännöistä

Tarjouskilpailu oli avoin kaikille ja tarjouksen pystyi tekemään myös 
ryhmänä. AK-tontit 20067/1 - 3 (jäljempänä myös ”kortteli 20067”) muo-
dostivat yhden kilpailukokonaisuuden ja AK-tontit 20069/1 - 3 (jäljem-
pänä myös ”kortteli 20069”) toisen kilpailukokonaisuuden. AK-tonteille 
20067/2 ja 3 sekä AK-tonteille 20069/1 ja 3 on toteutettava vapaara-
hoitteisia omistusasuntoja ilman Hitas-ehtoja. AK-tonteille 20067/1 ja 
20069/2 on toteutettava vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Kaikki tontit 
on tarkoitus myydä.

Kukin tarjoaja pystyi tekemään ostotarjouksen sekä korttelin nro 20067 
että korttelin nro 20069 osalta. Tarjoajan oli siten mahdollista osallistua 
kilpailuun ainoastaan toisen tai molempien kilpailukokonaisuuksien 
osalta.

Tarjouskilpailussa kilpailtiin myytäville AK-tonteille 20067/2 ja 3 sekä 
myytäville AK-tonteille 20069/1 ja 3 rakennettavien asuntojen ym. tilo-
jen velattomasta kokonaismyyntihinnasta kaupungille po. tonttien kaup-
pahintana suoritettavan prosenttiosuuden suuruudella. AK-tonttien 
20067/2 ja 3 sekä 20069/1 ja 3 lopullinen kauppahinta määräytyy siten 
po. tonteille rakennettavien asuntojen ym. tilojen velattoman kokonais-
myyntihinnan ja voittaneessa ostotarjouksessa ilmoitetun prosenttio-
suuden perusteella. 
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Lisäksi korttelin nro 20067 ja korttelin nro 20069 osalta tarjouskilpailun 
voittajien tuli sitoutua toteuttamaan AK-tontti 20067/1 ja AK-tontin 
20069/2 tarjouspyynnön mukaisesti. AK-tonteille 20067/1 ja 20069/2 oli 
asetettu kiinteä myyntihinta tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti.

Tarjoukset

Määräaikaan mennessä yhteensä 5 eri ostajaehdokasta jätti korttelista 
20067 hyväksyttävän ostotarjouksen. Tarjoukset vaihtelivat välillä 
19,494 - 31,577 %. Määräaikaan mennessä yhteensä 3 eri ostajaehdo-
kasta jätti korttelista 20069 hyväksyttävän ostotarjouksen. Tarjoukset 
vaihtelivat välillä 18,011 - 21,235 %.

Toteuttajien valinta

Rakennusyhtiö Peab Oy sekä VVO Kodit Oy ovat tarjonneet korttelin 
nro 20067 tonteista 2 ja 3 kauppahintana tarjouspyynnön mukaisen 
korkeimman prosenttiosuuden (31,577 %). Käytyjen neuvottelujen pe-
rusteella Peab toteuttaisi tontit 20067/2 ja 3, joille on tarkoitus rakentaa 
vapaarahoitteisia omistusasuntoja ja VVO puolestaan toteuttaisi vapaa-
rahoitteisena vuokra-asuntotuotantona toteutettavan tontin 20067/1.

Rakennusosakeyhtiö Hartela on tarjonnut korttelin nro 20069 tonteista 
1 ja 3 kauppahintana tarjouspyynnön mukaisen korkeimman prosenttio-
suuden (21,235 %). Tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti Hartela sitou-
tuu ostamaan ja toteuttamaan myös tontin 20069/2 tarjouspyynnössä 
mainituin ehdoin.

Ulkopuoliselta asiantuntijalta saadun arviolausunnon mukaan kortte-
leista saadut korkeimmat tarjoukset ylittävät käyvän markkina-arvon, jo-
ten niitä voidaan lähtökohtaisesti pitää hinnaltaan hyväksyttävänä, kun 
otetaan lisäksi huomioon muut korttelin 20069 tonttien hinnanmuodos-
tukseen vaikuttavat ja tarjouspyynnöstä ilmenevät reunaehdot.

Korttelin 20067 osalta tarjoukset olivat linjassaan selvästi korkeampia 
kuin korttelin 20069 osalta, joten kortteli 20067 on koettu huomattavasti 
mielenkiintoisemmaksi kokonaisuudeksi. Huomattavaa hintaeroa selit-
tänevät ensisijaisesti asemakaavoitukseen liittyvät ratkaisut ja niistä 
johtuvat rakennuskustannusten erot. 

Yleistä tarjouskilpailun voittaneiden toteuttajien toteutusvelvollisuudesta sekä toteutus- ja esiso-
pimuksista

Kaikki kortteleiden 20067 ja 20069 tontit toteutetaan kilpailun voittanei-
den rakennuttajien kokonaisvastuuperiaatteella. Näin ollen korttelin 
20067 tontin 1 osalta VVO, korttelin 20067 tonttien 2 - 3 osalta Peab 
sekä korttelin 20069 tonttien 1 - 3 osalta Hartela ovat velvollisia kustan-
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nuksellaan suunnittelemaan ja toteuttamaan mainitut ja niille varatta-
vaksi esitettävät tontit kokonaan täysin valmiiksi tarjouspyynnön ja to-
teutus- sekä kiinteistökaupan esisopimusten mukaisesti hyvää rakenta-
mis- ja rakennuttamistapaa noudattaen.

Rakennuttajat vastaisivat lisäksi kustannuksellaan kukin mainittujen 
tonttiensa osalta kaikista niiden toteuttamisen edellyttämistä rasite-, yh-
teisjärjestely-, sopimus-, rahoitus- ja muista vastaavista järjestelyistä 
sekä hankkeidensa toteutuksen valvonnasta. Kilpailun voittajien toteu-
tusvelvollisuuden sisältö on yksilöity liitteenä 7 olevassa tarjouspyyn-
nössä ja erityisesti sen luvussa 3.

Kilpailun voittaneiden tarjoajien kanssa on tarkoitus tehdä tonttien to-
teuttamista koskevat toteutussopimukset, liitteet 1, 3 ja 5, sekä tonttien 
ostamista koskevat liitteinä 2, 4 ja 6 olevat kiinteistökaupan esisopi-
mukset. Toteutussopimuksissa sovitaan kaupungin ja rakennuttajien 
välisistä oikeuksista ja velvoitteista sekä kortteleiden toteuttamisen pe-
riaatteista tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö on siten olennai-
nen osa laadittuja toteutussopimuksia. 

Kiinteistökaupan esisopimuksissa puolestaan sovitaan mm. tonttien os-
tovelvollisuudesta, kiinteistökauppojen määräajoista sekä kauppahin-
nan määräytymisestä tarjouspyynnön mukaisesti. Kiinteistökaupan esi-
sopimukset ovat esityslistan liitteinä 2, 4 ja 6. Kartat luovutuksen koh-
teena olevista tonteista ovat esityslistan liitteinä 9 ja 10.

Mainitut sopimukset sisältävät rakennuttajien osto- ja toteutusvelvoittei-
den lisäksi muun ohella tonttien toteutusvarmuuden kannalta olennai-
set sanktioehdot. Kaupungille varataan oikeus irtisanoa sopimukset, 
mikäli rakennuttaja laiminlyö olennaisesti sopimuksiin perustuvat vel-
voitteensa eikä kehotuksesta huolimatta viipymättä korjaa laiminlyönti-
ään. Tonttien toteutusvarmuutta käsitellään tarkemmin jäljempänä.

Tonttien toteuttamisen kaupunkikuvalliset tavoitteet

Tarjouskilpailun ja laadittujen sopimusten mukaisesti Peab ja Hartela 
olisivat velvollisia kustannuksellaan järjestämään arkkitehtuurikutsukil-
pailut korkeista tornitaloista, jotka siis sijoittuvat AK-tonteille 20067/3 
(6 200 k-m²) ja 20069/3 (6 800 k-m²). Edelleen po. tontit tulisi suunnitel-
la ja toteuttaa voittanutta arkkitehtuurikutsukilpailun ehdotusta noudat-
taen.

Edelleen tarjouskilpailun ja laadittujen sopimusten mukaan varauksen-
saajat olisivat velvollisia hyväksyttämään kaupungilla etukäteen hank-
keen pääsuunnittelijan niiden AK-tonttien osalta, joilla ei järjestetä ark-
kitehtuurikutsukilpailua. Kullakin näistä tonteista (20067/1 ja 2 sekä 
20069/1 ja 2) tulee olla eri pääsuunnittelija, ellei kaupungin kanssa toi-
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sin sovita. Po. tonttien suunnitteluratkaisujen tulee lisäksi olla laaduk-
kaita ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoisia. Kaikkien tonttien lopulliset 
rakennuslupapiirustukset olisi lisäksi esitettävä poikkihallinnollisen Län-
sisataman alueryhmän ja kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksyttäväk-
si ennen rakennusluvan hakemista.

Toteutussopimukset ja esisopimukset

Kortteleiden ja tonttien toteutussopimuksissa määrätään mm. tonttien 
toteutusjärjestys, joita voidaan kuitenkin tarvittaessa muuttaa, mikäli 
muutokset edesauttavat alueen toteutumista ja sitä voidaan muutoinkin 
pitää kaupungin edun mukaisena.

Kiinteistökaupan esisopimusten mukaan kilpailun voittajat ovat velvolli-
sia viipymättä allekirjoittamaan lopulliset kauppakirjat, kun tonteille on 
myönnetty rakennusluvat, kuitenkin viimeistään suunniteltujen toteutu-
saikojen mukaisesti määräpäiviin mennessä vuosina 2018 - 2019. 

Kaupunki voisi perustellusta syystä myöntää määräaikoihin pidennystä, 
jolloin olisi samalla sovittava tonttien rakentamisen aloittamiselle ase-
tettujen määräaikojen pidentämisestä. Viivästyksen syytä pidettäisiin 
perusteltuna vain, mikäli viivästys johtuu rakennuttajasta riippumatto-
masta syystä. 

Tonttien rakentaminen tulisi aloittaa viimeistään kahden kuukauden ku-
luttua kulloinkin ko. tonttia koskevan kiinteistökaupan kauppakirjan alle-
kirjoittamisesta. Tonteille rakennettavien rakennusten tulisi valmistua 
kahden vuoden kuluessa kunkin tontin kiinteistökaupan kauppakirjan 
allekirjoittamisesta. Kortteleiden 20067 ja 20069 rakentaminen tulisi 
esisopimusten määräaikojen mukaan kestämään kokonaisuudessaan 
enintään noin 2,5 vuotta ja viimeisten rakennusten tulisi valmistua vii-
meistään 31.5.2021.

Toteutusvarmuus

Tarjouspyynnössä ja laadituissa toteutussopimuksissa on kiinnitetty eri-
tyistä huomiota tonttien toteutusvarmuuteen liittyviin kysymyksiin. To-
teutussopimusten yleisten sanktioehtojen mukaan rakennuttaja on vel-
vollinen suorittamaan kaupungille mahdollisen vahingonkorvauksen li-
säksi sopimussakkoa, mikäli rakennuttaja ei noudata toteutussopimuk-
sen ehtoja tai sitä, mitä niiden perusteella on määrätty. Sopimussakon 
määrä olisi kulloinkin enintään 1 milj. euroa. 

Mikäli sopimusrikkomuksen voitaisiin katsoa kohdistuvan vain yksittäi-
seen tonttiin ja rikkomusta on muutoinkin kokonaisuutena arvioiden pi-
dettävä vähäisenä, peritään sopimussakkoa tällöin kulloinkin enintään 
vain viisisataatuhatta euroa. Mainitut yleiset sopimussakkoehdot koske-
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vat esimerkiksi tonttien rakentamisen aloittamisen määräaikoja ja ra-
kennusten valmistumiselle asetettuja määräaikoja.  

Edellä mainittujen sanktioehtojen lisäksi rakennuttajien kanssa tehtä-
vien kiinteistökaupan esisopimusten ehtojen mukaan rakennuttaja on 
velvollinen suorittamaan kaupungille sopimussakkoa, mikäli rakennut-
taja ei määräajassa osta esisopimuksen kohteena olevaa tonttia/tontte-
ja sovitun mukaisesti tai ei muutoin noudata esisopimuksen ehtoja. So-
pimussakon määrä olisi kulloinkin enintään viisisataatuhatta euroa.

Eräänä toteutus- ja kiinteistökaupan esisopimusten allekirjoittamisen 
edellytyksenä on, että rakennuttaja luovuttaa sopimusten noudattami-
sen vakuudeksi kaupungille kunkin tontin osalta luottolaitos- tai vakuu-
tustoimintaa harjoittavan yhtiön antaman viidensadantuhannen 
(500 000,00) euron omavelkaisen takauksen tai muun vastaavan suu-
ruisen kaupungin hyväksymän vakuuden. Näin ollen vakuuksien koko-
naismäärä on kunkin korttelin osalta yhteensä yksimiljoona viisisataatu-
hatta (1 500 000,00) euroa. 

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta irtisanoa sopimukset välittömästi 
päättymään ja pidättäytyä tonttien luovuttamisesta, mikäli rakennuttaja 
olennaisesti laiminlyö tarjouspyynnössä, kiinteistökaupan esisopimuk-
sessa, toteutussopimuksessa tai näiden liitteissä esitettyjä osto-, suun-
nittelu-, rakentamis- ja muita velvoitteita tai muutoin olennaisesti rikkoo 
sopimusten ehtoja tai sitä, mitä niiden nojalla on määrätty, eikä kirjalli-
sen kehotuksen siihen saatuaan viipymättä korjaa laiminlyöntiään tai 
rikkomustaan. Irtisanomisoikeus koskisi myös tilanteita, joissa raken-
nuttaja ajautuu konkurssiin tai muutoin on ilmeistä, ettei tämä pysty 
suoriutumaan velvoitteistaan.

Tonttien luovutusehdoista

Kortteleiden 20067 ja 20069 AK-tontit myydään tarjouskilpailun voitta-
neille rakennuttajille tai näiden perustamille asunto-osakeyhtiöille. Kuta-
kin tonttia ja niille rakennettavia rakennuksia omistamaan on perustet-
tava yksi asunto-osakeyhtiö, ellei kaupungin kanssa toisin sovita.

Tonttien omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät ostajalle kauppakirjan alle-
kirjoituksin, kun tontin kauppahinta ja viivästystilanteissa perittävä kor-
ko on kokonaisuudessaan kaupantekotilaisuudessa maksettu.   

Myös tonttien lopullisiin kauppakirjoihin sisällytetään sopimussakkoa 
koskevat ehdot, joiden mukaan ostaja olisi mahdollisen vahingonkor-
vauksen lisäksi velvollinen suorittamaan kaupungille sopimussakkoa 
kulloinkin enintään kaksisataatuhatta euroa, mikäli ostaja ei noudata 
kauppakirjan ehtoja. Edellä mainitun lisäksi AK-tonttien 20067/1 ja 
20069/2 lopullisiin kauppakirjoihin sisällytetään sopimussakkoehto, jon-
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ka mukaan ostaja on velvollinen maksamaan sopimussakkoa kulloinkin 
enintään kaksisataatuhatta euroa/asunto, mikäli ostaja ei noudata ase-
tettua vuokra-asuntokäyttövelvoitetta. Lopullisten kauppakirjojen ehto-
jen perusteella mahdollisesti perittävät sopimussakot eivät vaikuttaisi 
kaupungin oikeuteen periä sopimussakkoa myös toteutussopimusten 
perusteella, mikäli rakennuttaja on rikkonut tonttien toteuttamista kos-
kevia ehtoja.

Tonttien lopullisissa kiinteistökaupoissa noudatetaan kaupungin tavan-
omaisesti käyttämiä ehtoja sekä kiinteistöviraston tonttiosaston osasto-
päällikön mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Lisäehdot perustuvat esi-
merkiksi voimassa olevaan asemakaavaan ja sen määräyksiin, tarjous-
pyyntöön sekä toteutus- ja kiinteistökaupan esisopimuksiin, joissa on 
seikkaperäisesti esitetty tonttien toteuttamiseen liittyvät velvoitteet, alu-
eellisiin palveluyhtiöihin liittymisen ehdot ja muut vastaavat velvoitteet. 

Kauppahinnan määräytyminen ja korko

Vapaarahoitteisena sääntelemättömänä omistusasuntotuotantona toteutettavat AK-
tontit 20067/2 ja 3 sekä 20069/1 ja 3

AK-tonttien 20067/2 ja 3 sekä 20069/1 ja 3 kauppahinta määräytyy ton-
teille rakennettavien asuinrakennusten ym. velattoman kokonaismyynti-
hinnan sekä rakennuttajan ostotarjouksessa ilmoitetun prosenttiosuu-
den perusteella siten, että tontin kauppahinta on tontille rakennettavien 
asuinrakennusten ym. velaton kokonaismyyntihinta kerrottuna ostotar-
jouksen mukaisella prosenttiluvulla. AK-tonttien 20067/2 ja 3 osalta so-
vellettava prosenttiosuus olisi siis 31,577 % ja AK-tonttien 20069/1 ja 3 
osalta 21,235 %.  

Tontille rakennettavien asuinrakennusten ym. velaton kokonaismyynti-
hinta puolestaan määräytyy tontille rakennettavien asuntojen, mahdol-
listen liike-, toimisto- ja työtilojen sekä muiden mahdollisten tilojen (tai 
mainittuja hallitsemaan oikeuttavien osakkeiden) yhteenlasketusta ve-
lattomasta myyntihinnasta. Kauppahinta määritetään tonttikohtaisesti, 
eli kullekin tontille erikseen käyttäen kaikkien ko. kilpailukokonaisuu-
teen kuuluneiden tonttien osalta samaa prosenttilukua.

Mikäli kaupunki myöntää esisopimusten mukaisiin kiinteistökauppojen 
määräaikoihin perustellusta syystä pidennystä, rakennuttaja on velvolli-
nen suorittamaan kauppahinnalle korkoa sen nykyarvon säilyttämiseksi 
kolmen prosentin vuotuisen koron mukaan alkuperäistä määräaikaa 
seuraavasta päivästä kaupan tekemiseen asti.

Rakennuttajat ovat laadittujen sopimusten mukaan velvollisia myymään 
tonteille toteutettaviin asuntoihin, mahdollisiin liike-, toimisto- ja työtiloi-
hin sekä muihin mahdollisiin tiloihin oikeuttavat osakkeet vähintään nii-
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den kulloisenkin myyntiajankohdan käypään arvoon ja rakennuttajat ei-
vät muutoinkaan saa ryhtyä toimenpiteisiin, jotka aiheuttaisivat kaupun-
gille tulonmenetyksiä tonttien kauppahinnasta.

Tonttien kauppahinnan määräytymisestä on tarkat ehdot liitteinä olevis-
sa kiinteistökaupan esisopimuksissa.

Arvio kauppahinnoista

Tonttien lopullisia kauppahintoja ja rakennusoikeuden yksikköhintoja on 
menettelyn tässä vaiheessa hankalaa arvioida tarkasti. Rakennettavas-
ta asuinhuoneistoalasta ja asuntojen ym. tilojen myyntihinnasta riip-
puen korttelin 20067 tonttien 2 ja 3 keskimääräinen asuinrakennusoi-
keuden yksikköhinta tullee suuntaa-antavasti arvioituna olemaan kor-
keimman ostotarjouksen mukaisella prosenttiluvulla noin 1 600 - 1 900 
euroa/k-m², jolloin tontin 20067/2 kauppahinnaksi tulisi arviolta noin 7,2 
- 8,6 milj. euroa ja tontin 20067/3 kauppahinnaksi arviolta noin 9,9 - 
11,8 milj. euroa. 

Samoin rakennettavasta asuinhuoneistoalasta ja asuntojen ym. tilojen 
myyntihinnasta riippuen korttelin 20069 tonttien 1 ja 3 keskimääräinen 
asuinrakennusoikeuden yksikköhinta tullee suuntaa-antavasti arvioitu-
na olemaan korkeimman ostotarjouksen mukaisella prosenttiluvulla 
noin 1 200 - 1 500 euroa/k-m², jolloin tontin 20069/1 kauppahinnaksi tu-
lisi arviolta noin 6,5 - 8,1 milj. euroa ja tontin 20069/3 kauppahinnaksi 
arviolta noin 8,2 - 10,2 milj. euroa. Yhteensä edellä tässä kappaleessa 
mainittujen tonttien lopulliseksi kauppahinnaksi tulisi siten arviolta noin 
31,8 - 38,7 milj. euroa.

AK-tonteille 20067/1 ja 20069/2 asetettiin tarjouspyynnössä määritelty 
kiinteä asuin- ja muiden tilojen rakennusoikeuden hinta ja tarjoajien tuli 
huomioida po. rakennusoikeuden hinnat ja näin muodostuvat tonttien 
kauppahinnat muodostaessaan tarjousta.

AK-tonttien 20067/1 ja 20069/2 asuinrakennusoikeuden kauppahinta 
on vapaarahoitteisten ilman Hitas-ehtoja toteutettavien vuokra-asunto-
jen osalta 1 300 euroa/k-m². Tonteille mahdollisesti toteutettavan toi-
misto-, liike-, myymälä-, näyttely- tai muiden asiakaspalvelutilojen ra-
kennusoikeuden kauppahinta on 500 euroa/k-m².

Kauppahintaa peritään vähintään asemakaavakartan osoittaman ra-
kennusoikeuden mukaan. Tontin 20067/1 kaavakartan mukainen ra-
kennusoikeus on yhteensä 4 500 k-m², joten tontin lopullinen kauppa-
hinta on vähintään 5,85 milj. euroa. Tontin 20069/2 kaavakartan mukai-
nen rakennusoikeus on yhteensä 4 300 k-m², joten tontin lopullinen 
kauppahinta on vähintään 5,59 milj. euroa. Tonteille mahdollisesti to-
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teutettavasta toimisto-, liike-, myymälä-, näyttely- tai muista asiakaspal-
velutiloista peritään lisäksi kauppahintaa edellä sanotun mukaisesti. 

Kaupungilla on lisäksi oikeus periä po. tonteista lisäkauppahintaa, mi-
käli tonteille toteutetaan lainvoimaisen rakennusluvan mukaan asuinra-
kennusoikeutta enemmän kuin asemakaavan kaavakartta sallii. Raken-
nuttaja olisi velvollinen hakiessaan po. tonttien ostoa esittämään selvi-
tyksen lainvoimaisesta rakennusluvasta ilmenevästä käytetystä raken-
nusoikeuden määrästä käyttötarkoituksittain ja näin määräytyvästä ton-
tin kauppahinnasta.

Mikäli kaupunki myöntää esisopimusten mukaisiin kiinteistökauppojen 
määräaikoihin perustellusta syystä pidennystä, rakennuttaja on velvolli-
nen suorittamaan kauppahinnalle korkoa sen nykyarvon säilyttämiseksi 
kolmen prosentin vuotuisen koron mukaan alkuperäistä määräaikaa 
seuraavasta päivästä kaupan tekemiseen asti.

Tarkemmin mainittujen tonttien kauppahinnan määräytymisestä on sa-
nottu liitteinä olevissa kiinteistökaupan esisopimuksissa.

Muuta tonttien toteutuksessa huomioitavaa

Jätkäsaaren ja Saukonlaiturin alueella on tarkoitus noudattaa alueellis-
ta yhteismarkkinointia ja alueellista rakentamisen logistista ohjausta. 
Tontit tulee liittää toteutettuun alueelliseen jätteiden putkikeräysjärjes-
telmään ja tonttien autopaikat sijoittaa rakennuttajan kustannuksella 
Jätkäsaaren pysäköinti Oy:n toimesta toteutettavaan maanpäälliseen 
pysäköintitaloon tontille 20068/1. Näistä velvoitteista on seikkaperäiset 
ehdot laadituissa sopimuksissa ja tarjouspyynnössä.

Kortteleiden nro 20067 ja 20069 alueella on aiemmin harjoitettu toimin-
taa, josta on aiheutunut maaperän pilaantumista. Tonttien pilaantunut 
maaperä kunnostetaan rakentamisen yhteydessä. Rakennuttaja vastaa 
puhdistamiseen liittyvistä maanrakennustoimenpiteistä ympäristöviran-
omaisen päätöksen ja kiinteistöviraston tonttiosaston ohjeiden mukai-
sesti. Kaupunki korvaa rakennuttajalle maaperän puhdistamisesta ai-
heutuneet tavanomaisiin maanrakennuskustannuksiin nähden ylimää-
räiset kulut. Kiinteistöviraston tonttiosasto vastaa puhdistamisen suun-
nittelusta, tutkimuksista, valvonnasta ja mahdollisesta jälkitarkkailusta.

Lopuksi

Tonttien kilpailutuksen lopputulosta voidaan pitää varsin onnistuneena, 
vaikka huomiota kiinnittääkin huomattava ero naapurikortteleiden tar-
jouksissa. Kaikki tarjoukset ylittävät joka tapauksessa annettujen arvioi-
den alarajat. Tonttien luovutukseen liittyvät ehdot takaavat lisäksi var-
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sin hyvin kaupungin edun asiassa ja turvaavat tonttien ripeän aikatau-
lun mukaisen rakentamisen.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Toteutussopimus (tontti 20067 1), VVO-Kodit Oy
2 Kiinteistökaupan esisopimus (tontti 20067 1), VVO-Kodit Oy
3 Toteutussopimus (tontit 20067 2 ja 3), Peab
4 Kiinteistökaupan esisopimus (tontit 20067 2 ja 3), Peab
5 Toteutussopimus (tontit 20069 1,2 ja 3), Hartela
6 Kiinteistökaupan esisopimus (tontit 20069 1,2 ja 3), Hartela
7 Tarjouspyyntö, 30.6.2016
8 Kopio asemakaavamuutoksen nro 12270 kaavakartasta
9 Kartta luovutettavista tonteista, kortteli 20067
10 Kartta luovutettavista tonteista, kortteli 20069

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
VVO Kodit Oy Kunnallisvalitus, valtuusto
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Liite 3
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Liite 7
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Liite 9
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Liite 7
Liite 8
Liite 10

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 17.11.2016 § 465

HEL 2016-011857 T 10 01 01 00

Bahamankatu ja Karibiankatu

Päätös

A

Kiinteistölautakunta päätti Länsisataman Saukonlaiturin kortteleita nro 
20067 ja 20069 koskevan hintakilpailun perusteella valita Helsingin 
kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) asemakaavan muutoksen 
nro 12270 mukaisen korttelin 20067 tontin (AK) 1 tai siitä muodostetta-
van tontin varauksensaajaksi ja toteuttajaksi tontista korkeimman osto-
tarjouksen tehneen VVO Kodit Oy:n (Y-tunnus: 2336408-5, jäljempänä 
myös: ”VVO”) ehdolla, että kaupungin toimivaltainen elin hyväksyy mai-
nitun tontin osalta liitteenä nro 1 olevan toteutussopimuksen ja liitteenä 
nro 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ja että VVO sitoutuu nou-
dattamaan mainitun tontin varausehtoina po. sopimuksissa sovittuja 
ehtoja.

B

Kiinteistölautakunta päätti Länsisataman Saukonlaiturin kortteleita nro 
20067 ja 20069 koskevan hintakilpailun perusteella valita Helsingin 
kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) asemakaavan muutoksen 
nro 12270 mukaisen korttelin 20067 tonttien (AK) 2 - 3 tai niistä muo-
dostettavien tonttien varauksensaajaksi ja toteuttajaksi tonteista kor-
keimman ostotarjouksen tehneen Peab Oy:n (Y-tunnus: 1509374-8, jäl-
jempänä myös: ”Peab”) ehdolla, että kaupungin toimivaltainen elin hy-
väksyy mainittujen tonttien osalta liitteenä nro 3 olevan toteutussopi-
muksen ja liitteenä nro 4 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ja että 
Peab sitoutuu noudattamaan mainittujen tonttien varausehtoina po. so-
pimuksissa sovittuja ehtoja.

C
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Kiinteistölautakunta päätti Länsisataman Saukonlaiturin kortteleita nro 
20067 ja 20069 koskevan hintakilpailun perusteella valita Helsingin 
kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) asemakaavan muutoksen 
nro 12270 mukaisen korttelin 20069 tonttien (AK) 1 - 3 tai niistä muo-
dostettavien tonttien varauksensaajaksi ja toteuttajaksi tonteista kor-
keimman ostotarjouksen tehneen Rakennusosakeyhtiö Hartelan (Y-
tunnus: 0196430-3, jäljempänä myös: ”Hartela”) ehdolla, että kaupun-
gin toimivaltainen elin hyväksyy mainittujen tonttien osalta liitteenä nro 
5 olevan toteutussopimuksen ja liitteenä nro 6 olevan kiinteistökaupan 
esisopimuksen ja että Hartela sitoutuu noudattamaan mainittujen tont-
tien varausehtoina po. sopimuksissa sovittuja ehtoja.

D

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan myymään päätöskohdassa A mainittu tontti 20067/1 tai siitä 
muodostettava tontti VVO Kodit Oy:lle (Y-tunnus: 2336408-5) tai tämän 
perustamalle yhtiölle taikka perustettavan yhtiön lukuun noudattaen liit-
teenä nro 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, kaupungin 
käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja kiinteistölautakunnan 
mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Lisäksi lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus 
oikeuttaa lautakunnan edellä mainitun kiinteistökaupan esisopimuksen 
perusteella tekemään kauppakirjan sekä tekemään kiinteistökaupan 
esisopimukseen tarvittaessa muutoksia ja tarkistuksia sekä hyväksy-
mään kauppakirjan ehdot.

E

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan myymään päätöskohdassa B mainitut tontit 20067/2 - 3 tai niistä 
muodostettavat tontit Peab Oy:lle (Y-tunnus: 1509374-8) tai tämän pe-
rustamille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun noudattaen 
liitteenä nro 4 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, kaupun-
gin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja kiinteistölauta-
kunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Lisäksi lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus 
oikeuttaa lautakunnan edellä mainitun kiinteistökaupan esisopimuksen 
perusteella tekemään kauppakirjat sekä tekemään kiinteistökaupan esi-
sopimukseen tarvittaessa muutoksia ja tarkistuksia sekä hyväksymään 
kauppakirjojen ehdot.

F
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Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan myymään päätöskohdassa C mainitut tontit 20069/1 - 3 tai niistä 
muodostettavat tontit Rakennusosakeyhtiö Hartelalle (Y-tunnus: 
0196430-3) tai tämän perustamille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöi-
den lukuun noudattaen liitteenä nro 6 olevan kiinteistökaupan esisopi-
muksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia eh-
toja ja kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Lisäksi lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus 
oikeuttaa lautakunnan edellä mainitun kiinteistökaupan esisopimuksen 
perusteella tekemään kauppakirjat sekä tekemään kiinteistökaupan esi-
sopimukseen tarvittaessa muutoksia ja tarkistuksia sekä hyväksymään 
kauppakirjojen ehdot.

G

Kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston hallinto-osaston 
tekemään tarvittaessa päätöskohdissa A - F mainittuihin sopimuksiin 
muutoksia ja tarkistuksia sen jälkeen, kun kaupunginhallitus tai kaupun-
ginvaltuusto on hyväksynyt po. tontteja koskevat sopimukset.

H

Kiinteistölautakunta päätti todeta, että tontti 20067/1 esitetään varatta-
vaksi VVO Kodit Oy:lle, tontit 20067/2-3 Peab Oy:lle ja tontit 20069/1 - 
3 Rakennusosakeyhtiö Hartelalle 7.10.2016 päättyneessä Länsisata-
man Saukonlaiturin kortteleita nro 20067 ja 20069 koskeneessa hinta-
kilpailussa, joten muut menettelyssä saadut ostotarjoukset mainittujen 
tonttien osalta eivät anna aihetta toimenpiteisiin. 

Lopuksi lautakunta päätti todeta, että toteutussopimukset tulee allekir-
joittaa samanaikaisesti kiinteistökaupan esisopimusten kanssa. Esitet-
tyjen varauksensaajien tulee allekirjoittaa mainitut sopimukset viimeis-
tään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun kaupungin toimivaltai-
nen viranomainen on sopimukset hyväksynyt, ellei kiinteistöviraston 
tonttiosaston kanssa toisin sovita.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi
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§ 1097
V 14.12.2016, Koskelan sairaalan ja pesuloiden alueen asemakaava 
ja asemakaavan muuttaminen (nro 12389)

HEL 2013-005264 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 26. kaupunginosan (Koskela) 
kortteleiden 26961 - 26972, kortteli 26979 tonttien 8, 9 ja katualueen 
sekä 25. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 25881 tontin 3 asemakaa-
van ja asemakaavan muutoksen 8.3.2016 päivätyn ja 25.10.2016 muu-
tetun piirustuksen numero 12389 mukaisena ja asemakaavaselostuk-
sesta ilmenevin perustein. Asemakaavan muutoksella muodostuu uusi 
kortteli 26960.

Käsittely

Vastaehdotus:
Hannu Oskala:

Lisätään kaavamerkintään AKS-KORTTELIALUEILLA määräys ”Ra-
kennusten tulee olla julkisivultaan ja rakenteeltaan pääosin puuta.” Sa-
malla kaupunginhallitus velvoittaa virastoa tekemään päätöksen edel-
lyttämät tarkistukset kaava-asiakirjoihin.

Kannattaja: Pilvi Torsti

Vastaehdotuksen mukaiset muutokset ja kaavaehdotuksen käsittelyä 
koskevat tarkennukset on tehty liitteisiin 1 (kaavakartta), 2 (selostus) ja 
3 (vuorovaikutusraportti).

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hannu Oskalan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 6
Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki, 
Laura Rissanen, Mirka Vainikka

Ei-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Henrik Nyholm, Hannu 
Oskala, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, Pilvi Torsti, Sanna Vesikansa
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Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi Hannu Oskalan vastaehdotuksen mukaan 
muutetun ehdotuksen äänin 6 - 9.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12389 kartta, päivätty 
8.3.2016, muutettu 25.10.2016 ja 7.12.2016, päivitetty Khn 7.12.2016 
päätöksen mukaiseksi

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12389 selostus, päivätty 
8.3.2016, muutettu 25.10.2016 ja 7.12.2016, päivitetty Khn 7.12.2016 
päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti liitteineen 8.3.2016, täydennetty 11.10.2016, päi-
vitetty Khn 7.12.2016 päätöksen mukaiseksi

4 Osa päätöshistoriaa

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

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Liikennevirasto
Helen Oy
Helsingin kaupungin asunnot Oy
Vanhusneuvosto Esitysteksti
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Ne mielipiteen tai muistutuksen 
esittäneet, jotka ovat pyytäneet 
tiedon päätöksistä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 26. kaupunginosan (Koskela) 
kortteleiden 26961 - 26972, kortteli 26979 tonttien 8, 9 ja katualueen 
sekä 25. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 25881 tontin 3 asemakaa-
van ja asemakaavan muutoksen 8.3.2016 päivätyn ja 25.10.2016 muu-
tetun piirustuksen numero 12389 mukaisena ja asemakaavaselostuk-
sesta ilmenevin perustein. Asemakaavan muutoksella muodostuu uusi 
kortteli 26960.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Koskelan kaupunginosan lounaiskulmassa Käpylän ja 
Toukolan rajalla, ja siihen kuuluu asemakaavoittamaton sairaala-alue 
osoitteessa Käpyläntie 11, yksityisen ja kaupungin pesuloiden tontit 
osoitteissa Kunnalliskodintie 2 ja 4 sekä autopaikkatontti ja ympäröiviä 
katualueita.

Kaavaratkaisu mahdollistaa tavoitteiden mukaisesti sairaala-alueen 
kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaiden rakennusten 
suojelemisen ja muuttamisen asuinkäyttöön sekä alueen täydennysra-
kentamisen. Tehokkaiden kortteleiden sijoittaminen tiiviisti alueen reu-
noille säilyttää puistoalueet laajasti yhtenäisinä ja osana alueelle omi-
naista identiteettiä. Tiivis rakentaminen suojaa pihoja ja puistoaluetta 
liikenteen melulta.

Kaava-alueelle on suunniteltu asuntoja noin 3 000 uudelle asukkaalle, 
joista noin 250 asukasta sijoittuisi monipuoliseen palvelukeskukseen 
muistisairaiden ryhmäkoteihin. Yhteensä kerrosalaa kaava-alueella on 
143 772 k-m². Aluetehokkuus on 1,0 ja alueen korttelitehokkuus on 
keskimäärin 1,73 (vaihteluväli 0,35–3,36).

Kaavan mukaan alueelle on mahdollista sijoittaa vanhusten monipuoli-
sen palvelukeskuksen uudisrakennus, pysyvät päiväkotipalvelut sekä 
päivittäistavarakauppa. Kaava luo lisäksi mahdollisuuksia uusien palve-
luiden ja kivijalkaliiketilan syntymiselle sekä virkistysmahdollisuuksien 
säilyttämiselle. Kulkuyhteyksiä on mahdollista rakentaa ja kehittää alu-
eella niin, että jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet paranevat.
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Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista, sillä sen avulla voidaan toteuttaa asuntotuotantotavoitetta, tarjo-
ta kohtuuhintaisia asuntotontteja ja luoda puiston avulla edellytyksiä hy-
välle kaupunkielämälle. Kaavaratkaisun avulla on myös mahdollista ta-
sapainottaa Koskelan alueen vuokratalovaltaisuutta.

Esittelijän perustelut

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa ei ole suunnittelualuetta 
koskevia erityisiä tavoitteita. Uudenmaan maakuntakaavassa suunnit-
telualue on taajamatoimintojen aluetta. Uudenmaan 2. vaihemaakunta-
kaavassa suunnittelualueella ei ole merkintöjä.

Kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymässä Helsingin uudessa 
yleiskaavassa alue on asuntovaltaista aluetta A2. Nyt laadittu kaavarat-
kaisu on uuden yleiskaavan mukainen.

Koskelan sairaala-alue ja Kunnalliskodintie on asemakaavoittamaton. 
Muuten alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1970 - 
1993) ja niissä pesuloiden tontit ovat ympäristöhäiriöitä aiheuttamatto-
mien teollisuusrakennusten korttelialuetta (TY).

Olemassa olevat sairaalarakennukset on purettavaksi esitettyjä N- ja 
D-rakennuksia sekä muutamaa pienempää talousrakennusta lukuun ot-
tamatta säilytetty ja osoitettu muutettavaksi pääosin asuinkäyttöön. 
Olemassa olevien rakennusten rakennusoikeus ja rakennusala on osoi-
tettu kaavakarttaan olemassa olevan rakennuksen mukaisesti. Raken-
nusten kaupunkikuvallisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen perusteella 
on niille annettu suojelua ja muutos- sekä rakentamistöitä koskevia 
määräyksiä.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti:

 Esirakentaminen 5 milj. euroa
 Kadut ja liikennealueet 3 milj. euroa
 Puistoalueet 2,5 milj. euroa
 Julkiset rakennukset 13 milj. euroa

o Yhteensä 23,5 milj. euroa 

Uutta kerrosalaa kohden kustannuksia aiheutuu noin 260 €/k-m². Uu-
desta kaavoitettavasta kerrosalasta kaupungille on arvioitu kertyvän 
tonttien rakennusoikeuden myymisestä ja vuokraamisesta noin 55 mil-
joonaa euroa. Lisäksi tuloja kertyy käyttötarkoituksen muutoksista ny-
kyisten sairaalarakennusten muuttuessa asuinkäyttöön.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
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Helsingin kaupunki omistaa alueen ja kaavaratkaisu on tehty kaupun-
gin aloitteesta.

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

Asemakaavaluonnoksen eri vaihtoehtoja koskevia mielipidekirjeitä saa-
pui kahdeksan. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty asukastilaisuu-
dessa, puhelimitse ja verkkokeskusteluissa. Mielipiteet kohdistuivat 
vaihtoehtojen vertailuun, kaupunkikuvaan ja korttelirakenteeseen, puis-
ton säilyttämiseen, kaupunkielämän laatuun ja vilkkauteen, asukkaiden 
määrään ja rakentamisen laajuuteen ja mittakaavaan, asuntojen hallin-
tamuotoihin, kulkuyhteyksiin, palveluiden tarpeeseen, pysäköintiratkai-
suihin ja monipuolisen palvelukeskuksen sijaintiin.

KSV forum -verkkokeskustelussa kommentteja tuli 97. Alueelle toivot-
tiin paljon asukkaita, rakennuksia rajaamaan tiivistä kaupunkitilaa, suo-
jaisia pihoja ja tiiviitä kortteleita ja puistojen säilymistä, kulkuyhteyksien 
paranemista alueella ja sen läpi sekä julkisen liikenteen parantamista.

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 8.4. - 9.5.2016 ja siitä saatiin lau-
sunnot sekä kolme muistutusta.

Muistutukset

Muistutuksissa esitettiin, että Koskelan sairaala-alueelle tulisi rakentaa 
kohtuuhintaisia, vanhusväestölle suunnattuja asuntoja varsinaisen pal-
veluasumisen lisäksi. AKS-korttelialueelle suunnitellut puurakenteiset 
kerrostalot nähtiin riskirakentamisena, josta on Suomessa hyvin vähän 
kokemusta. Myös niiden kalleus ja huolto nähtiin ongelmallisina. Kysei-
sen korttelin koettiin korostavan ikääntyvien sairaiden ihmisten asuin-
korttelin erilaisuutta, ja esitettiin, että korttelin pitäisi olla saman näköi-
nen kuin alueen muut korttelit, sillä Helsingissä eri hallintamuodot eivät 
erotu toisistaan.

Muistutuksissa kiinnitettiin myös huomiota alueen liikennejärjestelyihin 
ja esitettiin, että autoliikennettä tulisi välttää alueen sisällä. Julkisen lii-
kenteen roolia ja erityisesti raitioliikennettä toivottiin vahvistettavan.

Lisäksi kaavaa vastustettiin, sillä jokaisen puiston ja puun nähtiin ole-
van säilyttämisen arvoinen. 

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kun-
tayhtymän, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, 
asuntotuotantotoimiston, kaupunginmuseon johtokunnan, kiinteistölau-
takunnan, pelastuslautakunnan, sosiaali- ja terveysviraston, yleisten 
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töiden lautakunnan, ympäristölautakunnan ja vanhusneuvoston lausun-
not.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnossa 
esitettiin, että asemakaavaehdotus täydentää yhdyskuntarakennetta 
joukkoliikenteen ja olemassa olevan infrastruktuurin äärellä valtakun-
nallisia alueidenkäyttötavoitteita edistävällä tavalla. Alueen ja raken-
nusten arvot on ansiokkaasti tiedostettu ja suojelutavoitteet turvattu esi-
merkillisesti. Uudisrakentamisesta huolimatta alueen puistomainen ilme 
on pystytty säilyttämään ja alueen arvot on otettu huomioon myös uu-
disrakentamiselle annetuissa kaavamääräyksissä. Ilmanlaatu on otettu 
pääosin riittävän hyvin huomioon, kuitenkin päiväkodin eteläpuolelle 
merkitty leikkialue on ilmanlaadun kannalta liian lähellä Koskelantietä 
liikennemääräennusteet 2025 huomioon ottaen. Julkisivuun kohdistu-
van melun ollessa yli 55 dB(LAeq) tulee asunnolla olla vähintään tuule-
tusmahdollisuus julkisivulle, jonka kohdalla meluohjearvot saavutetaan. 
Kaavamääräyksin onkin turvattu läpitalonasuntojen rakentaminen. Rai-
tiotieliikenteestä aiheutuvan melun ja tärinän haitallisuutta ei ole arvioi-
tu kaavaselostuksessa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää, että aluetta 
varten on rakennettava uutta vesihuoltoa, jonka rakentamiskustannuk-
set ovat kaavaselostuksen mukaan noin 650 000 euroa (alv 0%) ja siir-
tokustannukset noin 1 miljoona euroa (alv 0 %).

Helsingin asuntotuotantotoimiston lausunto koskee kaava-alueen tont-
teja 26967/1, 26968/1 ja 26979/10. Perustamisolosuhteiden, selkeiden 
rakennusalojen ja tonttikohtaisen rakennusoikeuden määrittelyä pide-
tään hyvinä lähtökohtina. Pihakannen alle ja osittain myös rakennusten 
alle sijoitettu pysäköinti koetaan vaativaksi ja hintavaksi ratkaisuksi. 
Pieniä huoneistokokoja rajoittavia määräyksiä toivottiin poistettavaksi. 
Pistetalojen ylimpiin kerroksiin edellytetyt sauna- tai vapaa-ajantilat ei-
vät anna mahdollisuutta yhteistilojen tapauskohtaiseen tarkasteluun.

Kaupunginmuseon johtokunta esittää, että kulttuuriympäristön vaalimi-
sen näkökulmasta keskeistä on turvata Koskelan sairaala-alueen ra-
kennusten ominaispiirteiden, niiden muodostamien kokonaisuuksien 
luonteen ja niihin sisältyvien kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen 
sekä uudisrakentamisen sopeuttaminen tähän kokonaisuuteen. Johto-
kunta katsoo, että säilymisen turvaamiseksi lähtökohtana tulee olla reu-
naehtojen asettaminen tuleville muutoksille ja korjauksille. Asemakaa-
vaehdotuksen mukaisilla suojelumääräyksillä ja uudisrakentamista oh-
jaavilla määräyksillä Koskelan sairaalan ja pesuloiden alueella on mah-
dollista turvata alueen rakennuksiin ja rakennusten, maiseman ja vihe-
ralueiden muodostamiin kokonaisuuksiin liittyvien kulttuurihistoriallisten 
arvojen säilyminen täydennysrakentamisen rinnalla. 
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Kiinteistölautakunta toteaa lausunnossaan, että Helsingin kaupunki 
omistaa alueen ja siellä sijaitsevat 13 rakennusta. Asemakaavamuutos 
on valmisteltu kiinteistöviraston tilakeskuksen kanssa kaupungin omis-
tamien rakennusten osalta. Lautakunnan näkemyksen mukaisesti kaa-
vaehdotus tukee kaupungin asettamia asuntotuotantotavoitteita. Kaa-
vaan merkitty perheasuntomääräys ei noudata nykyistä linjausta, koska 
koko asemakaava-alue on kaupungin omistamaa maata, jolloin perhea-
suntojen määrä ja koko tulee lähtökohtaisesti ottaa huomioon tontinluo-
vutusehdoissa. Siten perheasuntoja koskeva määräys tulisi poistaa 
kaavasta. Kiinteistölautakunta näkee myös, että kaupunki pyrkii edistä-
mään uusiutuvien ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavien 
rakennusmateriaalien ja tuotantotapojen käyttöä erityisesti puurakenta-
mista painottaen. Kaavamääräysten tulisi olla kuitenkin luonteeltaan 
sallivia eikä pakottavia. Lautakunnan mukaan kaavamuutos mahdollis-
taa tehokkaasti yleisten asuntotuotantotavoitteiden edistämisen alueel-
la ja kaavaratkaisun avulla voidaan edistää kohtuuhintaista asumista. 

Pelastuslautakunta esittää otettavaksi huomioon, että kaavaselostuk-
sessa mainittu maanalaisen tunneliverkoston osittainen mahdollinen 
säilyminen edellyttää kaavan mahdollistavan esimerkiksi pelastusjär-
jestelyissä tarvittavat maanpäälliset rakennelmat.

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että asemakaavassa tulee huolehtia, 
että asukkaille on mahdollista järjestää aurinkoinen piha-alue oleskelua 
ja ulkoilua varten, koska uuden monipuolisen palvelukeskuksen raken-
nusten korkeat massat varjostavat piha-aluetta. Sosiaali- ja terveysvi-
raston mielestä autopaikkatarve on pienempi kuin kaavassa on esitetty, 
sillä asukkaat ovat muistisairaita, eikä heillä ole autoja käytössä. Kau-
pungin päivitettävänä olevaan autopaikkojen mitoitusohjeeseen sosiaa-
li- ja terveysvirasto on esittänyt autopaikkojen tarpeeksi 1 autopaik-
ka/400 k-m². Autopaikat tulee voida sijoittaa myös kadunvarsille.

Yleisten töiden lautakunnan mukaan muutos mahdollistaa sairaala-alu-
een kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaiden raken-
nusten suojelemisen ja muuttamisen asuinkäyttöön sekä alueen täy-
dennysrakentamisen. Kaava mahdollistaa myös vanhusten monipuoli-
sen palvelukeskuksen uudisrakennuksen, pysyvien päiväkotipalvelui-
den sekä päivittäistavarakaupan sijoittumisen alueelle. Kulkuyhteyksiä 
voi rakentaa ja kehittää alueella niin, että jalankulun ja pyöräilyn olo-
suhteet ja houkuttelevuus paranevat. 

Ympäristölautakunta näkee kaupunkirakenteen tiivistämisen ja täyden-
tämisen joukkoliikenneyhteyksien äärellä kannatettavana. Sairaala-alu-
een sisäosien yhtenäinen puistoalue säilyy melko laajana tiivistymises-
tä huolimatta. Myös alueen kävely- ja pyöräily-yhteydet paranevat ny-
kyiseen verrattuna. Ekologisen kestävyyden teemoja on nostettu esiin 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2016 82 (216)
Kaupunginhallitus

Kaj/3
07.12.2016

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

mm. uusiutuvan energian tuotantoon, puurakentamiseen ja hulevesien 
käsittelyyn sekä läpäisevien ja läpäisemättömien pintojen määrään liit-
tyvillä määräyksillä. Kortteleiden sijoittaminen tiiviisti katujen varsille 
suojaa pihoja ja puistoaluetta liikenteen haitoilta. Julkisivuun kohdistu-
van melutason ollessa yli 65 dB, asuntojen on tarpeen avautua myös 
suuntaan, jossa melutason ohjearvot alittuvat. Kunnalliskodintien var-
rella julkisivujen melutaso on niin voimakas, että parvekkeet tulee mää-
rätä suunniteltaviksi siten, että saavutetaan melutason ohjearvot (ulko-
na). Käpyläntiellä olemassa olevien asuinkerrostalojen kadun puoleiset 
julkisivut voitaisiin osoittaa merkinnällä, joka ohjaisi suojeltujen raken-
nusten rakenteellisen meluntorjunnan parantamiseen rakennussuojelul-
liset näkökohdat huomioon ottaen.

Vanhusneuvosto puoltaa kaavaa ja esittää, että Muistikylästä tulee 
suunnitella turvallinen asumiskokonaisuus, jossa ympärivuorokautiset 
palvelut ovat saatavilla. Koskelan puistomaisuus tulee säilyttää ja ra-
kennusten kattojen tulee olla viherkattoja. Muistikylän tulisi olla luhtita-
lotyyppinen U-muotoinen kerrostalokokonaisuus, jonka keskellä olisi 
viihtyisä vehreä sisäpiha. Muistisairaiden tulee voida liikkua itsenäises-
ti. Vanhusneuvosto haluaa edelleen olla tiiviisti mukana Muistikylän 
suunnittelussa. On tärkeää saada kokonaiskuva siitä, miten suuri alue 
varataan varsinaista Muistikylää varten. Vanhusneuvosto haluaa erityi-
sesti painottaa hyvien julkisten liikenneyhteyksien tärkeyttä. Muistikylä 
ei saa olla erillinen saareke, vaan osa Muistiystävällistä Helsinkiä. 

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. Liikennevirasto, liikenne-
laitos-liikelaitos, rakennusvalvontavirasto, nuorisoasiainkeskus, Helsin-
gin kaupungin asunnot Oy, Helen Sähköverkko Oy ja varhaiskasvatus-
virasto ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa.

Opetusvirastolta saapui nähtävilläolon jälkeen lausunto, jossa kerro-
taan, että oppilasmäärän kasvu Koskelan alueella asettaa paineita tur-
vallisen koulumatkan päässä olevalle uuden koulurakennuksen raken-
tamiselle. Alueella on alkamassa palveluverkkotarkastelu ruotsinkieli-
sen pohjoisen koulu- ja päiväkotiverkon osalta sekä suomenkielisen 
Käpylän alueen osalta. Tilakeskuksen talonrakennushankkeiden raken-
tamisohjelmaan on opetusvirasto esittänyt tarpeen noin 500 - 600 oppi-
laalle valmistumisvuodelle 2025.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (lii-
te 3).

Asemakaavaan ja asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti kaa-
vaselostuksen viimeisestä luvusta (s. 48 - 50). 
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Kaavaehdotukseen tehdyistä tarkistuksista on keskusteltu kiinteistövi-
raston tonttiosaston, ympäristökeskuksen ja asuntotuotantotoimiston ja 
kaupunginkanslian aluerakentamisyksikön kanssa.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen 
asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun esityk-
sen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12389 kartta, päivätty 
8.3.2016, muutettu 25.10.2016, päivitetty Kslk:n 25.10.2016 päätöksen 
mukaiseksi

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12389 selostus, päivätty 
8.3.2016, muutettu 25.10.2016, päivitetty Kslk:n 25.10.2016 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti liitteineen 11.10.2016, päivitetty 25.10.2016 
Kslk:n päätöksen mukaiseksi

4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Havainnekuva 8.3.2016
2 Ilmakuvasovitus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Liikennevirasto
Helen Oy
Helsingin kaupungin asunnot Oy
Vanhusneuvosto Esitysteksti
Ne mielipiteen tai muistutuksen 
esittäneet, jotka ovat pyytäneet 
tiedon päätöksistä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti

Tiedoksi

Asuntotuotantotoimisto
Kaupunginmuseon johtokunta
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistölautakunta
Pelastuslautakunta
Sosiaali- ja terveysvirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta
Vanhusneuvosto
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Nuorisoasiainkeskus
Rakennusvalvontavirasto
Opetusvirasto
Varhaiskasvatusvirasto
Helsingin kaupungin asunnot Oy

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.11.2016 § 1065

HEL 2013-005264 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

28.11.2016 Pöydälle
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Vastaehdotus:
Hannu Oskala:

Lisää kaavamerkintään AKS-KORTTELIALUEILLA määräyksen ”Ra-
kennusten tulee olla julkisivultaan ja rakenteeltaan pääosin puuta.” Sa-
malla kaupunginhallitus velvoittaa virastoa tekemään päätöksen edel-
lyttämät tarkistukset kaava-asiakirjoihin.

Kannattaja: Silvia Modig

Hannu Oskalan vastaehdotusta ei käsitelty asian käsittelyn keskeyttä-
misen vuoksi. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheen-
johtajan ehdotuksesta.

21.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.10.2016 § 344

HEL 2013-005264 T 10 03 03

Ksv 2482_1

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 8.3.2016 päivätyn ja 25.10.2016 muutetun asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12389 hyväksymistä. Asemakaava 
koskee 26. kaupunginosan (Koskela) kortteleita 26961–26972, osaa 
korttelia 26979 ja katualuetta. Asemakaavan muutos koskee 26. 
kaupunginosan (Koskela) korttelin 26979 tontteja 8 ja 9 sekä katua-
luetta (muodostuu uusi kortteli 26960) ja 25. kaupunginosan (Käpy-
lä) korttelia 25881 tonttia 3.

Lisäksi lautakunta päätti
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 poistaa kaavamerkinnöistä AKS-KORTTELIALUEILLA määräyksen 
”Rakennusten tulee olla julkisivultaan ja rakenteeltaan pääosin puu-
ta.” Samalla lautakunta velvoittaa virastoa tekemään päätöksen 
edellyttämät tarkistukset kaava-asiakirjoihin. 

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla 
kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Lautakunta toteaa, että puurakentamisen edistäminen on mahdollista 
ottaa huomioon tontinluovutusehdoissa jossain tai joissakin muissa 
kohteissa. 

Käsittely

25.10.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Risto Rautava: 
Lisäys kohtaan (2):

Lisäksi lautakunta päättää:
- poistaa kaavamerkinnöistä AKS-KORTTELIALUEILLA määräyksen 
”Rakennusten tulee olla julkisivultaan ja rakenteeltaan pääosin puuta.” 
Samalla lautakunta velvoittaa virastoa tekemään päätöksen edellyttä-
mät tarkistukset kaava-asiakirjoihin. 

Kannattaja: Matti Niiranen

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Kohdan kolme (3) jälkeen lisätään uudeksi kohdaksi (4) 
seuraava:

Lautakunta toteaa, että puurakentamisen edistäminen on mahdollista 
ottaa huomioon tontinluovutusehdoissa jossain tai joissakin muissa 
kohteissa. 

http://www.hel.fi/www/ksv/fi
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Kannattaja: Matti Niiranen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys kohtaan (2):
Lisäksi lautakunta päättää:
- poistaa kaavamerkinnöistä AKS-KORTTELIALUEILLA määräyksen 
”Rakennusten tulee olla julkisivultaan ja rakenteeltaan pääosin puuta.” 
Samalla lautakunta velvoittaa virastoa tekemään päätöksen edellyttä-
mät tarkistukset kaava-asiakirjoihin.  

Jaa-äänet: 2
Elina Moisio, Mikko Särelä

Ei-äänet: 6
Hennariikka Andersson, Eija Loukoila, Jape Lovén, Jaakko Meretniemi, 
Matti Niiranen, Risto Rautava

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Tom Packalén

Suoritetussa äänestyksessä puheenjohtaja Rautavan vastaehdotus 
voitti esittelijän ehdotuksen äänin 6  – 2 (1 poissa).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kohdan kolme (3) jälkeen lisätään uudeksi kohdaksi (4) 
seuraava:
Lautakunta toteaa, että puurakentamisen edistäminen on mahdollista 
ottaa huomioon tontinluovutusehdoissa jossain tai joissakin muissa 
kohteissa. 

Jaa-äänet: 1
Elina Moisio

Ei-äänet: 7
Hennariikka Andersson, Eija Loukoila, Jape Lovén, Jaakko Meretniemi, 
Matti Niiranen, Risto Rautava, Mikko Särelä

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Tom Packalén
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Suoritetussa äänestyksessä puheenjohtaja Rautavan vastaehdotus 
voitti esittelijän ehdotuksen äänin 7  – 1 (1 poissa).

11.10.2016 Pöydälle

08.03.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Paula Kinnunen, arkkitehti, puhelin: 310 37141

paula.a.kinnunen(a)hel.fi
Antti Varkemaa, projektipäällikkö, puhelin: 310 37053

antti.varkemaa(a)hel.fi
Leena Silfverberg, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37091

leena.silfverberg(a)hel.fi
Suvi Hokkanen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37255

suvi.hokkanen(a)hel.fi
Maija Lounamaa, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

maija.lounamaa(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Opetusvirasto 16.9.2016

HEL 2013-005264 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää opetusvirastoa lausumaan Koskelan 
sairaalan ja pesula-alueen asemakaavasta

Tavoitteena on muuttaa alue pääosin asuinalueeksi siten, että alueelle 
sijoitetaan uusia asuinkerrostaloja ja tarvittavia palveluja sekä nk. kivi-
jalkaliiketilaa mutta ei opetus- eikä nuorisotoimen tiloja. Sairaala-alueen 
kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaat rakennukset on 
tavoitteena säilyttää muuttamalla ne pääosin asuinkäyttöön. Asumisen 
lisäksi alueelle on tarve sijoittaa vanhusten monipuolinen palvelukes-
kus, päiväkotipalveluita ja päivittäistavarakauppa. Olemassa olevien 
yhtenäisempien puistomaisten alueiden säilyttäminen ja hyvien kulku-
yhteyksien luominen alueelle ja sen läpi ovat olleet keskeisinä tavoittei-
na aluetta suunniteltaessa. Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista, koska sen avulla voidaan toteuttaa 
asuntotuotantotavoitetta, tarjota kohtuuhintaisia asuntotontteja ja luoda 
puiston avulla edellytyksiä hyvälle kaupunkielämälle ja erilaisten ihmis-
ten kohtaamiselle. Kaavaratkaisun avulla voidaan myös tasapainottaa 
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vuokratalovaltaisen alueen tilannetta. Muutosalueen pinta-ala on 144 
735 m2. Tämä tarkoittaa alueelle yhteensä noin 3 000 uutta asukasta.

Lähialueen koulut ovat suomenkieliset Koskelan ala-aste, Yhtenäiskou-
lu ja Käpylän peruskoulu sekä ruotsinkielinen Kottby lågstadieskola, 
daghemmet Ågeli ja Fenix. Koulujen ja päiväkotien tilojen riittävyyttä on 
seurattava. Oppilasmäärän kasvu Koskelan alueella asettaa paineita 
mahdollisen uuden koulurakennuksen varaukselle. Erityistä huomioita 
on kiinnitettävä lähikoulun turvalliseen koulumatkaan. Alueella on alka-
massa palveluverkkotarkastelu ruotsinkielisen pohjoisen koulu-ja päivä-
kotiverkon osalta sekä suomenkielisen Käpylän alueen osalta. Tilakes-
kuksen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan on opetusvi-
rasto esittänyt tarpeen n. 500 - 600 oppilaalle ja valmistumisvuodeksi 
on esitetty 2025.

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 24.05.2016 § 45

HEL 2013-005264 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 18.3.2016

Lausunto

Kaupunginmuseon johtokunta antoi lausunnon Koskelan sairaalan ja 
pesuloiden alueen asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotukses-
ta:

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella on tarkoitus suojella Kos-
kelan sairaala-alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja 
muuttaa ne pääosin asuinkäyttöön sekä mahdollistaa koko kaava-alu-
eella täydennysrakentaminen. Suunnittelun tavoitteena on kaupunki-
mainen ja viihtyisä ympäristö, alueen arvojen ja yhtenäisten toiminnal-
listen puistoalueiden säilyminen sekä jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien 
parantaminen. Sairaalarakennusten välitön ympäristö jätetään rakenta-
matta ja tärkeät yhtenäiset viheralueet säilytetään puistoina. Myös en-
tisten pesuloiden puolelle on suunniteltu puistoalue.

Kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta keskeistä on turvata Kos-
kelan sairaala-alueen rakennusten ominaispiirteiden, niiden muodosta-
mien kokonaisuuksien luonteen ja niihin sisältyvien kulttuurihistoriallis-
ten arvojen säilyminen sekä uudisrakentamisen sopeuttaminen tähän 
kokonaisuuteen. Koskelan sairaala kertoo Helsingin sosiaalihuollon ja 
sairaanhoidon historiaa yli sadan vuoden ajalta.
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Koskelan sairaala-alueen ensimmäinen rakennusvaihe liittyy Helsingin 
kaupungin työ- ja vaivaistalon rakentamiseen Koskelaan vuosina 1912-
1914, jolloin rakennettiin alueella edelleen sijaitsevat rakennukset A, B, 
C, E, F ja H sekä kappeli. Kunnalliskodin sairaalapaikkojen tarve johti 
toiseen rakennusvaiheeseen 1920- ja 1930-luvulla. 1940-luvulla virin-
neeseen vanhusten laitoshuollon uudistamishankkeeseen liittyneet 
muutos- ja rakennustyöt 1950-luvun ja 1960-luvun alussa olivat seuraa-
va ja viimeisin merkittävä muutosvaihe alueella, joka vuodesta 1982 on 
virallisesti ollut nimeltään Koskelan sairaala. Viime vuosikymmeninä 
alueelle ei ole rakennettu uutta, vaan rakennuskantaan kohdistuneet 
toimenpiteet ovat olleet erityyppisiä korjauksia ja rakennusten käyttötar-
koituksen muutoksia.

Kaava-alueeseen kuuluvalla Koskelan pesuloiden alueella ei enää si-
jaitse rakennuksia, vaan ne on purettu vuosina 2012 ja 2015. Helsingin 
kaupunginmuseo on taltioinut Kunnalliskodintie 4:ssä sijainnutta Uu-
denmaan Sairaalapesula Oy Koskelan yksikköä ja sen toimintaan liitty-
nyttä materiaalia vuonna 2011 nykydokumentointiprojektissaan valoku-
vaamalla ja haastatteluin.

Kaupunginmuseon johtokunta katsoo, että asemakaavamuutoksen läh-
tökohtana tulee olla alueen kulttuurihistoriallisten arvojen ja rakennus-
ten ominaispiirteiden säilymisen turvaaminen ja reunaehtojen asettami-
nen tuleville muutoksille ja korjauksille. Suunnittelun pohjaksi kaava-
alueesta on tehty Koskelan sairaalan ympäristöhistoriallinen selvitys 
(Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy 09.01.2015) ja sairaala-
alueen rakennukset ja niiden rakennus- ja muutosvaiheet on selvitetty 
rakennushistoriallisessa selvityksessä (Kati Salonen ja Mona Schalin 
Arkkitehdit Oy 26.06.2015). Nämä selvitykset täydentävät alueesta ai-
kaisemmin laadittuja selvityksiä. Laadittujen selvitysten pohjalta on ar-
votettu ja valittu sairaala-alueen ominaisluonteen kannalta keskeiset 
säilytettävät ja vaalittavat alueet ja rakennukset.

Sairaala-alueella ovat erityisen suojelumääräyksen saaneet alkuperäi-
sen asemakaavallisen sommitelman mukaiseen sairaalakokonaisuu-
teen kuuluneiden sairaalapaviljonkien A, B, C ja E muodostama, Käpy-
läntien sisäänkäynniltä alkava poikittaisakseli (suojelumerkintä s-1). 
Parhaiten alkuperäisen sairaalapuiston vanhinta kerrostumaa edusta-
vat alueet löytyvät kuitenkin kappelin ja hallintorakennuksen H ympäris-
töstä (suojelumerkintä s-2). Lisäksi sairaalan vanhaa rakennuskantaa 
sisältävät korttelit ovat saaneet merkinnän AK/s. Asemakaavaehdotuk-
sessa Rohtotarhan nimen saanut entinen sairaalan viljelytoimintaa pal-
vellut pelto- ja puutarha-alue säilyy edelleen rakentamattomana vihera-
lueena, alueen laajimpana puistona. Rakennuksista alkuperäiseen ra-
kennuskokonaisuuteen kuuluneet, vähiten muutoksia kokeneet kappeli, 
hallintorakennus H ja rakennukset B ja E ovat asemakaavaehdotukses-
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sa saaneet suojelumerkinnän sr-1, jolla turvataan myös arvokkaiden si-
sätilojen säilyminen. Koskelan vaivaistalon alkuperäiseen kokonaisuu-
teen kuuluneet, mutta 1950-luvulla korotetut ja muutetut paviljongit A ja 
C sekä sairaalavaiheen rakennus G ovat saaneet suojelumerkinnän sr-
2, jolla on tavoitteena vaalia sekä rakennusten alkuperäistä että muu-
toshistoriassa merkittävää 1950-luvun kerrostumaa. Alkuperäiseen ko-
konaisuuteen kuulunut paviljonki F on eniten muuttuneena saanut suo-
jelumerkinnän sr-3 samoin kuin 1950-luvun asuintalokokonaisuuden ra-
kennukset.

Koskelan sairaalan ja pesuloiden alueelle on asemakaavaehdotukses-
sa osoitettu runsaasti uutta asuinkerrosalaa. Täydennysrakentaminen 
on tarkoitus sijoittaa pääasiassa alueen reunamille, ympäröivien katu-
jen varsille. Kerroslukumäärä vaihtelee Käpyläntien varren viidestä 
Koskelantien seitsemään. Aluetta ympäröivät katunäkymät tulevat 
muuttumaan siten nykyistä selvästi rakennetummiksi. Sairaala-alueen 
puistoihin rajautuvat uudisrakennukset ovat nelikerroksisia pistetaloja. 
Pysäköinti on suunniteltu sijoitettavaksi maanalaisiin laitoksiin ja tontte-
ja ei saa aidata. Näin puistojen ja pihojen välinen yhteys säilyy mahdol-
lisimman luontevana ja alkuperäisten rakennusten muodostamat koko-
naisuudet eheinä, viheralueiden ympäröiminä kokonaisuuksina. Tämä 
asemakaavan mahdollistama täydennysrakentaminen on määrällisesti 
ja osittain myös mittakaavaltaan olemassa olevaa rakennuskantaa suu-
rempaa. Uudisrakennusten sijoittelua, kokoa ja ulkoasua ohjaavien 
määräysten mukaan niiden sijoittaminen sairaala-alueen erilaisten osa-
alueiden ominaisluonnetta kunnioittaen on kuitenkin mahdollista.

Kaupunginmuseon johtokunta katsoo, että esillä olevan Koskelan sai-
raalan ja pesuloiden asemakaavaehdotuksen mukainen alueen ja sillä 
sijaitsevien rakennusten käyttötarkoituksen muutos sekä laajamittainen 
täydennysrakentaminen tulee olemaan uusi merkittävä muutosvaihe 
alueen historiassa. Asemakaavaehdotuksen mukaisilla suojelumää-
räyksillä ja uudisrakentamista ohjaavilla määräyksillä Koskelan sairaa-
lan ja pesuloiden alueella on mahdollista turvata alueen rakennuksiin ja 
rakennusten, maiseman ja viheralueiden muodostamiin kokonaisuuk-
siin liittyvien kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen täydennysraken-
tamisen rinnalla. Kaupunginmuseon johtokunta puoltaa asemakaa-
vaehdotuksen hyväksymistä.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi
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Asuntotuotantotoimisto 24.5.2016

HEL 2013-005264 T 10 03 03

Koskelan puistomainen ja kulttuurihistoriallisesti arvokas sairaala-alue 
on muuttumassa asuinalueeksi. Kaavaehdotuksessa nykyistä raken-
nuskantaa suojellaan ja muutetaan asuinkäyttöön. Alueen reunoille on 
sijoitettu uusia tiiviitä asuinkortteleita, jotka rajaavat katutilaa ja mahdol-
listavat laajojen puistoalueiden säilymisen kaava-alueen keskiosissa. 
Kunnalliskodintien pohjoispuolelle, ns. pesuloiden alueelle, on asuin-
kortteleiden lisäksi tulossa vanhusten monipuolinen palvelukeskus se-
kä päivittäistavarakauppa. 

Tämän hetken alustavan tiedon mukaan ATT:n rakennutettavaksi olisi-
vat tulossa asuinkerrostalotontit 26967/1 ja 26968/1 Käpyläntien varrel-
la sekä vanhusten monipuolisen palvelukeskuksen tontti 26979/10 
Kunnalliskodintien varrella. Lausunto koskee ainoastaan näitä osia 
kaava-alueesta. Tämän lausunnon valmistelun jälkeen on tullut tietoa, 
että osa näistä tonteista ei mahdollisesti pelastamista koskevien rajoit-
teiden takia soveltuisikaan ATT:lle. Monipuolisen palvelukeskuksen 
osalta lausunto on laadittu yhteistyössä Hekan kanssa.

AK-tonteille on tarkoitus toteuttaa kohtuuhintaista asumista eri hallinta-
muotoihin: vuokra-, asumisoikeus- ja Hitas-asuntoja. Tästä näkökul-
masta on etu, että kaava-alueen maaperä mahdollistanee rakennusten 
perustamisen pääosin kallion- tai maanvaraisesti. Selkeän muotoiset 
rakennusalat ja asuinrakennusoikeuden määrittely tonttikohtaisesti (ei 
rakennusalakohtaisesti) ovat hyviä lähtökohtia.

Asuinkorttelit on mitoitettu tiiviisti, jotta puistoalueille on saatu väljyyttä. 
Pysäköinti on sijoitettu pihakannen ja osittain myös rakennusten alle, 
mikä on teknisesti vaativa sekä hintava ratkaisu, vaikka arvokkaassa 
ympäristössä perusteltukin valinta. Kansien korkomaailman tulee voida 
liittyä luontevasti ympäristöönsä ja pysäköintihallin lattian olla toteutet-
tavissa korkoon, jossa ei tarvita kalliita vesitiiviitä rakenteita. Kaavan 
olisi hyvä mahdollistaa ajoyhteydet sekä pysäköintihalliin että pihakan-
nelle kokonaisuuden kannalta luontevimpiin sijainteihin, eikä edellyttää 
hallien ajoaukkojen sijoitusta asuinrakennuksiin.

Olisi toivottavaa, että kaavamääräyksissä ei ohjattaisi ainakaan sito-
vasti rakennuksen tilaohjelmaan (huoneistojakauma, asuntoja palvele-
vien aputilojen määrä ja sijainti) liittyviä asioita. Kaavamääräyksillä voi-
daan esimerkiksi rajoittaa pelastamismahdollisuuksia ja sitä kautta vai-
keuttaa pienempien huoneistokokojen toteuttamista. Normaalikerrosten 
yläpuolelle edellytetyt sauna- tai vapaa-ajan tilat nostavat kustannuksia 
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eivätkä mahdollista rakennusvalvontaviraston julkaiseman uuden yh-
teistilaohjeen esittämää tapauskohtaista tarkastelua. ”Yhteistilojen ra-
kennuttaminen asuinrakennushankkeissa” sekä tilaajan tarpeet linjaa-
vat osuvimmin asumista palvelevien tilojen ratkaisuja hankkeissa. Yh-
teistiloja tulee kaavan mukaan osoittaa myös alueella olemassa oleviin 
rakennuksiin.

Kortteleihin 26967 ja 26968 on vain osittain mahdollista ratkaista pelas-
tusreitit tonttien sisäisinä järjestelyinä. Kaavaratkaisun tulisi mahdollis-
taa myös matalamman keskipinta-alan asuntotuotanto, jossa asunnot 
myös voidaan suunnata parhaisiin näkymiin ja ilmansuuntiin, sekä puis-
toon päin. Pihakansien lisäksi pelastaminen tulisi olla mahdollista sekä 
Käpyläntieltä, Paviljonkikujalta että Hospitaalinkululta. Mikäli Rohtotar-
han puistoon ei ole mahdollista järjestää pelastusreittiä, tulisi puiston 
laitaan sijoittuvien pistetalojen välistä tontin rajaa muokata siten, että 
pelastuspaikka saadaan lähemmäs puiston puoleisia julkisivuja. Tämä 
vähentäisi sijainteja, joissa pelastautuminen tuottaa erityisjärjestelyjä, 
esim. poistumistieportaita julkisivulle. Pelastamisen kannalta haasta-
vimmissa korttelien osissa päällekkäin olevien parvekkeiden kieltämi-
nen voi lisätä pelastamisen järjestämisen haasteita, sen lisäksi että rat-
kaisu lisää rakentamiskustannuksia.

ATT:n tuotannossa käytetään ensisijaisesti keskitettyä tulo/poistoilman-
vaihtoa. Konehuoneen tulisi nykymääräysten mukaan sijaita asuinker-
rosten yläpuolella - muussa tapauksessa on käytettävä sekajärjestel-
mää, jossa konehuonekerroksen asunnoilla on huoneistokohtaiset iv-
laitteet. Kaavassa tulisi sallia konehuoneet ullakkotilassa ja tasakattois-
ten rakennusten katoilla.

Korttelissa 26968 edellytetään 200 k-m2 liiketilan rakentamista. Asuin-
kerrostalon alakertaan sijoittuva liiketila on luontevaa mitoittaa yläpuo-
listen asuntojen kantavia linjoja noudatellen, joten liiketilan koossa olisi 
hyvä olla joustovaraa, liiketilan laajuuden määrittelyksi riittäisi alaraja. 
Ara-rahoitetussa tuotannossa liiketila tulee kaupungin Tilakeskuksen 
hallintaan, Hitas-tuotannossa liiketilan rakentamisen kustannukset lisä-
tään asuntojen hintaan.

Asemakaava tarjoaa mahdollisuuksia yhteisjärjestelyihin, esim. AKS-
tontin väestönsuojan sijoittamiseen Hospitaalinpuistoon liittyvän kan-
nen alle sekä joidenkin säilytettävien rakennusten jätehuollon sijoittami-
seen uusiin asuinkortteleihin. Kortteliin 26968 Paviljonkikujan varrelle 
olisikin muuntamon lisäksi mahdollisesti tulossa yhteensä seitsemän 
korttelin jätetilat (alustavan arvion mukaan noin 125 m2) osaksi kau-
punkikuvallisesti tärkeätä kujanäkymää.  Tulisi tutkia mahdollisuuksia 
sijoittaa syväkeräysastioita sopiviin sijainteihin kujan varteen, jotta kort-
telin 26968 maantasojulkisivusta Paviljonkikujalle vapautuisi tiloja muil-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2016 94 (216)
Kaupunginhallitus

Kaj/3
07.12.2016

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

lekin tiloille kuin jätehuollon ja muuntamon tiloille. Muuntamon sijoitta-
minen asuinrakennukseen ei ole ensisijaisesti toivottava ratkaisu sen 
aiheuttamien teknisten erityisratkaisujen takia.

Tilaohjelmaan ja kustannuksiin vaikuttavien yhteisjärjestelyiden aika-
tauluineen tulee olla valmiina sovittuina lähtötietoina, kun hankkeita 
käynnistetään jotta ne eivät aiheuta viivästyksiä ja sitä kautta lisäkus-
tannuksia hankkeissa. Lisäksi ulkopuolisten toimintojen sijoittamisesta 
hankkeeseen tulee saada korvauksena niistä aiheutuvat kustannukset.

Kortteliin 26979 tontille 10 tulee sijoittumaan Koskelan monipuolinen 
palvelukeskus, johon tämän hetken tiedon mukaan suunnitellaan palve-
lukeskusta, päivätoimintaa, kotihoidon ja kotisairaalan työntekijöiden 
toimitiloja sekä erityisasumista (ryhmäkoteja). Tonttitehokkuus on noin 
2,5. Eriluonteisia tiloja ja toimintoja sisältävän laajan kokonaisuuden to-
teuttaminen tiukalle tontille pääosin puurakenteisena ja puujulkisivuin 
on kunnianhimoinen lähtökohta. Riskinä on, että kaavassa vaadittu ma-
teriaalivalinta tuottaa runsaasti tapauskohtaista harkintaa ja lisäneuvot-
teluja, joiden takia hankkeen aikataulutus ja kustannusten arviointi vai-
keutuu. Materiaalivalintoja tulisi voida tehdä hankelähtöisesti etenkin 
rungon osalta. Tilaajan laatuvaatimuksiin sisältyy märkätilojen toteutta-
minen kiviaineisin väliseinin.

Yksikerroksisille rakennusosille määrätty viherkatto kompensoi pieneksi 
jäävää maantasopihaa ja tarjoaa mahdollisuuksia esim. muistisairaiden 
turvalliseen ulko-oleskeluun. Oleskelukatoilla kaavan edellyttämä 300 
mm kasvukerros toteutuisi vain istutusalueilla, ei kulkureittien ja ulko-
oleskelun osalta. Viherkattoa ei tulisi määritellä toteutettavaksi puura-
kenteisena.

Rakennusalan ulkopuolelle jäävä Koskelanhakaan liittyvä tontin osa on 
määrätty istutettavaksi. Tehokkaasti rakennettavalla tontilla rakennusa-
lan ja istutusalueen rajaus voisi olla korkeintaan ohjeellinen. Nykyisen 
puuston säilyttäminen ei vaikuta mahdolliselta, kun ahdas tontti asettaa 
jo erityisiä vaatimuksia työmaajärjestelyille. 

AKS-tontille ei ole järjestettävissä pelastusauton reittejä, jolloin pelas-
tautumisen tulee onnistua kohteen sisäisin järjestelyin.

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi

Kiinteistölautakunta 19.05.2016 § 229
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Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Koskelan 
sairaalaa ja pesuloita koskevasta asemakaavaehdotuksesta ja asema-
kaavan muutosehdotuksesta nro 12389 seuraavan lausunnon:

Yleistä

Alue sijaitsee Helsingin kaupungin 26. kaupunginosan (Koskela) etelä-
reunalla ja siihen kuuluu asemakaavoittamaton sairaala-alue osoittees-
sa Käpyläntie 11, yksityisten ja kaupungin pesuloiden tontit 26979/4 ja 
9 osoitteessa Kunnalliskodintie 2 ja 4, autopaikkatontti 25881/3 sekä 
ympäröiviä katualueita. Helsingin kaupunki omistaa alueen. Lisäksi 
kaupunki omistaa alueella 13 rakennusta.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on sairaala-alueen kulttuurihisto-
riallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaiden rakennusten suojeleminen 
ja muuttaminen pääosin asuinkäyttöön sekä alueen täydennysrakenta-
minen siten, että alueelle sijoitetaan uusia asuinkerrostaloja ja näiden 
mahdollisesti vaatimia palveluita sekä nk. kivijalkaliiketilaa. Asumisen li-
säksi alueelle on tarve sijoittaa vanhusten monipuolinen palvelukeskus, 
päiväkotipalveluita ja päivittäistavarakauppa.

Asemakaavan muutosehdotuksen sisältämä määrä uutta asuinrakenta-
mista (AK), asuin- ja liikerakentamista (AL) sekä asumiseen muutetta-
vaa kerrosalaa (AK/s) on suunnittelualueella yhteensä 107 847 k-m², 
josta 14 377 k-m² tulee käyttötarkoituksen muutoksista. Olemassa ole-
va asuinkerrosala sekä sosiaali- ja terveystoimen tarpeisiin osoitettu 
kerrosala mukaan lukien kerrosalaa on kaava-alueella yhteensä 
143 772 k-m². Tämä tarkoittaa alueelle yhteensä noin 3 000 uutta asu-
kasta, joista noin 250 sijoittuisi monipuoliseen palvelukeskukseen muis-
tisairaiden ryhmäkoteihin.

Asemakaavamuutosta on valmisteltu yhteistyössä kiinteistöviraston tila-
keskuksen kanssa kaupungin omistamien rakennusten osalta.

Lautakunnan näkemyksen mukaisesti kaavaehdotus tukee kaupungin 
asettamia asuntotuotantotavoitteita. Eräiden kaavamääräysten osalta 
esitetään jäljempänä mainittuja tarkennuksia ja muutoksia.

Huomioita kaavamerkinnöistä ja -määräyksistä

Asuinkerrostalojen (AK) sekä asuinkerrostalojen ja liikerakennusten 
(AL) korttelialueet

AK- ja AL-korttelialueita koskee kaavassa perheasuntomääräys, jonka 
mukaan vähintään 50 % asuntojen huoneistoalasta tulisi toteuttaa 
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asuntoina, joissa on keittiön/keittotilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai 
enemmän. 

AM-ohjelman mukaisesti kaupunki pyrkii turvaamaan perheasunnoiksi 
soveltuvien eli vähintään kahden makuuhuoneen asuntojen riittävän 
osuuden omistusasuntotuotannossa. Huoneistotyyppijakauman ohjaus 
perustuu ensisijaisesti tontinluovutusehtoihin. Lähinnä valtion ja yksi-
tyisten tahojen omistamalla maalla voidaan käyttää asemakaavamää-
räyksiin perustuvaa ohjausta sääntelemättömän omistusasuntotuotan-
non osalta.

Kaavaan merkitty perheasuntoja koskeva määräys ei noudata nykyistä 
linjausta huoneistotyyppijakauman ohjaamisessa, sillä se ei kohdistu 
ainoastaan omistusasuntotuotantoon, keskipinta-alaa ei huomioida eikä 
perheasuntoa määritetä makuuhuoneiden, vaan yleisesti asuinhuonei-
den lukumäärän kautta. Joka tapauksessa koko asemakaava-alue on 
kaupungin omistamaa maata, jolloin perheasuntojen määrä ja koko tu-
lee lähtökohtaisesti ottaa huomioon tontinluovutusehdoissa. Siten per-
heasuntoja koskeva määräys tulisi poistaa kaavasta.

Erityisasumisen ja palveluiden korttelialue (AKS) 

Kaavamääräysten mukaan AKS-korttelialueella rakennusten tulee olla 
julkisivultaan ja rakenteeltaan pääosin puuta. Lisäksi tällä korttelialueel-
la yksikerroksisten rakennusosien katto tulee toteuttaa viherkattoisena 
(min. 300 mm kasvukerros). Viherkattoja koskevalla määräyksellä on 
haluttu mahdollistaa yksikerroksisilla rakennusosilla kattopihojen raken-
taminen muistisairaiden ulkoilua varten. Kaavamuutosalueeseen kuu-
luu yksi AKS-kortteli.

Suomessa ei ole toistaiseksi asuntorakentamisen yhteydessä laajaa 
kokemusta viherkattojen toteutumisesta, niiden käytöstä ja ylläpidosta 
eikä rakenteiden pitkäaikaiskestävyydestä. Näiltä osin tarvitaan lisää 
kokemusperäistä tietoa. Lisäksi viherkattojen toteuttaminen osaltaan 
nostaa rakennuskustannuksia suunnittelun ja rakentamisen monimut-
kaistumisen sekä riskitason kasvun kautta ja vaikuttaa siten kokonai-
suudessaan asumisen hintaa nostavasti.

Kaupunki pyrkii edistämään uusiutuvien ja ympäristöä mahdollisimman 
vähän kuormittavien rakennusmateriaalien ja tuotantotapojen käyttöä 
erityisesti puurakentamista painottaen. Edellä mainittuihin tavoitteisiin 
tähtäävien kaavamääräysten tulisi olla kuitenkin luonteeltaan sallivia ei-
kä pakottavia. Tällöin sekä puurakentaminen että viherkatot voitaisiin 
kohdistaa tarkoituksenmukaisiin ja hanketalouden kannalta toteutuskel-
poisiin kohteisiin.

Lopuksi
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Lähtökohtaisesti asemakaavamuutos tukee kaupungin asettamien asu-
misen ja maankäytön yleisten tavoitteiden toteutumista. Kaupunkikuval-
liset ja ympäristölliset tekijät huomioon ottaen kaavamuutos mahdollis-
taa tehokkaasti yleisten asuntotuotantotavoitteiden edistämisen alueel-
la. Lisäksi kaavaratkaisun avulla voidaan edistää kohtuuhintaista asu-
mista.

Kiinteistölautakunta puoltaa asemakaavamuutoksen hyväksymistä 
edellyttäen, että lausunnossa mainitut seikat huomioidaan.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Miia Pasuri, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 17.05.2016 § 215

HEL 2013-005264 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Koskelan sairaalan ja 
pesuloiden aluetta, joka sijaitsee Koskelan kaupunginosan lounaiskul-
massa Käpylän ja Toukolan rajalla.

Muutos mahdollistaa sairaala-alueen kulttuurihistoriallisesti ja kaupun-
kikuvallisesti arvokkaiden rakennusten suojelemisen ja muuttamisen 
asuinkäyttöön sekä alueen täydennysrakentamisen. Asemakaava mah-
dollistaa myös vanhusten monipuolisen palvelukeskuksen uudisraken-
nuksen, pysyvien päiväkotipalveluiden sekä päivittäistavarakaupan si-
joittumisen alueelle. Kulkuyhteyksiä voi rakentaa ja kehittää alueella 
niin, että jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet ja houkuttelevuus paranee.

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupunkisuunnitteluviraston 
laskelmien mukaan rakennusvirastolle arviolta noin 5 miljoonan euron 
kustannukset, josta noin 2,5 miljoonaa kohdistuu katualueisiin ja 2,5 
miljoonaa puistoalueisiin. 

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
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Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440
petri.arponen(a)hel.fi

Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977
heikki.takainen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 10.05.2016 § 60

HEL 2013-005264 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Koskelan (26.ko) ase-
makaavasta ja asemakaavan muutoksesta nro 12389:

Kaava-alueella tulee huomioida, että mikäli muuntamotiloja sijoitetaan 
maan tai kannen alle, tulee niistä järjestää käynti suoraan ulos. Tällä 
parannetaan pelastuslaitoksen toimintaedellytyksiä mahdollisessa tuli-
palotilanteessa.

Mikäli parvekkeita korvataan lämpimillä, asuinkäyttöön soveltuvilla vi-
herhuoneilla, tulee näiden tilojen kantavat rakenteet ja palo-osastointi 
toteuttaa muun asunnon kaltaisena.

Kaavaselostuksessa mainitaan, että alueella oleva maanalainen tunne-
liverkosto säilyy osittain alueella tehtävien purkujen jälkeen. Kaavan tu-
lee mahdollistaa tunneliverkoston jatkosuunnittelussa mahdollisesti tar-
vittavat maanpäälliset rakennelmat. Tällaisia maanpäällisiä rakennel-
mia voivat vaatia esimerkiksi poistumisjärjestelyt, palokunnan hyök-
käysreitit sekä savunpoistojärjestelyt.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Joonatan Suosalo, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31030222

joonatan.suosalo(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 03.05.2016 § 184

HEL 2013-005264 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Kaavaehdotuksen mukainen kaupunkirakenteen tiivistäminen ja täy-
dentäminen joukkoliikenneyhteyksien äärellä on kannatettavaa. Sairaa-
la-alueen sisäosien yhtenäinen puistoalue säilyy melko laajana tiivisty-
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misestä huolimatta. Myös alueen kävely- ja pyöräily-yhteydet paranevat 
nykyiseen verrattuna. Ekologisen kestävyyden teemoja on nostettu 
esiin mm. uusiutuvan energian tuotantoon, puurakentamiseen sekä hu-
levesien käsittelyyn sekä läpäisevien ja läpäisemättömien pintojen 
määrään liittyvillä määräyksillä.  

Suunnittelualue sijoittuu etenkin Koskelantien vilkkaaseen liikenneym-
päristöön, jossa ajoneuvoliikenteen melupäästöjen ja ilman epäpuh-
tauspäästöjen kuormitus on suurta. Kortteleiden sijoittaminen tiivisti ka-
tujen varsille suojaa pihoja ja puistoaluetta liikenteen haitoilta. Siten 
myös päiväkoti ja sen leikkialueet saadaan sijoitettua liikenteen haitta-
alueiden ulkopuolelle. Kuitenkin Koskelantien varrella ja paikoin myös 
Kunnalliskodintien varrella asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuvat 
melutasot ovat voimakkaita. Julkisivuun kohdistuvan melutason ollessa 
yli 65 dB, asuntojen on tarpeen avautua myös ns. hiljaisemman julkisi-
vun puolelle, jolla tarkoitetaan suuntaa, jolla melutason ohjearvot alittu-
vat. 

Koskelantien varrella asunnot eivät kaavamääräyksen mukaan saa 
avautua vain Koskelantien suuntaan. Haasteena ovat kuitenkin L-muo-
toiset rakennukset, joilla myös muille kuin kadun suuntaiselle julkisivul-
le kohdistuu voimakasta melua. Kaavamääräyksen muuttaminen esim. 
muotoon: Koskelantien varrella on kaikkien asuntojen avauduttava jul-
kisivun puolelle, jolla ei ole ääneneristävyysvaatimusta, on parempi 
vaihtoehto. 

Kaikilta osin tällaisten asuntopohjien järjestäminen voi olla haastavaa. 
Kaavamääräysten tavoitteena tulee olla sen varmistaminen, että hiljai-
sia asuintiloja muodostuu kaikkiin asuntoihin. Käytännössä tämä voisi 
tarkoittaa myös esimerkiksi viherhuoneita, kaksoisjulkisivurakennetta, 
julkisivun lisäosia tai eri meluntorjuntakeinojen yhdistelemistä. 

Kaavaehdotuksessa parvekkeet on määrätty lasitettaviksi liikenneme-
lua vastaan, jos julkisivuille on annettu äänitasoerovaatimus. Paikoin 
Kunnalliskodintien varrella julkisivujen melutaso on niin voimakas (yli 
65 dB), että parvekkeiden sijoittaminen kadun puolelle ei onnistu ns. ta-
vanomaisin ratkaisuin. Parvekkeet tulee tällöin määrätä suunniteltaviksi 
siten, että saavutetaan melutason ohjearvot (ulkona). 

Olemassa olevien asuinkerrostalojen meluntorjunta Käpyläntien varrel-
la on myös hyvä ottaa huomioon kaavassa. Kadun puoleiset julkisivut 
voitaisiin osoittaa merkinnällä, joka ohjaisi suojeltujen rakennusten ra-
kenteellisen meluntorjunnan parantamiseen rakennussuojelulliset nä-
kökohdat huomioon ottaen. Näin on tehty mm. Mäkelänkadulla ja vireil-
lä olevassa asemakaavan muutoksessa Etelä-Haagassa.

Esittelijä
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ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 17.02.2016 § 16

HEL 2013-005264 T 10 03 03

Nimistötoimikunta päätti esittää Koskelan sairaalan alueella sijaitseval-
le, Koskelan kappelille johtavalle kadulle nimeä

Kappelinpiha–Kapellgården
(katu)
perustelu: Vuonna 1914 valmistuneen, arkkitehti Knut Wasastjernan 
(1867–1935) suunnitteleman Koskelan kappelin mukaan.

Nimistötoimikunta on käsitellyt alueen nimistöä aiemmin 19.8., 16.9. ja 
14.10.2015.

14.10.2015 Käsitelty

16.09.2015 Pöydälle

19.08.2015 Pöydälle

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 25.11.2014

HEL 2013-005264 T 10 03 03

Yleistä

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää kiinteistöviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä neljästä suunnitteluvaihtoeh-
dosta.

Suunnittelualue sijaitsee 26. kaupunginosassa (Koskela) eteläreunalla 
ja siihen kuuluu asemakaavoittamaton sairaala-alue osoitteessa Käpy-
läntie 11, sekä yksityisen että kaupungin pesuloiden tontit 979/ 4 ja 9 
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osoitteissa Kunnalliskodintie 2 ja 4. Helsingin kaupunki omistaa suun-
nittelualueen. Lisäksi kaupunki omistaa alueella 13 kpl rakennuksia.  

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on sairaala-alueen kulttuurihisto-
riallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttäminen 
ja muuttaminen asuinkäyttöön. Lisäksi tavoitteena on muuttaa alue 
pääosin asuinkäyttöön siten, että alueelle sijoitetaan uusia asuinkerros-
taloja ja näiden mahdollisesti vaatimia palveluja. Sosiaali- ja terveystoi-
men tarvitsemia tiloja on mahdollista sijoittaa myös alueelle. Niiden si-
jainti ja määrä päätetään myöhemmin. Suunnittelualueella olemassa 
olevat yhtenäisemmät puistomaiset alueet on tavoitteena säilyttää. 

Alueelle on laadittu neljä toisistaan poikkeavaa suunnitteluratkaisua. 
Kaikki olemassa olevat sairaalarakennukset N-rakennusta lukuun otta-
matta on kaikissa suunnitteluvaihtoehdoissa säilytetty ja muutettu pää-
osin asuinkäyttöön. Suunnitelmavaihtoehdot pyrkivät säilyttämään ja 
turvaamaan vanhan ympäristön säilymistä ja ottamaan huomioon alu-
een viherympäristön. Olemassa olevat rakennukset on mahdollista 
muuttaa asumiseen ja B- sekä E-rakennuksiin saa sijoittaa myös päivä-
kotitoimintaa. Jatkosuunnittelussa osa korttelialueista voidaan tarvit-
taessa osoittaa erityisasumista ja sosiaalitoimen palveluja varten 
(AKS). Kappeli on suunniteltu asuinalueen yhteiseksi asukastilaksi.

Asunto- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden huomioiminen kaavoituksessa

Helsingin yksi keskeisin asuntopoliittinen ongelma on nykyisellään 
asuntojen kysyntään nähden alhaiset tuotantomäärät. Tämä on osal-
taan nostanut asuntojen hintatasoa, joka on monilla alueilla muodostu-
nut hyvin korkeaksi. Lisäksi kohtuuhintaiselle rakentamiselle on muun 
muassa maaperäolosuhteiden sekä korkeiden laatu- ja tehokkuusta-
voitteiden vuoksi Helsingissä nykyisellään vain vähän edellytyksiä. 

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön ohjelmassa asuntotuotannon 
määrällisenä tavoitteena on 5 500 asunnon vuotuinen tuotanto, joista 3 
600 toteutetaan kaupungin omistamille tonteille. Tämä tarkoittaa muun 
ohella, että yleis- ja asemakaavoituksella tulee turvata riittävä lyhyen ja 
pitkän aikavälin tonttivaranto. Myös nykyinen maankäyttö – ja raken-
nuslaki edellyttää, että kaavoituksella turvataan riittävän asuntotuotan-
non edellytykset erityisesti pääkaupunkiseudulla. Tasapainoinen kau-
punkikehitys edellyttää monipuolista asuntotuotantoa erilaisine rahoi-
tus- ja hallintamuotoineen. 

Koskelan alueen maankäytöstä laaditut neljä vaihtoehtoa tunnistavat ja 
täyttävät osin asuntotuotannosta asetetut määrälliset ja laadulliset ta-
voitteet. Laadittujen suunnitelmavaihtoehtojen eroavaisuudet toisistaan 
esimerkiksi toteutettavuuden, pysäköinnin ja asuntovolyymin kautta 
luovat erittäin hyvän lähtökohdan kaavatyöskentelyn jatkamiselle. Li-
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säksi vaihtoehtojen esitystapa mahdollistaa analyyttisen tarkastelun eri 
vaihtoehtojen välille ja mahdollistaa teknistaloudelliset tarkastelut katta-
vammin. 

Jotta Koskelan tuleva asemakaava vastaa kaupunginvaltuuston asetta-
miin asuntotuotannon määrällisiin ja laadullisiin asuntopoliittisiin tavoit-
teisiin tasapainoisesta kaupunkikehityksestä, sekä mahdollistaa ekolo-
gisen ja ilmastopoliittisen tavoitteenmukaisuuden, edellytetään kaavoi-
tukselta tiivistä ja eheää joukkoliikenteeseen perustuvaa kaupunkira-
kennetta Esitetyistä suunnitelmavaihtoehdoista on mahdollista kehittää 
tavoitteet mahdollisimman hyvin saavuttava yksi yhtenäinen suunnitel-
mavaihtoehto, jossa yhdistyvät niin kulttuuriympäristölliset - ja virkistyk-
selliset arvot, kuten myös asuntotuotannon määrälliset ja laadulliset ta-
voitteet kestävämmin.

Suunnittelualueella sijaitsevat kaupungin rakennukset

Koskelan alueella kiinteistöviraston tilakeskuksen toimitilakannassa on 
13 kpl rakennuksia. Vuokrattavaa alaa näissä on yhteensä 32 000 htm² 
ja vuokrausaste on 66 %. Rakennuksia on niiden elinkaaren aikana 
korjattu ja laajennettu useasti. Rakennusten käyttötarkoituksia on myös 
muutettu elinkaaren aikana. Vuosina 2008–2014 valmistuneita inves-
tointikorjauksia on kaikissa rakennuksissa tehty yhteensä noin 10 mil-
joonalla eurolla. Rakennuksen N purku on lähtökohtaisesti perusteltua, 
mutta rakennuksessa toimivan ravintokeskuksen (suurkeittiö) korvaa-
vien toimintojen järjestäminen on selvitettävä. Tällä hetkellä ravintokes-
kus on yhä toiminnassa ja siihen on tehty vuoden 2014 aikana ylläpitä-
viä korjauksia noin 700 000 eurolla. Suurimmalla vuokralaisella sosiaa-
litoimella on noin 19 000htm², josta noin 15 000htm² vanhuksille suun-
natulle toiminnalle. 

Jos osa näistä rakennuksista tai kaikki rakennukset muutetaan asun-
noiksi, tulee varmistaa korvaavat tilat kaupungin omassa käytössä ole-
ville tiloille. Luopumismenettelyn aikataulu tulee näiden tilojen osalta 
suunnitella ja vaiheistaa sekä lisäksi tutkia tilankäytön tehostamisen 
mahdollisuuksia. Lisäksi tulee arvioida uuden asutuksen vaikutukset lä-
hipalveluverkkoon. Kaupungin omistamista rakennuksista luopuminen 
on kaupungin tilakeskuksen tavoitteiden mukaista. 

Tontinluovutus ja kaupungin talous

Alueelta tapahtuva tontinluovutus ajoittuu asemakaavaehdotuksen jäl-
keen. Jatkosuunnittelussa tulee pyrkiä saamaan selkeitä ja luontevia 
aluekokonaisuuksia pysäköinnin järjestämisen sekä olemassa olevan 
rakennuskannan osalta. Tontinluovutuksessa tullaan mahdollisesti otta-
maan huomioon vanhan olemassa olevan rakennuskannan sekä alu-
eelta uuden muodostuvan rakennusoikeuden yhdistäminen, jotta pa-
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rannetaan hankkeiden toteuttamiskelpoisuutta sekä varmistetaan ole-
massa olevan rakennuskannan säilyminen ja kehittäminen siltä osin 
kuin se on mahdollista. Sääntelemättömään asuntotuotantoon luovutet-
tavan rakennusoikeuden arvo alueella on karkeasti tässä vaiheessa ar-
vioiden 700-800e/kem². Täydennysrakentamisella on huomattava mer-
kitys kaupungin talouteen. 

Lopuksi

Kiinteistövirasto katsoo, että jatkosuunnittelussa tulee tutkia tarkemmin 
vaihtoehtoon C pohjautuvaa uutta yhtenäistä vaihtoehtoa, jossa suun-
nittelualue noudattelisi esitettyä massoittelua osin tehokkaampana ja 
tiiviimpänä. Laadittava suunnitelmavaihtoehto vastaisi parhaiten asetet-
tuihin määrällisiin ja laadullisiin asuntopoliittisiin tavoitteisiin sekä mah-
dollistaisi parhaiten vastuullisen ilmastoystävällisen ja ekologisen 
maankäytön. Lisäksi tiivis vaihtoehto turvaisi vanhan kulttuuriympäris-
tön rakennuskannan säilymisen sekä mahdollistaisi myös riittävimmät 
viheryhteydet - ja pihat luoden viihtyisän ja urbaanin olemassa olevaa 
rakennettua omaisuutta kunnioittavan kaupunkiympäristön. Kaupungin-
museon esittämä kanta, jossa alueelle ei esitetä juuri lisärakentamista, 
on taloudellisesti ja asuntopoliittisesti kestämätöntä. 

Suunnitelmavaihtoehdon C pohjalta toteutettava jatkosuunnitelma tu-
kee parhaiten myös kaupungin taloutta sekä varmistaa palveluverkon 
ylläpidon ja kehittämisen alueella.

Lisätiedot
Pekka Saarinen, tonttiasiamies, puhelin: 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 12.11.2014

HEL 2013-005264 T 10 03 03

Yleistä

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä neljästä suunnitteluvaihtoeh-
dosta 10.11.2014 mennessä

Suunnittelualue sijaitsee 26. kaupunginosassa (Koskela) eteläreunalla 
ja siihen kuuluu asemakaavoittamaton sairaala-alue osoitteessa Käpy-
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läntie 11, sekä yksityisen että kaupungin pesuloiden tontit 979/ 4 ja 9 
osoitteissa Kunnalliskodintie 2 ja 4.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on sairaala-alueen kulttuurihisto-
riallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttäminen 
ja muuttaminen asuinkäyttöön. Tavoitteena on muuttaa alue pääosin 
asuinkäyttöön siten, että alueelle sijoitetaan uusia asuinkerrostaloja ja 
näiden mahdollisesti vaatimia palveluja. Sosiaali- ja terveystoimen tar-
vitsemia tiloja on mahdollista sijoittaa alueelle. Niiden sijainti ja määrä 
päätetään myöhemmin. Suunnittelualueella olemassa olevat yhtenäi-
semmät puistomaiset alueet on tavoitteena säilyttää.

Alueelle on laadittu neljä keskenään poikkeavaa suunnitteluratkaisua. 
Kaikki olemassa olevat sairaalarakennukset N-rakennusta lukuun otta-
matta on kaikissa suunnitteluvaihtoehdoissa säilytetty ja muutettu pää-
osin asuinkäyttöön. Puistoilla on huomattavaa kaupunkikuvallista ja 
paikallista merkitystä, joka on pyritty ottamaan huomioon kaikissa 
suunnitelmavaihtoehdoissa. Olemassa olevat rakennukset muutetaan 
asumiseen ja B- sekä E-rakennuksiin saa sijoittaa myös päiväkotitoi-
mintaa. Päiväkodin piha-alue sijoittuu rakennusten eteläpuolelle ja si-
jaitsee puistossa. Jatkosuunnittelussa osa korttelialueista voidaan tar-
vittaessa osoittaa erityisasumista ja sosiaalitoimen palveluja varten 
(AKS). Kappeli on suunniteltu asuinalueen yhteiseksi asukastilaksi. 

Suunnitteluratkaisuissa on haettu eroavuuksia muun muassa toteutet-
tavuudessa, pysäköintiratkaisuissa, vanhan ympäristön säilymisessä, 
alueen identiteetissä, liittymisessä ympäröivään kaupunkirakentee-
seen, yhteyksissä, viherympäristöissä, rakennetun ja puiston välisessä 
määrässä, urbaaniuden asteessa ja asuntojen määrässä. Pysäköintiti-
lat sijoittuvat eri vaihtoehdoissa joko pääosin maanpäällisille pysäköin-
tialueille, pysäköintitaloihin tai maanalaisiin pysäköintilaitoksiin tontti-
kohtaisesti tai keskitetysti.

Muutosalueen pinta-ala on 127 100 m2. Suunnitellun neljän toisistaan 
poikkeavan vaihtoehdon mukaisesti uuden asuinrakentamisen kerrosa-
lan (AK) määrä suunnittelualueella vaihtelee noin 67 000 k-m2 - 123 
000 k-m2 välillä, joka tarkoittaa noin 1600 - 3000 hengen asukasmää-
rää. Kaikissa vaihtoehdoissa saa yhteensä 2 890 k-m2 sijoittaa B- ja E-
rakennuksiin päiväkotia varten. Alueelle sijoitetaan mahdollisesti myös 
sosiaali- ja terveystoimen tarvitsemia tiloja. Sosiaali- ja terveystoimen 
tarpeisiin mahdollisesti osoitettava erityisasumisen ja monipuolisen pal-
velukeskuksen kerrosala sisältyy edellä mainittuihin asumiselle osoitet-
tuun kerrosalamäärään.

Lausunto
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Alueen ympäristöllä ja rakennuksilla on arvoja, jotka tulee säilyttää. 
Alueesta on tekeillä ympäristöhistoriallinen selvitys. Ilman ympäristöhis-
toriallista selvitystä on mahdotonta arvioida esitettyjä vaihtoehtoja tältä 
osin. Ympäristön säilyttämistavoitteet ja mahdolliset palautettavat osa-
alueet on määriteltävä ennen suunnitteluntyön jatkamista. 

Suunnittelualue rajautuu olemassa olevaan ja toimivaan katuverkos-
toon. Alueelle ei tarvita uusia yleisiä katu- tai torialueita. Jatkosuunnitte-
lussa tulee kiinnittää huomiota ajoneuvoliittymien määrään ja sijaintiin, 
jotta erityisesti jalankulku- ja pyöräliikenneyhteydet säilyisivät mahdolli-
simman yhtenäisinä ja turvallisina. 

Jatkosuunnittelun lähtökohtana tulee olla mahdollisimman laaja yhte-
näinen puistoalue. Yksittäiset, pienialaiset puistoalueet eivät tuota hy-
vää ja toimivaa viherpalveluverkostoa.

Alueen yleisille palveluille, jotka mahdollisesti tarvitsevat piha-alueita 
käyttöönsä, kuten päivähoidolle tai sosiaali- ja terveystoimen palveluil-
le, tulee osoittaa jatkosuunnittelussa riittävät omat piha-alueet. Näiden 
palveluiden vaatimat ulkoalueet eivät voi olla yleistä puistoaluetta, sillä 
alueet ovat tavallisesti päivisin poissa julkisesta puistokäytöstä ja niitä 
koskevat eri määräykset kuin julkisia viheralueita. Suunnittelualueen 
esteettömyystaso riippuu alueelle tulevista palveluista. Palvelutalojen ja 
-asuntojen ympäristö on aina esteettömyyden erikoistason aluetta.

Eri suunnitteluvaihtoehtojen vaikutusten arvioinnissa on vertailtu kiitet-
tävästi luontoon ja ekologiseen kestävyyteen liittyviä arvoja. Rakennus-
virastossa laaditaan tällä hetkellä Vanhankaupungin aluesuunnitelma, 
jossa tarkastellaan yleisiä alueita ja -palveluita myös Koskelan alueella. 
Aluesuunnitelmassa tarkastellaan ensimmäisen kerran myös koko alu-
een ekosysteemipalveluita. Ekosysteemipalvelunäkökulmasta Koske-
lan sairaala alue on merkittävä viheralue Vanhankaupungin aluesuun-
nitelman tarkastelualueella ja sen tulisi säilyä mahdollisimman yhtenäi-
senä viheralueena myös jatkossa tarjoten laajasti ekosysteemipalvelui-
ta. Myös asukkaat arvostavat laajoja viheraluekokonaisuuksia, jotka 
voivat luoda alueelle positiivista, alueellista identiteettiä 

Rakennusvirastolla ei ole muuta lausuttavaa tällä hetkellä osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmaan 1104-01/14 ja neljään eri suunnitteluvaihtoeh-
toon.

Lisätietojen antajat osallistuvat asemakaavoitukseen rakennusviraston 
edustajina.

11.6.2013 Lausunto annettu

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440
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petri.arponen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 7.11.2014

HEL 2013-005264 T 10 03 03

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon 
lausuntoa Koskelan sairaalan ja pesuloiden alueen asemakaavan ja 
asemakaavan muutoksen päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukai-
sesti kulttuurihistorian ja kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta 
ja esittää kantanaan seuraavaa.

Helsingin kaupunginmuseo on 17.6.2013 antanut lausuntonsa Koske-
lan sairaalan ja pesuloiden alueen asemakaavan ja asemakaavan 
muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Nyt esillä oleva 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma korvaa tuolloin esillä olleen suunni-
telman. Suunnittelualueen rajausta on tarkistettu ja laajennettu koske-
maan aiemmin esillä olleen lisäksi alueen eteläisessä osassa sijaitse-
vaa autopaikkojen korttelialuetta.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteeksi on esitetty Kos-
kelan sairaala-alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten 
suojelu ja uusien käyttötarkoitusten määrittely sosiaali- ja terveystoi-
men tarpeet huomioon ottaen. Lisäksi alueelle suunnitellaan pääasias-
sa täydennysrakentamista asuintaloilla, joiden paikat tullaan määrittele-
mään uudessa asemakaavassa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
mukaan täydennysrakentaminen on tarkoitus sijoittaa pääasiassa sai-
raala-alueen reunoille ja pesuloiden tonteille.

Koskelan sairaalan ja pesuloiden alueen asemakaavan ja asemakaa-
van muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta aiemmin anta-
massaan lausunnossa kaupunginmuseo kiinnitti erityistä huomiota 
suunnittelualueeseen liittyvien selvitysten riittävyyteen. Koskelan sai-
raala-alueen rakentumisesta ja rakennuskannasta on kaupunkisuunnit-
teluvirastossa tehty kaksi selvitystä: Koskelan sairaala-alue, rakennus-
vaiheet ja rakennukset (2001) ja Koskelan sairaala-alue ympäristöi-
neen, selvitys kaavoitettavasta alueesta (2011). Kaupunginmuseo kat-
soi, että rakennusten suojelutavoitteiden laatiminen ja rakennusten 
käyttötarkoituksen muutos vaatii tuekseen tarkemmat selvitykset kuin jo 
tehdyt. Myös kaupunkisuunnitteluviraston selvityksessä (2011) tode-
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taan, että alueen rakennuksista on tehtävä rakennushistoriaselvitys ja 
suunnittelualueesta on tehtävä ympäristöhistoriallinen selvitys, jossa eri 
aikakausina syntyneet kerrostumat tutkitaan sekä analysoidaan ympä-
ristön säilyneisyys. Lisäksi on syytä kartoittaa mahdolliset piha- ja puis-
tosuunnitelmat ja inventoida alueen nykyinen puusto, rakenteet ja rei-
tistö ja selvittää näin alueen ympäristöhistorialliset arvot. Ympäristöhis-
toriallinen selvitys on nyt tekeillä ja valmistunee kaavaluonnoksen laa-
dinnan tueksi. Edelleen kaupunginmuseo painottaa, että myös olemas-
sa olevien rakennusten suojelutavoitteiden ja asemakaavan suojelu-
määräysten laadintaa varten myös sairaalarakennuksia koskeva raken-
nushistoriaselvitys on erittäin tarpeellinen ja syytä käynnistää mahdolli-
simman pian.

Aivan esillä olevan kaava-alueen läheisyydessä sijaitsee kaksi valta-
kunnallisesti merkittäväksi arvotettua rakennettua kulttuuriympäristöä, 
joita ovat Käpylän puutaloalueet ja Käärmetalo ja Olympiarakennukset 
(RKY 2009). Valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympä-
ristön vaikutusalueella toimittaessa kaupunginmuseo haluaakin painot-
taa itse suunnittelualueen ja sillä sijaitsevan rakennuskannan lisäksi 
myös lähiympäristön ominaisluonteen merkitystä ja vaalimista kaavoi-
tuksen lähtökohtana. Suunnitelmassa tulee siten ottaa huomioon sekä 
suunnittelualueen että lähiympäristön olemassa olevien rakennusten 
mittakaava ja ominaisluonne, sairaalapuistolle ja muulle ympäristölle 
ominaiset piirteet ja kasvillisuus sekä näiden kaikkien elementtien suh-
de toisiinsa.

Nyt esillä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä on neljä 
eri suunnitelmaa alueelle sijoitettavan uudisrakentamisen mahdollises-
ta sijoittelusta, määrästä ja mittakaavasta. Yhtä vaihtoehtoa ei olla valit-
semassa sellaisenaan, vaan eri vaihtoehtojen avulla pyritään löytä-
mään toimivin ratkaisu jatkosuunnittelun pohjaksi. Jo aiemmassa lau-
sunnossaan kaupunginmuseo katsoi, että täydennysrakentamisen tu-
lee tapahtua Koskelan sairaala-alueen kulttuuriympäristön ehdoilla ja 
mahdollisuudet täydennysrakentamiseen ovat toteuttamiskelpoisimmat 
pesuloiden tontilla. Uudisrakennusten sijoittelu alueelle voidaankin tar-
kemmin määritellä vasta ympäristöhistoriallisen selvityksen ja siihen liit-
tyvän arvotuksen valmistumisen jälkeen. Jo tässä vaiheessa kaupun-
ginmuseo kuitenkin toteaa, ettei se pidä toivottavana uusien asuinra-
kennusten sijoittamista sairaala-alueelta purettujen laitosrakennusten 
paikalle ikään kuin täydentämään menetettyä sommitelmaa. Sairaala-
rakennusten rajaama alue tulee säilyttää omana, mahdollisimman 
eheänä ja tunnistettavana kokonaisuutena ja uudisrakentaminen sijoit-
taa tämän kokonaisuuden ulkopuolelle. Säilyneimmillä alueilla olisi toi-
vottavaa tutkia joiltakin osin jopa alkuperäisen sairaalan puistosommi-
telman palauttamista.
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Tärkeänä suunnittelualueen uudisrakentamista ohjaavana tekijänä kau-
punginmuseo pitää sairaala-alueella sijaitsevien ja ympäröivien aluei-
den rakennusten mittakaavaa. Koskelan sairaalan alue liittyy kiinteästi 
Käpylän Olympiakylän ja 1950-luvun asuinkerrostalojen kortteleihin ja 
pesulan alue puolestaan Koskelan alueen 1960- ja 1970-luvulla raken-
nettuihin asuintalokortteleihin. Suunnittelualueen lounaispuolella sijait-
sevan korttelin rakennukset ovat 1990-luvulta, mutta noudattavat mitta-
kaavaltaan lähiympäristönsä rakennuskantaa. Kaupunginmuseon nä-
kemyksen mukaan myös suunnittelualueen uusien asuinrakennusten 
tulee mittakaavaltaan olla sopusoinnussa olemassa olevien rakennus-
ten kanssa niin korkeudeltaan kuin muulta volyymiltaan. Tästä syystä 
periaatevaihtoehto B:ssä esitetyt suuret maanpäälliset pysäköintiraken-
nukset vaikuttavat hyvin vieraalta ratkaisulta alueelle. Myöskään peri-
aatevaihtoehto D jopa 16-kerroksisine pistetaloineen ei mittakaavalli-
sesti ole kaupunginmuseon näkemyksen mukaan oikea lähtökohta 
suunnittelulle, vaikka siinä onkin sairaalan puistoaluetta jätetty rakenta-
mattomaksi vyöhykkeeksi enemmän kuin muissa suunnitelmavaihtoeh-
doissa.

Koskelan sairaala-alueella on tänä päivänä oma vahva ominaisluon-
teensa, joka on rakentunut sadan vuoden kuluessa. Ympäristöönsä 
alue näyttäytyy puistomaisena vyöhykkeenä, jossa puuston ja muun 
kasvillisuuden keskeltä kohoavat sairaalapaviljongit kertovat alueen al-
kuperäisestä käytöstä ja elämästä alueella. Yleisilmeeltään vehreästä 
ja puustoisesta kokonaisuudesta on myös löydettävissä pienempiä, 
edelleen vahvasti suunnittelu- ja rakentamisaikaansa sidoksissa olevia 
vyöhykkeitä, esimerkkinä sairaalan alkuperäiseen vaiheeseen liittyvä 
sisääntulon jatkeen muodostanut kaakko-luode –suuntainen sairaalara-
kennusten ja istutusten muodostama akseli tai Käpyläntien ja Kunnal-
liskodintien kulmaukseen sijoittuva 1950-luvun asuinrakennusten ja va-
paamuotoisten pihojen kokonaisuus. Vaikka sairaala-alue ja sen vierei-
nen entinen pesuloiden tontti tullevatkin muuttumaan tulevaisuudessa 
pääosin asuinkäyttöön, on muutoksessa tärkeää vaalia tätä sairaala-
alueen ja sen eri osien säilynyttä, osin vehreää ja osin rakennettua 
omaa identiteettiä ja erityisluonnetta. Kaupunginmuseon näkemyksen 
mukaan suunnittelualueelle eivät kuulu ydinkeskustalle luonteenomai-
set umpikorttelit, vaan uudisrakentaminen tulee ensisijaisesti sijoittaa 
alueelle ja ympäristölle luonteenomaiseen avoimeen korttelirakentee-
seen perustuen. Erilaiset näkymäakselit rakennusten väleistä sairaala-
alueen sisällä ja alueelta ulospäin ja toisaalta ympäröiviltä kaduilta ja 
kortteleista alueen sisälle ovat merkittävä osa alueen ominaisluonnetta 
ja niitä tulee vaalia ja säilyttää myös tulevaisuudessa. Vaikka suunnitte-
lualue periaatteessa rajautuu sairaalan ja pesuloiden kortteliin, puisto-
maisen vehreän sairaala-alueen merkitys ulottuu laajemmalti eri puolille 
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ympäristöönsä, mikä tulee ottaa huomioon kokonaisuutta suunnitel-
taessa.

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo katsoo, ettei yksikään esillä 
olevista neljästä Koskelan sairaalan ja pesuloiden aluetta koskevasta 
suunnitteluvaihtoehdosta sellaisenaan johtaisi toivottavaan ratkaisuun 
ja kokonaisuuteen kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta. Kau-
punginmuseo haluaa olla jatkosuunnittelussa mukana ja esittää, että 
ennen asemakaavaluonnoksen laatimista eri suunnitteluvaihtoehdoista 
järjestetään neuvottelu. Kaupunginmuseo uskoo, että paikallishistorialli-
sesti, Helsingin kaupungin ja sairaalarakentamisen historiassa merkit-
tävän Koskelan sairaala-alueen uudelle, sen arvot huomioon ottavalle 
käytölle ja täydennysrakentamiselle on kuitenkin löydettävissä ratkaisu, 
kunhan uudisrakentamisen mitoitus pidetään maltillisena niin määrälli-
sesti kuin mittakaavaltaan ja ympäristöhistoriallisen selvityksen arvotus 
ja sen asettamat reunaehdot otetaan huomioon.

17.6.2013 Lausunto annettu

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 13.10.2014

HEL 2013-005264 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa koskien Kun-
nalliskodintielle tehtävää kaavamuutosta. Alueella muutetaan vanha 
pesula ja puistokortteli mm. asuin käyttöön ja päiväkodiksi.

Koskelan raitiotievarikon kehittämiseen kuuluu varayhteyden rakenta-
minen Käpylään Kunnalliskodintietä pitkin. Varayhteyttä käytetään vari-
kon yhteytenä Kustaa Vaasan tien yhteyden ollessa poissa käytöstä. 
Varayhteyttä käytetään varikon sisään- ja ulosajoissa etenkin ruuhka-
aikaan aamuisin ja iltaisin.

Koska alueelle ollaan kaavoittamassa asuinkiinteistöjä sekä muuta me-
lulle ja tärinälle häiriöherkkää toimintaa, tulee huomioida rakennusmää-
räyksissä ja kiinteistöjen sijoittelussa raitiotien varayhteyden niille ai-
heuttama haitta. Raitiotieliikenteestä aiheutuu väistämättä melua ja täri-
nää jota ei pystytä estämään. Lisäksi ratasähköistys vaatii radanlähei-
syyteen mahdollisia kiinteistöihin kiinnitettäviä ratasähköistyksen ripus-
tuksia. Alueen liikennesuunnittelussa tulee myös huomioida, että va-
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rayhteys on aina käytettävissä eikä sen käyttöä tarpeettomasti haitata 
pysäköinti ym. liikennejärjestelyillä.

Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveysvirasto 14.6.2013

HEL 2013-005264 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavaa Koskelan 
asemakaavoittamattomalle sairaalan alueelle osoitteessa Käpyläntie 11 
sekä asemakaavan muutosta Koskelan pesuloiden tonteille 979/ 4 ja 9 
osoitteissa Kunnalliskodintie 2 ja 4. Rakennuksia alueella on 14. Niiden 
valmistumisvuodet ovat 1910–1912 (A, B, C, H), 1914 (F, K), 1925 (G), 
1961 (D, N). Alue kuuluu Helsingin yleiskaava 2002:ssa kulttuurihisto-
riallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittä-
vään alueeseen, jota kehitetään siten, että alueen arvot ja ominaisuu-
det säilyvät.

Tavoitteena on, että tulevassa asemakaavassa sairaala-alueen kulttuu-
rihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaat rakennukset suojel-
laan ja rakennuksille määritellään uusi käyttö. Lisäksi alueelle tulee 
pääosin asuintäydennysrakentamista. Uusien rakennusten paikat mää-
ritellään asemakaavassa. täydennysrakentaminen on tarkoitus sijoittaa 
pääasiassa Käpyläntien ja Kunnalliskodintien varrelle sekä pesuloiden 
tonteille. Asemakaavatyön yhteydessä selvitetään ja otetaan tarvittaes-
sa huomioon sosiaali- ja terveystoimen tarpeet.

Asemakaavaluonnos laaditaan vuosien 2013–2014 aikana. Tavoitteena 
on, että saadun palautteen pohjalta kaavaehdotus esitellään kaupunki-
suunnittelulautakunnalle vuonna 2014, ja että kaavaehdotus on kau-
punginhallituksen ja valtuuston käsiteltävänä samana vuonna.

Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta on pyydetty toimittamaan viimeistään 19.6.2013.

Lausuntonaan sosiaali- ja terveysvirasto esittää seuraavaa:

Sosiaali- ja terveysviraston suunnitelmissa on toteuttaa monipuolinen 
palvelukeskus Koskelan alueelle. Virasto ei ole vielä määritellyt, kuinka 
paljon palveluasumista Koskelan alueelle esitetään ja kuinka laajaa 
muu palvelukeskuksen toiminta tulee olemaan. Asemakaavatyön yh-
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teydessä pitää tehdä tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveysviraston 
kanssa.

Alustavan suuntaa-antavan arvion mukaan monipuolinen palvelukes-
kus on yhteensä noin 12 500 hym2 sisältää seuraavat toiminnot: 

Palveluasumisen, joka käsittää pääasiassa ryhmäkoteja muistisairaille. 
Asukkaiden kanssa solmitaan vuokrasopimukset heidän asuinkäytös-
sään olevista tiloista eli omasta asuinhuoneesta ja kylpyhuoneesta se-
kä osuudesta yhteistiloja. Kohteisiin haetaan Valtion asumisen rahoi-
tus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) korkotukilainaa ja erityisasumisen 
investointiavustusta, jonka avulla vuokrataso pysyy kohtuullisena. 
Asuinrakennukset tulevat Hekan hallintaan vuoden 2014 alussa, jolloin 
Koy Helsingin palveluasunnot yhdistyy Hekaan.

 Alueen laitoksia korvaamaan Koskelan alueelle tarvitaan ryhmäko-
teja noin 240 asukkaalle. 14 asukkaan ryhmäkoti on toiminnallisesti 
ja taloudellisesti järkevän kokoinen.  Ryhmäkoteja tarvittaisiin siten 
noin 17. Kussakin ryhmäkodissa tulee olla asukkaille henkilökoh-
taista asuintilaa noin 25 hym2 (asuinhuone ja kylpyhuone, ei keittiö-
tä) ja sen lisäksi tulevat yhteistilat (olohuone, ruokailu, keittiö, vaate- 
ja siivoushuolto, henkilökunta) eli näitä tiloja tarvitaan noin 15 
hym2/asukas. Siten yksi ryhmäkoti vaatisi tilaa 560- 600 hym2 ja 17 
ryhmäkotia yhteensä n. 10 000 hym2. 

Päivätoiminnan, johon osallistuu kotona asuvia lievää ja keskivaikeaa 
muistisairautta sairastavia henkilöitä. 

 Päivätoimintaa voi olla yhdessä tai useammassa yksikössä. Päivä-
toimintayksikön tilan-tarve 250-300 hym2, laajuus riippuu myös sii-
tä, kuinka paljon päivätoiminta käyttää muita palvelukeskuksen tilo-
ja.

Lyhytaikaishoidon, joka on suunnattu kotona omaisten hoidossa oleville 
muistisairaille ja yksinasuville muistisairaille asiakkaille.

Arviointi- ja kuntoutusyksikön, joka tukee kotihoidossa olevia.

Omaishoidon toimintapisteen, joka tukee kotona omaista hoitavia per-
heitä tarjoamalla heille asiantuntijapalveluita, kokoontumispaikkoja, vir-
kistystoimintaa ja monipuolista ryhmätoimintaa.

 Omaishoidon toimintakeskuksen laajuus on 200-250 hym2.

Palvelukeskuksen, joka tarjoaa lähiympäristön asukkaille asiakkaiden 
neuvontaa ja ohjausta, harrastus- ja virkistystoimintaa, vapaaehtoistyö-
tä, liikuntaa, ateriointia, sosiaalisen kahvilan, vertaistukiryhmiä ja sen 
avulla tavoitetaan myös syrjäytyneitä ja syrjäytymisuhan alla olevia. 
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Olennainen osa palvelukeskustoimintaa on myös toimia ikäihmisten ta-
paamispaikkoina, joihin on helppo tulla. Järjestettyyn toimintaan osallis-
tumista ei edellytetä, vaan palvelukeskukseen voi tulla myös pelkäs-
tään viettämään aikaa. Piha-aluetta käytetään asiakkaiden oleskeluun, 
liikuntaan ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen (grillijuhlat, liikunta-
tapahtumat). Monia palvelumuotoja ja runsaasti palveluja tarjoavassa 
vanhustenkeskuksessa on lisäksi tarvetta asukkaille ja henkilökunnalle 
tarkoitettuihin ruokasaliin, kokoustiloihin, juhlasaliin, erillisiin kuntoutus-
tiloihin jne.

 Palvelukeskus sijaitsee keskeisesti lähiympäristön asukkaita moni-
puolisesti palvellen ja on tiloiltaan noin 1500 hym2.

Edellisten lisäksi tiloja on mitoitettu tukipalveluille kuten hallintopalvelut, 
ruokahuolto-, kiinteistö- ja turvallisuuspalvelut, materiaalilogistiikka ja 
varastointi, siivouspalvelut, apuväline-, terapia-, virike- ja kauneuden-
hoitopalvelut, hengelliset palvelut ym. Lisäksi varataan tilaa sosiaali- ja 
lähityön sijoittumiselle Koskelaan. 

Monipuolisen palvelukeskuksen sijainti

Palvelukeskuksen ja palveluasumisen sijoittaminen toistensa yhteyteen 
on toiminnallisesti järkevää. Palvelukeskuksen olisi hyvä sijaita keskei-
sesti asuinalueella, siellä missä on muutakin toimintaa. Sen pitäisi luon-
tevasti houkutella toimintaansa kotona asuvia ikäihmisiä. Sen kahvilaan 
ja muuhun toimintaan pitäisi olla helppo tulla. Siksi sen sijainti Koskelan 
vanhalla alueella olisi parempi vaihtoehto kuin pesulan alueella. Tunne-
liverkosto soveltuu vanhusten talviliikuntaan ja sen hyödyntämien pal-
velukeskuksen käyttöön tulee selvitellä.

Palvelukeskuksen sijoittumisen suhteen pitää punnita eri vaihtoehtoja, 
niiden hyviä ja huonoja puolia. Esimerkiksi yhtenä vaihtoehtona Koske-
lan alueen palveluasuminen sijoitetaan täydennysrakentamiseen ja pal-
velukeskus mahdollisesti peruskorjattavaan kiinteistöön.

Tilakeskuksen teettämän konsulttityön perusteella ryhmäkotien sijoitta-
minen vanhoihin rakennuksiin on kallista. Niiden korjaaminen on kallis-
ta ja ne tulevat käyttökustannuksiltaan kalliiksi, koska niihin ei voi to-
teuttaa 14 -15 asukkaan ryhmäkoteja, joten niiden henkilökuntamitoitus 
ei ole optimaalinen. Mahdollisesti ARA ei rahoita näin kalliita asuntoja, 
sillä Helsingin perushintatasokin aiheuttaa ongelmia.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Pirkko Suppanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 43895

pirkko.suppanen(a)hel.fi
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Päätettävä tässä kokouksessa

§ 1098
V 14.12.2016, Hammaslääketieteen perusopetuksen kliinisen koulu-
tuksen toiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

HEL 2016-012485 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan sopimuksen 
hammaslääketieteen perusopetuksen (hammaslääketieteen lisensiaa-
tin tutkinnon) kliinisen koulutuksen toiminnan siirtämisestä liikkeenluo-
vutuksena 1.1.2017 alkaen Helsingin kaupungilta Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (HUS).

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1  Sopimus Hammaslääketieteen perusopetuksen kliinisen koulu-
tuksen luovuttamisesta

2 Sopimusliite 1.  Yliopistohammasklinikan talouden ja toiminnan tunnus-
luvut

3 Sopimusliite 2. Luettelo HUSiin siirtyvästä henkilöstöstä, UUSI 1 12 
2016

4 Sopimusliite 3. Helsingin kaupungilta HUSlle siirtyvän henkilöstön ase-
ma

5 Sopimusliite 4a.  Yliopistohammasklinikalta HUSlle siirtyvä omaisuus
6 Sopimusliite 4b.  Yliopistohammasklinikalta HUSlle siirtyvä omaisuus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
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Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Siirtyvä henkilöstö Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 1.3.2016 irti-
sanoa Helsingin yliopiston, HUSin ja Helsingin kaupungin välisen ham-
maslääketieteen perusopetuksen kliinistä koulutusta koskevan integ-
raatiosopimuksen 1.1.2017 alkaen, koska integraatiosopimuksen mu-
kaisesti koulutustoiminnasta maksettu EVO-korvaus ei ole riittänyt kat-
tamaan koulutustoiminnasta kaupungille aiheutuneita kustannuksia.

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää (22.11.2016) hammaslääketie-
teen perusopetuksen kliinisen koulutuksen siirtämistä liikkeenluovutuk-
sen periaattein 1.1.2017 alkaen Helsingin kaupungilta HUSin järjestä-
mäksi terveydenhuoltolain 65 §:n mukaiseksi toiminnaksi. Lautakunta 
päätti lisäksi edellyttää, että Helsingin kaupunki osaltaan varmistaa tii-
viillä yhteistyöllä HUSin ja yliopiston kanssa yliopistohammasklinikan 
opetuksen ja hoidon jatkumisen keskeytyksettä siirtymävaiheen yli.  

Liikkeenluovutuksen periaatteet

Siirtyvän toiminnan ehdot ja periaatteet on määritelty liikkeenluovutus-
sopimuksessa. Sopimuksen mukaan HUSille siirtyy: 

- se osa Helsingin kaupungin yliopistohammasklinikan henkilöstöstä, 
joiden työtehtävät jatkuvat HUSin henkilöstörakenteen ja opetusjärjes-
telmän mukaisesti 
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- se osa Helsingin kaupungin yliopistohammasklinikan tarveaineista, 
hammashoitoyksiköistä, lääkinnällisistä pienlaitteista ja kalusteista, joita 
HUS tarvitsee siirtyvän toiminnan keskeytymättömään jatkamiseen.

Toiminnan siirto ja yhteistoiminta

Henkilöstön asema liikkeenluovutuksessa on sovittu henkilöstöjärjestö-
jen ja työnantajien (HUS ja Helsingin kaupunki) välisessä neuvottelus-
sa 13.10.2016. Neuvottelutuloksen mukaan Helsingin kaupungin ylio-
pistohammasklinikan nykyisistä työntekijöistä erikoishammaslääkärit ja 
suuhygienistit siirtyvät HUSin palvelukseen. Helsingin kaupungin palve-
lukseen jäävät toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa olevat ter-
veyskeskushammaslääkärit ja hammashoitajat (siirtyvää henkilöstöä ja 
henkilöstön asemaa koskevat sopimuksen liitteet 3 uusi ja 4).

Henkilöstön siirtymistä koskevan sopimuksen (liite 4) laatimisen jälkeen 
on tullut yksi muutos siirtyvän henkilöstön määrään (siirtymäsopimuk-
sen kohta 4). Yksi erikoishammaslääkäri on irtisanoutunut 30.11.2016, 
joten HUS:iin siirtyy 10 erikoishammaslääkäriä.

Toimintojen siirtymistä on käsitelty henkilöstön kanssa yhteistoiminta-
kokouksissa. Asiaa on käsitelty sosiaali- ja terveysviraston terveys- ja 
päihdepalvelut -osaston henkilöstötoimikunnassa, viraston henkilöstö-
toimikunnassa sekä järjestöneuvottelukunnassa. Liikkeenluovutussopi-
muksen henkilöstön asemaa koskeva liite on laadittu yhteistyössä pää-
sopijajärjestöjen edustajien kanssa. Kaupungin henkilöstötoimikunta 
käsitteli asiaa 1.12.2016 ja totesi, että asian yhteistoiminta on toteutu-
nut suunnitellusti ja merkitsi asian tiedoksi.

Henkilöstölle on järjestetty työyhteisökehittäjän antamaa koulutusta 
muutostilanteessa sekä tarjottu tukea Työterveys Helsingin kanssa. 

Siirtyviin henkilöihin sovelletaan työsopimuslain 1 luvun 10 §:ssä tarkoi-
tettuja liikkeen luovutusta koskevia säännöksiä. Työntekijät siirtyvät ns. 
vanhoina työntekijöinä. Liikkeenluovutuksesta aiheutuvat työnantajan 
vastuut siirtyvät lainsäädännön mukaisesti. HUSiin siirtyvä henkilöstö ja 
henkilöstöjärjestöjen edustajat ovat nostaneet erityisesti esille sen, että 
HUSissa kelpoisuusvaatimukset poikkeavat Helsingin kaupungin kel-
poisuusvaatimuksista. Esimerkiksi ylihammaslääkärin virkaan vaadi-
taan HUSissa dosentin pätevyys. Henkilöstön siirtoa koskevassa sopi-
muksessa on todettu, että työntekijät siirtyvät heidän aikaisempia tehtä-
viään vastaaviin tai samantasoisiin tehtäviin. Tehtäväjärjestelyissä ote-
taan kuitenkin huomioon toiminnan kehittämis- ja muutostarpeet. YT-
neuvotteluissa on lisäksi noussut esille se, että siirtyvä henkilöstö on 
Helsingin kaupungilla toimissa, kun taas HUSissa kaikki hammaslääkä-
rit ovat viroissa. Siirtosopimuksessa on todettu, että tehtävänimikkeen 
lisäksi palvelussuhteen laji voi siirron yhteydessä muuttua.
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Siirtyvä omaisuus

Helsingin kaupungin yliopistohammasklinikan hammashoitoyksiköt, lää-
kinnälliset pienlaitteet ja kalusteet siirtyvät HUSille liikkeenluovutuksen 
periaatteiden mukaisesti kirjanpitoarvolla. Siirtyvällä omaisuudella ei 
ole kirjanpitoarvoa. 

Helsingin kaupungin yliopistohammasklinikan 15 hammashoitoyksikön 
leasing-sopimus siirtyy 1.1.2017 alkaen HUSille erillisen sopimuksen 
mukaisesti.

Yliopistohammasklinikan instrumentit, jotka yleensä liikkeenluovutuk-
sessa siirtyvät kirjanpitoarvolla, jäävät Helsingin kaupungille. Yliopisto-
hammasklinikan tarveaineiden siirtohinta liikkeenluovutuksessa olisi 
noin 50 000 euroa, mikä vastaa Helsingin kaupungille jäävien yliopisto-
hammasklinikan instrumenttien arvoa. Näin ollen HUS saa tarveaineet 
vastikkeetta.

Yliopistohammasklinikan talouden ja toiminnan tunnusluvut sekä siirty-
vä omaisuus ilmenevät liitteistä 2, 5 ja 6.  

Kaupunginhallituksen johtosäännön 7 §:n 14 momentin perusteella 
kaupunginvaltuuston tehtävänä on päättää perusterveydenhuollon jon-
kin osa-alueen ja erikoissairaanhoidossa jonkin erikoisalan sekä tietyn, 
suuruudeltaan merkittävän väestönosan joidenkin terveyspalvelujen 
tuottamisen aloittamisesta ja lopettamisesta kaupungin omana toimin-
tana.     

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

Täytäntöönpano

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yh-
teydessä kehottaa sosiaali- ja terveystointa johtavaa apulaiskaupungin-
johtajaa allekirjoittamaan liikkeenluovutussopimuksen ja oikeuttaa kau-
punginkanslian oikeuspalvelut tekemään sopimukseen tarvittavat tekni-
set ja vähäiset muutokset sekä sosiaali- ja terveysvirastoa osaltaan 
huolehtimaan siirtymävaiheen yhteistyöstä käytännön järjestelyineen 
opetustoiminnassa ja potilaiden hoidossa.       

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Liite 1  Sopimus Hammaslääketieteen perusopetuksen kliinisen koulu-
tuksen luovuttamisesta

2 Sopimusliite 1.  Yliopistohammasklinikan talouden ja toiminnan tunnus-
luvut

3 Sopimusliite 2. Luettelo HUSiin siirtyvästä henkilöstöstä, UUSI 1 12 
2016

4 Sopimusliite 3. Helsingin kaupungilta HUSlle siirtyvän henkilöstön ase-
ma

5 Sopimusliite 4a.  Yliopistohammasklinikalta HUSlle siirtyvä omaisuus
6 Sopimusliite 4b.  Yliopistohammasklinikalta HUSlle siirtyvä omaisuus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Siirtyvä henkilöstö Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveysvirasto
Taloushallintopalvelut
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.11.2016 § 284
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HEL 2016-012485 T 00 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä omalta osaltaan ham-
maslääketieteen perusopetuksen (hammaslääketieteen lisensiaatin tut-
kinnon) kliinisen koulutuksen toiminnan luovuttamisen liikkeenluovutuk-
sen periaatteiden mukaisesti 1.1.2017 Helsingin kaupungilta Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (HUS).

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta poiketen 
yksimielisesti ilman äänestystä myös, että sosiaali- ja terveyslautakunta 
edellyttää, että Helsingin kaupunki osaltaan varmistaa tiiviillä yhteistyöl-
lä HUS:n ja yliopiston kanssa yliopistohammasklinikan opetuksen ja 
potilaiden hoidon jatkumisen keskeytyksettä siirtymävaiheen yli.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta esitti 
- siirron ja siihen liittyvän sopimuksen hyväksyttäväksi kaupunginhalli-
tukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, ja että
- sopimuksen allekirjoittaja oikeutetaan tekemään sopimukseen tar-
peellisia teknisiä korjauksia.

Käsittely

22.11.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vs. johtajahammaslääkäri Merja Auero oli kutsuttuna asiantuntijana ko-
kouksessa läsnä tämän asian käsittelyssä.

Vastaehdotus:
Jäsen Sami Heistaro: "Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että 
Helsingin kaupunki osaltaan varmistaa tiiviillä yhteistyöllä HUS:n ja ylio-
piston kanssa yliopistohammasklinikan opetuksen ja potilaiden hoidon 
jatkumisen keskeytyksettä siirtymävaiheen yli."

Kannattaja: Puheenjohtaja Maija Anttila

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti 
ilman äänestystä.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Auero, vs. johtajahammaslääkäri, puhelin: 050 3401429

merja.auero(a)hel.fi
Sinikka Varsio, vs. johtava ylihammaslääkäri, puhelin: 050 3583753

sinikka.varsio(a)hel.fi
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Päätettävä tässä kokouksessa

§ 1099
V 14.12.2016, Helsingin kaupungin kiireettömien potilaskuljetusten 
siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiirin kuntayhtymälle

HEL 2016-011806 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan sopimuksen 
Helsingin kaupungin kävelevien ja inva-varusteltua ajoneuvoa tarvitse-
vien potilaiden ja asiakkaiden kiireettömien potilaskuljetuspalvelujen 
siirtämisestä kokonaisuudessaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoi-
topiirin kuntayhtymälle 1.1.2017 alkaen liikkeenluovutuksen periaattei-
den mukaisesti. 

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus, Liikkeenluovutusasiakirja
2 Potilaskuljetuksen siirtyvät aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
3 Henkilöstön asema
4 1.1.2017 siirtyvä henkilöstö
5 Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin väli-

nen yhteistoimintasopimus kiireettömien potilaskuljetuspalvelujen tuot-
tamisesta

6 Kiireettömien potilaskuljetusten palvelukuvaus koskien muita kuin am-
bulanssikuljetuksia

7 Hinnat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
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Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Siirtyvä henkilöstö Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää (8.11.2016) Helsingin kaupungin 
kävelevien ja inva-varusteltua ajoneuvoa tarvitsevien potilaiden ja 
asiakkaiden kiireettömien potilaskuljetuspalvelujen siirtämistä kokonai-
suudessaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 
1.1.2017 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.  

Kunnan vastuulla on huolehtia sen sairaaloihin sisäänkirjoitettujen ja 
sen laitoksissa pitkäaikaisesti asuvien asiakkaiden ja potilaiden tervey-
denhuoltolain 73 §:n nojalla järjestettävistä kuljetuksista hoitoihin ja tut-
kimuksiin sekä laitossiirroista. Siirron tarkoituksena on järjestää laki-
sääteinen julkisoikeudellinen palvelu horisontaalisena yhteistyönä. Yh-
teistyön tavoitteen on hyödyntää voimavarat mahdollisimman tehok-
kaasti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Yhteistyötä ohjaavat ai-
noastaan yleiseen etuun liittyvät näkökohdat eikä sen tarkoituksena ole 
liikevoiton tavoittelu.    

Helsingin sosiaali- ja terveysvirastolla on kuljetuspalvelut -yksikkö, joka 
tuottaa inva-varusteltua ajoneuvoa tarvitsevien kävelevien tai pyörätuo-
lipotilaiden kiireettömät kuljetukset. Kiireettömät ambulanssikuljetukset 
HUS on tuottanut Helsingin kaupungille jo vuodesta 2006 lähtien. Luo-
vutuksen johdosta myös kävelevien ja inva-varusteltua ajoneuvoa tar-
vitsevien potilaiden ja asiakkaiden kiireetöntä potilaskuljetusta koskeva 
palvelu siirretään HUSin perussopimuksen 3 §:n 4 mom. nojalla HUSin 
tuottamaksi.    
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Selvitystyö ja tulokset

Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikkö päätti 18.8.2016 § 124 pe-
rustaa ohjausryhmän selvittämään sosiaali- ja terveysviraston ja HUS-
Logistiikan potilaskuljetuspalvelujen mahdollista yhdistämistä päällek-
käisyyksien purkamiseksi. Selvitys tehtiin yhdessä HUS-Logistiikan 
kanssa. Ohjausryhmässä oli myös henkilöstön edustus.

Työryhmä selvitti ja arvioi sosiaali- ja terveysviraston ja HUSin kiireettö-
mien potilaskuljetusten nykyiset työnjako- ja toimintamallit, eri organi-
sointitapojen vaikutukset tuottavuuteen ja tehokkuuteen, asiakaspalve-
lun laatuun, henkilöstöön ja sopimussuhteisiin sekä mahdollisen yhdis-
tämisen etuja ja riskejä.

Nykyisen toimintamallin mukaan sosiaali- ja terveysviraston tarvitsemat 
kiireettömät ambulanssikuljetukset tilataan HUSilta ja muut kiireettömät 
potilaskuljetukset viraston omasta kuljetuspalvelusta. Viikonloppuisin ja 
arkisin virka-ajan ulkopuolella sosiaali- ja terveysviraston tilauspalvelu 
ja potilaskuljetukset on järjestetty Helsingin kaupungin palvelukeskus -
liikelaitoksen kautta.

Tarvittavan ajoneuvotyypin arvioi kuljetuksen tilaaja. Tilaajilla ei aina 
ole osaamista arvioida tarvittavaa ajoneuvoa (ambulanssi, paari-inva-
auto, inva-auto). Toiminnan järjestäminen yhteistyössä HUSin kanssa 
mahdollistaa paremman ohjauksen ajoneuvojen valinnassa, kun kaikki 
kiireettömät potilaskuljetukset tilataan samasta paikasta. HUS tarjoaa 
mahdollisuuden paari-inva-auton käyttöön. Helsingin kaupungilla ei täl-
lä hetkellä ole paari-inva-autoja käytössä. Paari-inva-auto on ambu-
lanssikuljetusta edullisempi kuljetusvaihtoehto. 

Tällä hetkellä erilaisia tilauksia ei pystytä yhdistelemään tai ketjutta-
maan. Yhdistelemällä ja ketjuttamalla on mahdollista tehostaa kuljetuk-
sia ja lisätä tuottavuutta. Keskittämällä tilaustoiminta kaikkien kiireettö-
mien potilaskuljetusten osalta yhteen keskukseen on mahdollista yhdis-
tellä ja ketjuttaa kuljetuksia, kun tämä on potilaan tilanne huomioon ot-
taen mahdollista.

HUSilla on käytössä sähköinen ajovälitysjärjestelmä. Sähköinen ajovä-
litys tehostaa kuljetusten jakamista sosiaali- ja terveysviraston puheli-
mella tapahtuvaan järjestelyyn verrattuna. 

Kiireettömien potilaskuljetusten järjestäminen yhdessä HUSin kanssa 
mahdollistaa päällekkäisten tietojärjestelmien purkamisen. SAP-järjes-
telmä voidaan korvata kuljetustilausten ja tilastoinnin osalta HUSin 
käyttämällä Kaiku-järjestelmällä.
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Kustannusvaikutusta arvioitiin vuoden 2015 kuljetusmäärillä ja vuoden 
2017 kuljetusten yksikköhinnoilla. Sosiaali- ja terveysviraston omana 
toimintana järjestetyn yhdensuuntaisen kiireettömän potilaskuljetusmat-
kan keskikustannus on 57,25 euroa ja ostopalveluna 26,03 euroa. HU-
Sin osalta vastaavat hinnat ovat 51 euroa ja 49 euroa yhdensuuntaista 
matkaa kohden. 

Toiminnan siirto ja yhteistoiminta

Toimintojen siirtymistä on käsitelty henkilöstön kanssa yhteistoiminta-
kokouksissa. Henkilöstölle tarjotaan tukea muutokseen yhteistyössä 
Työterveys Helsingin kanssa. 

Asiaa on käsitelty sosiaali- ja terveysviraston henkilöstötoimikunnassa, 
talous- ja tukipalvelujen henkilöstötoimikunnassa sekä järjestöneuvotte-
lukunnassa. Liikkeenluovutussopimuksen henkilöstön asemaa koskeva 
liite on laadittu yhteistyössä pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa. 
Kaupungin henkilöstötoimikunta käsitteli asiaa 1.12.2016 ja totesi, että 
asian yhteistoiminta on toteutunut suunnitellusti ja merkitsi asian tie-
doksi.

Siirtyviin työntekijöihin sovelletaan työsopimuslain 1 luvun 10 §:n tarkoi-
tettuja liikkeen luovutusta koskevia säännöksiä. Työntekijät siirtyvät ns. 
vanhoina työntekijöinä. Liikkeenluovutuksesta aiheutuvat työnantajan 
vastuut siirtyvät lainsäädännön mukaisesti. 

Liikkeenluovutuksessa on kysymys hallinnollisesta uudelleenjärjeste-
lystä, jossa HUS tuottaa jatkossa kaikki Helsingin kaupungin tarvitse-
mat kiireettömät potilaskuljetuspalvelut (aineellisia ja aineettomia hyö-
dykkeitä, henkilöstön asemaa sekä siirtyvää henkilöstöä koskevat liit-
teet 2 - 4).  

Helsingin kaupungin ja HUSin välille on tarkoitus solmia liitteenä 5 ole-
va kiireettömiä potilaskuljetuksia koskeva yhteistyösopimus. Palvelu ja 
sen hinnat on kuvattu liitteissä 6 ja 7. 

Kaupunginhallituksen johtosäännön 7 §:n 14 momentin perusteella 
kaupunginvaltuuston tehtävänä on päättää perusterveydenhuollon jon-
kin osa-alueen ja erikoissairaanhoidossa jonkin erikoisalan sekä tietyn, 
suuruudeltaan merkittävän väestönosan joidenkin terveyspalvelujen 
tuottamisen aloittamisesta ja lopettamisesta kaupungin omana toimin-
tana.

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnit-
teluosaston, henkilöstöosaston ja oikeuspalvelujen kanssa. 
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Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yh-
teydessä kehottaa sosiaali- ja terveystointa johtavaa apulaiskaupungin-
johtajaa allekirjoittamaan liikkeenluovutussopimuksen ja oikeuttaa kau-
punginkanslian oikeuspalvelut tekemään sopimukseen tarvittavat tekni-
set ja vähäiset muutokset sekä sosiaali- ja terveysvirastoa huolehti-
maan kiireettömiä potilaskuljetuksia koskevasta yhteistyöstä käytännön 
järjestelyineen.    

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus, Liikkeenluovutusasiakirja
2 Potilaskuljetuksen siirtyvät aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
3 Henkilöstön asema
4 1.1.2017 siirtyvä henkilöstö
5 Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin väli-

nen yhteistoimintasopimus kiireettömien potilaskuljetuspalvelujen tuot-
tamisesta

6 Kiireettömien potilaskuljetusten palvelukuvaus koskien muita kuin am-
bulanssikuljetuksia

7 Hinnat

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Siirtyvä henkilöstö Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
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Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveysvirasto
Palvelukeskus
Taloushallintopalvelut
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.11.2016 § 1066

HEL 2016-011806 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

28.11.2016 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silvia Mo-
digin ehdotuksesta.

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.11.2016 § 258

HEL 2016-011806 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä omalta osaltaan Helsin-
gin kaupungin kävelevien ja inva-varusteltua ajoneuvoa tarvitsevien po-
tilaiden ja asiakkaiden kiireettömien potilaskuljetuspalvelujen siirtämi-
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sen kokonaisuudessaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille 
1.1.2017 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi 
lautakunta päätti esittää siirron hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle 
ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Käsittely

08.11.2016 Ehdotuksen mukaan

Kuljetuspalvelupäällikkö Tuomas Päivinen oli kutsuttuna asiantuntijana 
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 310 51991

tuomas.paivinen(a)hel.fi
Ann-Marie Turtiainen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 42692

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi
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§ 1100
Määrärahojen siirtäminen talousarvion kohdassa Yhteishankkeet 
Liikenneviraston kanssa

HEL 2015-010603 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää kaupunginhallituksen rakennusvirastolle 
aiemmin myöntämiä vuoden 2016 talousarvion kohdan 8 03 10, Yhteis-
hankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi alakohtien mää-
rärahoja seuraavasti:

TA-alakohta  Euroa
8 03 10 08 Kehä I (Kivikontie)  - 1 190 000
8 03 10 15 Kehä I (Espoon raja –Vihdintie) + 1 010 000
8 03 10 17 Kehä I (Hämeenlinnanväylän erita-

solittymä)
+ 180 000

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennusviraston esitys määrärahojen siirrosta, 18.11.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunki ja Liikennevirasto ovat 9.12.2013 allekirjoittaneet ai-
esopimuksen Mt 101 (kehä I) parantamisesta. Kehä I:n parantaminen 
toteutetaan kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen ja toinen vaihe koskivat 
Kivikontien eritasoliittymän toteutusta. Kivikontien eritasoliittymä val-
mistuu vuonna 2016. Kolmas vaihe koskee Kehä I:ä välillä Espoon raja 
- Vihdintie ja Hämeenlinnanväylän eritasoliittymä. Liikennevirasto on 
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käynnistänyt kolmannen vaiheen toteutuksen ja urakka valmistuu vuon-
na 2017.

Kaupunginvaltuusto päätti 7.10.2015 § 253 hyväksyä Mt 101 (Kehä I) 
parantamisen kolmannen vaiheen toteutussopimuksen, jossa kaupun-
gin rahoitusosuudeksi on määritelty 16,8 % kuitenkin enintään 
4,32 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt vuonna 2015 käyttämättä jääneiden 
määrärahojen perusteella ylitysoikeutena 14,43 milj. euroa talousarvion 
kohtaan 8 03 10, Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytet-
täväksi. Kaupunginhallitus on edelleen myöntänyt täytäntöönpanopää-
töksellään määrärahat rakennusviraston käyttöön seuraavasti:

 8 03 10 08 Kehä I (Kivikontie) 11,3 milj. euroa
 8 03 10 15 Kehä I(Espoonraja - Vihdintie) 2,80 milj. euroa
 8 03 10 17 Kehä I (Hämeenlinnanväylän eritasoliitt.) 0,33 milj. euroa

Rakennusvirastolla on Kehä I:n kolmannen vaiheen toteuttamiseen 
käytettävissä yhteensä 3,13 milj. euroa ja toteuttamissopimuksen mu-
kainen kaupungin rahoitusosuus on enintään 4,32 milj. euroa. Raken-
nusurakka on käynnissä ja arvioitu kaupungin rahoitusosuus on toteu-
tussopimuksen mukainen 4,32 milj. euroa, joten rakennusviraston lisä-
määrärahatarve on 1,19 milj. euroa. Kivikontien eritasoliittymän toteu-
tus on osoittautunut puolestaan edullisemmaksi kuin aiemmin on arvioi-
tu. Tarkempi toteutuskustannus selviää urakan loppuselvityksen yhtey-
dessä. Hankkeelta säästyvää määrärahaa voidaan siirtää kolmannen 
vaiheen hankkeisiin. 

Määrärahojen siirtoesitykset alakohtien välillä

Rakennusvirasto esittää, että käyttämättä jäävästä Kivikontien eritaso-
liittymän määrärahasta siirretään tarvittava osa Kehä I kolmannen vai-
heen rahoitusosuuteen siten, että talousarvion alakohdasta 8 03 10 08, 
Kehä I (Kivikontie) siirretään yhteensä 1,19 milj. euroa alakohtaan 
8 03 10 15, Kehä I(Espoon raja –Vihdintie) 1,01 milj. euroa ja alakoh-
taan 8 03 10 17, Kehä I (Hämeenlinnanväylän eritasolittymä) 
0,18 milj. euroa.

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallituksen aiemmin rakennusviraston 
käyttöön myöntämien Liikenneviraston kanssa yhteistyönä toteutetta-
vien hankkeiden määrärahojen käyttö sekä tarpeet ovat tarkentuneet. 
Tarvittavat määrärahasiirrot tulisi tehdä talousarviokohdan 8 03 10, Yh-
teishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi eri alakohtien 
välillä.

Esittelijä
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kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennusviraston esitys määrärahojen siirrosta, 18.11.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Rakennusvirasto
Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2016 § 415

HEL 2015-010603 T 02 02 02

Päätös

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

 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 sisältäen sekä maantiemaisen eritasoliitty-
män että katumaisen liittymän vaihtoehdot
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Käsittely

02.05.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa:

Lisätään kohtaan (3) "Sisältäen sekä maantiemaisen eritasoliittymän 
että katumaisen liittymän vaihtoehdot"

Kannattaja: Pilvi Torsti

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sanna Vesikansa vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 7
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Lasse Männistö, Terhi Peltokorpi, 
Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki

Ei-äänet: 8
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Hannu Oskala, Osku 
Pajamäki, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi Sanna Vesikansan vastaehdotuksen mu-
kaisesti muutetun ehdotuksen äänin 7 - 8.

25.04.2016 Pöydälle

18.04.2016 Pöydälle

07.12.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
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§ 1101
Määrärahojen siirtäminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen talou-
sarviokohdassa alueiden käyttöönoton edellyttämissä toimenpiteis-
sä

HEL 2016-012059 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää kaupunginhallituksen kiinteistövirastolle 
aiemmin talousarvion alakohdasta 8 01 02 08, Töölönlahden esiraken-
taminen kiinteistövirastolle myöntämää määrärahaa 240 000 euroa ta-
lousarvion alakohtaan 8 01 02 11, Alueiden käyttöönoton edellyttämät 
selvitykset ja toimenpiteet käytettäväksi useiden eri tonttien rakenta-
miskelpoiseksi saattamiseen.

Edelleen kaupunginhallitus päätti muuttaa kaupunginhallituksen kiin-
teistövirastolle aiemmin talousarvion alakohdasta 8 01 02 11, Alueiden 
käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet Alppikylän tonttien 
tasaamiseen myöntämän määrärahan käyttötarkoitusta siten, että mää-
rärahasta 450 000 euroa käytetään useiden eri tonttien rakentamiskel-
poiseksi saattamiseen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Kiinteistövirastolla on vireillä useiden eri tonttien luovutuksia, joiden to-
teuttamiseksi on tehtävä toimenpiteitä tonttien rakentamiskelpoiseksi 
saattamiseksi. Näitä ovat esimerkiksi johtosiirrot ja maaperän puhdis-
tukset.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2016 131 (216)
Kaupunginhallitus

Kj/4
07.12.2016

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

Lisäksi kaupungin omistaman maan pilaantuneisuusselvityksiä on jat-
kettava Katajanokalla. Liitteenä olevassa taulukossa on esitetty kyseis-
ten kohteiden perustiedot sekä ennen tonttien luovuttamista tarvittavat 
toimenpiteet ja niistä aiheutuvat kustannukset. Kyseisten kohteiden ra-
kennusoikeudesta lähes 40 000 k-m² on osoitettu asumiseen. Rakenta-
miskelpoiseksi saattamisen vaatimat toimenpiteet johtuvat asemakaa-
van muutoksista ja maanomistaja vastaa esitetyltä osalta kyseisistä 
kustannuksista. Kohteiden rakentamiskelpoiseksi saattamiseen ja Ka-
tajanokan maaperätutkimuksiin tarvitaan yhteensä noin 690 000 euroa.

Kiinteistöviraston tonttiosastolta jää tänä vuonna käyttämättä
450 000 euroa Alppikylän tonttien tasaamiseen myönnetystä määrära-
hasta ja 240 000 euroa Töölönlahden maaperän puhdistamiseen 
myönnetystä määrärahasta.

Kiinteistövirasto esittää, että yhteensä noin 690 000 euroa voitaisiin 
siirtää käytettäväksi useiden eri tonttien rakentamiskelpoiseksi saatta-
misen vaatimiin toimenpiteisiin. Kiinteistövirasto esittää, että kaupun-
ginhallitus myöntäisi kiinteistöviraston tonttiosastolle talousarvion koh-
dasta 8 0 02 11 Alppikylän tonttien tasaamiseen myönnetylle käyttä-
mättä jäävälle 450 000 euron (alv 0 %) sekä 8 01 02 08, Töölönlahden 
esirakentaminen käyttämättä jäävälle 240 000 euron määrärahalle 
käyttötarkoituksen muutoksen siten, että niistä muodostuva yhteensä 
690 000 euron (alv 0 %) määräraha voidaan käyttää useiden eri tont-
tien rakentamiskelpoiseksi saattamiseen.

Esittelijä toteaa, että kiinteistövirastolle aiemmin myönnettyjen määrä-
rahojen käyttö ja tarpeet ovat tarkentuneet loppuvuonna. Määrärahat 
tulisi siirtää eri alakohtien välillä ja määrärahojen käyttötarkoitusta tulisi 
muuttaa talousarviokohdassa 8 01 02, Esirakentaminen, täyttötyöt ja 
alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kiinteistövirasto
Taloushalintopalvelu -liikelaitos
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§ 1102
Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeet

HEL 2016-012986 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa liitteen mukaiset vuoden 2017 talousar-
vion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä 
virastoille ja liikelaitoksille.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeet_lopullinen.pdf
2 Henkilöstötoimikunnan lausunto 1.12.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginjohtaja toteaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.11.2016 
talousarvion vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2017 - 
2019. Kaupunginhallitus on antanut vuosittain ohjeet talousarvion to-
teuttamisesta talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Noudattamisohjeissa todetaan mm. että talousarvio on toiminnan lähtö-
kohtana ja lauta- ja johtokunnilta sekä virastoilta ja liikelaitoksilta edelly-
tetään taloudellisen kehityksen seuraamista ja tarvittaessa valmiutta 
sopeuttaa toimintaansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaisek-
si. Lisäksi noudattamisohjeissa todetaan, että virastoilla on käytössään 
talousarvion mukaiset määrärahat, joiden puitteissa on toteutettava työ-
ehtosopimusten mukaiset palkankorotukset.

Henkilöstötoimikunta on antanut noudattamisohjeista lausunnon.

Esittelijä
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kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeet_lopullinen.pdf
2 Henkilöstötoimikunnan lausunto 1.12.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 1103
Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla vuonna 
2017

HEL 2016-009294 T 02 05 01 05

HEL 2015-009455

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää innovaatiorahastosta yhteensä 767 
144 euroa käytettäväksi vuonna 2017 sekä pitää sidottuna 525 088 eu-
roa käytettäväksi vuonna 2018 seuraavien aiemmin rahoituspäätöksen 
saaneiden hankkeiden jatkorahoitukseen:

 Toteuttaja Hanke Haettu ra-
hoitus vuo-
delle 
2017

Esitettävä-
rahoitus 
vuodelle 
2017

Sidottava 
rahoitus 
vuodelle 
2018

S1 Aalto-yliopisto Kestävät liik-
kumiskonsep-
tit – Living Lab 
Bus

30 000 30 000 -

S2 Greater Helsin-
ki Promotion 
Oy

Health Capital 
Helsinki

262 144 262 144 100 088

S3 Helsingin kau-
punki, Kaupun-
ginkanslia

Helsinki City 
Lab

425 000 425 000 425 000

S4 Helsingin kau-
punki, Kaupun-
ginkanslia

Östersundo-
min biotalous-
integraatti

20 000 20 000 -

S5 Helsingin kau-
punki, Ympä-
ristökeskus

IsoRobasta 
ilmastokatu 
2015

- - -

S6 Helsingin ylio-
pisto, Käyttäy-
tymistieteiden 
laitos, Helsinki 
Sleep Factory 
–tiimi

Helsingin uni-
tehdas

30 000 30 000 -

 Yhteensä  767 144 767 144 525 088
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Edellä mainittujen hankkeiden S1-S6 jatkorahoitukseen kaupunginhalli-
tus sitoi innovaatiorahaston vuoden 2017 varoja jo päätöksessään 
14.12.2015 § 1213, jolloin se päätti vuoden 2016 hankkeiden rahoituk-
sesta.

Kaupunginhallitus päätti myös, että hankkeet ”Helsinki City Lab” ja ”Iso-
Robasta ilmastokatu 2015” voivat käyttää vuonna 2016 käyttämättä 
jääviä määrärahoja vuosina 2017 ja 2018: 

 ”Helsinki City Lab” vuonna 2017 enintään 186 637 euroa,
 ”Helsinki City Lab” vuonna 2018 enintään 133 073 euroa ja
 ”IsoRobasta ilmastokatu 2015” vuonna 2017 enintään 23 834 euroa

Kaupunginhallitus päätti lisäksi myöntää innovaatiorahastosta yhteensä 
914 500 euroa käytettäväksi vuonna 2017 sekä sitoa 1 121 800 euroa 
käytettäväksi vuosina 2018 ja 2019 seuraavien hankkeiden rahoituk-
seen, joita on aiemminkin rahoitettu innovaatiorahastosta:

 Toteuttaja Hanke Haettu 
rahoitus 
vuodelle 
2017

Esitettä-
värahoi-
tusvuo-
delle 
2017

Sidottava 
rahoitus-
vuodelle 
2018

Sidottava 
rahoitus-
vuodelle 
2019

J1 Forum Vi-
rium Helsinki 
Oy

Joustotilat 120 000 120 000 0 -

J2 Helsingin 
kaupunki, 
Kaupungin-
kanslia

Kansainvälis-
tä kasvua

579 500 550 000 500 000 500 000

J3 Helsingin 
kaupunki, 
Kaupungin-
kirjasto

Varaamo-tila-
varauspalve-
lun jatkokehi-
tys

100 000 100 000 0 -

J4 Helsingin 
kaupunki, 
Opetusviras-
to

Helsingin 
kaupungin 
yrittäjyyso-
saamisen - 
jatkumo

165 000 0 0 0

J5 Helsingin 
yliopisto, 
Metsätietei-
den laitos

3D-Virtuaali-
puistot

50 000 0 0 0

J6 Kliffa Inno-
vations Oy

KLIFFA Uu-
denlaista ur-

22 700 22 700 - -
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baania asu-
mista

J7 Metropolia 
Ammattikor-
keakoulu Oy

Creative 
Campus Ara-
bia

121 800 121 800 121 800 -

 Yhteensä  1 159 000 914 500 621 800 500 000

Vielä kaupunginhallitus päätti myöntää innovaatiorahastosta yhteensä 
828 600 euroa käytettäväksi vuonna 2017 sekä sitoa 483 618 euroa 
käytettäväksi vuosina 2018 ja 2019 seuraavien uusien hankkeiden (U1-
U21) rahoitukseen:

 Toteuttaja Hanke Haettu 
rahoitus 
vuodelle 
2017

Esitettä-
värahoi-
tusvuo-
delle 
2017

Sidottava 
rahoitus-
vuodelle 
2018

Sidottava 
rahoitus-
vuodelle 
2019

U1 Aalto yliopisto, 
kauppakorkea-
koulu, Aalto 
Global Impact

Cafe Im-
pact

82 800 0 - -

U2 ArcticStartup 
Media Oy

HelYes 
Startup 
Data

50 000 0 - -

U3 Forum Virium 
Helsinki Oy

Jätkäsaa-
ri Smart 
Mobility 
Lab

550 000 50 000 0 -

U4 Forum Virium 
Helsinki Oy

Nopeat 
Kokeilut 
Kalasata-
man kou-
luun

100 000 0 - -

U5 Hardware 
Startup Fin-
land ry

Hardware 
Incubator 
Finland 
(HIF)

195 000 50 000 0 -

U6 Helsingin kau-
punki, Kau-
punginkanslia

Super-
kiihdyttä-
mö

216 000 0 0 0

U7 Helsingin kau-
punki, Nuori-

Digita-
lents Hel-

397 000 397 000 266 000 0
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soasiainkes-
kus

sinki

U8 Helsingin kau-
punki, Palvelu-
keskus –liike-
laitos

Hoivaro-
botiikan 
kokeilu 
ikäänty-
neiden 
kotihoi-
dossa

198 640 120 000 60 000 -

U9 Helsingin kau-
punki, Palvelu-
keskus –liike-
laitos

Vegaani-
ruokako-
keilu päi-
väkodeis-
sa (pilotti-
kohteet)

74 615 0 - -

U10 Helsingin kau-
punki, Raken-
nusvirasto

Yleisten 
alueiden 
maan-
käyttölu-
paproses-
sin digita-
lisointi

400 000 0 0 -

U11 Helsingin kau-
punki, Sosiaa-
li- ja terveysvi-
rasto

Iso-Kusti 
kokeilee

175 200 0 0 -

U12 Helsingin ylio-
pisto, Metsä-
tieteiden laitos, 
Kosteikkoeko-
logian tutki-
musryhmä

Helsingin 
pienvesi-
verkosto 
cityihmis-
ten ja -
eläinten 
kohtaa-
mispaik-
kana se-
kä kau-
punkilais-
ten identi-
teetin 
rakentaja-
na

214 606 0 0 -

U13 Lasipalatsin 
Mediakeskus 
Oy

Liputin 2 77 000 0 - -
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U14 Liikkuva Laa-
tikko tmi

Kevyem-
pää liik-
kumista

27 844 0 - -

U15 Metropolia 
Ammattikor-
keakoulu Oy

Arjen de-
signilla ja 
kaupunki-
suunnitte-
lulla luo-
vaa yrittä-
jyyttä 
kohti

51 200 0 0 0

U16 Metropolia 
Ammattikor-
keakoulu Oy

BIM for 
events - 
Tapahtu-
ma turval-
liseksi

59 000 59 000 - -

U17 Metropolia 
Ammattikor-
keakoulu Oy

Games & 
Education 
Event

40 800 0 - -

U18 Metropolia 
Ammattikor-
keakoulu Oy

Helsinki 
Robobus-
Line

102 600 102 600 78 809 78 809

U19 Metropolia 
Ammattikor-
keakoulu Oy

Myllypuro 
Wellbeing 
and Inno-
vation 
Center 
(M-
WHIC)

10 124 0 0 0

U20 Suomen yliop-
pilaskuntien 
liitto (SYL) ry

Suomen 
ylioppilas-
kuntien 
liiton vi-
rallinen 
Suo-
mi100 –
hanke 
(Helsinki 
oppimi-
sen pää-
kaupun-
giksi)

200 000 50 000 0 -

U21 YIMBYcon ry YIM- 67 000 0 - -
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BYcon – 
kaupun-
kiaktivis-
mitapah-
tuma

 Yhteensä  3 289 429 828 600 404 809 78 809

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nyt rahoitettavien hankkeiden osalta, 
että:

 Hankkeet, joille on nyt sidottu hankerahoitus vuodelle 2018, toimit-
tavat väliraportin hankkeen etenemisestä kaupunginhallitukselle 
31.8.2017 mennessä.

 Jos hanke ei ole käynnistynyt kuuden kuukauden kuluessa rahoitus-
päätöksestä, rahoituspäätös raukeaa ja mahdolliset innovaatiora-
hastosta maksetut rahat on palautettava.

 Hankkeen loppuraportti on toimitettava kaupunginhallitukselle (hel-
sinki.kirjaamo@hel.fi) hankkeen päättymistä seuraavan puolen vuo-
den aikana. Loppuraportissa tulee arvioida hankkeen tuloksellisuut-
ta ja vaikuttavuutta suhteessa innovaatiorahastosta saatuun rahoi-
tukseen. Loppuraportin liitteeksi hankkeesta tulee liittää:

o yhteistyökumppanin lausunto hankkeen toteutumisesta,
o ohjausryhmän pöytäkirjan ote, jossa loppuraportti on hy-

väksytty sekä 
o hankekirjanpito.

Käsittely

Esteelliset: Jussi Pajunen

Esittelijä muutti esitystään Greater Helsinki Promotion Oy:n (S2) rahoi-
tuksen jakautumisen osalta siten, että

 päätösehdotuksen ensimmäiseen taulukkoon Greater Helsinki Pro-
motion Oy:n vuoden 2017 hakemuksen suuruudeksi korjataan 262 
144 €, vuodelle 2017 esitettäväksi rahoitukseksi  262 144 € ja vuo-
delle 2018 sidottavaksi rahoitukseksi 100 088 € sekä

 kokonaissummat korjataan vastaavasti edellä mainittuun tauluk-
koon, liitteen 1 yhteenvetoon (taulukko 1) ja myönnettävän määrä-
rahan osalta päätösehdotuksen ensimmäiseen kappaleeseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisen 
ehdotuksen.

Esittelijä
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vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustelumuistio vuoden 2017 innovaatiorahastohankkeista (päivitetty 
7.12.2016)

2 S1 Kestävät liikkumiskonseptit
3 S2 Health Capital Helsinki
4 S3 Helsinki City Lab
5 S4 Östersundomin biotalousintegraatti
6 S5 IsoRobasta ilmastokatu 2015
7 S6 Helsingin unitehdas
8 J1 Joustotilat
9 J2 Kansainvälistä kasvua
10 J3 Varaamo-tilavarauspalvelun jatkokehitys
11 J4 Helsingin kaupungin yrittäjyysosaamisen - jatkumo
12 J5 3D-Virtuaalipuistot
13 J6 KLIFFA - Uudenlaista urbaania asumista
14 J7 Creative Campus Arabia
15 U1 Cafe Impact
16 U2 HelYes Startup Data
17 U3 Jätkäsaari Smart Mobility Lab
18 U4 Nopeat kokeilut Kalasataman kouluun
19 U5 Hardware Incubator Finland (HIF)
20 U6 SuperKiihdyttämö
21 U7 Digitalents Helsinki
22 U8 Hoivarobotiikan kokeilu ikääntyneiden kotihoidossa
23 U9 Vegaaniruokakokeilu päiväkodeissa (pilottikohteet)
24 U10 Yleisten alueiden maankäyttölupaprosessin digitalisointi
25 U11 Iso-Kusti kokeilee
26 U12 Helsingin pienvesiverkosto cityihmisten ja -eläinten kohtaamispaik-

kana sekä kaupunkilaisten identiteetin rakentajana
27 U13 Liputin 2
28 U14 Kevyempää liikkumista
29 U15 Arjen designilla ja kaupunkisuunnittelulla luovaa yrittäjyyttä kohti
30 U16 BIM for Events - Tapahtuma turvalliseksi
31 U17 Games and Education Event
32 U18 Helsinki RobobusLine
33 U19 Myllypuro Wellbeing and Innovation Center
34 U20 Suomen ylioppilaskuntien liiton virallinen Suomi100-hanke
35 U21 YIMBYcon – kaupunkiaktivismitapahtuma
36 Loppuraportti Innovatiivinen kaupunki
37 Loppuraportti Linked Events
38 Loppuraportti Pinta
39 Loppuraportti Suun terveyden edistäminen sosiaalisessa mediassa
40 Loppuraportti Sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen suun tervey-

denhuollossa
41 Loppuraportti Tilaa Asumiselle
42 Loppuraportti RPark pilotti
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43 Loppuraportti Innolukio

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat, kaupungin ulkopuoliset Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää myöntää innovaatiorahastosta yhteensä 
867 232 euroa käytettäväksi vuonna 2017 sekä pitää sidottuna 425 000 
euroa käytettäväksi vuonna 2018 seuraavien aiemmin rahoituspäätök-
sen saaneiden hankkeiden jatkorahoitukseen:

 Toteuttaja Hanke Haettu ra-
hoitus vuo-
delle 
2017

Esitettävä-
rahoitus 
vuodelle 
2017

Sidottava 
rahoitus 
vuodelle 
2018

S1 Aalto-yliopisto Kestävät liik-
kumiskonsep-
tit – Living Lab 
Bus

30 000 30 000 -

S2 Greater Helsin-
ki Promotion 
Oy

Health Capital 
Helsinki

362 232 362 232 -

S3 Helsingin kau-
punki, Kaupun-
ginkanslia

Helsinki City 
Lab

425 000 425 000 425 000

S4 Helsingin kau-
punki, Kaupun-
ginkanslia

Östersundo-
min biotalous-
integraatti

20 000 20 000 -

S5 Helsingin kau-
punki, Ympä-
ristökeskus

IsoRobasta 
ilmastokatu 
2015

- - -

S6 Helsingin ylio-
pisto, Käyttäy-
tymistieteiden 
laitos, Helsinki 
Sleep Factory 

Helsingin uni-
tehdas

30 000 30 000 -
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–tiimi
 Yhteensä  867 232 867 232 425 000

Edellä mainittujen hankkeiden S1-S6 jatkorahoitukseen kaupunginhalli-
tus sitoi innovaatiorahaston vuoden 2017 varoja jo päätöksessään 
14.12.2015 § 1213, jolloin se päätti vuoden 2016 hankkeiden rahoituk-
sesta.

Kaupunginhallitus päättää myös, että hankkeet ”Helsinki City Lab” ja 
”IsoRobasta ilmastokatu 2015” voivat käyttää vuonna 2016 käyttämättä 
jääviä määrärahoja vuosina 2017 ja 2018: 

 ”Helsinki City Lab” vuonna 2017 enintään 186 637 euroa,
 ”Helsinki City Lab” vuonna 2018 enintään 133 073 euroa ja
 ”IsoRobasta ilmastokatu 2015” vuonna 2017 enintään 23 834 euroa

Kaupunginhallitus päättää lisäksi myöntää innovaatiorahastosta yh-
teensä 914 500 euroa käytettäväksi vuonna 2017 sekä sitoa 1 121 800 
euroa käytettäväksi vuosina 2018 ja 2019 seuraavien hankkeiden ra-
hoitukseen, joita on aiemminkin rahoitettu innovaatiorahastosta:

 Toteuttaja Hanke Haettu 
rahoitus 
vuodelle 
2017

Esitettä-
värahoi-
tusvuo-
delle 
2017

Sidottava 
rahoitus-
vuodelle 
2018

Sidottava 
rahoitus-
vuodelle 
2019

J1 Forum Vi-
rium Helsinki 
Oy

Joustotilat 120 000 120 000 0 -

J2 Helsingin 
kaupunki, 
Kaupungin-
kanslia

Kansainvälis-
tä kasvua

579 500 550 000 500 000 500 000

J3 Helsingin 
kaupunki, 
Kaupungin-
kirjasto

Varaamo-tila-
varauspalve-
lun jatkokehi-
tys

100 000 100 000 0 -

J4 Helsingin 
kaupunki, 
Opetusviras-
to

Helsingin 
kaupungin 
yrittäjyyso-
saamisen - 
jatkumo

165 000 0 0 0

J5 Helsingin 3D-Virtuaali- 50 000 0 0 0
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yliopisto, 
Metsätietei-
den laitos

puistot

J6 Kliffa Inno-
vations Oy

KLIFFA Uu-
denlaista ur-
baania asu-
mista

22 700 22 700 - -

J7 Metropolia 
Ammattikor-
keakoulu Oy

Creative 
Campus Ara-
bia

121 800 121 800 121 800 -

 Yhteensä  1 159 000 914 500 621 800 500 000

Vielä kaupunginhallitus päättää myöntää innovaatiorahastosta yhteen-
sä 828 600 euroa käytettäväksi vuonna 2017 sekä sitoa 483 618 euroa 
käytettäväksi vuosina 2018 ja 2019 seuraavien uusien hankkeiden (U1-
U21) rahoitukseen:

 Toteuttaja Hanke Haettu 
rahoitus 
vuodelle 
2017

Esitettä-
värahoi-
tusvuo-
delle 
2017

Sidottava 
rahoitus-
vuodelle 
2018

Sidottava 
rahoitus-
vuodelle 
2019

U1 Aalto yliopisto, 
kauppakorkea-
koulu, Aalto 
Global Impact

Cafe Im-
pact

82 800 0 - -

U2 ArcticStartup 
Media Oy

HelYes 
Startup 
Data

50 000 0 - -

U3 Forum Virium 
Helsinki Oy

Jätkäsaa-
ri Smart 
Mobility 
Lab

550 000 50 000 0 -

U4 Forum Virium 
Helsinki Oy

Nopeat 
Kokeilut 
Kalasata-
man kou-
luun

100 000 0 - -

U5 Hardware 
Startup Fin-
land ry

Hardware 
Incubator 
Finland 
(HIF)

195 000 50 000 0 -
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U6 Helsingin kau-
punki, Kau-
punginkanslia

Super-
kiihdyttä-
mö

216 000 0 0 0

U7 Helsingin kau-
punki, Nuori-
soasiainkes-
kus

Digita-
lents Hel-
sinki

397 000 397 000 266 000 0

U8 Helsingin kau-
punki, Palvelu-
keskus –liike-
laitos

Hoivaro-
botiikan 
kokeilu 
ikäänty-
neiden 
kotihoi-
dossa

198 640 120 000 60 000 -

U9 Helsingin kau-
punki, Palvelu-
keskus –liike-
laitos

Vegaani-
ruokako-
keilu päi-
väkodeis-
sa (pilotti-
kohteet)

74 615 0 - -

U10 Helsingin kau-
punki, Raken-
nusvirasto

Yleisten 
alueiden 
maan-
käyttölu-
paproses-
sin digita-
lisointi

400 000 0 0 -

U11 Helsingin kau-
punki, Sosiaa-
li- ja terveysvi-
rasto

Iso-Kusti 
kokeilee

175 200 0 0 -

U12 Helsingin ylio-
pisto, Metsä-
tieteiden laitos, 
Kosteikkoeko-
logian tutki-
musryhmä

Helsingin 
pienvesi-
verkosto 
cityihmis-
ten ja -
eläinten 
kohtaa-
mispaik-
kana se-
kä kau-
punkilais-
ten identi-
teetin 

214 606 0 0 -
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rakentaja-
na

U13 Lasipalatsin 
Mediakeskus 
Oy

Liputin 2 77 000 0 - -

U14 Liikkuva Laa-
tikko tmi

Kevyem-
pää liik-
kumista

27 844 0 - -

U15 Metropolia 
Ammattikor-
keakoulu Oy

Arjen de-
signilla ja 
kaupunki-
suunnitte-
lulla luo-
vaa yrittä-
jyyttä 
kohti

51 200 0 0 0

U16 Metropolia 
Ammattikor-
keakoulu Oy

BIM for 
events - 
Tapahtu-
ma turval-
liseksi

59 000 59 000 - -

U17 Metropolia 
Ammattikor-
keakoulu Oy

Games & 
Education 
Event

40 800 0 - -

U18 Metropolia 
Ammattikor-
keakoulu Oy

Helsinki 
Robobus-
Line

102 600 102 600 78 809 78 809

U19 Metropolia 
Ammattikor-
keakoulu Oy

Myllypuro 
Wellbeing 
and Inno-
vation 
Center 
(M-
WHIC)

10 124 0 0 0

U20 Suomen yliop-
pilaskuntien 
liitto (SYL) ry

Suomen 
ylioppilas-
kuntien 
liiton vi-
rallinen 
Suo-
mi100 –
hanke 
(Helsinki 

200 000 50 000 0 -
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oppimi-
sen pää-
kaupun-
giksi)

U21 YIMBYcon ry YIM-
BYcon – 
kaupun-
kiaktivis-
mitapah-
tuma

67 000 0 - -

 Yhteensä  3 289 429 828 600 404 809 78 809

Lisäksi kaupunginhallitus päättää nyt rahoitettavien hankkeiden osalta, 
että:

 Hankkeet, joille on nyt sidottu hankerahoitus vuodelle 2018, toimit-
tavat väliraportin hankkeen etenemisestä kaupunginhallitukselle 
31.8.2017 mennessä.

 Jos hanke ei ole käynnistynyt kuuden kuukauden kuluessa rahoitus-
päätöksestä, rahoituspäätös raukeaa ja mahdolliset innovaatiora-
hastosta maksetut rahat on palautettava.

 Hankkeen loppuraportti on toimitettava kaupunginhallitukselle (hel-
sinki.kirjaamo@hel.fi) hankkeen päättymistä seuraavan puolen vuo-
den aikana. Loppuraportissa tulee arvioida hankkeen tuloksellisuut-
ta ja vaikuttavuutta suhteessa innovaatiorahastosta saatuun rahoi-
tukseen. Loppuraportin liitteeksi hankkeesta tulee liittää:

o yhteistyökumppanin lausunto hankkeen toteutumisesta,
o ohjausryhmän pöytäkirjan ote, jossa loppuraportti on hy-

väksytty sekä 
o hankekirjanpito.

Esittelijän perustelut

Innovaatiorahaston säännöt

Rahaston tarkoituksena on Helsingin osaamisperustan vahvistaminen 
yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa.
Rahastoa kartutetaan siirtämällä rahastoon vuosittain tilinpäätöksen yh-
teydessä rahaston tilikauden tulos sekä kaupunginvaltuuston erikseen 
päättämät varat.
Rahaston varoja käytetään rahaston tarkoituksen mukaisten joko kau-
pungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutetta-
vien tulevaisuuden elinkeinoperustaa ja osaamisperustaa luovien in-
vestointihankkeiden ja projektien rahoitukseen.
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Rahaston varojen käyttämisestä päättää kaupunginhallitus. Rahastoa 
hoitaa kaupunginkanslia. Rahasto toimii itsenäisenä taseyksikkönä ja 
sen tilinpäätös yhdistellään kaupungin tilinpäätökseen.

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 §196 tekemän päätöksen mukaisesti 
1.6.2017 päätösvalta innovaatiorahastosta siirtyy kaupunginhallituksen 
elinkeinojaostolle.

Vuoden 2017 hankkeiden rahoitushaku ja arviointi

Innovaatiorahasto sai 31.8.2016 päättyneeseen hakuun 33 hanke-eh-
dotusta. Kaupunginkanslian arviointiryhmän arvioimasta 33 hanke-eh-
dotuksesta viisi oli jatkorahoitushakuja (väliraportteja), seitsemää han-
ketta oli jo aiemmin rahoitettu ja 21 hanke-ehdotusta oli innovaatiora-
hastolle uusia. Kaksi hanketta haki käyttämättä jäävälle määrärahalle 
siirtoa seuraaville vuosille.

Määrärahan siirtotarve on kaupunginkanslian Helsinki City Lab -hank-
keella, joka pääsi kunnolla käyntiin vasta vuoden 2016 loppupuolella 
hankkeen vetäjän rekrytoinnin jälkeen. Lisäksi uuden tilan toteutusta ei 
hankkeen ensimmäisenä vuotena viedä täysimittaisena loppuun. Hank-
keella on vuonna 2016 ollut käytössään 625 000 euroa, josta siirretään 
vuodelle 2017 käytettäväksi 186 637 euroa sekä vuodelle 2018 käytet-
täväksi 133 073 euroa.

Myös ympäristökeskuksen IsoRobasta ilmastokatu 2015 -hankkeen 
käynnistyminen viivästyi ja toiminnan painopiste siirtyi myöhemmäksi. 
Vuonna 2016 käytössä olleesta innovaatiorahaston 80 000 euron rahoi-
tuksesta esitetään vuodelle 2017 siirrettäväksi 23 834 euroa.

Hankearvioinnissa on rahaston sääntöjen mukaisesti kiinnitetty erityistä 
huomiota hankkeen potentiaaliin luoda tulevaisuuden elinkeino- ja 
osaamisperustaa sekä innovatiivisuuteen. Arvioinnissa on myös huo-
mioitu hankkeen sopivuus kaupungin strategiaan sekä potentiaali te-
hostaa olemassa olevia palveluita. Vuoden 2017 talousarvion laatimi-
sohjeiden ohje kohdistaa kehittämis- ja innovaatiotoiminta olemassa 
olevien palvelujen ja erityisesti käyttäjien kannalta tärkeimpien sekä 
hallintokuntien toiminnan ja taloudelliselta volyymilta suurimpien perus-
palvelujen vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseen palveluiden 
laajentamisen sijaan on ollut arvioinnissa koko ajan esillä.

Päätöksen liitteenä olevassa perustelumuistiossa on jokaisen hanke-
ehdotuksen kuvaus hankkeesta sekä arviointiryhmän hankekohtainen 
arvioinnin tulos ja siihen liittyvä rahoitusehdotus.

Rahoitusta esitetään 17 hankkeelle. Lisäksi käyttämättä jäävien määrä-
rahojen siirtoesitykset katsotaan perustelluiksi. Osalle hankkeista rahoi-
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tus sidotaan rahastosta tällä päätöksellä useaksi vuodeksi, osalle vain 
ensimmäiselle vuodelle. Sidotusta rahoituksesta kaupunginhallitus te-
kee kullekin hankkeen vuodelle rahoituspäätöksen erikseen. 

Päätösvastuun siirtymisen takia kaupunginhallitukselta sen elinkeino-
jaostolle on tässä vaiheessa varoja sidottu myöhemmille vuosille maltil-
lisesti.

Suurin rahoitettava hanke on kaupunginkanslian elinkeino-osaston 
”Kansainvälistä kasvua”. Hankkeen tavoitteena on parantaa Helsingin 
alueen kilpailukykyä tuomalla alueelle lisää erinomaisia startup-tiimejä 
ja nuoria yrityksiä sekä helpottaa olemassa olevien startup-yritysten 
kansainvälisten markkinoiden kehittämistä. Hanke on pitkäjänteistä ke-
hittämistä, jonka takia rahoitus sidotaan sille kolmeksi vuodeksi.

Yritysten perustamiseen tähtää myös nuorisoasiainkeskuksen ”Digita-
lents Helsinki”, jossa nuorten omat innovaatiot ja digitaaliset työelämä-
taitojen syvempi lisääminen luovat pääkaupunkiseudulle uudenlaisen 
yritysten esikiihdyttämön. 

Robotiikka on yksi suuri tällä kierroksella rahoitettavista kohteista. Hoi-
varobotiikan kokeilu ikääntyneiden kotihoidossa -hankkeessa synnyte-
tään ymmärrystä hoivarobotiikan hyödyntämisen mahdollisuuksista ai-
dossa kotihoidon palveluympäristössä sekä verkotetaan hoivarobotii-
kan ratkaisuja tarjoavia toimijoita. Helsinki RobobusLine -hankkeessa 
yhdessä EU-rahoitteisen mySmartLIFE-hankkeen kanssa toteutetaan 
kolmevuotinen pitkäkestoinen automaattibussikokeilu. Nämä kaksi han-
ketta yhdessä luovat pohjan automaattibussin kausittaiselle reitille sekä 
tukevat suomalaisten yritysten mahdollisuuksia tuottaa automaattibus-
seihin ja reiteille teknologioita sekä liiketoimintaa.

Kliffa Innovations Oy:n saama tuki on EU-komission asetuksen nro 
1407/2013 mukaista de minimis-tukea. Greater Helsinki Promotion 
Oy:n ja Forum Virium Helsinki Oy:n saama tuki ei ole valtion tukea, 
koska nämä yhtiöt eivät harjoita taloudellista toimintaa kilpailluilla mark-
kinoilla. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tuki ei myöskään ole val-
tiontukea, koska kyse on julkisen koulutuspalvelun ja/tai tiedon lisäämi-
seksi ja ymmärryksen parantamiseksi harjoitettavan riippumattoman 
T&K-toiminnan tukemisesta.

Päättyneet hankkeet

Seuraavien päättyneiden hankkeiden loppuraportointilomake on tämän 
päätöksen liitteenä:

Toteuttaja Hanke Toteutusaika
Aalto-yliopisto Innovatiivinen kaupunki -oh- 2006-2015
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jelma
Forum Virium Helsinki 
Oy

Linked events 2013-2015

Forum Virium Helsinki 
Oy

Pinta 2013-2015

Sosiaali- ja terveysvi-
rasto

Suun terveyden edistämi-
nen sosiaalisessa mediassa

2011-2015

Sosiaali- ja terveysvi-
rasto

Sähköisten asiointipalvelui-
den kehittäminen suun ter-
veydenhuollossa

2010-2015

Kirsti Sivén ja Asko 
Takala arkkitehdit Oy

Tilaa asumiselle 2013-2015

Witrafi Oy RPark pilotti 2015
Ylivieskan kaupunki Innolukio 2012-2013

Kaikkien päättyneiden hankkeiden loppuraportit kootaan soveltuvin 
osin innovaatiorahaston www-sivuille.

Rahaston tilanne päätöksen jälkeen

Tämän päätöksen jälkeen innovaatiorahaston vapaaksi pääomaksi jää 
4,6 milj. euroa.

Innovaatiorahaston vuoden 2018 rahoitukselle hakuajankohtaa tullaan 
esittämään syyskaudelle 2017.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Perustelumuistio_innovaatiorahastohankkeet 2017
2 S1 Kestävät liikkumiskonseptit
3 S2 Health Capital Helsinki
4 S3 Helsinki City Lab
5 S4 Östersundomin biotalousintegraatti
6 S5 IsoRobasta ilmastokatu 2015
7 S6 Helsingin unitehdas
8 J1 Joustotilat
9 J2 Kansainvälistä kasvua
10 J3 Varaamo-tilavarauspalvelun jatkokehitys
11 J4 Helsingin kaupungin yrittäjyysosaamisen - jatkumo
12 J5 3D-Virtuaalipuistot
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13 J6 KLIFFA - Uudenlaista urbaania asumista
14 J7 Creative Campus Arabia
15 U1 Cafe Impact
16 U2 HelYes Startup Data
17 U3 Jätkäsaari Smart Mobility Lab
18 U4 Nopeat kokeilut Kalasataman kouluun
19 U5 Hardware Incubator Finland (HIF)
20 U6 SuperKiihdyttämö
21 U7 Digitalents Helsinki
22 U8 Hoivarobotiikan kokeilu ikääntyneiden kotihoidossa
23 U9 Vegaaniruokakokeilu päiväkodeissa (pilottikohteet)
24 U10 Yleisten alueiden maankäyttölupaprosessin digitalisointi
25 U11 Iso-Kusti kokeilee
26 U12 Helsingin pienvesiverkosto cityihmisten ja -eläinten kohtaamispaik-

kana sekä kaupunkilaisten identiteetin rakentajana
27 U13 Liputin 2
28 U14 Kevyempää liikkumista
29 U15 Arjen designilla ja kaupunkisuunnittelulla luovaa yrittäjyyttä kohti
30 U16 BIM for Events - Tapahtuma turvalliseksi
31 U17 Games and Education Event
32 U18 Helsinki RobobusLine
33 U19 Myllypuro Wellbeing and Innovation Center
34 U20 Suomen ylioppilaskuntien liiton virallinen Suomi100-hanke
35 U21 YIMBYcon – kaupunkiaktivismitapahtuma
36 Loppuraportti Innovatiivinen kaupunki
37 Loppuraportti Linked Events
38 Loppuraportti Pinta
39 Loppuraportti Suun terveyden edistäminen sosiaalisessa mediassa
40 Loppuraportti Sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen suun tervey-

denhuollossa
41 Loppuraportti Tilaa Asumiselle
42 Loppuraportti RPark pilotti
43 Loppuraportti Innolukio

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat, kaupungin ulkopuoliset Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1

Tiedoksi

Hakijat, kaupungin sisäiset
Taloushallintopalvelut
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.11.2016 § 1068

HEL 2016-009294 T 02 05 01 05

HEL 2015-009455

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

28.11.2016 Pöydälle

Esteelliset: Jussi Pajunen

Asian aikana kuultavina olivat Santtu Von Bruun ja Anu Turunen. 
Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Hannu Os-
kalan ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi
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§ 1104
Kaupunginvaltuuston 30.11.2016 tekemien päätösten täytäntöönpa-
no

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 30.11.2016 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-2 Ei toimenpidettä.
  
3 Kaupunginhallitus päätti
  
 1
 ilmoittaa kaupunginjohtajalle kaupunginvaltuuston hy-

väksymästä päätösehdotuksesta 1
  
 2
 ilmoittaa HKL-liikelaitoksen johtokunnalle kaupungin-

valtuuston hyväksymästä päätösehdotuksesta 2
  
 3
 kehottaa kaikkia kaupungin lauta- ja johtokuntia sekä 

virastoja ja liikelaitoksia kiinnittämään huomiota kau-
punginvaltuuston hyväksymiin päätösehdotuksiin 3-9

  
 Tiedoksi virastoille ja liikelaitoksille.
  
4 Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginmuseon 

johtokuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liike-
laitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten 
tarvittavat tiedot.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mai-

nituille.
  
 Tiedoksi kaupunginmuseon johtokunnalle sekä Ta-

loushallintopalvelut-liikelaitokselle.
  
5 Kaupunginhallitus päätti kehottaa opetuslautakunnan 
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ruotsinkielistä jaostoa toimittamaan Taloushallintopal-
velu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa 
varten tarvittavat tiedot.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mai-

nituille.
  
 Tiedoksi opetuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle 

sekä Taloushallintopalvelut-liikelaitokselle.  
  
6 Tiedoksi kiinteistövirastolle sekä Taloushallintopalvelu 

–liikelaitokselle.
  
9-15 Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 

18.1.2017.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

7 Tiedoksi Liikennelaitos-liikelaitokselle.
  
16-21 Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 

18.1.2017.  

Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

8 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote säätiölle.
  
22-25 Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 

18.1.2017.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

26-33 Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 
18.1.2017.

  
37, 38 Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa joh-

tavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

34-36 Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 
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18.1.2017.
  
39 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskau-

punginjohtajan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 1105
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Khn puheenjohtaja 30.11.2016
  
jaostot  
- konserni 28.11.2016
- johtamisen 28.11.2016
- tietotekniikka  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 30.11.2016
  
johtokunnat  
- Taloushallintopalvelu 30.11.2016
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta 29.11.2016
  
  
apulaiskaupunginjohtajat  
- rakennus- ja ympäristötointa johtava  
- sivistystointa johtava  
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava  
- sosiaali- ja terveystointa johtava  
  
kaupunginkanslia  
- kansliapäällikkö  
- elinkeinojohtaja  
- hallintojohtaja  
- henkilöstöjohtaja  
- kaupunginlakimies  
- rahoitusjohtaja  
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja  
- tietotekniikkapäällikkö  
- viestintäpäällikkö  
  
Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
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- toimitusjohtaja  
  
henkilöstökassatoimikunta  

  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 1106
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

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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§ 1107
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

vs. kaupunginjohtaja  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 1108
Tavoitteet ja toimenpiteet viherkattojen rakentamisen edistämiseksi 
Helsingissä

HEL 2012-013805 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle 
Hannu Oskalan ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä virastojen ja liikelaitosten ohjeelli-
sena noudatettavaksi seuraavat tavoitteet ja toimenpiteet viherkattojen 
rakentamisen edistämiseksi Helsingin kaupungissa:

Tavoitteet:

- Helsingin kaupunki edistää viherkattojen rakentamista asemakaavoi-
tuksen, tontinluovutuksen ja viherkattojen koerakentamisen avulla.

- Helsingin kaupunki edistää ja etsii ympäristövastuullisia ratkaisuja, 
mm. resurssitehokkaiden materiaalien käyttöä viherkaton rakenteissa.

- Kaupunki lisää viherkatto-osaamista hankkeiden seurannalla ja ar-
vioinnilla, kaupungin henkilöstön koulutuksella ja erilaisilla koerakenta-
mis- ja tutustumiskohteilla. Kaupunki jakaa tietoa viherkattorakentami-
sen hyödyistä, toimivista rakenneratkaisuista, kustannuksista ja hyvistä 
käytännöistä.

Toimenpiteet:
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- Kaupunki rakentaa teknisesti toimivia viherkattoja uusiin kouluihin, 
päiväkoteihin, hallinto-, palvelu- ja huoltorakennuksiin, omaan asunto-
tuotantoonsa sekä muihin soveltuviin kohteisiin, kun viherkatto on ko-
konaisarvioinnin perusteella perusteltu ratkaisu. Peruskorjauskohteissa 
selvitetään mahdollisuudet viherkattojen toteuttamiseksi.

- Kaupunki käynnistää koerakentamishankkeita, joiden avulla selvite-
tään ja kehitetään Helsingin alueelle parhaiten sopivia ja ympäristövas-
tuullisia sekä ylläpidollisesti, taloudellisesti ja teknisesti toimivia ratkai-
suja. Viherkatoille kokeillaan erilaisia biotooppeja erityisesti paikallista 
alkuperää olevia kasvilajeja suosien. Koerakentamiskohteet dokumen-
toidaan, seurataan ja arvioidaan.

- Kaupunki tekee yhteistyötä viherkattotutkimustyötä tekevien tahojen 
kanssa. Tärkeässä asemassa on koerakentamiskohteiden yhteissuun-
nittelu (co-design) ja tutkimus.

- Kaupunki osallistuu aktiivisesti viherkattoja koskevaan koulutus- ja tut-
kimustoimintaan. Kaupunki perustaa viherkattosivuston, joka sisältää 
tietoa viherkattorakentamisesta.

Esittelijän perustelut

Yleisten töiden lautakunnan ja viherkattotyöryhmän esitykset

Kaupunginvaltuusto käsitteli 15.5.2013 valtuutettu Anni Sinnemäen 
aloitteen viherkattojen rakentamisesta. Kaupunginhallitus katsoi vas-
tauksessaan aloitteeseen, että linjausten laatiminen viherkattojen ja 
vastaavien rakentamisen edistämiseksi on kannatettavaa. Kaupungin-
hallitus päätti 20.5.2013 kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpa-
non yhteydessä kehottaa rakennusvirastoa yhteistyössä eri hallintokun-
tien ja muiden tarvittavien tahojen kanssa laatimaan kaupungille viher-
kattojen ja vastaavien edistämistä koskevat linjaukset. 

Laaja poikkihallinnollinen työryhmä on valmistellut ehdotuksen viherkat-
tolinjaukseksi. Yleisten töiden lautakunta on 24.11.2015 lähettänyt lin-
jaukset kaupunginhallitukselle. Yleisten töiden lautakunnan esitys on 
liitteenä 1 ja viherkattolinjaus liitteenä 2. 

Yleisten töiden lautakunnan esitys syntyi äänestyksen (äänin 5 - 4 esit-
telijän ehdotuksen mukaan) jälkeen. Äänestyksessä lautakunnan 
enemmistö kannatti esityksen kirjauksia viherkattojen ensisijaisuudesta 
uudisrakentamisessa ja peruskorjauskohteissa sekä asemakaavoituk-
sessa, kun taas lautakunnan vähemmistö oli lievemmällä kannalla.

Työryhmän linjaus sisältää katsauksen viherkattojen tarpeeseen hyvin 
yleisellä tasolla, strategiset linjaukset sekä toimenpide-ehdotukset vas-
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tuutahoineen. Linjauksessa ei ole taustoitettu viherkattorakentamista 
taikka esitetty perusteluja valituille strategisille päämäärille ja toimenpi-
de-ehdotuksille.

Linjauksesta on pyydetty asuntotuotantotoimikunnan, kaupunkisuunnit-
telulautakunnan, kiinteistölautakunnan, liikuntalautakunnan, pelastus-
lautakunnan, rakennuslautakunnan ja ympäristölautakunnan lausunnot. 
Lausunnot ovat päätöshistoriassa. Kaupunkisuunnittelulautakunnan 
lausunto on liitteenä 3, ympäristölautakunnan lausunto liitteenä 4 ja 
Helsingin yliopiston lausunto liitteenä 5.

Yleisten töiden lautakunta on 7.6.2016 antanut lausuntojen johdosta 
oman lausuntonsa, joka on päätöshistoriassa. Yleisten töiden lautakun-
nan esitys syntyi äänestyksen (äänin 4 – 4, yksi poissa esittelijän ehdo-
tuksesta poiketen) jälkeen. Äänestys koski strategisista linjauksista si-
tä, joka liittyy asemakaavoitukseen ja suunnitteluun. Äänestyksessä 
voitti kanta, jonka mukaan viherkattojen ei tule olla ensisijaisia kaavoi-
tuksessa ja suunnittelussa eikä kylmissä talousrakennuksissa ja katok-
sissa.

Saadut lausunnot

Saadut lautakuntien asiantuntijalausunnot viherkattolinjauksen sisäl-
töön ovat pääasiassa myönteisiä. Linjauksen päämääriä pidetään ylei-
sesti ottaen hyvinä, kannatettavina ja realistisina. 

Useissa lausunnoissa kuitenkin tuodaan esiin se, että Suomen olosuh-
teisiin sopivista ratkaisuista on tähän asti saatu vain vähän kokemuk-
sia. Lisäksi useissa lausunnoissa painotetaan viherkattorakentamisesta 
aiheutuvia lisäkustannuksia sekä sitä, ettei viherkattomääräyksiä ase-
tettaessa pidä aiheuttaa rakennuttajille ja kiinteistönomistajille kohtuut-
tomia lisäkustannuksia.

Yleisten töiden lautakunta on lausunnossaan täydentänyt aikaisempaa 
esitystään mm. kansainvälisillä vertailukohteilla.

Yleistä

Viherkatot ovat kattoja, joiden uloimman rakennekerroksen muodostaa 
elävä kasvimateriaali ja sen vaatima kasvualusta. Lainsäädännössä ei 
ole erikseen viherkattoja nimenomaisesti koskevia määräyksiä, vaan 
periaatteessa viherkattojen rakentamista ohjaavat samat maankäyttö- 
ja rakennuslain sekä muun lainsäädännön normit kuin muutakin raken-
tamista. 

Voimassa olevat valtakunnalliset rakentamismääräykset eivät velvoita 
toteuttamaan viherkattoja. Helmikuussa 2016 on julkaistu Rakennustie-
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tosäätiön viherkattorakentamista ohjaava kolmen RT-ohjekortin sarja, 
joka käsittelee viherkattojen periaatteita, kasvillisuutta ja rakenteita. Uu-
siin viherkatto-ohjeisiin on koottu alan parhaat rakenneratkaisut ja tä-
män hetken paras tietämys toimivien ja kestävien viherkattojen suunnit-
telemiseksi ja toteuttamiseksi Suomen olosuhteissa. 

Kaavoituksella voidaan ohjata viherkattojen rakentamista joko yksittäi-
sissä hankkeissa tai alueellisin periaattein. Kaavoituksen yhteydessä 
voidaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan antaa asemakaavamää-
räyksiä, joita tarvitaan asemakaava-aluetta rakennettaessa tai muutoin 
käytettäessä. Viherkattoja koskevia asemakaavamääräyksiä on Helsin-
gissä käytetty joillakin uusilla kaava-alueilla, ja määräyksiä on perustel-
tu hulevesien hallinnan, kaupunkikuvan ja viihtyisyyden näkökulmasta.

Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla voidaan rakentamisen ohjaamisek-
si antaa alueellisia tai koko kuntaa koskevia rakentamistapaohjeita. Ra-
kennustapaohje voisi koskea myös viherkattojen rakentamista, mutta 
Helsingissä keinoa ei ole käytetty.

Rakennusjärjestyksen määräyksillä ei voida sitovasti velvoittaa raken-
tamaan viherkattoja ilman joko sitovia valtakunnallisia rakentamismää-
räyksiä, asemakaavaan sisältyviä sitovia määräyksiä tai tontinluovutu-
sehtoja. Tontin luovutussopimuksiin ja maankäyttösopimuksiin voidaan 
sisällyttää viherkattoja koskevia ehtoja. Kaavamääräysten, tontinluovu-
tusehtojen ja maankäyttösopimusten ehdot eivät kuitenkaan maankäyt-
tö- ja rakennuslain mukaan saa olla maanomistajalle tai muulle oikeu-
denhaltijalle kohtuuttomia.

Helsingin kaupungilla ei ole tällä hetkellä nimenomaisia viherkattoja 
koskevia yleisiä linjauksia tai suosituksia. Viherkattorakentaminen on 
huomioitu aikaisemmassa asumisen ja maankäytön toteutusohjelmas-
sa. Kaupunginvaltuuston 12.9.2012 hyväksymässä toteutusohjelmassa 
2012 todettiin eräänä tavoitteena (Päämäärä IV Asuntokanta, Tavoite 
12 Asuntokannan kehittäminen) ’Jatketaan monimuotoisen kerrostaloa-
sumisen kehittämistä, lisätään vanhan rakennuskannan uusiokäyttöä, 
ullakkorakentamista ja lisäkerrosrakentamista sekä edellytetään viher-
kattorakentamista.’

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 hyväksymässä uudessa asumisen ja 
siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmassa 2016 edellisen asunto-
ohjelman ehdoton viherkattorakentamisen edistämisvelvoite on haluttu 
muotoilla lievemmin. Ohjelmassa todetaan, että ’Edistetään uusiutuvien 
ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavien rakennusmateriaa-
lien ja tuotantotapojen käyttöä sekä mahdollistetaan kiinteistökohtais-
ten energialähteiden käyttöönotto.’



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2016 163 (216)
Kaupunginhallitus

Ryj/1
07.12.2016

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

Viherkattojen rakentaminen on eräs keino hallita hulevesiä kaupunkitul-
vien estämiseksi rankkasateiden aikana. Kaupunginhallituksen 
28.1.2008 hyväksymän Helsingin kaupungin hulevesistrategian mu-
kaan hulevedet käsitellään ensisijaisesti paikallisesti ja hulevesiä pyri-
tään ensisijaisesti imeyttämään. Jos hulevesiä ei voi imeyttää, mahdol-
lisuuksien mukaan huleveden virtaamaa hidastetaan tai viivytetään ton-
tilla/yleisellä alueella ennen sen pois johtamista. Strategiassa esitetään 
hulevesiin liittyvät yleiset toimintaperiaatteet, joita suunnittelussa ja ra-
kentamisessa on tarkoitus noudattaa. Strategiassa ja sen toimenpiteis-
sä ei ole suoraan viherkattoja koskevia nimenomaisia ehdotuksia tai 
toimenpiteitä.

Ulkomailla viherkattorakentaminen ja sen ohjeistus on monissa maissa 
pitemmällä kuin Suomessa. Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa 
7.6.2016 on selostettu esimerkkejä siitä, millä tavoin viherkattorakenta-
mista ohjataan ulkomailla eri keinoin.

Viherkattojen tarve

Työryhmä on kiteyttänyt linjauksen neljä päämäärää:

- Hulevesien parempi hallinta rankkasateiden aikana

- Kaupunkirakenteen lämpösaarekeilmiön hillitseminen

- Kaupunkiluonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja edistäminen

- Kattojen aktiivinen hyödyntäminen toiminnallisena, taloudellisena ja 
esteettisenä voimavarana.

Esittelijä toteaa, että työryhmän esittämät yleiset tavoitteet ovat kanna-
tettavia. Viherkatoilla voidaan lieventää kaupunkiympäristöille tyypillisiä 
haitallisia olosuhteita ja ilmaston ääri-ilmiöiden vaikutuksia. Viherkattoja 
voidaan käyttää osana hulevesien hallintajärjestelmää. Viherkatoilta va-
luvien hulevesien määrä on huomattavasti vähäisempää kuin tavan-
omaisella kattorakenteella. Kasvit voivat imeä ja haihduttaa parhaim-
millaan jopa 70 – 80 % kosteudesta ja viivyttää veden tulvimista sade-
vesijärjestelmään.

Viherkatot voivat jossain määrin vähentää rakennuksen lämmitys- ja 
jäähdytysenergiankulutusta. Kattokasvillisuus rakennekerroksineen pa-
rantaa katon lämmöneristävyyttä ja suojaa katon vedeneritystä lämpöti-
lan vaihteluilta ja UV-säteilyltä. Kasvillisuus voi parhaimmillaan vähen-
tää kattorakenteen lämpötilavaihteluita jopa 70 %. Viherkattojen kas-
vualustan ja kasvien avulla voidaan myös hillitä lämpösaarekeilmiötä ja 
tasata lämpöeroja.
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Jossain määrin viherkatoilla voidaan parantaa ääneneristävyyttä erityi-
sesti lentomelualueilla sekä parantaa ilmanlaatua suodattamalla ilman-
saasteita.

Esittelijä toteaa, että työryhmän työssä ei ole arvioitu sitä, kuinka suu-
ressa osassa Helsinkiä nimenomaan viherkatot voisivat olla hulevesien 
hallinnan ja lämpösaarekeilmiön kannalta käyttökelpoinen tai harkinnan 
arvoinen toimenpide. Tällaisen taustatiedon tuottaminen suunnittelun 
pohjaksi olisi hyödyllistä ja siihen tulisi jatkossa panostaa.

Viherkattojen potentiaalista Helsingissä

Helsingissä on viimeksi kuluneen kymmenen vuoden ajan käytetty ase-
makaavoissa sitovia viherkattomääräyksiä esimerkiksi Kalasatamassa, 
Kuninkaantammessa ja Jätkäsaaressa. Kuninkaantammi on Helsingin 
hulevesistrategian pilottikohde, jossa sade- ja sulamisvesiä viivytetään 
myös tonteilla, ja viherkatot ovat siten osa hulevesistrategiaa. Esimer-
kiksi Kuninkaantammenkallion alueen asemakaavan muutosehdotuk-
seen (nro 12312, kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys 12.1.2016) si-
sältyvän kaavamääräyksen mukaan tulee kaikkiin yksikerroksisiin ra-
kennusosiin, talousrakennuksiin, auto- ja polkupyörä- ym. katoksiin ra-
kentaa viherkatto.

Helsingin kaupungin omat kokemukset viherkattorakentamisesta ovat 
vielä vähäiset. Tilakeskus on viime aikoina toteuttanut viherkattoja päi-
väkotien kylmiin piharakennuksiin tavoitteena testata viherkattojen ra-
kennusteknistä toimivuutta Helsingin ilmastossa. Hulevesien hallinnan 
kannalta näillä kohteilla sen sijaan ei ole merkitystä kohteiden pienen 
kattopinta-alan takia. Hulevesien hallintaan tarkoitettuja viherkattoja ei 
Helsingin kaupungin toimesta ole vielä toteutettu.  

Liikuntavirasto on toteuttanut kolme pientä kohdetta, joissa viherkaton 
toimivuutta testataan: Johanneksen kentän ja Lauttasaaren liikunta-
puiston varastot sekä Brahen kentän huoltorakennus, joissa kaikissa 
on käytetty kevyttä ja matalaa kasvualustaista rakentamistekniikkaa se-
kä matalakasvuisia ruohovartisia kasveja. Asuntotuotantotoimiston ra-
kennuttamassa Eskolantien puukerrostalohankkeessa autokatosten ka-
temateriaalina on käytetty maksaruohoa.

Rakennuslautakunnan mukaan viherkattojen rakentaminen on edisty-
nyt Helsingissä vähitellen, eikä se toistaiseksi ole valtavirtaa. Eniten vi-
herkattoja on toteutettu autokatoksiin ja talousrakennuksiin. Asuntotuo-
tantotoimikunnan mukaan teknisten ratkaisujen osalta kokemuksia to-
teutuneista kohteista on toistaiseksi vielä hyvin rajallinen määrä. Rat-
kaisujen kirjo on laaja, mutta parhaiten Suomen olosuhteisiin sopivat ja 
pitkäikäiset kestävät ratkaisut ovat vielä testaamatta. 
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Kaiken kaikkiaan viherkattoja on arvioitu Suomessa olevan käytössä 
muutama sata. Helsingin yliopisto on todennut, että rakenteeltaan ras-
kaampien viherkattojen rakenteiden toimivuudesta ja kestävyydestä 
Suomen ilmastossa on vielä niukasti kokemusta ja tutkimustietoa. Vi-
herkaton riskit liittyvät mm. lisääntyneen kuorman aiheuttamaan rasi-
tukseen, talvikaudella veden ja kostean viherkerroksen jäätymiseen ja 
sulamiseen sekä siitä mahdollisesti seuraaviin vesivahinkoihin.

Viherkattotyöryhmän mukaan Helsingissä on mahdollista selvästi kas-
vattaa toteutettavien viherkattojen määrää nykytilanteesta ja siten myös 
niistä saatavia hyötyjä. Työryhmä ei kuitenkaan ole arvioinut viherkatto-
jen tämänhetkistä määrää eikä potentiaalia yleisellä tasolla. Työryhmä 
ei myöskään ole arvioinut tilannetta erityyppisten kohteiden tai rakentei-
den osalta Helsingissä taikka kaupungin omassa rakennuskannassa ja 
tulevissa hankkeissa. 

Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa 7.6.2016 todetaan, että viher-
katot toimivat teknisesti parhaiten loivilla kattolappeilla, jotka ovat ker-
rostalorakentamisessa tavanomaisimpia. Työryhmän ehdotuksessa sa-
ma asia näkyy strategisessa linjauksessa II, joka koskee uudisrakenta-
mista. Voidaan siten päätellä, että työryhmän mukaan suurin potentiaali 
Helsingissä olisi kerrostalovaltaisessa uudisrakentamisessa.

Olemassa olevan rakennuskannan osalta viherkattojen toteuttamis-
mahdollisuudet ovat haasteellisemmat kuin uudisrakentamisessa. Kiin-
teistölautakunnan lausunnossa 10.3.2016 tuodaan hyvin esiin niitä mo-
ninaisia näkökohtia, joita joudutaan pelkän teknisen soveltuvuuden li-
säksi ottamaan huomioon.

Nykyisen kiinteistökannan teknisen soveltuvuuden arviointi viherkatoille 
pinta-alapohjaisesti ei kiinteistölautakunnan mukaan ole mahdollista. 
Lautakunnan esityksessä luetellaan eräitä yleisesti tiedossa olevia teki-
jöitä, jotka ainakin vaikuttavat soveltuvuuteen. Lautakunnan mukaan 
näitä ovat:

- Rakennuksen suojelumerkintä asemakaavassa

- Kattopintojen kulmat ja muodot sekä paikalliset valaistuolosuhteet

- Kattomateriaalit, kattorakenteet ja niiden vahvistustarve

- Kantavat seinärakenteet, perustukset ja niiden vahvistustarve

- Kattojen ja yläpohjien mahdolliset palo-osastoinnin vaatimukset

- Hulevesien hallinta ja toisaalta maaperän riittävän kosteuden turvaa-
minen tontilla.
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Mikäli edellä mainitut tekijät mahdollistavat viherkerroksen lisäämisen, 
tulee kiinteistölautakunnan mukaan arvioida katon muutos- ja vahvis-
tustoimenpiteistä aiheutuvien investointikustannusten määrää suhtees-
sa koko rakennuksen ja kiinteistön elinkaarikustannuksiin. Viherkerrok-
sen lisäämisen tarkempi ajoitus riippuu rakennuksen korjausvelan hal-
linnasta ja ennen kaikkea kattorakenteiden kunnosta. Mikäli koko ra-
kennuksen kattava peruskorjaus on 10 - 15 vuoden päässä, on perus-
teltua ajoittaa viherkerroksen lisääminen tämän peruskorjauksen yhtey-
teen.

Viherkattojen taloudellisista hyödyistä ja kustannuksista

Työryhmä ei ole arvoinut viherkattorakentamisen ja laaditun viherkat-
tostrategian taloudellista puolta ja kaupunkitaloudellisia vaikutuksia 
lainkaan. Saaduissa lausunnoissa sekä yleisten töiden lautakunnan 
lausunnossa 7.6.2016 on jossain määrin käsitelty viherkattojen kustan-
nuksia hanketasolla sekä yleisemminkin.

Viherkattojen taloudellisia hyötyjä ja kustannuksia on tunnistettu Suo-
messa tehdyssä kustannus-hyötyanalyysissä, joka on julkaistu vuonna 
2013 Ilmatieteen laitoksen raporttina. Tutkimuksessa on keskitytty ke-
vyisiin ja helppohoitoisiin viherkattoihin, jotka eivät ole tarkoitettuja 
oleskeluun. Kustannuksia ja hyötyjä arvioitiin Helsingin kaupunkiolo-
suhteissa. Hyödyt ovat keskiarvoja koko Helsingin alueella, joten tutki-
muksessa ei ole otettu huomioon paikallisia olosuhteita ja reunaehtoja, 
kuten vaihtelua talotyyppien ja alueiden välillä. Hyötyjä on selvitykses-
sä tarkasteltu yhtä asennettua viherkattoneliötä kohti.

Ilmatieteen laitoksen selvityksen mukaan tarkasteltavien viherkattojen 
lisäkustannukset ovat 50 – 60 euroa/m2 (yhden viherkaton osalta, ml. 
alv). Kustannusarvio ei sisällä niitä kustannuksia, joita syntyy, jos koh-
derakennukseen pitää tehdä rakenteellisia muutoksia, eikä myöskään 
mahdollisia kasvaneita ylläpitokustannuksia. Viherkattojen kustannu-
sarviot ovat erittäin korkeita verrattuna niihin maihin, joissa viherkattoja 
on rakennettu enemmän ja pidempään. 

Selvityksessä on tarkasteltu skenaariota, jossa kustannustason olete-
taan laskevan myös Suomessa käyttöönoton kasvaessa ja jossa puolet 
Helsingin kattopinta-alasta olisi muutettu viherkatoiksi (eli noin 1700 ha 
viherkattoja). Tällöin kokonaiskustannusten hintaluokka olisi noin 600 - 
900 miljoonaa euroa. 

Selvityksessä on tarkasteltu myös yhteiskunnalle koituvia hyötyjä. Mer-
kittävimpiä hyötyjä ovat kattopinnan pidentynyt käyttöikä, energian-
säästö paremman eristävyyden ja viilentävän vaikutuksen ansiosta, hu-
levesien imeytyminen ja hulevesipiikkien hallinta, ilmanlaadun parane-
minen ja äänieristävyys lentomelualueilla. Selvityksessä on myös ar-
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vioitu näiden hyötyjen taloudellista arvoa. Selvityksen perusteella viher-
kattojen 40 vuoden aikana saavutettavat yksityiset hyödyt (rakennuk-
sen omistajan tai asukkaan hyödyt) ovat 30 – 40 euroa/m2 ja julkiset 
hyödyt (koko yhteisön hyödyt) ovat noin 10 euroa/m2 (sekä lisäksi tule-
vat biodiversiteettihyödyt ja esteettiset hyödyt) hypoteettisessa skenaa-
riossa, jossa 50 % Helsingin kattopinta-alasta olisi viherkattoja. 

Selvityksen johtopäätöksenä todetaan mm., että yksityiset hyödyt eivät 
ole tarpeeksi suuret kattamaan viherkattojen kokonaiskustannuksia, 
mutta yksityiset ja julkiset hyödyt yhteen laskien viherkattojen voidaan 
osoittaa olevan yhteisön kannalta hyödyllinen investointi. Jos minkään-
laisia kannustimia ei kehitetä, viherkattojen käyttöasteen voidaan olet-
taa pysyvän alhaisena.

Yleisten töiden lautakunnan mukaan useat viherkatoilla saavutettavat 
hyödyt ovat luonteeltaan julkisia, yksittäistä tonttia laajemmalle alueelle 
kohdistuvia etuja, joiden arvoa on vaikea määritellä taloudellisesti. Täl-
laisia ovat kaupunkiluonnon monimuotoisuuden edistäminen ja viihtyi-
syyden ja kaupunkikuvan esteettisen laadun paraneminen. Lautakun-
nan mukaan näiden tekijöiden merkitys korostuu, kun kaupunkiraken-
netta tiivistetään. Suurimmat taloudelliset säästöt viherkatoista koituvat 
lautakunnan käsityksen mukaan viherkatoista osana hulevesien hallin-
tajärjestelmää eli mahdollisista kaupunkitulvista aiheutuvien vahinkojen 
ehkäisystä.

Viherkattojen kustannukset riippuvat toteutuksen ratkaisuista, mutta nii-
den toteuttaminen on yleensä jonkin verran kalliimpaa kuin vastaavan 
kasvittoman katon. RAKLI ry:n vuonna 2015 julkaisemassa kaavamää-
räysten kustannusvaikutuksia käsittelevässä selvityksessä viherkatto-
määräyksiä ei arvioitu kustannusvaikutuksiltaan merkittävimpien mää-
räysten joukkoon. Verrattuna halvimpaan tasakattovaihtoehtoon viher-
katon arvioitiin nostavan kustannuksia noin 13 euroa/k-m2, mikä on sa-
maa mittaluokkaa kattoterassin rakentamisen tai parvekelasituksen 
kanssa. RAKLI:n selvityksessä kustannus on laskettu kevyelle, kalte-
valle maksaruohokatolle. 

Asuntotuotantotoimisto on osaltaan arvioinut viherkaton rakentamiskus-
tannuksia esityslistallaan 2.3.2016 antaessaan lausuntoa viherkattolin-
jauksista. Asuntotuotantotoimistossa rakennetyyppien perusteella las-
ketut lisäkustannukset viherkaton rakentamisesta vaihtelevat välillä 35 
– 70 euroa/katto-m2. Arvio 70 euroa/katto-m2 on laskettu loivan kään-
netyn kattorakenteen päälle tehtävästä viherkatosta, jossa voi kasvaa 
nurmikko ja pieniä perennoja. Jos viherkaton kustannus lasketaan 5-
kerroksiselle ja 2-lamelliselle (12x68 m) rakennukselle, jonka rakennu-
soikeus on 3200 k-m2 ja asuntoala noin 2750 asm2, aiheutuu viherka-
tosta lisäkustannusta noin 57 000 euroa = 17,8 euroa/k-m2 = 20,7 eu-
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roa/asm2. Ko. kustannus ei pidä sisällään hoitotakuuta, jonka urakoitsi-
ja sisällyttää tarjoukseensa, eikä kustannuksissa ole huomioitu käytön 
aikaisen huollon tarvetta. Matalammissa rakennuksissa vaikutus asuin-
neliön hintaan on suurempi. 

Kiinteistöviraston tilakeskus on puolestaan alustavasti arvioinut, että vi-
herkatto nostaa hanketasolla uudisrakennuksen katon ja sen tukiraken-
teiden kustannuksia noin 1,3 – 2-kertaisiksi. Perusparannuskohteissa 
tutkitaan kussakin tapauksessa erikseen soveltuuko viherkatto olemas-
sa olevaan kiinteistöön lisättäväksi. Niissä tapauksissa kun sitä voidaan 
käyttää, arvioidaan katon ja tukirakenteiden kustannuksien nousevan 
1,5–2-kertaisiksi. Naapurimaiden ja keskieurooppalaisten esimerkkien 
perusteella voidaan kiinteistöviraston mukaan kuitenkin olettaa, että 
myös Suomessa viherkattorakentamisen hinnat laskevat nykyisestä ky-
synnän lisääntyessä ja teknisten ratkaisujen kehittyessä. 

Kustannusten vaihtelu johtuu vesikaton kantavan rakenteen vaihtelusta 
sekä viherkaton rakenteesta. Kevyet maksaruohokatot vaativat alustal-
taan vähemmän ja ovat edullisempia toteuttaa. Mikäli katolle halutaan 
vaihtelevaa ja suurikokoisempaa kasvillisuutta tai kattoa käytetään 
oleskeluun, tulee kustannuksista suuremmat ja katosta rakenteiltaan 
raskaampi.

Viherkaton ylläpitokustannukset ovat jonkin verran perustasakattoa kor-
keammat, ja ylläpidossakin viherkatolla käytettävät materiaalit ja raken-
ne vaikuttavat kustannuksiin. Mikäli viherkatto on rakennettu teknisesti 
oikein, sen ylläpidon lisäkustannus perustuu viherkerroksen vuosittai-
seen hoitamiseen. 

Esittelijä toteaa, että rakentamisen ja ylläpidon kustannukset ovat eräs 
merkittävä yksittäinen asia, joka vaikuttaa viherkatoista saataviin hyö-
tyihin ja siten osaltaan myös viherkattorakentamisen yleistymiseen. Yk-
sityisten kiinteistöjen kannalta ja myös kaupungin yksittäisten raken-
nushankkeiden kannalta lisäkustannukset viherkattorakentamisesta 
voivat olla suuremmat kuin saatava hyöty esim. energiansäästössä. 
Sen vuoksi tapauskohtainen arviointi, jota työryhmän ehdotuksissakin 
tuodaan esiin, on tärkeää.

Kaupunkitason kokonaishyötyjen arviointia ei toistaiseksi ole vähäisten 
kokemusten johdosta tehty, eikä kiinteistövirasto myöskään vielä ole 
voinut arvioida hanketason hyötyjä kaupungin omistamissa rakennuk-
sissa. Jatkossa tähän on syytä panostaa.

Strategisista linjauksista

Työryhmä ehdottaa viittä strategista linjausta, jotka koskevat asema-
kaavoitukseen ja viherkattorakentamisen edistämiseen (I linjaus) sekä 
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uudisrakentamiseen (II linjaus) liittyviä asioita, viherkattojen rakenteelli-
sia ratkaisuja (III ja IV linjaukset) sekä viherkatto-osaamisen ja koke-
musten levittämistä (V linjaus).

Näistä I sekä IV – V linjaukset ovat luonteeltaan viherrakentamisen 
edistämiseen tähtääviä verrattain yleisluontoisia linjauksia, joita voi-
daan pitää kannatettavina. 

Linjaus II koskee sitä, kuinka viherkattoja pitäisi toteuttaa uudisraken-
nuksissa. Työryhmän mukaan viherkatot toimivat teknisesti parhaiten 
loivilla kattolappeilla, jotka ovat kerrostalorakentamisessa tavanomai-
simpia. Työryhmän ehdotuksen mukaan, jota yleisten töiden lautakunta 
esityksessään 24.11.2015 kannatti, ’Uudisrakennuksissa, joiden katto-
kulma on alle 20 astetta, tulee kaavoituksessa ja suunnittelussa viher-
katon olla ensisijaisesti tutkittava vaihtoehto. Kylmissä talousrakennuk-
sissa ja katoksissa tulee ensisijaisesti olla viherkatto.’ 

Työryhmän linjaus III koskee viherkattojen toteuttamistapoja. Linjauk-
sen mukaan rakennettavien viherkattojen kasvualustojen syvyyden tu-
lee vastata toiminnallisia vaatimuksia, sekä viherkatoilla on pyrittävä 
syvyyden vaihtelevuuteen, kasvillisuuden monipuolisuuteen sekä koti-
maista alkuperää olevan lajiston ja kasvualustojen suosimiseen. Työ-
ryhmän esityksestä ei käy ilmi, miten näitä vaatimuksia on tarkoitus 
käytännössä soveltaa esimerkiksi kaavoituksessa tai tontinluovutuseh-
doissa.

Yleisten töiden lautakunta on 7.6.2016 lausunnossaan lieventänyt lin-
jauksen II sisältöä siten, että viherkattojen ei tule olla ensisijainen kaa-
voituksessa eikä suunnittelussa eikä ensisijainen kylmissä talousraken-
nuksissa tai katoksissa. Perusteluna on se, että viherkatot aiheuttavat 
pientalorakentajille kohtuuttomia lisäkustannuksia.

Esittelijä toteaa, että rakennuslautakunnan lausunnossa työryhmän 
esittämää linjausta II pidettiin melko tiukkana. Rakennuslautakunta 
huomauttaa, ettei ilman joko sitovia valtakunnallisia rakentamismää-
räyksiä, asemakaavaan sisältyviä sitovia määräyksiä tai tontinluovutu-
sehtoja voida kohteilta ehdottomasti vaatia viherkattoja. Lausunnossa 
todetaan myös linjaukseen liittyvän toimenpide-ehdotuksen (toimenpide 
Rakennusjärjestys) osalta mm., että ’Linjaukseen sisältyvä ehdotus, 
jonka mukaan kaupunki edistää viherkattojen rakentamista kylmiin pi-
harakennuksiin rakennusjärjestyksen määräyksellä, ei välttämättä ole 
ainakaan sitovana rakennusjärjestyksen määräyksenä nykylain mu-
kaan mahdollinen.’

Työryhmän esityksestä ei käy ilmi, tarkoittaisiko viherkattovaatimus kyl-
miin talousrakennuksiin ja katoksiin käytännössä vain kevyitä ja help-
pohoitoisia viherkattoja, vai pitäisikö näissäkin linjauksen III mukaisesti 
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mahdollisesti pyrkiä monipuoliseen ja vaativampaan kattorakentee-
seen. 

Se, että kylmissä talousrakennuksissa ja katoksissa tulisi ensisijaisesti 
olla viherkatto, voi taloudellisten toteuttamisedellytysten näkökulmasta 
olla hyvinkin merkittävä asia erityisesti pienrakentajille. Viherkattora-
kentamisen kustannukset, niin investoinnin kuin ylläpidonkin osalta, on 
yleisesti todettu erääksi viherkattorakentamisen keskeiseksi haasteek-
si.

Esittelijän mielestä on sinänsä hyvä ja kannatettavaa, että jo kaavoituk-
sen yhteydessä ja muutoinkin jo suunnittelun alkuvaiheissa selvitetään 
mahdollisuuksia hyödyntää kasvillisuutta rakennusten kattorakenteissa. 
Kun viherkattorakentaminen on vielä kehitysvaiheessa ja tutkimustieto 
ja kokemukset toimivuuden lisäksi myös mm. investointi- ja ylläpitokus-
tannuksista ovat kuitenkin vielä verrattain vähäisiä, on liian aikaista an-
taa yleisohjeita siitä, että uudiskohteilta taikka tietyntyyppisiltä raken-
nuksilta vaadittaisiin viherkattoja. Kun lisäksi mm. hulevesien hallinnan 
osalta potentiaalia ei ole vielä tarkemmin tutkittu, on rakennuttajille hy-
vä jättää työryhmän ehdottamaa enemmän harkinnanvaraa mm. hule-
vesien hallintaa varten käytettäviin keinoihin.

Toimenpide-ehdotuksista

Viherkattolinjauksen tueksi työryhmä on laatinut toimenpide-ehdotuk-
set, jotka koskevat rakennushankkeita, asemakaavoitusta, taloudellista 
tukea, koerakentamista, tutkimusta, koulutusta ja rakennusjärjestystä. 
Kullekin toimenpiteelle on määritelty vastuutaho ja yhteistyötahot. 

Työryhmä esittää rakennushankkeiden osalta, että ’Kaupunki rakentaa 
teknisesti toimivia viherkattoja uusiin kouluihin, päiväkoteihin, hallinto-, 
palvelu- ja huoltorakennuksiin, omaan asuntotuotantoonsa sekä muihin 
soveltuviin kohteisiin, kun viherkatto on perusteltu viherkattolinjauksen 
päämäärien täyttämiseksi. Peruskorjauskohteissa selvitetään mahdolli-
suus viherkattojen toteuttamiseen.’

Asemakaavoituksen osalta työryhmä esittää, että ’ ’Uudisrakentami-
seen tähtäävissä asemakaavoissa edellytetään viherkattojen rakenta-
mista, kun määräys on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen perustel-
tu viherkattolinjauksen päämäärien täyttämiseksi. Asemakaavamää-
räyksissä ja selostuksissa määritellään viherkattojen toiminnalliset ta-
voitteet kussakin tapauksessa.’ Lisäksi on maininta viherkerroinmene-
telmän hyödyntämisestä työkaluna.

Esittelijä toteaa, että toimenpidekirjaukset on peruskorjausta lukuun ot-
tamatta muotoiltu toisaalta varsin velvoittavaan suuntaan, toisaalta hy-
vin väljiksi viherkattolinjausten päämäärien huomioimisen osalta. Jo 
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kaavatasolla, kaavamääräyksissä, annettaisiin toiminnalliset tavoitteet 
viherkatoille kussakin tapauksessa. Avoimeksi jää, kuinka pitkälle ja 
minkälaisin kriteerein viherkattolinjauksen päämäärät käytännössä oh-
jaisivat rakennushankkeiden suunnittelua ja kaavoitusta, vaikka paikal-
liset olosuhteet onkin mainittu tarkasteluissa huomioon otettavana seik-
kana. 

Kaavoituksen keinoja on tarpeen käyttää myös viherkattojen edistämi-
seksi ja niistä koituvien hyötyjen saamiseksi, kuten on eräissä kohteis-
sa tehtykin mm. osana hulevesien hallintaa. Samalla on kuitenkin huo-
lehdittava myös siitä, ettei aiheuteta tarpeettomia esteitä ja kustannuk-
sia kaavojen toteuttamiselle. 

Koerakentamisen osalta työryhmä esittää, että ’Kaupunki käynnistää 
koerakentamishankkeita, joiden avulla selvitetään ja kehitetään Helsin-
gin alueelle parhaiten sopivia ja ympäristövastuullisia sekä ylläpidolli-
sesti, taloudellisesti ja teknisesti toimivia ratkaisuja. Viherkatoille kokeil-
laan erilaisia biotooppeja erityisesti paikallista alkuperää olevia kasvila-
jeja suosien.’

Esittelijä toteaa, että kaupungin omien koerakentamiskohteiden käyn-
nistäminen on perusteltua, jotta saadaan kokemuksia viherkattojen 
ominaisuuksista, rakenteiden teknisestä toimivuudesta, kustannuksista 
ja kaupunkitaloudellisista vaikutuksista. On tarpeen kerätä kokemuksia 
kasvillisuuden käytöstä kattorakenteissa niin kaupungin omissa koh-
teissa kuin rakentamisessa yleensäkin. On kaiken kaikkiaan hyvä, jos 
eteneminen viherkattojen toteuttamisessa tapahtuu aluksi koerakenta-
misen kautta parhaita ratkaisuja erityyppisissä kohteissa etsien.

Viherkattolinjauksissa ehdotettu koulutuksen järjestäminen viherkattoi-
hin liittyen on hyödyllistä, samoin yhteistyö tutkimukseen ja koerakenta-
miseen liittyvissä asioissa. Viherkattotyöryhmän esityksessä onkin lis-
tattu lukuisia tutkimuksia, joita viherkatoista jo on viime vuosina tehty. 
Mm. Helsingin yliopiston Viides ulottuvuus -tutkimushankkeessa tarkas-
tellaan viherkattoja luonnon monimuotoisuuden ja ekologisen, sosiaali-
sen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta. Erityisesti on tarpeen 
löytää Suomen ja Helsingin oloihin soveltuvia, taloudellisesti kestäviä 
ratkaisuja.

Työryhmä ehdottaa, että kaupunki tutkii tapoja kehittää taloudellinen 
instrumentti, jolla edistetään linjauksen kohtien III ja IV mukaisten viher-
kattojen rakentamista uudistuotannossa ja korjausrakentamisessa. Ta-
loudellisten ohjauskeinojen tarve on todettu mm. Ilmatieteen laitoksen 
aiemmin mainitussa selvityksessä. 

Taloudellisten kannustimien osalta mahdollisina keinoina on mm. Hel-
singin yliopiston lausunnossa mainittu vapaaehtoisuuteen perustuva 
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kannustinjärjestelmä, joka ottaisi huomioon julkiset hyödyt esim. hule-
vesien määrän vähenemisen ja siitä saatavan hyödyn. Rakennuslauta-
kunta mainitsee esimerkinomaisesti rakennusvalvontataksaan sisälly-
tettävän lupamaksualennuksen, jos kohteessa käytetään vapaaehtoi-
sesti viherkattoratkaisua. Esittelijä toteaa, että riittävien taloudellisten 
kannustiminen löytäminen kaupungin keinovalikoimista voi olla käytän-
nössä hankalaa. Kannan ottamista kannustuskeinoihin hankaloittaa se, 
ettei työryhmän työ pitänyt sisällään viherkattojen avulla saatavan julki-
sen hyödyn arviointia. Tällaista arviointia olisi suotavaa tehdä esim. hu-
levesityöryhmän ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän 
yhteistyönä. Toisaalta kannustimien kehittämistä ei voida pitää ensisi-
jaisena kehittämisen kohteena viherkattoihin liittyen.

Esittelijän kannanotot

Esittelijä toteaa, että viherkattotyöryhmä on laatinut varsin kunnianhi-
moiset linjaukset, jotka pyrkivät ottamaan huomioon monia hyviä ja 
kannatettavia tavoitteita ilmastonmuutokseen, kaupungistumiseen ja 
luonnon monimuotoisuuden varjelemiseen liittyvien haasteiden huo-
mioon ottamiseksi. Puutteena voidaan pitää auki kirjoitettujen tarkem-
pien perustelujen ja taustatietojen vähäisyyttä, sillä aihepiiriä ei ole juu-
rikaan käsitelty kaupungin ohjelmissa tms. Tarkemmat perustelut olisi-
vat tuoneet hyödyllistä informaatiota myös jatkovalmistelua ajatellen.

Yleisten töiden lautakunta on esittänyt perustettavaksi viherkattotyöryh-
män seuraamaan ja kannustamaan viherkattolinjauksen toteutumista 
sekä arvioimaan viherkattojen rakentamista, hyötyjä, kokonaistaloudel-
lisuutta, käyttöä ja ylläpitoa. Esittelijä pitää asian jatkotyöstämistä pe-
rusteltuna etenemistapana ja työryhmän tehtäväksi ehdotettuja asioita 
keskeisinä jatkoselvityksen aiheina. Jatkossa on hyvä kerätä yhteen 
kaupungin kokemuksia koerakentamisesta, tutkimusyhteistyön tuloksis-
ta ym., jonka jälkeen voidaan paremmin arvioida velvoittavien määräys-
ten tarvetta ja taloudellisten kannusteiden tarvetta ja mahdollisuuksia. 

Edellä sanotun perusteella ja lausunnoissa esitetyt näkökohdat huo-
mioon ottaen strategiset linjaukset lukuun ottamatta linjauksia II ja III 
sekä toimenpide-ehdotukset lukuun ottamatta asemakaavoitusta, talou-
dellista tukea ja rakennusjärjestystä koskevia kohtia voidaan päätöseh-
dotuksessa esitetyssä muodossa hyväksyä hallintokuntien toiminnassa 
ohjeellisina huomioon otettavaksi. Rakennushankkeita koskevaa koh-
taa tulisi jossain määrin tarkistaa siten, että viherkattojen toteuttamista 
arvioidaan kattavamman kokonaisarvioinnin perusteella (paikallisten 
olosuhteiden ja viherkattorakentamisen päämäärien lisäksi mm. talou-
delliset näkökohdat huomioiden). Esittelijän mielestä viherkattolinjauk-
sen strategiset päämäärät ovat hyviä ja kannatettavia.
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Kaupunginhallituksen päätettäväksi esitetään näin ollen tässä vaihees-
sa vain yleiset tavoitteet ja niitä koskevat toimenpiteet viherkattoraken-
tamisen edistämiseksi Helsingin kaupungissa. Näitä voidaan tulevai-
suudessa tarkistaa ja tarkemmat linjaukset laatia tämänhetkistä tar-
kemman ja kattavamman tietoaineiston pohjalta.

Lopuksi esittelijä toteaa, että kaupungin uudessa johtamisjärjestelmäs-
sä viherkattorakentamista koskevat asiat liittyvät valtaosaltaan kaupun-
kiympäristön toimialaan, minkä vuoksi mahdollinen työryhmän perusta-
minen on hyvä harkita erikseen myöhemmin.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
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Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Laaja poikkihallinnollinen työryhmä on valmistellut Helsingin kaupungin 
viherkattolinjauksen kaupunginhallituksen kehotuksesta (kaupunginhal-
litus 29.4.2013 ja kaupunginvaltuusto 15.5.2013).
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Yleisten töiden lautakunta päätti 24.11.2015 antaa Helsingin kaupungin 
viherkattolinjauksen kaupunginhallitukselle.

Kaupunginkanslia on pyytänyt lausunnot lautakunnilta (asuntotuotanto-
toimikunta, kaupunkisuunnittelulautakunta, kiinteistölautakunta, liikunta-
lautakunta, pelastuslautakunta, rakennuslautakunta ja ympäristö-lauta-
kunta) 10.3.2016 mennessä.

Kaupunginkanslia pyytää yleisten töiden lautakunnan lausuntoa kau-
punginhallitukselle viherkattolinjauksesta saatujen lausuntojen johdosta 
sekä täydentäviä lisätietoja 30.6.2016 mennessä.

Valmistelusta ja viherkattolinjauksen lausunnoista

Linjauksen rakenne on pidetty lyhyenä ja pelkistettynä linjausasiakirjan 
käytettävyyden parantamiseksi. Taustatietoa, joka tukee ja avaa lin-
jauksen sisältöä sekä teemoja, on runsaasti liitemateriaaleissa.

Saadut lautakuntien asiantuntijalausunnot viherkattolinjauksen sisäl-
töön ovat pääasiassa myönteisiä. Linjauksen päämääriä, joilla viherkat-
tojen todettu etuja saavutetaan, pidetään yleisesti ottaen hyvinä, kan-
natettavina ja realistisina.

Useimmat lautakunnat pitivät myös linjauksen toimenpideosiota hyvin 
perusteltuna ja se sisältää keskeisimpiä toimenpiteitä, joilla kaupunki 
voi ohjata ja edistää viherkattojen asianmukaista rakentamista.

Viherkattojen toteuttamiseen liittyvät kustannuskysymykset nousivat 
useammassakin lausunnossa esiin. Peräänkuulutettiin muun muassa 
tarkempaa tietoa ja kokemuksia rakentamisen ja ylläpidon kustannus-
vaikutuksista yleisellä tasolla sekä koerakentamisen tarpeellisuutta. Li-
säksi todettiin, että hyödyt kaupungille ovat ilmeisiä, mutta yksittäisen 
rakennushankkeen näkökulmasta kustannukset voivat olla hyötyjä suu-
remmat.

Taustaa ja potentiaaleja

Viherkatot ovat kattoja, joiden uloimman rakennekerroksen muodostaa 
elävä kasvimateriaali ja sen vaatima kasvualusta. Viherkatoilla voidaan 
lieventää kaupunkiympäristöille tyypillisiä haitallisia olosuhteita ja ilmas-
ton ääri-ilmiöiden vaikutuksia. Samalla viherkattojen avulla voidaan pa-
rantaa kaupunkialueen ekosysteemipalvelujen eli luonnon aineettomien 
ja aineellisten palvelujen tarjontaa sekä lisätä kaupunkilaisten hyvin-
vointia tulevaisuudessa.

Ilmastonmuutoksen myötä sääilmiöt äärevöityvät. Viherkattoja voidaan 
käyttää osana hulevesien hallintajärjestelmää. Veden pidättäminen vi-
herkatoilla auttaa tulvahuippujen madaltamisessa. Alueellisesti käytet-
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tynä viherkattojen avulla voidaan säästää hulevesijärjestelmien mitoi-
tuksessa. Suurimmat taloudelliset säästöt koituvatkin paikallisten tulva-
tuhojen eli rakennusten vesivahinkojen ja infran vaurioitumisen ehkäi-
systä. Tulvariski kasvaa voimakkaiden sateiden yleistyessä Suomessa. 
Tämän aiheuttamaa taloudellista riskiä kuvaa esimerkki Porista vuonna 
2007, kun kolmen tunnin rankkasade aiheutti 20 miljoonan euron vahin-
got.

Useat viherkatoilla saavutettavat hyödyt ovat luonteeltaan julkisia, yk-
sittäistä tonttia laajemmalle alueelle kohdistuvia etuja, joiden arvoa on 
vaikea määritellä taloudellisesti. Tällaisia ovat kaupunkiluonnon moni-
muotoisuuden edistäminen ja viihtyisyyden ja kaupunkikuvan esteetti-
sen laadun paraneminen. Näiden tekijöiden merkitys korostuu voimak-
kaasti kun kaupunkirakennetta tiivistetään. Kattojen hyödyntäminen tar-
joaa uusia mahdollisuuksia oleskeluun asuinympäristössä, työpaikoilla 
ja julkisissa rakennuksissa sekä esimerkiksi kaupunkiviljelyyn. Lisäksi 
aurinkoenergian käyttö sopii hyvin viherkatoille.

Viherkatot ovat hyvin tehtyinä tavanomaisia kattoja pitkäikäisempiä. Vi-
herkatot voivat vähentää rakennuksen lämmitys- ja jäähdytysenergian 
kulutusta, parantaa ääneneristävyyttä erityisesti lentomelualueilla sekä 
parantaa ilmanlaatua. Viherkattojen kasvualustan ja kasvien avulla voi-
daan hillitä lämpösaarekeilmiötä ja tasata lämpötiloja. Viherkattojen ta-
loudellisia hyötyjä on tunnistettu Suomessa tehdyssä kustannus-hyöty-
analyysissä, joka on julkaistu vuonna 2013 Ilmatieteen laitoksen raport-
tina. Monissa tutkimuksissa on myös todettu elävien luonnonelement-
tien kokemisen ja näkemisen terveyshyödyt.

Helsingissä on mahdollista selvästi kasvattaa toteutettavien viherkatto-
jen määrää nykytilanteesta ja siten myös niistä saatavia hyötyjä. Viher-
katot toimivat teknisesti parhaiten loivilla kattolappeilla, jotka ovat ker-
rostalorakentamisessa tavanomaisimpia. Viherkattoja rakennettaessa 
tulee huomioida lisääntyneen kuorman aiheuttama rasitus.

Kansainvälisestä kehityksestä

Lähes kaikki johtavat maailman pohjoisen pallonpuoliskon kaupungit 
edistävät viherkattojen rakentamista, toiset velvoittein ja toiset taloudel-
lisin tuin sekä kannustavin linjauksin. Kaupunkisuunnittelun keskeiseksi 
tehtäväksi on noussut kaupunkien pitäminen toimintakykyisinä ja kilpai-
lukykyisinä ilmaston muuttuessa.

Pohjois-Amerikassa edelläkävijöitä ovat Toronto, Portland, Seattle, 
Chicago ja New York, joissa tulvavahinkojen välttämisen taloudellisen 
hyödyn näkökulmaan yhdistyy kaupunkielämän laadun ja alueellisen 
statuksen näkökulma. Aasiassa ja Australiassa, kuten Singaporessa, 
Tokiossa ja Sydneyssä, viherkatoista haetaan helpotusta tulvimisongel-
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mien lisäksi terveydelle vaarallisten lämpösaarekkeiden synnyn välttä-
miseen sekä virkistysalueiden tarpeeseen.

Euroopassa Saksa on viherkattorakentamisen tiennäyttäjä, perusteina 
korostuvat ekologisen kestävyyden näkökulma sekä ilmastonmuutok-
seen sopeutumisen taloudellinen hyöty. Berliini, Freiburg, Stuttgart ja 
noin 45 muuta saksalaiskaupunkia, sekä moni hollantilaiskaupunki 
Amsterdamin ja Rotterdamin johdolla, tukee rahallisesti viherkattora-
kentajia saadakseen yhteiskunnallista hyötyä viherkatteista. Valtaosa 
niistä on helppohoitoisia maksaruohokattoja, joiden tuotanto on teho-
kasta ja hinta on laskenut edulliselle tasolle. Sveitsissä Baselissa ja Zü-
richissa sen sijaan rakennetaan luonnonmukaisia niittykattoja ja pyri-
tään käyttämään paikallista kasvualustaa ja kasveja. Lontoossa on 
kunnianhimoinen monimuotoisten viherkattojen ohjelma ja viherkatoilla 
on ilmastonmuutokseen sopeutumisen lisäksi kaupunkikuvallinen tavoi-
te. Pariisissa keskustaa ympäröivän kaupan ja teollisuuden vyöhyk-
keellä kaikki rakennukset on varustettava joko aurinkopaneeleilla tai vi-
herkatoilla.

Myös Helsingin skandinaavisissa naapurikaupungeissa ollaan Helsin-
kiä edellä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Kööpenhaminassa 
kaupunki edellyttää kaupunginvaltuuston päätöksellä viherkattoja niin 
yksityisiin kuin julkisiin rakennuksiin aina kun kattokulma on alle 30 as-
tetta. Tukholman keskeisillä uusilla projektialueilla, kuten Norra 
Djurgårdstadenin alueella, vaaditaan systemaattisesti viherkatot uudis-
rakennuksiin. Malmössä on rakennettu viherkattoja osaksi hulevesijär-
jestelmää muun muassa uudessa Västra Hamnenin kaupunginosassa 
sekä Augustenborgin perusparannusalueella. Järjestelmän hyödyt 
konkretisoituivat elokuussa 2014, kun Malmössä satoi 100 mm vuoro-
kaudessa. Suuressa osassa kaupunkia tulvi ja kaupungille koituvat va-
hingot nousivat euroissa kymmeniin miljooniin. 163 kaupungin omaa 
rakennusta vaurioitui. Sen sijaan vahingot ja kustannukset jäivät pienik-
si niillä alueilla, joissa rankkasadetapahtumiin oli varauduttu rakenta-
malla viherkattoja osana luonnonmukaista hulevesijärjestelmää.

Kustannusvaikutuksia

Viherkattojen kustannukset riippuvat toteutuksen ratkaisuista, mutta nii-
den toteuttaminen on yleensä jonkin verran kalliimpaa kuin vastaavan 
kasvittoman katon. RAKLI ry:n vuonna 2015 julkaisemassa kaavamää-
räysten kustannusvaikutuksia käsittelevässä selvityksessä viherkatto-
määräyksiä ei arvioitu kustannusvaikutuksiltaan merkittävimpien mää-
räysten joukkoon. Verrattuna halvimpaan tasakattovaihtoehtoon viher-
katon arvioitiin nostavan kustannuksia noin 13 euroa/k-m2, mikä on sa-
maa mittaluokkaa kattoterassin rakentamisen tai parvekelasituksen 
kanssa. Verrattuna esimerkiksi pysäköintiratkaisujen, esteettömyyden 
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tai yhteistilojen asumiskustannuksiin aiheuttamaan vaikutukseen, on vi-
herkattojen vaikutus pieni. Esimerkiksi asemakaavoituksessa tavan-
omainen, kaupunkikuvallisilla syillä perusteltava määräys harjakattojen 
käyttämisestä nostaa RAKLI ry:n mukaan kerrosneliön hintaa 30 euroa.

Kiinteistöviraston tilakeskus on alustavasti arvioinut, että viherkatto 
nostaa uudisrakennuksen katon ja sen tukirakenteiden kustannuksia 
noin 1,3–2-kertaisiksi. Perusparannuskohteissa tutkitaan kussakin ta-
pauksessa erikseen soveltuuko viherkatto olemassa olevaan kiinteis-
töön lisättäväksi. Niissä tapauksissa kun sitä voidaan käyttää, arvioi-
daan katon ja tukirakenteiden kustannuksien nousevan 1,5–2-kertaisik-
si. Naapurimaiden ja keskieurooppalaisten esimerkkien perusteella voi-
daan olettaa, että myös Suomessa viherkattorakentamisen hinnat las-
kevat nykyisestä kysynnän lisääntyessä ja teknisten ratkaisujen kehit-
tyessä.

Myös viherkaton ylläpitokustannukset ovat jonkin verran perustasakat-
toa korkeammat. Maksaruoho- ja niitty- tai ketokatot vaativat hoitoa 
muutamia kertoja vuodessa, heinäkatot myös kastelua kuivina kausina.

Sääntely ja velvoittavuus sekä tapauskohtainen arviointi

Helsingissä on viimeksi kuluneen kymmenen vuoden ajan käytetty ase-
makaavoissa sitovia viherkattomääräyksiä esimerkiksi Kalasatamassa, 
Kuninkaantammessa ja Jätkäsaaressa.

Helmikuussa 2016 julkaistiin viherkattorakentamista ohjaava kolmen 
RT-ohjekortin sarja, joka käsittelee viherkattojen periaatteita, kasvilli-
suutta ja rakenteita.

Helsingin viherkattolinjaus kannustaa viherkattojen etujen määrittelyyn 
kunkin rakennus- ja asemakaavahankkeen yhteydessä ja korostaa ai-
hepiirin merkitystä osana normaalia kaavoituksen ja rakennushankkei-
den suunnittelua, mutta jättää harkinnanvaraa erilaisten intressien yh-
teensovittamiseen. Linjauksessa mainitut asema-kaavoituksessa huo-
mioonotettavat paikalliset olosuhteet sisältävät muun muassa pohjave-
siolot, ympäröivän viherrakenteen, kaupunkikuvalliset tekijät, kaavata-
louden ja alueelliset erot asuntojen markkinahinnoissa ja taloudellisissa 
toteutusedellytyksissä.

Viherkattojen ei tule olla ensisijainen kaavoituksessa ja suunnittelussa 
eikä ensisijainen kylmissä talousrakennuksissa tai katoksissa. Peruste-
luna on se, että viherkatot aiheuttavat pientalorakentajille kohtuuttomia 
lisäkustannuksia.

Käsittely
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07.06.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Dennis Pasterstein: Rakennusviraston lausuntoon lisätään kohta. Vi-
herkattojen ei tule olla ensisijainen kaavoituksessa ja suunnittelussa ei-
kä ensisijainen kylmissä talousrakennuksissa tai katoksissa. Perustelu-
na on se, että viherkatot aiheuttavat pientalorakentajille kohtuuttomia li-
säkustannuksia.

Kannattaja: Terhi Koulumies

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Rakennusviraston lausuntoon lisätään kohta. Viherkattojen 
ei tule olla ensisijainen kaavoituksessa ja suunnittelussa eikä ensisijai-
nen kylmissä talousrakennuksissa tai katoksissa. Perusteluna on se, 
että viherkatot aiheuttavat pientalorakentajille kohtuuttomia lisäkustan-
nuksia.

Jaa-äänet: 4
Jussi Heinämies, Aura Kostiainen, Pörrö Sahlberg, Maija Wirén

Ei-äänet: 4
Matti Kopra, Terhi Koulumies, Dennis Pasterstein, Mariam Rguibi

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Eija Paananen

Esittelijän muutos: 
Muutetaan kappaleessa 19 rivillä 3: sana "Kiinteistö- ja rakennusalan 
liiton Rakli ry:n" muotoon "RAKLI ry:n."

Äänten mennessä tasan 4−4, puheenjohtajan ääni ratkaisi päätöksen.

31.05.2016 Pöydälle

24.11.2015 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

17.11.2015 Pöydälle

18.12.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
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Jukka Kauto

Lisätiedot
Jussi Hyvärilä, arkkitehti, puhelin: 310 39835

jussi.hyvarila(a)hel.fi
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 10.03.2016 § 103

HEL 2012-013805 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kiinteistölautakunnalla ei ole huomautettavaa Helsingin kaupungin vi-
herkattolinjauksesta.

Kaupunginkanslia on pyytänyt kiinteistölautakuntaa antamaan Helsin-
gin kaupungin viherkattolinjauksesta lausunnon kaupunginhallitukselle 
29.2.2016 mennessä. Kaupunginkanslia on myöntänyt vastaukselle li-
säaikaa 10.3.2016 saakka. Kiinteistöviraston tilakeskus on valmistellut 
tämän lausunnon yhteistyössä tonttiosaston kanssa.

Helsingin kaupunginhallitus on kehottanut rakennusvirastoa yhteistyös-
sä eri hallintokuntien ja muiden tarvittavien tahojen kanssa laatimaan 
kaupungille viherkattojen edistämistä koskevat linjaukset.

Viherkattolinjaus on laadittu vuonna 2012 tehdyn valtuustoaloitteen joh-
dosta. Työryhmässä on ollut rakennusviraston, kaupunkisuunnitteluvi-
raston, ympäristökeskuksen, kiinteistöviraston, kaupunginkanslian, ra-
kennusvalvontaviraston, asuntotuotantotoimiston, liikuntaviraston ja pe-
lastuslaitoksen edustajia. Asiantuntijan roolissa työhön on osallistunut 
myös Helsingin yliopisto, jonka kanssa kiinteistöviraston tilakeskus on 
tehnyt yhteistyötä nykyisten viherkattojen arvioinnin yhteydessä. Yleis-
ten töiden lautakunta on käsitellyt laaditun viherkattolinjauksen 
24.11.2015 ja antanut sen kaupunginhallitukselle.

Helsingin kaupunki haluaa profiloitua Suomessa viherkattorakentami-
sen edelläkävijänä. Helsingin viherkattolinjauksen päämäärinä ovat:

- Hulevesien parempi hallinta rankkasateiden aikana
- Kaupunkirakenteen lämpösaarekeilmiön hillitseminen
- Kaupunkiluonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja edistäminen
- Kattojen aktiivinen hyödyntäminen toiminnallisena, taloudellisena 
  ja esteettisenä voimavarana.
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Viherkattolinjauksen strategiset linjaukset määrittelevät viherkattojen 
toteuttamisen reunaehdot. Linjausten tueksi on laadittu toimenpiteet, 
jotka ryhmittyvät seuraavien otsikoiden alle:

- Rakennushankkeet
- Asemakaavoitus
- Taloudellinen tuki
- Koerakentaminen
- Viherkattoryhmä
- Tutkimus
- Koulutus
- Rakennusjärjestys.

Nämä toimenpiteet määrittelevät työryhmän ehdottamat keinot ja vas-
tuutahot, joiden toimesta viherkattolinjauksen päämäärät voidaan saa-
vuttaa. Edellä mainittua seuraamaan kaupunki perustaa erityisen viher-
kattotyöryhmän, joka seuraa viherkattolinjauksen toteutumista ja arvioi 
viherkattojen rakentamista, hyötyjä, kokonaistaloudellisuutta, käyttöä ja 
ylläpitoa. Viherkattoryhmä raportoi toimenpiteiden toteutumisesta kau-
punginhallitukselle.

Kiinteistöviraston tilakeskuksen vastuulla on ennen kaikkea kaupungin 
omien rakennushankkeiden ja niihin liittyvän koerakentamisen toimen-
piteet. Tilakeskus suhtautuu viherkattojen koerakentamisen käynnistä-
miseen myönteisesti.

Viherkattolinjauksen perusteella tilakeskus ja tonttiosasto ovat arvioi-
neet alustavasti viherkattojen toteuttamista ja ylläpitoa tyypillisten uu-
disrakennus- ja perusparannushankkeiden yhteydessä:

Uudisrakennushankkeissa viherkatto ja siihen liittyvät koko kiinteistöä 
koskevat vaatimukset on järkevintä linjata osaksi hankkeen tavoitteita 
ja kustannusraamia ennen suunnittelun aloittamista, jolloin toimivan vi-
herkattoratkaisun selvittämiseen voidaan paneutua ja vältytään kertau-
tuvalta suunnittelutyötä. Riippuen viherkerroksen paksuudesta ja sen 
aiheuttamasta kuormasta toteutettavissa olevan viherkaton lisääminen 
voi nostaa uudisrakennuksen katon ja sen tukirakenteiden kustannuk-
sia noin 1,3 - 2 -kertaisiksi.

Tonttien luovuttamisen näkökulmasta uudisrakentamisessa tulee huo-
mioida viherkattojen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset. Nämä 
kustannukset eivät saa muodostua rakennuttajan tai tontin toteuttajan 
kannalta kohtuuttomiksi ja siten vaikeuttaa tonttien rakentumista. Viher-
kattorakentamista koskevia määräyksiä asetettaessa tulee siis huo-
mioida muun ohella alueelliset erot asuntojen markkinahinnoissa ja ta-
loudellisissa toteutusedellytyksissä.
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Peruskorjaushankkeiden osalta lähtökohdat ovat haasteellisemmat. 
Nykyisen kiinteistökannan teknisen soveltuvuuden arviointi viherkatoille 
pinta-alapohjaisesti ei ole mahdollista, koska soveltuvuuteen vaikutta-
vat ainakin seuraavat yleisesti tiedossa olevat tekijät:

- Rakennuksen suojelumerkintä asemakaavassa
- Kattopintojen kulmat ja muodot sekä paikalliset valaistuolosuhteet
- Kattomateriaalit, kattorakenteet ja niiden vahvistustarve
- Kantavat seinärakenteet, perustukset ja niiden vahvistustarve
- Kattojen ja yläpohjien mahdolliset palo-osastoinnin vaatimukset
- Hulevesien hallinta ja toisaalta maaperän riittävän kosteuden 
  turvaaminen tontilla.

Mikäli edellä mainitut tekijät mahdollistavat viherkerroksen lisäämisen, 
tulee arvioida katon muutos- ja vahvistustoimenpiteistä aiheutuvien in-
vestointikustannusten määrää suhteessa koko rakennuksen ja kiinteis-
tön elinkaarikustannuksiin. Viherkerroksen lisäämisen tarkempi ajoitus 
riippuu rakennuksen korjausvelan hallinnasta ja ennen kaikkea kattora-
kenteiden kunnosta. Mikäli koko rakennuksen kattava peruskorjaus on 
10 - 15 vuoden päässä, on perusteltua ajoittaa viherkerroksen lisäämi-
nen tämän peruskorjauksen yhteyteen. Riippuen viherkerroksen pak-
suudesta ja sen aiheuttamasta lisäkuormasta toteutettavissa olevan vi-
herkaton lisääminen voi nostaa peruskorjattavan rakennuksen katon ja 
sen tukirakenteiden kustannuksia 1,5 - 2 -kertaisiksi.

Mikäli viherkatto on rakennettu teknisesti oikein, sen ylläpidon lisäkus-
tannus perustuu viherkerroksen vuosittaiseen hoitamiseen. Helsingin 
kaupungin rakennusten viherkattojen vähäisestä määrästä johtuen tila-
keskuksella ei ole käytössä erityistä viherkattojen ylläpito-ohjetta, ja tar-
peen vaatiessa viherkerroksen huoltotoimenpiteet on tilattu erikseen 
kaupungin puutarhurilta. Tiedossa on, että nykyiset viherkerrosten tuki-
rakenteet edellyttävät normaalia suurempaa ylläpitopanosta. Viherka-
ton riskit liittyvät lisääntyneen kuorman aiheuttamaan rasitukseen, talvi-
kaudella tapahtuvaan veden ja kostean viherkerroksen jäätymiseen ja 
sulamiseen ja siitä seuraavan mahdollisen vesivahingon havaitsemi-
seen, paikantamiseen ja korjaamiseen nopeasti.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Teemu Metsälä, projektinjohtaja, puhelin: 310 33911

teemu.metsala(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimikunta 02.03.2016 § 34
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Lausunto

Asuntotuotantotoimikunta päätti, esittelijän muutetun ehdotuksen mu-
kaisesti poistaen lausuntoluonnoksen neljännen kappaleen, antaa kau-
punginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Viherkattolinjauksen päämäärät ja ääri-ilmiöiden hillitseminen ovat kan-
natettavia päämääriä. Viherkattojen hyöty kaupungin kannalta on kus-
tannushyötyanalyysin perusteella ilmeinen, mutta yksittäisen vuokrata-
lon kustannusten kannalta jokainen lisäkustannus on tarkkaan harkitta-
va. Yksittäisen rakennushankkeen näkökulmasta kustannukset voivat 
olla hyötyä suuremmat. Kustannushyötyä pidemmällä aikavälillä voi-
daan parantaa kiinnittämällä erityistä huomiota rakenteen pitkäikäisyy-
teen. Pitkäikäisyyden tarve korostuu, kun huomioidaan viherkattoraken-
teiden suuremmat korjauskustannukset.

Teknisten ratkaisujen osalta kokemuksia toteutuneista kohteista on vie-
lä toistaiseksi hyvin rajallinen määrä. Ratkaisujen kirjo on laaja, mutta 
parhaiten Suomen olosuhteisiin sopivat ja pitkäikäiset kestävät ratkai-
sut ovat vielä testaamatta. Parhaan tiedon ja käyttökokemusten kerää-
minen onnistuu maltillisesti viherkattojen määrää lisäämällä.

10.02.2016 Pöydälle

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Marko Haikarainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32390

marko.haikarainen(a)att.hel.fi
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.03.2016 § 67

HEL 2012-013805 T 00 00 03

Ksv 5264_26

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:
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Kaupunkisuunnittelulautakunnalla ei ole huomautettavaa Helsingin kau-
pungin viherkattolinjaukseen.

29.01.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. asemakaavapäällikkö
Annukka Lindroos

Lisätiedot
Suvi Tyynilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 37264

suvi.tyynila(a)hel.fi
Jouni Heinänen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37257

jouni.heinanen(a)hel.fi

Rakennusvalvontavirasto 16.2.2016

HEL 2012-013805 T 00 00 03

Kaupunginhallituksen lausuntopyyntö

Rakennuslautakunta antaa rakennusviraston johdolla laaditusta, yleis-
ten töiden lautakunnan 17.11.2015 kaupunginhallitukselle antamasta 
Helsingin kaupungin viherkattolinjauksesta seuraavan lausunnon.

Viherkattoteemaan liittyen on rakennuslautakunta lausunut ainakin kak-
si kertaa aiemmin: 16.8.2011 ja 18.12.2012. Vuoden 2011 lausunto 
koski Hanna-Kaisa Siimeksen ynnä muiden valtuustoaloitetta kaupunki- 
ja kattoviljelyn edistämiseksi ja vuoden 2012 lausunto Anni Sinnemäen 
ynnä muiden aloitetta viherkattorakentamisen edistämiseksi Helsingis-
sä.

Rakennuslautakunta arvioi vuonna 2011, että merkittävin keino vaikut-
taa kaikenlaisen hyötyviljelyn mahdollisuuksien lisäämiseen on asettaa 
se yhdeksi asemakaavoituksen tavoitteeksi. Tämä merkitsee autopai-
koituksen siirtämistä entistä enemmän maan alle, hulevesien hallinnan 
ja hyötykäytön edistämistä sekä rakentamista tavalla, joka mahdollistaa 
kattoviljelyn. Lausunnossaan vuonna 2012 rakennuslautakunta piti aloi-
tetta viherkattostrategian laatimiseksi kannatettavana. Lautakunta piti 
tärkeänä, että strategia perustuu riittäviin selvityksiin ja siinä otetaan 
huomioon ilmasto, lainsäädäntö, rakentamismääräykset ja –ohjeet, 
suomalainen rakennusten huoltokulttuuri sekä pitkän aikavälin kustan-
nusvaikutukset.

Viherkattojen rakentaminen on edistynyt Helsingissä vähitellen. Mikään 
valtavirta se ei toistaiseksi ole. Eniten viherkattoja on toteutettu autoka-
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toksiin ja talousrakennuksiin. Kuntatekniikka-lehden numeron 1/2016 
artikkelissa todetaan viherkattojen ominaispiirteistä seuraavaa:

‒ imeyttävät ja viivyttävät hulevesiä

‒ tasoittavat lämpötilaeroja eli viilentävät kesällä ja eristävät lämpöä tal-
vella

‒ vaimentavat rakennuksen sisätiloihin kulkeutuvaa melua

‒ parantavat ilmanlaatua suodattamalla ilmansaasteita

‒ tarjoavat elinympäristön ja lisäävät kaupunkiluonnon monimuotoisuut-
ta

‒ toimivat hiilinieluina

‒ hyvin hoidettuna lisäävät viihtyisyyttä ja voivat lisätä kiinteistöjen mai-
semallista ja rahallista arvoa.

Helsingin viherkattolinjauksen päämäärät ovat hyvin samantapaisia. St-
rategisina linjauksina esitetään muun muassa, että kaupunki edistää vi-
herkattojen rakentamista asemakaavoituksen, tontinluovutuksen ja vi-
herkattojen koerakentamisen avulla. Melko tiukkana voi pitää linjausta, 
jonka mukaan uudisrakennuksissa, joiden kattokulma on alle 20 astet-
ta, tulee kaavoituksessa ja suunnittelussa viherkaton olla ensisijaisesti 
tutkittava vaihtoehto. Kylmissä talousrakennuksissa ja katoksissa tulee 
ensisijaisesti olla viherkatto.

Rakennuslautakunta huomauttaa, ettei ilman joko sitovia valtakunnalli-
sia rakentamismääräyksiä, asemakaavaan sisältyviä sitovia määräyk-
siä tai tontinluovutusehtoja voida kohteilta ehdottomasti vaatia viherkat-
toja. Tontinluovutusehtojen osalta kysymys on yksityisoikeudellisesta 
instrumentista, jonka noudattamisen valvonta on sopimusoikeudellinen 
eikä esimerkiksi viranomaiselle kuuluva tehtävä.

Kaupunki voi omissa rakennushankkeissansa, kuten kouluissa ja päi-
väkodeissa, näyttää viherkattojen rakentamisessa esimerkkiä. Näin on 
viherkattolinjauksen toimenpiteisiin kirjattukin.

Rakennusvalvonta on merkitty yhteistyötahoksi kolmeen toimenpide-
kohtaan: asemakaavoitus; taloudellinen tuki; ja viherkattoryhmä. Ra-
kennusjärjestyksen osalta rakennusvalvonta on merkitty vastuutahoksi.

Asemakaavoituksen osalta rakennuslautakunta toteaa, että rakennus-
valvonta yleisesti ottaen kannattaa viherkattojen määrän lisäämistä. 

Taloudellista tukea koskevaa toimenpidettä on määritelty tarkemmin 
niin, että kaupunki tutkii tapoja kehittää viherkattolinjauksia edistävää 
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taloudellista instrumenttia. Rakennusvalvonnan rooli voi tässä työssä 
tuskin olla mitenkään keskeinen. Lähinnä kysymykseen voi tulla raken-
nusvalvontataksaan sisällytettävä lupamaksualennus, jos kohteessa 
käytetään vapaaehtoisesti viherkattoratkaisua.

Viherkattotyöryhmän osalta voi todeta, että rakennusvalvonta voi osal-
listua työhön voimavarojensa puitteissa. Viherkattorakentaminen vaatii 
erityistä huolellisuutta suunnittelussa ja varsinkin toteutuksessa.

Rakennusjärjestyksen laatiminen on perinteisesti tapahtunut rakennus-
valvonnan toimesta. Rakennusjärjestyksen laatimisprosessi on tark-
kaan säännelty lainsäädännössä ja kokonaan uuden rakennusjärjestyk-
sen laatiminen vie kokemusten mukaan ainakin kaksi vuotta. Myös ra-
kennusjärjestyksen muuttaminen tapahtuu samojen lain sääntöjen mu-
kaan kuin uuden laatiminen. Helsingin nykyinen rakennusjärjestys on 
hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuonna 2010.

Hierarkisesti rakennusjärjestys on toissijainen verrattuna kuntakaavoi-
tukseen ja valtakunnallisiin rakentamismääräyksiin. Maankäyttö- ja ra-
kennuslain 14 §:n 4 momentin mukaan rakennusjärjestyksessä olevia 
määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, ase-
makaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta 
toisin määrätty.

Erikseen on laissa säädetty, etteivät rakennusjärjestyksen määräykset 
saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia.

Voimassa olevat valtakunnalliset rakentamismääräykset eivät velvoita 
toteuttamaan viherkattoja. Linjaukseen sisältyvä ehdotus, jonka mu-
kaan kaupunki edistää viherkattojen rakentamista kylmiin piharaken-
nuksiin rakennusjärjestyksen määräyksellä, ei välttämättä ole ainakaan 
sitovana rakennusjärjestyksen määräyksenä nykylain mukaan mahdol-
linen. Mahdollista sen sijaan olisi lähteä laatimaan rakennusjärjestyk-
sen 2 §:n tarkoittamalla tavalla viherkattojen rakentamista, esimerkiksi 
tiettyjä kaupunginosia koskevaa rakentamistapaohjetta. Rakentamista-
paohjeen tarkoituksena on rakennusjärjestyksen mukaan edistää alu-
een ominaispiirteisiin ja paikallisiin erityisolosuhteisiin sopivaa ja kestä-
vää rakentamista. Rakentamistapaohjeen hyväksyy rakennuslautakun-
ta.

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle.

Esittelijätiedot
virastopäällikkö
Lauri Jääskeläinen

Lisätiedot
Lauri Jääskeläinen, virastopäällikkö, puhelin: 310 26220



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2016 186 (216)
Kaupunginhallitus

Ryj/1
07.12.2016

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

lauri.jaaskelainen(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 04.02.2016 § 31

HEL 2012-013805 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
Helsingin kaupungin viherkattolinjauksesta.

Liikuntalautakunta katsoo, että viherkattojen toteuttaminen tiiviisti ra-
kennetuilla, kantakaupunkimaisilla alueilla sekä tiivistyvissä aluekes-
kuksissa ja asuntoalueilla, joissa viherkattojen rakentamisesta saadaan 
suurimmat positiiviset vaikutukset, on hyödyllistä ja kannatettavaa. 

On tärkeää, että viherkattojen toteutuksesta Helsingin olosuhteissa 
saadaan tietoa ja kokemuksia koerakentamishankkeiden ja tutkimuk-
sen kautta. Tarkempia tietoja ja kokemuksia tarvittaisiin niin rakentei-
den, toimivien ratkaisuiden, kestävän kasvillisuuden, kuin rakentamisen 
ja ylläpidon kustannusvaikutusten osalta. 

Kokemusten saamiseksi on liikuntavirasto viime vuosien aikana toteut-
tanut kokeiluna kolmeen pieneen rakennukseen, Johanneksen kentän 
ja Lauttasaaren liikuntapuiston varastot sekä Brahen kentän huoltora-
kennus, viherkatot, joissa on käytetty kevyttä ja matala kasvualustaista 
rakentamistekniikkaa sekä matalakasvuisia ruohovartisia kasveja.

Olisi kuitenkin tärkeää saada laajempaa kokemusta ja tarkempaa tietoa 
suurempien kattojen toteuttamisesta koerakentamiskohteiden, niiden 
dokumentoinnin, seurannan ja arvioinnin kautta, sekä kehittää taloudel-
lisen tuen mallia, ennen kuin viherkattojen toteutukseen aletaan suu-
ressa määrin asemakaavoituksen kautta velvoittamaan.

Muutoin liikuntalautakunnalla ei ole huomautettavaa Helsingin kaupun-
gin viherkattolinjaukseen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Kirsti Laine

Lisätiedot
Hannu Airola, projektipäällikkö, puhelin: 310 87743

Ympäristölautakunta 02.02.2016 § 49

HEL 2012-013805 T 00 00 03
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Lausunto

Ympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausun-
non.

08.01.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Kaarina Heikkonen, kaupunkiekologi, puhelin: +358 9 310 31581

kaarina.heikkonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 15.12.2015 § 139

HEL 2012-013805 T 00 00 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle 
Helsingin kaupungin viherkattolinjauksesta (HEL 2012-013805):

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa Helsingin kaupungin vi-
herkattolinjaukseen. Viherkattolinjaus on kirjattu tavoite viherkattojen 
rakentamiseksi. Tehtävät strategiset linjaukset määrittelevät miten ja 
millaisin reunaehdoin viherkattoja toteutetaan. 

Esittelijä
vs. pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 15.05.2013 § 154

HEL 2012-013805 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Anni Sinnemäen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2016 188 (216)
Kaupunginhallitus

Ryj/1
07.12.2016

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

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 29.04.2013 § 466

HEL 2012-013805 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin-
valtuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Anni Sinnemäen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 1109
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 24.11.2016
pelastuslautakunta 22.11.2016
yleisten töiden lautakunta 29.11.2016

  

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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§ 1110
Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi musiikki-, ilmaisu-, kuvatai-
de- ja liikuntapainotetun opetuksen jatkuvuudesta

HEL 2016-004815 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 13.4.2016 hyväksymän toivomusponnen (Petra Malin) johdosta teh-
dyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päättäessään yhdistää 
- Heteniityn ala-asteen koulun ja Vuosaaren peruskoulun yhtenäiseksi 
peruskouluksi 1.8.2017 alkaen
- Vuosaaren ala-asteen koulun, Mustakiven ala-asteen koulun ja Teh-
taanpuiston yläasteen koulun yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2017 al-
kaen ja
- Kallahden peruskoulun ja Meri-Rastilan ala-asteen koulun yhtenäisek-
si peruskouluksi 1.8.2017 alkaen 
kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuusto edellyttää, 
että selvitetään mahdollisuudet turvata musiikki-, ilmaisu-, kuvataide- ja 
liikuntapainotetun opetuksen jatkuvuus". (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 tiedoksi myös muille 
valtuutetuille.

Opetuslautakunta antoi toivomusponnen johdosta lausunnon. Siinä to-
detaan, että alueen koulujen oppilaiden huoltajilta ja päiväkotien lasten 
huoltajilta on toukokuussa 2016 digium -kyselyn avulla kysytty toiveita 
siitä, mitä painotettua opetusta ja kieliä he toivoisivat olevan alueen 
kouluissa lapsilleen tarjolla. 

Painotetun opetuksen suunnittelu aloitettiin ideariihellä, johon kutsuttiin 
koulujen johtokunnat, henkilöstöjen edustajat ja alueella asuvat opetus-
lautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenet. Ideariihessä syntyneitä 
ehdotuksia työstetään yhdessä rehtoreiden ja koulujen henkilöstön 
kanssa. Asukkaiden näkemyksiä kuultiin Kerrokantasi -palvelun kautta 
sekä asukastilaisuudessa 12.9.2016. Koulujen johtokunnilta pyydetään 
lausunto esittelijän esityksestä.

Koulujen ja huoltajien kanssa yhteistyössä toteutettavan prosessin tar-
koituksena on saada aikaan Vuosaaren alueella painotetusta opetuk-
sesta ja kielistä tarjonta, joka parhaiten palvelee alueen asukkaita.

Opetuslautakunta päätti 15.11.2016 Vuosaaren alueen koulujen sovel-
tuvuuspainotetusta opetuksesta 1.8.2017 alkaen. Vuoniityn peruskou-
lussa soveltuvuuspainotettuna opetuksena on musiikki luokka-asteilla 
3-9 ja media luokka-asteilla 7-9. Puistopolun peruskoulussa soveltu-
vuuspainotettuna opetuksena on liikunta luokka-asteilla 3-9 ja taideil-
maisu luokka-asteilla 3-9. Merilahden peruskoulun soveltuvuuspaino-
tettuna opetuksena on liikunta luokka-asteilla 3-9 ja luonto ja tiede luok-
ka-asteilla 7-9. Aurinkolahden peruskoulussasoveltuvuuspainotettuna 
opetuksena on teknologia luokka-asteilla 7-9.  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
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ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 21.06.2016 § 121

HEL 2016-004815 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunginvaltuusto päätti 13.4.2016 (§ 95) kaupunginhallituksen ehdo-
tuksen mukaisesti yhdistää

- Heteniityn ala-asteen koulun ja Vuosaaren peruskoulun yhtenäiseksi 
peruskouluksi 1.8.2017 alkaen

- Vuosaaren ala-asteen koulun, Mustakiven ala-asteen koulun ja Teh-
taanpuiston yläasteen koulun yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2017 al-
kaen ja

- Kallahden peruskoulun ja Meri-Rastilan ala-asteen koulun yhtenäisek-
si peruskouluksi 1.8.2017 alkaen.

Aurinkolahden peruskoulu säilyy nykyisellään. Vuosaaren alueella tulee 
olemaan neljä yhtenäistä peruskoulua 1.8.2017 alkaen. Näiden koulu-
jen tarjoama painotettu opetus ja kieliohjelmat tullaan päättämään syk-
syllä 2016 opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa.

Alueen koulujen oppilaiden huoltajilta ja päiväkotien lasten huoltajilta 
on 3.5.-18.5.2016 digium-kyselyn avulla kysytty toiveita siitä, mitä pai-
notettua opetusta ja kieliä he toivoisivat olevan alueen kouluissa lapsil-
leen tarjolla. Kyselyyn vastasi 313 huoltajaa. Kyselyn tuloksia käyte-
tään taustamateriaalina painotetun opetuksen suunnittelussa.

Painotetun opetuksen tarjonnan suunnittelu aloitetaan 11.8.2016 idea-
riihellä, johon kutsutaan koulujen johtokunnat, henkilöstöjen edustajat 
ja alueella asuvat opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenet. 
Ideariihessä tuotetaan erilaisia vaihtoehtoja painotetun opetuksen tar-
jonnaksi. Taustamateriaalina käytetään olemassa olevaa painotetun 
opetuksen tarjontaa, huoltajien toiveita ja opetuslautakunnan suomen-
kielisen jaoston päättämiä periaatteita painotetusta opetuksesta.
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Ideariihessä syntyneitä ehdotuksia työstetään yhdessä rehtoreiden ja 
koulujen henkilöstöjen kanssa. Asukkaiden näkemyksiä kuullaan Kerro-
kantasi-palvelun kautta sekä asukastilaisuudessa 12.9.2016. Koulujen 
johtokunnilta pyydetään lausunto esittelijän esityksestä.

Esitys Vuosaaren alueen koulujen painotetusta opetuksesta ja kielioh-
jelmista viedään opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätettä-
väksi loka-marraskuussa.

Koulujen ja huoltajien kanssa yhteistyössä toteutettavan prosessin tar-
koituksena on saada aikaan Vuosaaren alueelle painotetusta opetuk-
sesta ja kielistä tarjonta, joka parhaiten palvelee alueen asukkaita.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Taina Tervonen, vs. opetuspäällikkö, puhelin: 310 86208

taina.tervonen(a)hel.fi
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§ 1111
Valtuutettu Jussi Chydeniuksen toivomusponsi Vuosaaren yläastei-
käisten opetustiloista yhdistyneessä peruskoulussa

HEL 2016-004829 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston 
13.4.2016 hyväksymän toivomusponnen (Jussi Chydenius) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päättäessään yhdistää 
-Heteniityn ala-asteen koulun ja Vuosaaren peruskoulun yhtenäiseksi 
peruskouluksi 1.8.2017 alkaen
- Vuosaaren ala-asteen koulun, Mustakiven ala-asteen koulun ja Teh-
taanpuiston yläasteen koulun yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2017 al-
kaen ja
- Kallahden peruskoulun ja Meri-Rastilan ala-asteen koulun yhtenäisek-
si peruskouluksi 1.8.2017 alkaen
kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen Tehtaanpuiston yläas-
teen, Vuosaaren ala-asteen ja Mustakiven ala-asteen yhdistämisestä 
yhtenäiseksi peruskouluksi kaupunginvaltuusto edellyttää, että yläkou-
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luikäisten oppilaiden väistötila-aika ei kestä kohtuuttoman monta vuotta 
ja että käynnistetään selvitys siitä, miten, milloin ja mihin tulee yläkou-
luikäisille pysyvät opetustilat uudessa yhdistyneessä peruskoulussa". 
(Jussi Chydenius)

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 tiedoksi myös muille 
valtuutetuille. 

Opetuslautakunta on antanut lausunnon. Siinä todetaan, että Mustaki-
ven ala-asteen koulu, Tehtaanpuiston yläasteen koulu ja Vuosaaren 
ala-asteen koulu yhdistyvät yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2017 al-
kaen. Yhdistyvä koulu tulee käyttämään Vuosaaren ala-asteen koulun 
ja Mustakiven ala-asteen koulun ja Vuosaaren urheilutalon tiloja.

Vuosaaren ala-asteen koulun perusparannus valmistui kesällä 2016. 
Vuosaaren urheilutalon tiloja tullaan käyttämään liikunnan opetukseen. 
Yläasteen aineenopetusta varten tiloja muokataan muutostöillä pääosin 
Mustakiven ala-asteen rakennukseen. 

Selvitystyö tarvittavista muutostöistä on käynnistetty toukokuussa 
2016. Tarveselvitys ja hankesuunnitelma tehdään vuosien 2016 ja 
2017 aikana ja muutostöiden suunnittelu tehdään vuosina 2017 ja 
2018. Tarvittavat muutostyöt pyritään toteuttamaan elokuuhun 2019 
mennessä. Parakit ovat yhdistyvän peruskoulun käytössä 1.8.2019 
saakka.

Muiden Vuosaaren alueen yhtenäisten peruskoulujen yläasteikäisten 
opetus voidaan järjestää olemassa olevissa toimipaikoissa ilman muu-
tostöitä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
ponnen ehdottaja Esitysteksti
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Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 21.06.2016 § 122

HEL 2016-004829 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Mustakiven ala-asteen koulu, Tehtaanpuiston yläasteen koulu ja Vuo-
saaren ala-asteen koulu yhdistyvät yhtenäiseksi peruskouluksi 
1.8.2017 alkaen. Yhdistyvä koulu tulee käyttämään Vuosaaren ala-as-
teen koulun ja Mustakiven ala-asteen koulun sekä Vuosaaren urheilu-
talon tiloja. 

Vuosaaren ala-asteen koulun perusparannus valmistuu kesällä 2016. 
Vuosaaren urheilutalon tiloja tullaan käyttämään liikunnan opetukseen. 
Yläasteen aineenopetusta varten tiloja muokataan muutostöillä pääosin 
Mustakiven ala-asteen rakennukseen. 

Selvitystyö tarvittavista muutostöistä on käynnistetty toukokuussa 
2016. Tarveselvitys ja hankesuunnitelma tehdään vuosien 2016 ja 
2017 aikana. Muutostöiden suunnittelu tehdään vuosina  2017 ja 2018. 
Tarvittavat muutostyöt pyritään toteuttamaan elokuuhun 2019 mennes-
sä. Parakit tulevat olemaan yhdistyvän peruskoulun käytössä 1.8.2019 
saakka.

Muiden Vuosaaren alueen yhtenäisten peruskoulujen yläasteikäisten 
opetus voidaan järjestää olemassa olevissa toimipaikoissa ilman muu-
tostöitä.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Taina Tervonen, vs. opetuspäällikkö, puhelin: 310 86208

taina.tervonen(a)hel.fi
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§ 1112
Valtuutettu Johanna Sydänmaan toivomusponsi kiirehtiä Vuosaaren 
lukion uudisrakennuksen sisällyttämistä investointiohjelmaan

HEL 2016-004832 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle 
Hannu Oskalan ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginval-
tuuston 13.4.2016 hyväksymän toivomusponnen (Johanna Sydänmaa) 
johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdot-
tajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Päättäessään yhdistää 

- Heteniityn ala-asteen koulun ja Vuosaaren peruskoulun yhtenäiseksi 
peruskouluksi 1.8.2017 alkaen

- Vuosaaren ala-asteen koulun, Mustakiven ala-asteen koulun ja Teh-
taanpuiston yläasteen koulun yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2017 al-
kaen

- Kallahden peruskoulun ja Meri-Rastilan ala-asteen koulun yhtenäisek-
si peruskouluksi 1.8.2017 alkaen

samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:
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"Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen yhtenäisten peruskou-
lujen muodostamisesta Vuosaareen valtuusto edellyttää, että selvite-
tään mahdollisuutta kiirehtiä Vuosaaren lukion uudisrakennuksen sisäl-
lyttämistä investointiohjelmaan nykyisen rakennuksen huonon kunnon 
vuoksi. (Johanna Sydänmaa)

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 tiedoksi myös muille 
valtuutetuille.

Opetuslautakunnan antamassa lausunnossa todetaan, että opetuslau-
takunta on antanut 28.3.2016 lausunnon tilakeskuksen talonrakennuk-
sen investointiohjelmasta ja kiirehtinyt siinä Vuosaaren lukion uudisra-
kennushanketta nykyisen rakennuksen huonon kunnon vuoksi.

Vuosaaren lukiossa on 520 opiskelijaa ja se toimii omassa kiinteistös-
sä. Samassa kiinteistössä olleen Tehtaanpuiston yläasteen opetus on 
siirtynyt 1.8.2016 alkaen aluksi väistötiloihin ja myöhemmin Vuosaaren 
muihin koulutiloihin. Koulurakennus on huonokuntoinen eikä kaikkia 
yläasteelta vapautuneita tiloja voida korjata lukion käyttöön.

Lukioon tulevien nuorten määrän arvioidaan kasvavan 1800 opiskelijal-
la vuoteen 2026 mennessä, mikä lisää tilantarvetta lukiokoulutuksessa.

Oma lukio lisää alueen vetovoimaisuutta ja lukion uudisrakennuksella 
on siten tärkeä merkitys alueen kehityksen ja alueellisen eriytymisen 
ehkäisemisen näkökulmasta.

Myös uudet opetusmenetelmät ja oppimisen tavat vaativat uudenlaisia 
tiloja.

Sekä opetuslautakunnan että kiinteistölautakunnan lausunnoissa tode-
taan, että Vuosaaren lukion uudisrakennushanke on esitetty toteutetta-
vaksi vuosian 2021-2022 Tilakeskuksen talonrakennushankkeiden ra-
kentamisohjelmassa. 

Kiinteistölautakunnan antamassa lausunnossa todetaan lisäksi, että 
kiinteistöviraston tilakeskus on pitänyt 13.5.2016 kokouksen yhdessä 
kaupunkisuunnitteluviraston ja opetusviraston kanssa uuden lukion si-
jainnista. Lisäksi tilakeskus on jatkanut kehittämistyötä em. virastojen 
kanssa asian suhteen. Uuden lukion rakentaminen päästään aloitta-
maan, kun rakennuksen lopulliselle sijainnille saadaan varmistus.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
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Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 20.10.2016 § 419

HEL 2016-004832 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
valtuutettu Johanna Sydänmaan toivomusponnesta kiirehtiä Vuosaaren 
lukion uudisrakennuksen sisällyttämistä investointiohjelmaan:

Kiinteistöviraston tilakeskus ylläpitää ja kehittää Helsingin palvelutila-
verkkoa yhteistyössä palveluja tuottavien hallintokuntien kanssa niiden 
määrittelemien tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi tilakeskus toteuttaa tila-
hankkeita hallintokuntien muuttuvien tilatarpeiden ja valtuuston hyväk-
symän strategiaohjelman mukaisesti siten, ettei tilamäärä kasva ja si-
ten, että hankkeet priorisoidaan investointiohjelmaan turvallisuuden ja 
terveellisyyden sekä hallintokuntien tarpeiden mukaan.

Vuosaaren lukiossa opiskelee tällä hetkellä 520 opiskelijaa ja se toimii 
omassa kiinteistössä. Samassa kiinteistössä olleen Tehtaanpuiston 
yläasteen opetus on siirtynyt 1.8.2016 alkaen aluksi väistötiloihin ja 
myöhemmin Vuosaaren muihin koulutiloihin. Koulurakennus on huono-
kuntoinen eikä kaikkia yläasteelta vapautuneita tiloja voida korjata lu-
kion käyttöön. Korjattavat tilat riittävät lukion nykyiselle opiskelijamää-
rälle.

Kiinteistölautakunta toteaa, että Vuosaaren lukion uudisrakennushanke 
on esitetty toteutettavaksi vuosina 2021 - 2022 talonrakennushankkei-
den rakentamisohjelmassa. Lisäksi kiinteistöviraston tilakeskus painot-
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taa, että se on pitänyt 13.5.2016 kokouksen yhdessä kaupunkisuunnit-
teluviraston ja opetusviraston kanssa uuden lukion sijainnista. Lisäksi 
tilakeskus on jatkanut kehittämistyötä em. mainittujen virastojen kanssa 
asian suhteen. Uuden lukiorakennuksen rakentamisen suunnittelu 
päästään aloittamaan heti kun lopulliselle rakennuksen sijainnille saa-
daan varmistus. 

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Antti Saarnio, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 34009

antti.i.saarnio(a)hel.fi

Opetuslautakunta 13.09.2016 § 291

HEL 2016-004832 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetuslautakunta on antanut 28.3.2016 lausunnon tilakeskuksen talon-
rakennuksen investointiohjelmasta (liite 1) ja kiirehtinyt siinä Vuosaaren 
lukion uudisrakennushanketta nykyisen rakennuksen huonon kunnon 
vuoksi. 

Vuosaaren lukiossa on 520 opiskelijaa ja se toimii omassa kiinteistös-
sä. Samassa kiinteistössä olleen Tehtaanpuiston yläasteen opetus on 
siirtynyt 1.8.2016 alkaen aluksi väistötiloihin ja myöhemmin Vuosaaren 
muihin koulutiloihin. Koulurakennus on huonokuntoinen eikä kaikkia 
yläasteelta vapautuneita tiloja voida korjata lukion käyttöön. Korjattavat 
tilat riittävät lukion nykyiselle opiskelijamäärälle. 

Lukioon tulevien nuorten määrän arvioidaan kasvavan 1800 opiskelijal-
la vuoteen 2026 mennessä, mikä lisää tilantarvetta lukiokoulutuksessa. 
Helsingin kaupungin suomenkieliset lukiot ovat jo tällä hetkellä täynnä. 
Opiskelijamäärän kasvaessa Vuosaaren lukion uudisrakennus vastaa 
osittain lisääntyvään koulutilojen tarpeeseen.

Helsingin kaupungin lukiot eivät ole alueellisia: lukion lähialueilta tule-
vien opiskelijoiden osuus vaihtelee kahdesta prosentista 45 prosenttiin. 
36 % Vuosaaren lukioon hakeutuvista opiskelijoista on Vuosaaresta ja 
sen lähialueelta. Oma lukio lisää alueen vetovoimaisuutta ja lukion uu-
disrakennuksella on siten tärkeä merkitys sekä alueen kehityksen että 
alueellisen eriytymisen ehkäisemisen näkökulmasta. Vuosaaren alueel-
la ei toimi toista lukiota eikä ammatillista oppilaitosta.
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Opetus, oppiminen ja koulun toimintakulttuuri ovat uudistumassa mer-
kittävästi. Oppimisessa painotetaan sisältöjen sijaan taitoja, kuten on-
gelmanratkaisua, ajattelun taitoja, luovuutta ja tiedon rakentamista yh-
dessä. Oppiminen on entistä enemmän yhteisöllistä ja opetus ilmiöpoh-
jaista. Uudet opetusmenetelmät ja oppimisen tavat vaativat uudenlaisia 
tiloja. 

Vuosaaren lukio tarvitsee uudet, nykyaikaiset, tarkoituksenmukaiset ja 
terveelliset tilat, jotka edistävät opiskelijan monipuolista kehittymistä ja 
oppimista sekä tukevat uusia pedagogisia ratkaisuja. 

Opetuslautakunta toteaa, että Vuosaaren lukion uudisrakennushanke 
on esitetty toteutettavaksi vuosina 2021–2022 Tilakeskuksen talonra-
kennushankkeiden ehdotuksessa vuosille 2017–2026.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mervi Willman, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86342

mervi.willman(a)hel.fi
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§ 1113
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

eläintarhan johtokunta  
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta  
nuorisolautakunta  
opetuslautakunta  
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto  
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto  
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta 1.12.2016
suomenkielisen työväenopiston johtokunta  
taidemuseon johtokunta 29.11.2016
Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta  
Helsingin kaupungin työterveys -johtokunta  
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
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(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
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 1114
Rastilan leirintäalueella sijaitsevan kartanorakennuksen siirto lii-
kuntalautakunnalta kiinteistölautakunnalle

HEL 2016-010806 T 02 07 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää Rastilan leirintäalueella sijaitsevan lii-
kuntalautakunnan hallinnassa nyt olevan Rastilan kartanon (rakennus-
tunnus 41917) pihapiireineen kiinteistölautakunnan hallintaan kirjanpi-
toarvostaan 1.1.2017 lukien.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Rastilan kartanon kirjanpitoarvo

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rastilan kartano sijaitsee liikuntaviraston sisäisesti vuokratulla Rastilan 
leirintäalueella (Y3154-00015).

Liikuntavirasto on aikaisemmin vuokrannut ulos sekä kartanon ensim-
mäisen kerroksen ravintolatiloja että toisen kerroksen tiloja. Kaikki ulos-
vuokraukset ovat päättyneet.

Hallinnon siirtoa kiinteistövirastolle esitetään nyt siksi, että ravintolatoi-
minta ei ole liikuntaviraston varsinaista ydintoimintaa. 

Rastilan kartanorakennuksen siirrosta liikuntalautakunnan hallinnasta 
kiinteistöviraston tilakeskukselle on neuvoteltu kiinteistöviraston ja lii-
kuntaviraston välisessä yhteistyökokouksessa 21.9.2016. Virastot ovat 
asiassa yhtä mieltä. 
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Siirron yhteydessä sovitaan tarkemmin kartanon pihapiiristä ja sen ra-
jauksesta. Kartanon maa-alue tullaan poistamaan liikuntaviraston sisäi-
sistä maanvuokrista.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Rastilan kartanon kirjanpitoarvo

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
Liikuntalautakunta

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 17.11.2016 § 151

HEL 2016-010806 T 02 07 00

Päätös

Liikuntalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Rastilan 
leirintäalueella sijaitseva, liikuntalautakunnan hallinnassa oleva Rasti-
lan kartano pihapiireineen siirretään kiinteistölautakunnan hallintaan 
kirjanpitoarvostaan 1.1.2017 lukien. Rastilan kartanon rakennustunnus 
on 41917. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Martina Jerima, suunnittelija, puhelin: 310 87967

martina.jerima(a)hel.fi
Matti Kuusela, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
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§ 1115
Hotellitontin varaaminen SSA Kodit Oy:lle (Ruskeasuo, tontti 
16748/5)

HEL 2016-011730 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti varata Helsingin kaupungin 16. kaupungino-
san (Ruskeasuo) korttelin nro 16748 hotellitontin nro 5 hotellitontti 
(määräala tontista 16740/5) SSA Kodit Oy:lle (Y-tunnus 2510722-6) pe-
rustettavan yhtiön lukuun hotellin suunnittelua varten 31.12.2017 saak-
ka ja muutoin seuraavin ehdoin:

1

Suunnittelussa on huomioitava tontin alla kulkeva maanalainen yhteis-
käyttötunneli. Kalliota ei saa louhia tunnelin kohdalla siten, että tunnelil-
le aiheutuu vahinkoa tai haittaa.

2

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan hank-
keen yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston sekä 
tarvittaessa muiden kaupungin hallintokuntien kanssa.

3

Varattava tontti suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan kokonais-
vastuuperiaatteella. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollises-
ti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli tonttia 
ei saada rakentamiskelpoiseksi varauksensaajan hankkeen toteuttami-
sen edellyttämässä aikataulussa tai tontin luovutusehdoista ei päästä 
sopimukseen.

4

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan vara-
tun tontin ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edistämään 
tälle varatun tontin suunnittelua ja rakentamista. Kaupungilla on oikeus 
seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli 
on ilmeistä, ettei tontin rakentamista aloiteta varausajan lopussa ja 
hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvasta syystä. 

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään 
kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaa-
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ja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdolli-
sesti antamia ohjeita. 

5

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, 
ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä 
muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita. 

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä vel-
voitteitaan tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön 
johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö 
tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. vero-
tus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kau-
pungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken 
varausajan.  

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päätty-
mään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin 
tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaa-
jalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.

6

Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamat-
ta varausta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Mannerheimintie 109_Hakemus
2 2016-09-29 Hotelli Mannerheimintie 109
3 Asemakaava
4 Sijaintikartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
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Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hakemus ja kuvaus hankkeesta

SSA Group Oy pyytää hakemuksessaan, että sille perustettavan kiin-
teistöyhtiön lukuun varattaisiin Ruskeasuolta hotellitontti 16748/5 hotel-
lin suunnittelua varten. SSA Group Oy on vuonna 2012 perustettu ra-
kennuttamiseen, rakennushankkeiden kehittämiseen, kiinteistöjen 
omistamiseen, vuokraukseen ja hallinnointiin keskittynyt konserni. SSA 
Group Oy on rakennuttanut viimeisen kolmen vuoden aikana 24 miljoo-
nan euron kiinteistömassan, josta omassa taseessa on noin 10 miljoo-
nan euron arvoiset kiinteistöt. 

Hotellin alustava kustannusarvio on noin 40 miljoonaa euroa ja se on 
tarkoitus rahoittaa oman pääoman lisäksi pankkilainalla ja yksityisten 
sijoittajien avulla. Hankeaikataulun mukaan rakennuslupaa haettaisiin 
vuoden 2017 lopulla, ja rakentaminen voisi alkaa vuonna 2018.

Alustavassa suunnitelmassa hotellin ideaksi on esitetty uudenlaista 
konseptia, jossa hotelliasiakas maksaa vain valitsemistaan palveluista. 
Hotellin palvelut, kuten ravintola, kuntosali ja työtilat, olisivat myös ulko-
puolisten asiakkaiden käytettävissä. Suunnitelman mukaan tontin ra-
kennusoikeus 13 000 k-m² on tarkoitus käyttää kokonaan. Hotelliin on 
alustavien suunnitelmien mukaan tulossa noin 500 huonetta. 

Hakemus on liitteenä 1 ja viitesuunnitelma liitteenä 2.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Alueella on voimassa asemakaavan muutos nro 11865, joka on tullut 
voimaan 7.8.2009. Ote asemakaavakartasta on liitteenä 3. Tonttijako 
on hyväksytty 7.9.2009.

Hakemuksen kohteena oleva tontti 16748/5 on hotellirakennusten kort-
telialuetta. Sen rakennusoikeus on 13 000 k-m² ja pinta-ala 3 473 m². 

Sijaintikartta on liitteenä 4.

Perustelut

Esittelijä puoltaa hotellintontin varaamisesta SSA Group Oy:lle perus-
tettavan yhtiön lukuun 31.12.2017 saakka hotellin suunnittelua varten. 
Uuden konseptin hotellirakennus monipuolistaisi Helsingin hotellitarjon-
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taa ja parantaisi Ruskeasuon toimistoalueen muitakin lähipalveluja. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa tontin varaamista hakijalle.

Helsingin hotellien käyttöaste on ollut kasvussa 2010-luvulla, vaikka sa-
maan aikaan myös hotellien vuodepaikkojen määrä on lisääntynyt. 
Vuonna 2015 Helsingissä päästiin matkailun ennätyslukemiin. Kysyn-
nän kasvaessa Helsinkiin tarvitaan uusia hotelleja.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Mannerheimintie 109_Hakemus
2 2016-09-29 Hotelli Mannerheimintie 109
3 Asemakaava
4 Sijaintikartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Liite 3

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 03.11.2016 § 449

HEL 2016-011730 T 10 01 01 00

Kiinteistökartta 87/676 494, Mannerheimintie 109 ja Nauvontie 10

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupun-
gin 16. kaupunginosassa (Ruskeasuo) sijaitseva hotellitontti 16748/5 
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(määräala kiinteistöstä 91-16-740-5) varataan SSA Kodit Oy:lle (Y-tun-
nus 2510722-6) perustettavan yhtiön lukuun hotellin suunnittelua var-
ten 31.12.2017 saakka ja muutoin seuraavin ehdoin:

1

Suunnittelussa on huomioitava tontin alla kulkeva maanalainen yhteis-
käyttötunneli. Kalliota ei saa louhia tunnelin kohdalla siten, että tunnelil-
le aiheutuu vahinkoa tai haittaa.

2

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan hank-
keen yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston sekä 
tarvittaessa muiden kaupungin hallintokuntien kanssa.

3

Varattava tontti suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan kokonais-
vastuuperiaatteella. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollises-
ti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli tonttia 
ei saada rakentamiskelpoiseksi varauksensaajan hankkeen toteuttami-
sen edellyttämässä aikataulussa tai tontin luovutusehdoista ei päästä 
sopimukseen.

4

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan vara-
tun tontin ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edistämään 
tälle varatun tontin suunnittelua ja rakentamista. Kaupungilla on oikeus 
seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli 
on ilmeistä, ettei tontin rakentamista aloiteta varausajan lopussa ja 
hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvasta syystä. 

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään 
kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaa-
ja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdolli-
sesti antamia ohjeita. 

5

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, 
ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä 
muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita. 

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä vel-
voitteitaan tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön 
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johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö 
tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. vero-
tus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kau-
pungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken 
varausajan.  

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päätty-
mään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin 
tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaa-
jalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.

6

Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamat-
ta varausta.

(L1116-35)

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi
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§ 1116
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

kaupunkisuunnittelulautakunta 29.11.2016
rakennuslautakunta 29.11.2016
asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 28., 29., 30.11., 

1. ja 5.12.2016

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2016 213 (216)
Kaupunginhallitus

Stj/1
07.12.2016

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

§ 1117
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

sosiaali- ja terveyslautakunta 29.11.2016

  

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 
1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1102, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 
1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116 ja 1117 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 1100, 1101 ja 1103 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 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

Osku Pajamäki Marcus Rantala

Arja Karhuvaara

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 15.12.2016.


