
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2017
Kaupunginhallitus

02.05.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alvnro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Kokousaika 02.05.2017 16:00 - 18:04

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

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

heenjohtaja
Kivekäs, Otso kaupunginhallituksen 2. varapu-

heenjohtaja
Honkasalo, Veronika
Karhuvaara, Arja
Kolbe, Laura
Männistö, Lasse
Oskala, Hannu
Rantala, Marcus
Rissanen, Laura
Vesikansa, Sanna
Bergholm, Jorma varajäsen
Nyholm, Henrik varajäsen

poistui 18:02, poissa: 484 - 493 §:t
Taipale, Kaarin varajäsen

Muut

Kousa, Tuuli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
poistui 17:04, poissa: 469 - 493 §:t

Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja
saapui 16:05, poissa: 460 - 461 §:t

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
poistui 17:42, poissa: 477 - 493 §:t

Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Panhelainen, Pia va. apulaiskaupunginjohtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö

poistui 17:27, poissa: 478 - 493 §:t
Malinen, Matti vs. rahoitusjohtaja
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Pohjaniemi, Marju henkilöstöjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Åhlgren, Harry vs. kaupunginlakimies
Teppo, Tiina johtava asiantuntija

poistui 17:18, poissa: 473 - 493 §:t
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Härmälä, Timo kaupunginsihteeri
Lindén, Timo vs. apulaiskaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Tapiolinna, Hilkka vs. kaupunginsihteeri
Thodén, Annikki vs. kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna hallintoasiantuntija
Kari, Tapio viestintäpäällikkö
Menna, Lauri hallintoasiantuntija
Haapanen, Sami osastopäällikkö

asiantuntija
saapui 16:21, poistui 17:00, läsnä: 
osa 467 §:ää

Mollgren, Dan projektipäällikkö
asiantuntija
saapui 16:21, poistui 17:00, läsnä: 
osa 467 §:ää

Puumalainen, Niina projektinjohtaja
asiantuntija
saapui 16:21, poistui 17:00, läsnä: 
osa 467 §:ää

Suonranta, Elina arkkitehti
asiantuntija
saapui 16:21, poistui 17:00, läsnä: 
osa 467 §:ää

Randell, Mari asunto-ohjelmapäällikkö
asiantuntija
saapui 17:05, poistui 17:20, läsnä: 
osa 470 §:ää

Laitio, Tommi toimialajohtaja
asiantuntija
saapui 17:21, poistui 17:36, läsnä: 
osa 477 §:ää

Puheenjohtaja

Tatu Rauhamäki kaupunginhallituksen puheenjohtaja
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460 - 493 §:t

Esittelijät

Jussi Pajunen kaupunginjohtaja
460 - 466 ja 472 - 476 §:t

Anni Sinnemäki apulaiskaupunginjohtaja
467 - 471 ja 489 - 492 §:t

Pekka Sauri apulaiskaupunginjohtaja
477 - 483 §:t

Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja
484 - 488 §:t

Pia Panhelainen va. apulaiskaupunginjohtaja
493 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna hallintoasiantuntija
460 - 493 §:t
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§ Asia

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

461 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

462 Kj/1 V 17.5.2017, Konserniohjeen päivittäminen johtamisjärjestelmän uu-
distamiseen liittyen

463 Kj/2 V 17.5.2017, Johtamisjärjestelmän muutoksen vaikutus kirjanpidon 
rahastojen ja lahjoitusrahastojen sääntöihin

464 Kj/3 V 17.5.2017, Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

465 Kj/4 V 17.5.2017, Valtuutettu Emma Karin aloite Vantaan Energian irtautu-
miseksi Fennovoiman ydinvoimahankkeesta

466 Kj/5 V 17.5.2017, Valtuutettu Helena Kantolan aloite Mellarin asukastilan 
tilanteen korjaamiseksi

467 Kaj/1 V 17.5.2017, Keski-Pasilan suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät yh-
teistyösopimukset kaupungin sekä Senaatti-kiinteistöjen ja liikennevi-
raston kesken

468 Kaj/2 V 17.5.2017, Keski-Pasilan Ratapihakortteleiden asemakaava ja ase-
makaavan muuttaminen (nro 12360)

469 Kaj/3 V 17.5.2017, Keski-Pasilan Ratapihakortteleiden liikennesuunnitelman 
hyväksyminen

470 Kaj/4 V 17.5.2017, Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjel-
man (AM-ohjelma) seurantaraportti 2017

471 Kaj/5 V 17.5.2017, Sofiankatu 4:n kiinteistön muutoksen ja perusparannuk-
sen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

472 Kj/3 Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry:n oikaisuvaatimus kaupunginhal-
lituksen päätökseen asukasosallisuusavustuksesta vuodelle 2017

473 Kj/4 Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelman 2014 - 2016 
kauden jatkaminen vuosille 2017 - 2018

474 Kj/5 Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvosuunnitelman 2013 - 2016 
jatkamisesta vuosille 2017 - 2018

475 Kj/6 Määrärahan myöntäminen kaupunkisuunnitteluvirastolle alueiden käyt-
töönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin
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476 Kj/7 Helsinki Region Marketing Oy:n pääomittaminen

477 Kj/8 Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan nuorisoasiainjohtajan virkaan ottami-
nen

478 Kj/9 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

479 Kj/10 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

480 Ryj/1 Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun osakkeiden lunastustarjous

481 Ryj/2 Palomiehen viran nimikkeen muuttaminen

482 Ryj/3 Leikkipuisto Tapulin puistosuunnitelman hyväksyminen, Tapaninkylä 
nro VIO 5838/1

483 Ryj/4 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

484 Sj/1 Lateppo Oy:n pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen muuttaminen

485 Sj/2 Tapanilan Urheilutalosäätiön pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen 
muuttaminen

486 Sj/3 Luvan myöntäminen liikuntalautakunnalle maa-alueen vuokraamiseksi 
Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:lle

487 Sj/4 Vuoden 2017 tiedepalkinnon myöntäminen

488 Sj/5 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

489 Kaj/1 Kiinteistö Oy Kaapelitalon ja Lasipalatsin mediakeskus Oy:n kesken 
tehtävän apporttijärjestelyn hyväksyminen

490 Kaj/2 Alueen varaaminen Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle kumppanuus-
kaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua varten (Vallila, tontti 
22585/13 sekä osia tonteista 22585/1 ja 14, 22556/2, 22K, 22P ja 
P101)

491 Kaj/3 Lausunnon antaminen Uudenmaan liitolle Uudenmaan 2. vaihemaa-
kuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotuksesta

492 Kaj/4 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

493 Stj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 460
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 Otso Ki-
vekkään ja Marcus Rantalan sekä varatarkastajiksi Lasse Männistön ja 
Hannu Oskalan.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjantarkastajaksi Mika Raatikaisen sijasta Marcus Ranta-
lan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Otso 
Kivekkään ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Lasse Männistön 
ja Hannu Oskalan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 461
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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§ 462
V 17.5.2017, Konserniohjeen päivittäminen johtamisjärjestelmän 
uudistamiseen liittyen

HEL 2017-003391 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin konsernioh-
jeen liitteen 1 mukaisesti voimaan 1.6.2017 lukien.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.5.2016, § 138 voimassaolevan kon-
serniohjeen. 

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, § 196 uudistaa kaupungin johta-
misjärjestelmän 1.6.2017 lukien ja hyväksyi kaupungin hallintosäännön 
johtamisjärjestelmää koskevat osat.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.11.2016, § 291 kaupungin hallinto-
säännön voimaan 1.6.2017 lukien. 

Voimassaolevan konserniohjeen päivittäminen on tarpeen kaupungin 
johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyen.
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Keskeiset muutokset voimassaolevaan konserniohjeeseen

Päivitetyn konserniohjeen keskeiset muutokset ja lisäykset ovat ohjeen 
sisällysluettelon mukaisessa järjestyksessä seuraavat:

 konsernijohdon määritelmässä ja tehtävissä on otettu huomioon 
johtamisjärjestelmän uudistaminen ja 1.6.2017 lukien voimaan tule-
va hallintosääntö,

 tytär- ja osakkuusyhteisöjen perustamiseen ja omistuksesta luopu-
miseen liittyen on otettu huomioon kaupungininsinöörin hallinto-
sääntöön perustuva toimivalta,

 omistajaohjauksen nykyinen toimintamalli on kirjattu selkeämmin 
konserniohjeeseen: kaupunki ohjaa lähtökohtaisesti vain suorassa 
omistuksessa olevia tytäryhteisöjään, alikonsernien ohjaus tapahtuu 
niiden emoyhteisöjen ohjaamisen kautta,

 toimiohjeiden antamisessa on otettu huomioon johtamisjärjestelmän 
uudistaminen ja hallintosäännön määräykset,

 tytäryhteisöjen salkuttamiseen liittyen konserniohjeeseen on lisätty 
tunnusmerkit, joiden perusteella kaupunginhallitus tekee kokonais-
harkinnan tytäryhteisöjen kuulumisesta markkinaehtoisesti toimivien 
tytäryhteisöjen salkkuun, 

 markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt kuuluvat pormestarin toi-
mialaan, muiden yhteisöjen osalta kuuluminen pormestarin tai apu-
laispormestarien toimialaan ratkaistaan asianomaisen yhteisön toi-
mialan perusteella,

 kaupungin ennakkokannan hankkimisvelvollisuuden osalta on otettu 
huomioon johtamisjärjestelmän uudistaminen,

 kaupungin päätettäväksi siirrettävien yhteisöjen asioiden osalta on 
selvennetty, että kaupungin päätös voidaan tehdä yhtiökokouspää-
töksenä tai osakkeenomistajan päätöksenä yhtiökokousta pitämät-
tä,

 tytäryhteisöjen seurannassa ja raportoinnissa sekä kaupunkikonser-
nin tarkastuksessa on otettu huomioon johtamisjärjestelmän uudis-
taminen,

 kaupunkikonsernin sisäisissä palveluissa on otettu huomioon Oiva 
Akatemia -liikelaitoksen toiminnan päättyminen ja tarkennettu kon-
sernitiliin liittymistä koskevaa kohtaa,
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 luottamushenkilöiden tietojensaantioikeutta on tarkennettu niin, että 
se koskee paitsi tytäryhtiöitä myös muita tytäryhteisöjä ja -säätiöitä,

 viestinnän ohjeiden osalta on mahdollistettu myös kaupunginhalli-
tuksen antamia viestinnän ohjeita alemman tasoisten ohjeiden anta-
minen.

Päivitetyn konserniohjeen muutokset näkyvissä -versio on liitteenä.

Täytäntöönpano

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy sille tehdyn esityksen, kaupungin-
hallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään kehottamaan kaupungin 
edustajia tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallituksissa ja muissa toimieli-
missä huolehtimaan siitä, että uusi konserniohje käsitellään kyseisissä 
toimielimissä ja hyväksytään tytäryhteisöjä ja -säätiöitä sitovaksi.

Lopuksi

Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistus muuttaa kaupungin konserni-
johtoa. Uuden johtamisjärjestelmän mukaisen 1.6.2017 voimaan tule-
van hallintosäännön määräykset on tarpeen ottaa huomioon myös kau-
pungin konserniohjeessa. Samalla konserniohjeeseen on tarkoituksen-
mukaista tehdä muut tarpeelliset teknisluonteiset tai muuten vähäiset 
tarkistukset.

Päätösesitys perusteluineen vastaa kaupunginhallituksen konsernijaos-
ton esitystä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Konserniohjeluonnos
2 Konserniohjeluonnos_muutokset näkyvissä

Oheismateriaali

1 Konserniohje 25.5.2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
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Kaupunginkanslia
Edustajat tytäryhteisöissä

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.04.2017 § 67

HEL 2017-003391 T 00 01 05

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seu-
raavaa:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin konsernioh-
jeen liitteen 1 mukaisesti voimaan 1.6.2017 lukien.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 463
V 17.5.2017, Johtamisjärjestelmän muutoksen vaikutus kirjanpidon 
rahastojen ja lahjoitusrahastojen sääntöihin

HEL 2017-004845 T 00 01 00

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa Helsingin kaupungin urheilu- ja ul-
koilulaitosrahaston, Kamppi-Töölönlahti -alueen investointirahaston, va-
kuutusrahaston, lähiörahaston, innovaatiorahaston ja asuntotuotantora-
haston säännöt, sekä kunkin lahjoitusrahaston sääntöjen 5 §:n liittees-
sä 1 esitetyn mukaiseksi 1.6.2017 lukien.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kirjanpidollisten rahastojen säännöt sekä lahjoitusrahastojen sääntöjen 
5 §

2 1996-12-11 Uuv-rahasto ja Kamppi-Töölönlahti -investointirahasto
3 2001-06-20 Lähiörahasto
4 2000-09-13 Vakuutusrahasto
5 2001-09-26 Asuntotuotantorahasto
6 2014-11-26 Innovaatiorahasto
7 Lahjoitusrahastojen sääntöesimerkki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungilla on kuusi eri ajankohtina perustettua kirjanpidollista rahas-
toa:

Rahasto  Säännöt vahvistettu (viimei-
sin päätös) 
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Urheilu- ja ulkoilulaitos-       
  rahasto

Kvsto, 11.12.1996, 355 §

Kamppi-Töölönlahti           
   -investointirahasto

Kvsto, 11.12.1996, 355 §

Vakuutusrahasto  Kvsto, 13.9.2000, 212 §
Lähiörahasto Kvsto, 20.6.2001, 206 §
Asuntotuotantorahasto    Kvsto, 26.9.2001, 270 §
Innovaatiorahasto    Kvsto, 26.11.2014, 363 §

Rahastojen säännöistä päättää kaupunginvaltuusto, mikä on huomioitu 
myös 1.6.2017 voimaan tulevassa hallintosäännössä (Kaupunginval-
tuuston tehtävät, 7. luku, 1 § 22).

Em. rahastoista kolmen säännöissä (urheilu- ja ulkoilulaitosrahasto, va-
kuutusrahasto ja asuntotuotantorahasto) rahaston käyttöä koskevissa 
määräyksissä on annettu toimivaltaa viranhaltijoille ja toimielimille, jotka 
lakkaavat 1.6.2017 lukien uuteen johtamisjärjestelmään siirtymisen yh-
teydessä. Lisäksi 1.6.2017 voimaan tulevan hallintosäännön mukaisesti 
innovaatiorahaston varojen käytöstä päättää jatkossa kaupunginhalli-
tuksen elinkeinojaosto. Päätöksentekovaltuudet esitetään nyt muutetta-
van vastaamaan uutta organisaatiorakennetta. Urheilu- ja ulkoilulaitos-
rahaston osalta esitetään myös, että kaupunginhallitus voisi jatkossa 
hyväksyä lainojen myöntämisen 3 milj. euroon saakka (ylärajana on ny-
kyisin 168 000 euroa). 

Samassa yhteydessä teknisenä muutoksena esitetään, että kaikkien 
kuuden rahaston eri vuosikymmeniltä peräisin olevien sääntöjen muoto 
ja rakenne yhtenäistetään, jolloin ehdotettujen sääntöpäivitysten jäl-
keen eri rahastojen sääntöjen numeroidut kohdat koskisivat jatkossa 
samoja asioita.

Lisäksi kunkin lahjoitusrahaston sääntöjen 5 § (Bill & Melinda Gates -
lahjoitusrahasto: Kvsto 25.10.2000;  muut lahjoitusrahastot: Kvsto 
12.10.1994) esitetään muutettavan siten, että varojen sijoittamisesta 
määrää 1.6.2017 voimaan tulevan hallintosäännön 12 luvun 5 § 1. koh-
dan mukaisesti rahoitusjohtaja.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Kirjanpidollisten rahastojen säännöt sekä lahjoitusrahastojen sääntöjen 
5 §

2 1996-12-11 Uuv-rahasto ja Kamppi-Töölönlahti -investointirahasto
3 2001-06-20 Lähiörahasto
4 2000-09-13 Vakuutusrahasto
5 2001-09-26 Asuntotuotantorahasto
6 2014-11-26 Innovaatiorahasto
7 Lahjoitusrahastojen sääntöesimerkki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 464
V 17.5.2017, Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

HEL 2017-003722 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Laura 
Rissasen ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää luottamushenkilöiden taloudellisista etuuk-
sista 1.6.2017 lukien liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Asian tausta ja edellytykset laissa

Luottamushenkilöiden palkkioiden perusteista määrätään nykyisin luot-
tamushenkilöiden palkkiosäännössä. Säännössä ovat sekä periaatteet 
että konkreettiset taloudellisten etujen määrät. Palkkiosäännön voimas-
saolo lakkaa hallintosäännön tullessa voimaan 1.6.2017.

Kuntalain (410/2015) 14 §:n 2 momentin 11 kohdan mukaan valtuusto 
päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. 

Kuntalain 82 §:n 1 ja 2 momenttien mukaan luottamushenkilölle makse-
taan:

1. kokouspalkkiota;
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2. korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luotta-
mustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoi-
don järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä;

3. matkakustannusten korvausta ja päivärahaa.

Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkiota määräajalta sekä 
muita erillispalkkioita.

Kaupunginvaltuusto päätti 16.11.2016 (§ 291) hallintosäännöstä, jonka 
31 luvussa määrätään luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien 
perusteista. Perusteet perustuvat kuntalain 82 §:n 1 ja 2 momentteihin 
sekä voimassa olevassa palkkiosäännössä oleviin periaatteisiin. Hallin-
tosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää taloudellisten etuuk-
sien perusteiden lisäksi palkkioista ja korvausten suuruudesta ja rajoi-
tuksista. 

Kuntalain 80 §:n 4 momentin mukaan valtuusto päättää päätoimiselle ja 
osa-aikaiselle luottamushenkilölle maksettavasta kuukausipalkasta ja 
korvauksista. Päätoimisia luottamushenkilöitä ovat kuntalain 44 §:ssä 
tarkoitettu pormestari ja 45 §:ssä tarkoitetut apulaispormestarit. 

Kaupunginvaltuusto päätti 18.1.2017 (7 §) päätoimisten luottamushen-
kilöiden palkkauksesta seuraavaa: Pormestarin kokonaispalkka on 14 
000 euroa kuukaudessa, sisältäen autoedun. Kaupunkiympäristön, 
kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan sekä sosiaali- ja 
terveystoimialan apulaispormestarin kokonaispalkka on 10 000 euroa 
kuukaudessa, sisältäen autoedun.

Hallintosäännön mukaan päätoimisille luottamushenkilöille maksetaan 
toimielinten kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota mutta ei vuosi-
palkkiota, kulukorvauksia tai muita korvauksia vaikka päätoiminen luot-
tamushenkilö tulisi valituksi vuosipalkkioon tai muihin korvauksiin oi-
keuttavaan tehtävään.

Luottamushenkilöiden palkkiot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston rakenteeseen ja tehtäviin ei tule muutosta, joten 
on perusteltua pitää palkkiot ennallaan.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksessa on viisi päätoimista ja kymmenen sivutoimista 
luottamushenkilöä. Ottaen huomioon kaupunginhallituksen roolin säily-
misen ennallaan, on perusteltua pitää kokouspalkkiot nykytilaa vastaa-
vana. Kuitenkin puheenjohtajan ollessa päätoiminen puheenjohtajan 
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kokouspalkkio on perusteltua pitää samalla tasolla kuin jäsenen ko-
kouspalkkio. 

Tällä hetkellä kaupunginhallituksen puheenjohtajalle maksettava vuosi-
palkkio on 10 450 euroa ja varapuheenjohtajille sekä muille jäsenille 6 
970 euroa. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimii jatkossa por-
mestari, jolle ei makseta vuosipalkkiota. Sivutoimisten jäsenten toimin-
taedellytykset on turvattava riittävän suurella kokous- ja/tai vuosipalk-
kiolla. Ottaen huomioon pyrkimyksen turvata toimintaedellytykset teke-
mättä jäsenistä päätoimisia tai osa-aikaisia on kaupunginhallituksen jä-
senen vuosipalkkio perusteltua nostaa 12 000 euroon. 

Kaupunginhallituksen jaostot

Konsernijaoston asemaan ei tule muutoksia, ja näin ollen on perustel-
tua pitää palkkiot ennallaan. Elinkeinojaoston tehtävät muotoutunevat 
vertailukelpoisiksi konsernijaoston tehtävien kanssa. Näin ollen elinkei-
nojaoston palkkioiden tulisi sijoittua konsernijaoston palkkioiden tasolle. 
Kuitenkin elinkeinojaoston puheenjohtajan ollessa päätoiminen pu-
heenjohtajan kokouspalkkio on perusteltua pitää samalla tasolla kuin 
jäsenen kokouspalkkio.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan asemaan ei tule muutoksia. Näin ollen on perus-
teltua pitää palkkiot ennallaan.

Toimialalautakunnat

Toimialalautakunta on uusi toimielin kaupungin toimielinkokonaisuu-
dessa. Se on toimielimenä vaativampi kuin nykyisessä palkkiosäännös-
sä vaativiksi lautakunniksi katsotut lautakunnat, joiden kokouspalkkiot 
ovat puheenjohtajan osalta 155 euroa ja jäsenen osalta 140 euroa. Ot-
taen toimielimen vahvan roolin huomioon on perusteltua, että toimiala-
lautakunnan kokouspalkkio on 240 euroa jolloin se on 80 % kaupungin-
hallituksen kokouspalkkiosta. Toimialalautakunnan puheenjohtajana 
toimivan päätoimisen apulaispormestarin kokouspalkkio on sama kuin 
jäsenen kokouspalkkio.

Vuosipalkkiota ei makseta puheenjohtajalle, mutta varapuheenjohtajan 
vuosipalkkion on toimielimen rooli huomioon ottaen perusteltua sijoittua 
samalle tasolle kuin kaupunginhallituksen jaostossa.

Hallintosäännössä määrätyt muut toimielimet

Toimialalautakuntien jaostojen ja liikelaitosten johtokuntien palkkiot on 
tehtäväkokonaisuudet huomioon ottaen perusteltua pitää samansuurui-
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sina kuin nykyisessä palkkiosäännössä muilla ratkaisuvaltaa käyttävillä 
toimielimillä. 

Vaaleihin sekä seudullisiin toimielimiin liittyvät palkkiot

Vaaleihin liittyvät palkkiot sekä palkkiot seudullisista toimielimistä on 
tehtävien muuttumattomuuden johdosta perusteltua pitää ennallaan.

Kulukorvaukset

Kulukorvauksia maksetaan nykyisen palkkiosäännön mukaan tehtäväs-
tä aiheutuvia kustannuksia varten siten, että kaupunginvaltuuston ja 
kaupunginhallituksen puheenjohtajille maksetaan 3 480 euroa vuodes-
sa, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajille 
sekä kaupunginhallituksen jaostojen puheenjohtajille 1 750 euroa vuo-
dessa ja kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuustoryhmien puheenjoh-
tajille, joilla ei ole oikeutta kulukorvauksiin edeltävien kohtien perusteel-
la, kullekin 840 euroa vuodessa. 

Kulukorvaukset on tarkoituksenmukaista pitää ennallaan kuitenkin siten 
muutettuna, että kaupunginhallituksen ja elinkeinojaoston päätoimiselle 
puheenjohtajalle sekä apulaispormestareille kaupunginhallituksen jäse-
nen ominaisuudessa ei makseta kulukorvauksia.

Kokouspalkkion korottaminen sekä ansionmenetyksestä, lastenhoidon järjestämisestä ja avus-
tajan käyttämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen

Kokouspalkkion korottamista koskevat periaatteet on tarkoituksenmu-
kaista säilyttää nykytilaa vastaavana. Lisäksi ansionmenetyksen kor-
vaamiseen sekä lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneiden kustan-
nusten ja avustajan käyttämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaa-
miseen ei esitetä muutoksia.

Voimassa olevan luottamushenkilöiden palkkiosäännön muut määräykset

Voimassa olevassa palkkiosäännössä määrätään lisäksi luottamushen-
kilöiden kannettavista tietokoneista ja matkapuhelimista, julkisen liiken-
teen matkakortista, matkakustannusten korvaamisesta, virkamatkan 
kustannusten korvaamisesta, korvausten hakemisesta sekä palkkioi-
den ja korvausten maksamisesta.

Edellä mainitut voimassa olevan palkkiosäännön määräykset on tarkoi-
tuksenmukaista pitää ennallaan kuitenkin siten muutettuna, että kau-
pungin kannettavaan tietokoneeseen oikeutettu luottamushenkilö voi 
valita käyttävänsä omaa konetta kaupungin luovuttaman koneen sijaan. 
Tällöin kaupunki suorittaa kuukausittain korvauksen oman koneen ja in-
ternet -yhteyden käyttämisestä. Korvaus on 50 euroa kuukaudessa.
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Palkkioiden tarkistaminen

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisia palkkiomääriä on tar-
kistettu valtuustokausittain. Valtuusto päätti 12.12.2012 (§ 434) 20 %:n 
tasokorotuksesta ja 10.12.2008 (§ 292) 25 %:n tasokorotuksesta. Ta-
sokorotusta luottamushenkilöiden palkkioihin valtuustokaudelle 2017-
2021 ei esitetä.

On luontevaa, että luottamushenkilöiden palkkioiden kasvu seuraa kun-
tasektorin työntekijöiden ansiotason kasvua. Kuntasektorin ansiotasoin-
deksin kasvu vuosilta 2013-2016 on 2,5 % ja luottamushenkilöiden 
palkkioita on perusteltua korottaa valtuustokaudelle 2017-2021 2,5 %. 
Seuraava tarkistus palkkioihin tehdään valtuustokauden vaihtuessa.

Viranhaltijoiden kokouspalkkiot

Viranhaltijoiden kokouspalkkioista on voimassa kaupunginhallituksen 
päätös 23.2.2009 (§ 265). Kokouspalkkion suuruus on valtuustossa ja 
kaupunginhallituksessa 54 euroa, muussa ratkaisuvaltaa käyttävässä 
toimielimessä 44 euroa ja toimielimessä, jolla ei ole ratkaisuvaltaa, 35 
euroa. Toimielimen puheenjohtajalle ja sihteerille sekä kaupunginhalli-
tuksen kokouksessa esittelijänä toimivalle viranhaltijalle maksetaan 
palkkio 50 %:lla korotettuna. 

Jos viranhaltija tai työntekijä on saapuvilla kokouksessa muuna kuin 
säännöllisenä työaikanaan yli kolme tuntia, hänelle maksetaan korotta-
mattoman kokouspalkkion lisäksi 50 % kyseisen kokouspalkkion mää-
rästä jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden. 

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy asian esitetyn mukaisesti, kaupun-
ginhallitus tekee vastaavan päätöksen viranhaltijoiden kokouspalkkioi-
den tarkastamisesta kuntasektorin ansiotasoindeksin 2,5, %:n kasvun 
mukaisesti.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Tiedoksi

Taloushallintopalvelu
Toimialat ja liikelaitokset



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2017 16 (214)
Kaupunginhallitus

Kj/4
02.05.2017

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

§ 465
V 17.5.2017, Valtuutettu Emma Karin aloite Vantaan Energian irtau-
tumiseksi Fennovoiman ydinvoimahankkeesta

HEL 2017-000741 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Kari Emma ym. valtuustoaloite kvsto 18.1.2017 asia 46
2 Vantaan Energian lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Emma Kari ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Helsingin kaupunki käynnistää yhteistyössä enemmistöomistaja 
Vantaan kanssa omistajaohjaustoimet, joiden tavoitteena on Vantaan 
Energia Oy:n irrottautuminen Fennovoiman ydinvoimahankkeesta.

Kaupunginhallitus toteaa, että Vantaan Energia Oy:n toimialana on 
sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto ja nii-
hin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan 
muu liiketoiminta. Helsingin kaupunki omistaa 40 %:a ja Vantaan kau-
punki 60 %:a Vantaan Energia Oy:n osakkeista. Vantaan Energia Oy 
on siten Vantaan kaupungin tytäryhteisö ja Helsingin kaupungin osak-
kuusyhteisö. 
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Vantaan kaupungilla on käsittelyssä vastaavan sisältöinen valtuustoa-
loite. Vantaan Energia Oy on antanut lausunnon Vantaan kaupungille 
aloitteeseen liittyen. Lausunto on liitteenä 1.

Vantaan Energia -konsernin toiminnan päätavoitteina ovat sähkön ja 
kaukolämmön luotettava toimittaminen asiakkaille sekä yhtiön arvon 
kasvattaminen. Luotettavaan toimintakykyyn liittyy oleellisena osana 
yhtiön tuotantokyvyn ja -kapasiteetin varmistaminen myös tulevaisuu-
dessa. EU:n ja kansainvälisten sopimusten asettamat haasteelliset ta-
voitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian 
osuuden lisäämiseksi vaativat Vantaan Energialta jatkuvasti panostuk-
sia sekä päästökaupan ulkopuolisen tuotannon että uusiutuvaan ener-
giaan perustuvan energiantuotannon lisäämiseen. Näin toimien yhtiö 
samalla jatkaa fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan tuotannon vähentä-
mistä. Yhtiön tavoitteena on ollut jo pitkään varmistaa oma sähköntuo-
tantokykynsä mahdollisimman monipuolisella tuotantopaletilla. 

Vantaan Energia Oy:n näkemyksen mukaan sähkön tuontiriippuvuus 
tulee lähivuosina kasvamaan vanhojen perusvoimantuotannon laitosten 
tullessa käyttöikänsä päähän, ellei tehdä korvausinvestointeja toimitus-
varmaan perusvoimantuotantoon. Ydinvoima on yhtiön näkemyksen 
mukaan yksi edullisimmista perusvoimantuotantomuodoista ja sen kil-
pailukyky paranee tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
ja hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseen tähtäävien toimien johdosta.

Vantaan Energia Oy:ltä saadun tiedon mukaan yhtiön hallitus arvioi 
kaikkiin investointihankkeisiin osallistumisista päättäessään laajasti 
hankkeiden riskejä, mahdollisia toteutumisskenaarioita ja niiden vaiku-
tuksia yhtiöön sekä hankkeiden kannattavuuteen. Fennovoiman ydin-
voimahankkeen investointi on suuruudeltaan noin 15 %:a Vantaan 
Energian koko investointivolyymistä, eikä siten ole määrältään sellai-
nen, että hankkeen epäonnistuminen vaarantaisi yhtiön talouden ja ai-
heuttaisi vahinkoa kaupungin veronmaksajille. 

Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1 -ydinvoimahanke ei sisällä kannattavuu-
den tai riskien näkökulmasta yhtiön muita investointihankkeita suurem-
pia riskejä. Vantaan Energian mukaan yhtiön kustannusriskiä pienen-
tää muun muassa se, että Fennovoima Oy toimii ns. Mankala-periaat-
teella, jossa yhtiö toimittaa osakkeenomistajille tuottamaansa sähköä 
omakustannushintaan omistusosuuksien suhteessa. Voimaosakeyhtiö 
SF:n ja sen osakkeenomistajien, Vantaan Energia Oy mukaan lukien, 
Mankala-vastuu Fennovoiman kustannuksista alkaa vasta ydinvoima-
laitoksen kaupallisesta käyttöönotosta, joka tapahtuu arviolta vuonna 
2024. Tämä rajoittaa merkittävästi Voimaosakeyhtiö SF:n ja sen osak-
keenomistajien riskiä rakennusaikana ottaen huomioon, että laitos han-
kitaan kiinteään hintaan mahdollisen viivästymisen lisäkustannusten 
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jäädessä toimittajan vastuulle. Kaupallisen käyttöönoton jälkeenkin 
Mankala-vastuu rajoittuu yhtiöjärjestyksen määräyksellä ainoastaan 
sähkön ja muun energian tuotannosta ja hankkimisesta aiheutuviin kus-
tannuksiin. Lisäksi laitostoimittajan kanssa on sovittu sähkön omakus-
tannushintaan vaikuttavista takuista, jotka pienentävät oleellisesti kau-
pallisen toiminnan alkuvuosien riskiä. 

Vantaan Energia Oy:n mukaan Hanhikivi 1 -laitoksen kustannukset Voi-
maosakeyhtiö SF:n osakkeenomistajille eivät ole muuttuneet, ja laitos-
toimittaja on sitoutunut sekä Fennovoimalle että Säteilyturvakeskuksel-
le ilmoittamiinsa aikatauluihin. Aikataulut perustuvat ydinvoimalaitoksen 
kaupallisen käyttöönoton alkamiselle vuonna 2024.

Vantaan Energia Oy:ltä saadun tiedon mukaan Euroopassa käynnissä 
olevien ydinvoimahankkeiden ongelmia on analysoitu ja todettu suun-
nittelun ratkaiseva merkitys hankkeen laadukkaalle toteuttamiselle. 
Korkealaatuisella suunnittelulla varmistetaan, että rakentamisvaiheessa 
tehtävät mahdolliset muutokset jäävät vähäisiksi ja hanke etenee tar-
koituksenmukaisesti. Hanhikivi 1 -hankkeessa suunnitteluaineiston oi-
keellisuutta ja laatua on painotettu ja ydinturvallisuuteen liittyvät vaati-
mukset ja tavoitteet on kirjattu laitostoimitussopimukseen. Sopimukses-
sa edellytetään useassa kohdassa nimenomaan Säteilyturvakeskuksen 
ohjeistuksen ja määräysten noudattamista. Laitostoimittaja on sitovien 
sopimusvelvoitteiden noudattamiseksi kasvattanut hankkeeseen koh-
distamiaan resursseja sekä siirtänyt siihen kokeneimpia työntekijöitään.

Vantaan Energia Oy:n näkemyksen mukaan rakentamislupaprosessin 
aikataulua tärkeämpiä hankkeen kannalta ovat ydinturvallisuuden var-
mistaminen, ydinenergialainsäädännön noudattaminen ja laitostoimitta-
jan korkealaatuinen suunnitteluaineisto.

Vantaan Energia Oy:n mukaan välimiesoikeus käsitteli Kestra Oy:n si-
toutumista Fennovoiman ydinvoimalahankkeen jatkorahoitukseen. Yh-
tiön ei katsottu antaneen sitovaa osallistumisilmoitusta, eikä se siten 
osallistu Fennovoima-hankkeen jatkorahoitukseen. Kestra Oy jatkaa 
kuitenkin ainakin toistaiseksi osakkeenomistajana Voimaosakeyhtiö 
SF:ssä. Välimiesoikeiden päätös ei vaikuta myöskään Voimaosakeyh-
tiö SF:n muiden osakkeenomistajien sitoutumiseen. Vantaan Energia 
Oy:n mukaan yhtiö ja kaikki muutkin Voimaosakeyhtiö SF:n osakasso-
pimuksen allekirjoittaneet osakkeenomistajat, ovat kiistattomasti sitou-
tuneet hankkeeseen ja sen jatkorahoitukseen.

Kaupunginhallitus toteaa, että Vantaan Energia Oy on osakeyhtiönä it-
senäinen juridinen toimija. Osakeyhtiölain (624/2006) 1 luvun 5 §:n mu-
kaan osakeyhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkee-
nomistajilleen, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Saman luvun 7 
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§:n mukaan osakeyhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yh-
tiön etua. Yhtiön tarkoituksen mukaisesti toimimista on pidettävä yhtiön 
edun mukaisena.

Vantaan Energia Oy:n yhtiöjärjestyksessä ei ole määrätty yhtiölle voi-
ton tuottamisesta poikkeavaa toiminnan tarkoitusta. Yhtiön hallitus te-
kee osakeyhtiölain mukaisen yleistoimivallan nojalla päätökset esimer-
kiksi merkittävistä investointihankkeista yhtiön toiminnan tarkoitus huo-
mioon ottaen.

Kaupunginvaltuuston 25.5.2016, § 138 hyväksymää konserniohjetta 
voidaan soveltuvin osin hyödyntää kaupungin osakkuusyhteisöjen oh-
jauksessa. Konserniohjeen mukaan kaupunki muun muassa noudattaa 
konserniohjauksessaan eri yhteisöjä koskevien lakien mukaisia yhtei-
sön hallinto- ja toimielimien sekä omistajan välisiä tehtävä- ja vastuuja-
koja. 

Kaupunginhallituksen 26.4.2011, § 431 hyväksymien kaupungin netto-
budjetoituja yksiköitä, liikelaitoksia sekä konserniyhteisöjä koskevien 
omistajapoliittisten linjausten mukaan Vantaan Energia Oy:n toimintaa 
koskevana tavoitteena ovat kilpailukykyiset energiapalvelut.

Vantaan Energia Oy:n hallitus on tehnyt Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1 -
ydinvoimalahankkeen osalta päätöksen yhtiön sitoutumisesta ydinvoi-
malahankkeeseen liiketaloudellisin perustein. Yhtiö pitää osallistumis-
taan Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen strategiansa mukaisena ja 
perusteltuna tapana varmistaa yhtiön pitkän ajan tuotantokykyä. 

Helsingin kaupungin ei yhtiön vähemmistöomistajana tule omistajaoh-
jauksen keinoin puuttua yhtiön hallituksen tekemään ja sen toimival-
taan kuuluvaan investointipäätökseen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Kari Emma ym. valtuustoaloite kvsto 18.1.2017 asia 46
2 Vantaan Energian lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
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Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.04.2017 § 430

HEL 2017-000741 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

24.04.2017 Pöydälle

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

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 466
V 17.5.2017, Valtuutettu Helena Kantolan aloite Mellarin asukastilan 
tilanteen korjaamiseksi

HEL 2016-012652 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Laura Rissanen:

Kaupunginhallitus palauttaa asian valmisteluun siten, että pysyvät tilat 
Mellunmäki seuran ylläpitämälle asukastalolle Mellarille varmistetaan 
joko uuteen ostoskeskukseen tai muuten. Samalla kaupunki etsii ratkai-
sua yhdessä Mellunmäki-seuran kanssa väliaikaiselle tilalle toiminnan 
jatkuvuuden mahdollistamiseksi.

Kannattaja: Otso Kivekäs

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen val-
misteltavaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ville Vastamäki, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloit-
teen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Helena Kantola ja 33 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunginhallitus selvittää yhdessä Mellunmäki-seuran 
kanssa toteuttamiskelpoisimman ratkaisun asukastilan tilanteen korjaa-
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miseksi ja mahdollisuudet Mellarin toiminta-avustuksen jatkamisesta 
nykyiseen tapaan.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin sekä aikaisemmin Yrjö 
Hakasen samaan aiheeseen liittyvästä toivomusponnesta annettuun 
selvitykseen ja toteaa yhteenvetona seuraavaa:

Mellarin asukastila on toiminut sosiaali- ja terveysviraston vuokralaise-
na Mellunmäessä osoitteessa Korvatunturintie 2 sijaitsevassa ostos-
keskuskiinteistössä. Sosiaali- ja terveysvirastolla ei ole enää päivätoi-
mintaa Mellunmäen ostoskeskuksen kiinteistössä ja virasto on luopunut 
vuokratiloistaan. Kaupunki omistaa Kiinteistöyhtiö Mellunmäen liike- ja 
toimintakeskuksen Mellarin käyttämien huonetilojen hallintaan oikeutta-
vat osakkeet.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Mellunmäen ostoskeskuksen ase-
makaavan muutosehdotuksen 2.3.2016. Kaavamuutoksen myötä van-
ha ostoskeskus tullaan purkamaan ja tilalle rakennetaan uusia asuinta-
loja ja jonkin verran liiketilaa. Tämän hetkisen tiedon mukaan ostoskes-
kuksen purkutyöt alkavat kesäkuussa 2017. Kaupungin omistukseen ei 
tule tiloja uudesta hankkeesta.

Kiinteistöviraston tilakeskus hankkii kaupungin omaa palvelutuotantoa 
varten tarvittavat tilat sekä rakennuttamalla uusia rakennuksia ja perus-
parantamalla olemassa olevia tiloja että vuokraamalla tai ostamalla ole-
massa olevia tiloja. Hallintokunnat maksavat käyttämistään tiloista si-
säistä vuokraa. Kiinteistöviraston tilakeskus tarjoaa ulkopuolisille käyt-
täjille tiloja kaupungin omistamasta tilakannasta silloin, kun tiloille ei 
löydy omaa käyttöä ja tiloista ei kuitenkaan ole mahdollista luopua. 
Kiinteistöviraston tilakeskus huolehtii lisäksi Helsingin kaupungin asun-
not Oy:n ja Helsingin asumisoikeus Oy:n omistuksessa olevia liiketilo-
jen välivuokrauksesta kaupungin ulkopuolisille käyttäjille.

Kaupungin omistamat vapaat ulkopuolisille tarjolla olevat tilat löytyvät 
kiinteistöviraston tilakeskuksen verkkosivuilta. Kiinteistövirasto perii 
kaupungin ulkopuolisilta tahoilta tiloista markkinaehtoista vuokraa. 
Mahdollinen tiloissa tapahtuvan toiminnan tukeminen tulee järjestää lä-
pinäkyvästi esimerkiksi kaupunginhallituksen myöntämillä vuokrakus-
tannuksiin kohdistettavilla asukasosallisuusavustuksilla.

Mellarin asukastilalle on etsitty vaihtoehtoja kaupungin tyhjistä tiloista, 
mutta ne eivät ole olleet yhdistykselle sopivia.
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Nuorisolautakunta toteaa aloitteesta antamassaan lausunnossa, että 
Mellunmäen läheisyydessä sijaitsee Vesalan nuorisotalo, jonka tilojen 
käyttö asukastila Mellarin toimintaan voisi olla ainakin osittain mahdol-
lista. Lausunnon mukaan nuorisoasiainkeskuksen tilat ovat maksutto-
mia yhdistyksille joiden kotipaikka on Helsinki.

Nuorisolautakunnan lausunnon mukaan Mellunmäessä sijaitsee myös 
Me-säätiön Me-talo, jonka toimintaa koordinoi 09 Helsinki Human 
Rights -säätiö. Me-talojen tavoitteena on vähentää eri asuinalueiden 
välistä eriarvoisuutta ja parantaa ihmisten hyvinvointia. Mellunmäen 
Me-talossa toiminnan tarkoituksena on koota alueen eri toimijat kehittä-
mään asukkaiden toiveista ja tarpeista nousevaa toimintaa. Erityistä 
huomiota kiinnitetään moniammatilliseen yhteistyöhön kunnan palvelui-
den, koulujen, päiväkotien, seurakuntien, järjestöjen ja muiden alueiden 
toimijoiden kanssa.

Yrjö Hakasen asukastila Mellarin ja kirjaston suunnittelua koskevan toi-
vomusponnen käsittelyn yhteydessä on todettu, että kulttuurikeskus ja 
sosiaali- ja terveysvirasto ovat luopuneet alueelle aikaisemmin suunni-
tellusta monitoimitalosta ja tiivistäneet toimintojaan olemassa oleviin 
kiinteistöihin. Lisäksi em. toivomusponnen käsittelyn yhteydessä on to-
dettu, että Laakavuoren korttelitalon peruskorjauksen, jonka toteutus 
on ohjelmoitu talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosille 
2023-2024, suunnittelun yhteydessä voidaan selvittää asukkaiden yh-
teistilojen mahdollisuutta.

Yrjö Hakasen asukastila Mellarin ja kirjaston suunnittelua koskevan toi-
vomusponnen käsittelyn yhteydessä on lisäksi todettu, että asukastalo-
jen sijaintia tulisi tarkastella myös koko kaupungin näkökulmasta. Kau-
pungissa on paljon katvealueita, joissa asukastiloja ei ole kaupungin, 
järjestöjen eikä asukkaiden ylläpitäminä. 

Kaupunginhallitus myöntäessään asukasosallisuusavustukset vuodelle 
2017 hylkäsi Mellunmäki-seura ry:n avustushakemuksen, koska hakija 
ei toimittanut avustusohjeiden mukaan vaadittavia liitteitä useista pyyn-
nöistä huolimatta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ville Vastamäki, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.04.2017 § 431

HEL 2016-012652 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

24.04.2017 Pöydälle

Palautusehdotus:
Silvia Modig:

Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian valmisteluun siten, että uu-
teen ostoskeskukseen syntyvät uudet pysyvät tilat Mellunmäki seuran 
ylläpitämälle asukastalolle Mellarille varmistetaan. Samalla kaupunki 
etsii ratkaisua väliaikaisen tilan toiminnan jatkuvuuden mahdollistami-
seksi.

Kannattaja: Laura Rissanen

Silvia Modig peruutti palautusehdotuksensa, jonka jälkeen kaupungin-
hallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtajan ehdo-
tuksesta.

18.04.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ville Vastamäki, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.04.2017 § 102

HEL 2016-012652 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Helena Kantolan Mellarin asukastilan tilanteen korjaamista koskevasta 
valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:
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"Sosiaali- ja terveysviraston päivätoimintaa varten virastolla oli aiemmin 
vuokrattuna tiloja Mellunmäessä osoitteessa Korvatunturintie 2 sijaitse-
vassa rakennuksessa. Mellarin asukastila toimi silloin sosiaali- ja ter-
veysviraston vuokralaisena samoissa tiloissa.

Sosiaali- ja terveysvirastolla ei ole enää päivätoimintaa Mellunmäen os-
toskeskuksen kiinteistössä ja virasto on luopunut vuokratiloistaan. Os-
toskeskuksen kiinteistö tullaan purkamaan kesällä 2017. 

Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa uusien tilojen järjestämisestä ja 
vuokraamisesta Mellunmäki-seuralle.

Mellunmäki-seuran asukastila ei ole sosiaali- ja terveysviraston toimin-
taa."

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 30.03.2017 § 24

HEL 2016-012652 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Asukastila Mellari on ollut Mellunmäessä sijaitseva n. 650 m2 asukas-, 
kulttuuri- ja vapaa-ajantila. Se on otettu käyttöön vuonna 2008 paikalli-
sen asukasjärjestön aloitteesta. Mellarin toiminta on pyörinyt Mellunmä-
ki-seuran sekä kaupungin eri toimijoiden yhteisvoimin. Se on tarjonnut 
tilat erilaisille tapahtumille, kursseille, kokouksille, paikallisille kehittä-
mishankkeille ja projekteille sekä sosiaali- ja terveysviraston palveluille. 
Tällä hetkellä asukastila Mellari on suljettu, koska Mellunmäki-seura ei 
ole saanut avustusta aiemman hallituksen epäselvän taloustilanteen ta-
kia. Asukastilat tullaan purkamaan kesäkuussa 2017. Tällä hetkellä 
Mellarilla on käytössään samassa rakennuksessa oleva aulatila 
31.5.2017 asti. 

Mellunmäki-seura on kartoittanut uusia tiloja Tilakeskuksen kanssa 
kaupungin tyhjistä tiloista, mutta ne eivät ole olleet sopivia yhdistyksel-
le.
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Nuorisoasiainkeskus näkee tärkeänä asukastoiminnan turvaamisen ja 
tilaratkaisun löytymisen toiminnalle jatkossakin. Asukastila on tärkeä 
osa alueen palveluverkkoa, joka huomioi kaikki ikäryhmät, vaikka pai-
notus onkin aikuisväestössä. Alueen asukkaiden palveluita kehitettäes-
sä on myös tärkeää huomioida nuorten kuuleminen uuden kuntalain 
sekä nuorisolain mukaisesti.

Nuorisoasiankeskuksella ei ole tiloja Mellunmäessä, mutta sen lähei-
syydessä sijaitsee Vesalan nuorisotalo (700m metroasemalta), jonka ti-
lojen mahdollinen käyttö asukastila Mellarin toimintaan voisi ainakin 
osittain olla mahdollista. Nuorisoasiankeskuksen tilat ovat maksuttomia 
yhdistyksille joiden kotipaikka on Helsinki.

Mellunmäessä sijaitsee myös Me-säätiön Me-talo osoitteessa Jänkä-
polku 1 G. Talon toimintaa koordinoi 09 HHR (Helsinki Human Rights). 
Me-talojen tavoitteena on vähentää eri asuinalueiden välistä eriarvois-
tumista ja parantaa ihmisten hyvinvointia. Mellunmäen Me-talossa toi-
minnan tarkoituksena on koota alueen eri toimijat kehittämään asukkai-
den toiveista ja tarpeista nousevaa toimintaa. Erityistä huomiota kiinni-
tetään moniammatilliseen yhteistyöhön kunnan palveluiden, koulujen, 
päiväkotien, seurakuntien, järjestöjen ja muiden alueiden toimijoiden 
kanssa. Me-talosta ei tällä hetkellä kuitenkaan löydy Mellarin toiminnal-
le tiloja koska mm Laakavuoren ala-aste tarvitsee sieltä tiloja remontin 
takia.

Esittelijä
osastopäällikkö
Katri Kairimo

Lisätiedot
Sari Nybäck, suunnittelija, puhelin: 310 89043

sari.nyback(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 23.03.2017 § 135

HEL 2016-012652 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu 
Helena Kantolan yms. valtuustoaloitteesta, joka koskee Mellarin asu-
kastilan tilanteen korjaamista, seuraavan lausunnon:

Mellarin asukastila on toiminut sosiaali- ja terveysviraston vuokralaise-
na Mellunmäessä osoitteessa Korvatunturintie 2 sijaitsevassa raken-
nuksessa. Kaupunki omistaa Mellarin käyttämien huonetilojen hallin-
taan oikeuttavat Kiinteistö Oy Mellunmäen liike- ja toimintakeskuksen 
osakkeet. Yhtiön osakkaiden vireille panemana kiinteistössä on käyn-
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nistynyt kiinteistökehityshanke, jonka myötä vanha ostoskeskusraken-
nus puretaan ja tilalle rakennetaan asuintalo ja jonkin verran liiketilaa. 
Purkutyöt alkavat tämän hetken tietojen mukaan kesäkuussa. Kaupun-
gin omistukseen ei tule tilaa uudesta hankkeesta.

Kiinteistöviraston tilakeskus hankkii kaupungin omaa palvelutuotantoa 
varten tarvittavat tilat joko ostamalla, vuokraamalla tai rakennuttamalla. 
Hallintokunnat maksavat tiloista kustannusperusteista vuokraa. Ulko-
puoliseen käyttöön kaupunki ei hanki tiloja. Kaupunki voi tarjota ulko-
puolisille käyttäjille tiloja kaupungin omistamasta tilakannasta, joka ovat 
vapautuneet kaupungin omasta käytöstä.

Myös aravayhtiöiden liiketilat ovat kiinteistöviraston vuokrauksessa ja 
niitä tarjotaan vuokralle ulkopuolisille tahoille. 

Kaupungin omistamat vapaat liiketilat löytyvät kiinteistöviraston tilakes-
kuksen sivuilta. Kiinteistövirasto perii kaupungin ulkopuolisilta vuokra-
laisilta markkinavuokraa. Kiinteistövirasto ei voi subventoida vuokrien 
kautta ulkopuolista toimintaa, vaan tuesta vastaa toimintaa lähinnä ole-
va hallintokunta.

Mellarin asukastilalle on etsitty vaihtoehtoja kaupungin tyhjistä tiloista. 
Tarjotut vaihtoehdot eivät ei ole olleet sopivia yhdistykselle.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Sisko von Behr, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 40366

sisko.von.behr(a)hel.fi
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§ 467
V 17.5.2017, Keski-Pasilan suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät 
yhteistyösopimukset kaupungin sekä Senaatti-kiinteistöjen ja liiken-
neviraston kesken

HEL 2017-004186 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 
Senaatti-kiinteistöjen ja Liikenneviraston kanssa liitteenä 1 olevan yh-
teistyösopimuksen Keski-Pasilan osayleiskaavan alueen kehittämisestä 
ja liitteenä 3 olevan yhteistyösopimuksen Keski-Pasilan tornialueen 
suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä Senaatti-kiinteistöjen kanssa liit-
teenä 2 olevan yhteistyösopimuksen Keski-Pasilan ratapihakortteiden 
suunnittelusta ja toteuttamisesta. 

B

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistöviraston tekemään A 
kohdassa mainittuihin sopimuksiin vähäisiä muutoksia, korjauksia ja 
tarkennuksia ennen sopimusten allekirjoittamista.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Niina Puumalainen, Sami Haapanen, Eli-
na Suonranta ja Dan Mollgren. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa 
jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Kaarin Taipale:

Päätösehdotuksen kohdan B loppuun lisätään seuraava lause:

Hallintamuotojakauman osalta AM-ohjelman tavoitteiden on kuitenkin 
toteuduttava täysimääräisesti, kun Keski-Pasilan Tripla-korttelien, torni-
korttelien ja ratapihakorttelien asuinkerrosalat lasketaan yhteen.

Kaarin Taipaleen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteistyösopimus Keski-Pasilan osayleiskaavan alueen kehittämisestä
2 Yhteistyösopimus ratapihakortteleiden suunnittelusta ja toteutuksesta
3 Tornialueen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvä yhteistyösopimus
4 Kartta maanomistuksista osayleiskaavan sopimusalueella
5 Kartta aluejärjestelyistä osayleiskaavan sopimusalueella
6 Kartta rautatiealueen alle tai päälle osoitetuista rakennusalueista
7 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
8 Sopimusalue ja osapuolten omistuksessa ja hallinnassa olevat maa-

alueet ratapihakortteleissa
9 Ratapihakortteleiden kunnallistekniikan vaiheistus ja tonttien rakenta-

miskelpoisuusaikataulu
10 Tornialueen sopimusaluekartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Liikennevirasto Kunnallisvalitus, valtuusto

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 8
Liite 9
Liite 10

Senaatti-kiinteistöt Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 8
Liite 9
Liite 10
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunki tekee Senaatti-kiinteis-
töjen ja Liikenneviraston kanssa Keski-Pasilan osayleiskaavan aluetta 
ja tornialuetta koskevat yhteistyösopimukset sekä Senaatti-kiinteistöjen 
kanssa ratapihakortteleita koskevan yhteistyösopimuksen.

Esitettävien yhteistyösopimusten tekeminen osapuolten välillä on tar-
peen Keski-Pasilan osayleiskaavan alueen tarkoituksenmukaiseksi ke-
hittämiseksi. Ratapihakortteleita koskevan asemakaavan saattaminen 
valtuuston käsiteltäväksi edellyttää, että osapuolten välillä on sovittu 
maankäyttö- ja kehittämiskorvauksista, jotka esitetty yhteistyösopimus 
osaltaan korvaa. 

Tornialueella järjestettävän Helsinki High-rise arkkitehtuuri- ja toteutus-
kilpailun ensimmäisen vaiheen suunnitelmaehdotukset on jätettävä ar-
vioitavaksi 16.5.2017. On tarkoituksenmukaista, että osapuolten välillä 
on allekirjoitettu sopimus koskien alueen suunnittelua ja toteutusta en-
nen suunnitelmaehdotusten käsittelyä.  

Esitettävissä sopimuksissa sovitaan muun muassa sopimusosapuolten 
välisestä yhteistyöstä, tulojen jakamisesta, toteutusvastuista sekä 
maankäyttö- ja luovutusperiaatteista.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunki ja valtio allekirjoittivat 30.12.2002 aiesopimuksen Keski-Pasi-
lan tulevan maankäytön periaateratkaisuista, jossa sovittiin noin 
184 000 m²:n suuruisen Keski-Pasilan alueen maankäytöstä, toteutta-
misesta ja rakennusoikeuden jakamisesta sen jälkeen, kun alueen 
käyttö rautatiealueena päättyy Vuosaaren sataman valmistuttua.

Aiesopimuksessa sovittiin, että Vuosaaren sataman valmistuttua kau-
punki ryhtyy toimenpiteisiin asemakaavan muuttamiseksi tai laatimisek-
si siten, että Keski-Pasilasta vapautuvat sopimusalueet osoitetaan 
asuin-, liike-, toimisto- ja yleisten rakennusten korttelialueeksi tarvittavi-
ne yleisine alueineen. Edelleen sopimuksessa sovittiin yleisperiaatteet, 
joiden mukaisesti rautateiden käytöstä vapautuvien ja sopimusaluee-
seen kuuluvien muiden alueiden tuleva maankäyttö suunnitellaan ja 
muuttuneet maankäytön edellyttämät järjestelyt toteutetaan tulevaisuu-
dessa.
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Lisäksi sopimuksessa sovittiin, että sopimusalueelle kaavoitettava uu-
dis- ja lisärakennusoikeus jaetaan sopimusosapuolten kesken siten, et-
tä kumpikin sopimusosapuoli saa ensin nykyistä maanomistustaan vas-
taavan suhteellisen osuuden sopimusalueelle tulevasta uudis- ja lisära-
kennusoikeudesta. Siltä osin kuin sopimusalueen maanvarainen uudis- 
ja lisärakennusoikeus ylittää 250 000 k-m², ylitys jaetaan sopimusosa-
puolten kesken siten, että valtion osuus siitä on 2/3 ja kaupungin osuus 
1/3.

Sopimuksen mukaan sopimusalueen ulkopuolisesta rakentamisesta 
sopimusosapuolet sopivat erikseen ja sopimusta täsmennetään tar-
peen mukaan sen jälkeen, kun sopimusalueen maankäytön suunnittelu 
on riittävästi täsmentynyt.

Keski-Pasilan osayleiskaava

Keski-Pasilan suunnittelun pohjana on vuonna 2006 hyväksytty Keski-
Pasilan osayleiskaava. Keski-Pasilassa osayleiskaavan mukaisesti ra-
kentamisen ydinalueita ovat jo rakenteilla oleva keskustakortteli 
(Tripla), sen eteläpuolelle osoitettu keskustatoimintojen alue eli tornia-
lue, jota kehitetään pääasiassa toimistotilojen, liiketilojen ja asumisen 
käyttöön, sekä keskustakorttelin pohjoispuolelle osoitettu asuinkerros-
talojen alue, ratapihakorttelit, johon liittyy myös toimistorakentamista 
Veturitien varressa. Nämä osa-alueet suunnitellaan siten, että ne yh-
dessä muodostavat toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoi-
sen kokonaisuuden, joka saumattomasti liittyy Pasilan jo rakennettuihin 
osa-alueisiin.

Keskustakorttelia koskeva yhteistyösopimus

Kaupunki on solminut Senaatti-kiinteistöjen ja liikenneviraston kanssa 
20.9.2013 Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnitteluun ja toteutuk-
seen liittyvän yhteistyösopimuksen. Yhteistyösopimuksen perusteella 
sopimusosapuolet ovat järjestäneet keskustakorttelia koskevan suun-
nittelu- ja toteutuskilpailun, jonka voitti YIT Rakennus Oy. Keskustakort-
telia koskeva asemakaava tuli lainvoimaiseksi 4.3.2015 ja kiinteistökau-
pat sekä sopimukset keskustakorttelista allekirjoitettiin 3.3.2016.

Sopimustarve ja sopimusten keskinäinen suhde

Keskustakorttelin rakentamisen käynnistyttyä Keski-Pasilan maankäy-
tön suunnittelua ja toteutuksen valmistelua on saatettu eteenpäin. Kes-
ki-Pasilan maankäytön suunnittelun etenemisen vuoksi on tarkoituk-
senmukaista laajentaa vuonna 2002 allekirjoitetun aiesopimuksen mu-
kaista sopimusaluetta. Samoin on tarkoituksenmukaista laatia uusi so-
pimus, joka kattaa kokonaisuudessaan Keski-Pasilan osayleiskaavan 
mukaisen alueen, ja jossa sovitaan maankäytön kehittämisen reunaeh-
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doista sekä osapuolten yhteistyöstä, vastuista ja velvoitteista maankäy-
tön kehittämisessä. Sopimus korvaa vuonna 2002 allekirjoitetun aieso-
pimuksen.

Keski-Pasilan keskustakorttelin pohjoispuolelle sijoittuvasta ns. ratapi-
hakortteleiden alueesta on tarkoituksenmukaista solmia sopimus alu-
een suunnittelun, toteutuksen, maankäytön sekä yhteistyön pääperiaat-
teista. Ratapihakortteleita koskeva asemakaavaehdotus (nro 12360) on 
käsitelty kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 17.1.2017 (§ 4), 
jossa kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallituksel-
le mainitun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksymistä. 
Ratapihakortteleita koskevan asemakaavan saattaminen kaupunginval-
tuuston käsiteltäväksi edellyttää, että kaupungin ja maanomistajan (Se-
naatti-kiinteistöt) välillä on allekirjoitettu yhteistyösopimus, joka osal-
taan korvaa maankäyttö- ja kehittämiskorvausmenettelyn. 

Kaupunki on käynnistänyt keskustakorttelin eteläpuolelle suunnitellusta 
Keski-Pasilan tornialueesta yhteistyössä Senaatin kanssa aluetta kos-
kevan Helsinki High-rise arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun 24.1.2017. 
Kaupunginhallitus on päätöksessään 9.1.2017 (§ 12) todennut, että 
Suomen valtion ja Helsingin kaupungin välillä tulee solmia muun muas-
sa tornialueen suunnittelua ja toteutusta koskeva yhteistyösopimus. 
Samalla on todettu, että sopimus on jätettävä kaupungin hyväksyttä-
väksi ennen kuin kilpailun ensimmäisen vaiheen suunnitelmaehdotuk-
set on jätettävä arvioitavaksi, ellei toisin erikseen myöhemmin päätetä. 
Tornikilpailun ensimmäisen vaiheen suunnitelmaehdotukset tulee jättää 
arvioitavaksi 16.5.2017.

Keski-Pasilan osayleiskaavan aluetta koskeva sopimus on Senaatin, 
Liikenneviraston ja kaupungin välinen sopimus, jota ratapihakortteleita 
ja tornialuetta koskevat sopimukset osaltaan täsmentävät. Myöhemmin 
tehtävillä muilla tarkemmilla sopimuksilla, kuten toteutussopimuksilla 
voidaan poiketa osayleiskaavan aluetta koskevasta sopimuksesta. 

Keski-Pasilan kehittämistä ja toteuttamista ohjaava kaupungin ja valtion 
edustajista koostuva yhteistyöryhmä on 31.3.2017 yksimielisesti hyväk-
synyt esitettyjen sopimusten pääperiaatteet. Yhteistyöryhmän puheen-
johtajana toimi kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.

Keski-Pasilan osayleiskaavan alueen yhteistyösopimuksen pääperiaatteet ja keskeinen sisältö

Esitettävässä sopimuksessa sovitaan Keski-Pasilan osayleiskaavan 
mukaisen alueen maankäytön kehittämisen reunaehdoista ja osapuol-
ten välisestä yhteistyöstä, vastuista ja velvoitteista maankäytön kehittä-
misessä.
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Sopimuksen kohteena oleva alue koostuu kolmesta selkeästä kokonai-
suudesta: keskustakortteli, ratapihakorttelit ja tornialue. Sopimuksen 
kohteena olevien alueiden rajat ilmenevät liitteenä 1 olevan yhteistyö-
sopimuksen liiteasiakirjoista.

Neuvoteltu sopimusehdotus on esityksen liitteenä 1 ja sen erilliset lii-
teasiakirjat ovat esityksen liitteinä 4 - 7.

Yhteistyösopimuksen keskeisimmät asiat ovat seuraavat:

-  Sopimusalue kattaa kaupungin ja valtion omistuksessa olevat alueet 
Keski-Pasilan osayleiskaavan alueella.

-  Keski-Pasilassa solmittavien maankäyttöön liittyvien erinäisten sopi-
musten keskinäinen asema selkeytyy.

-  Sopimusalueen maankäyttöä kehitetään yhteistyössä osapuolten 
maanomistusten rajoista riippumatta.

-  Sopimusalueelle kaavoitettavan uudis- ja lisärakennusoikeuden arvo 
jaetaan Senaatin ja kaupungin välillä siten, että ensimmäisen 250 000 
k-m² uudis- ja lisärakennusoikeuden arvosta kaupungin osuus on 
16,16 % ja Senaatin osuus 83,84 %. Siltä osin kuin sopimusalueen uu-
dis- ja lisärakennusoikeus ylittää 250 000 k-m², ylityksen arvo jaetaan 
osapuolten kesken siten, että Senaatin osuus siitä on 2/3 ja kaupungin 
osuus 1/3. Senaatti ei maksa kaupungille erillistä maankäyttömaksua 
eikä kehittämiskorvausta, vaan se on huomioitu edellä mainitussa 
myyntitulojen jakautumisessa. 

-  Kaupungin keskustakorttelisopimuksen mukaisesti saama etupainot-
teinen myyntisaaminen vähennetään täysimääräisesti seuraavista sopi-
musalueen kiinteistökauppojen kaupungin osuuksista Senaatin hyväk-
si.

-  Keski-Pasilan osayleiskaavan alueen kunkin asemakaava-alueen yh-
teistyösopimuksissa sovitaan tarkemmin siitä, kuinka MAL-sopimuksia 
ja AM-ohjelmaa noudatetaan. Sopimusalueelle jatkossa tulevilla muilla 
asuntoalueilla noudatetaan jatkossa lähtökohtaisesti MAL-sopimuksia 
ja AM-ohjelmaa, elleivät osapuolet perustellusta syystä yhdessä katso, 
että kohteet eivät sovellu kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon.

-  Valtio ja kaupunki jatkavat vuoden 2002 aiesopimuksen perusteella 
perustamansa yhteistyöryhmän toimintaa. Valtio ja kaupunki nimeävät 
yhteistyöryhmään edustajansa. Yhteistyöryhmä valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi yhteistyöryhmä nimeää 
valtion ja kaupungin yhteisen ohjausryhmän.
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-  Osapuolten vastuu pilaantuneista maista ja purettavista rakennuksis-
ta ja rakenteista aiheutuvista kustannuksista määräytyy sopimusalueel-
la maanomistusten mukaisesti.

-  Tripla-keskukseen toteutettavien tornialueen asuntojen ja toimistojen 
tarpeita palvelevien 700 autopaikan sijoittuminen ja kustannusvastuut 
sopimusalueella.

-  Tonttien liittymisvelvollisuus Keski-Pasilan alueelliseen jätteen putki-
keräysjärjestelmään luovutussopimuksiin otettavin kirjauksin.

Ratapihakortteleita koskevan yhteistyösopimuksen pääpiirteet ja keskeinen sisältö

Esitettävä sopimus täsmentää Keski-Pasilan osayleiskaavan alueen 
yhteistyösopimuksen mukaisia Senaatin ja kaupungin välisiä velvoittei-
ta ja vastuita ratapihakortteleiden alueella.

Sopimuksen kohteena olevalla alueella sijaitsee tällä hetkellä keskusta-
korttelin rakentamista palvelevia työmaa-alueita. Kyseisten työmaa-
alueiden on tarkoitus väistyä ratapihakortteleiden alueelta siten, että 
alueen rakentaminen voidaan aloittaa 2018.

Yhteistyösopimuksen solmiminen mahdollistaa asuntojen rakentamisen 
yli 3000 asukkaalle  ratapihakortteleiden alueella. 

Neuvoteltu sopimusehdotus on esityksen liitteenä 2 ja sen erilliset lii-
teasiakirjat ovat esityksen liitteinä 8 ja 9.

Ratapihakortteleita koskevan yhteistyösopimuksen keskeisimmät osat 
ovat seuraavat:

-  Senaatti luovuttaa kaupungille ilman rahallista korvausta ratapiha-
kortteleiden asemakaavassa yleisiksi alueiksi osoitetut alueet. Lisäksi 
Senaatti luovuttaa käypää arvoa (400 e/k-m², noin 4,8 milj. e) vastaa-
vasti asemakaavassa yleisten rakennusten korttelialueeksi osoitetun 
tontin (koulu- ja päiväkotitontti).

-  Kaupunki luovuttaa Senaatille kaupungin omistuksessa ja hallinnassa 
olevat korttelialueiksi ratapihakortteleiden asemakaavassa osoitetut 
maa-alueet. Käypänä kauppahinnan perusteena pidetään nykyisin voi-
massa olevan asemakaavan mukaisen puistomaan hintaa (35 e/m²). 

-  Senaatti vastaa tontinluovutuksesta kolmansille osapuolille yhteis-
työssä kaupungin kanssa. Tonttihaut ja tontinluovutuskilpailut järjeste-
tään yhteistyössä kaupungin (kymp, kanslia) kanssa ja tontinluovutuk-
sessa noudatetaan Senaatin normaalia menettelyä sekä yhteisesti so-
vittuja erityisehtoja.
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-  Tontit luovutetaan myymällä käypään arvoon, lukuun ottamatta val-
tion tukemaan tuotantoon luovutettavia tontteja, jotka luovutetaan Asu-
misen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) hyväksymään enim-
mäishintaan ARA:n niin edellyttäessä.

-  Asuntotonttien luovutuksessa noudatetaan keskustakorttelisopimuk-
sessa sovitun mukaisesti vuoden 2012 AM-ohjelman mukaista jakau-
maa mahdollisin vähäisin poikkeuksin.

-  Kaupunki pyrkii rakentamaan kustannuksellaan sopimusaluetta pal-
velevan kunnallistekniikan siten, että tonttien luovutuksensaajat voivat 
aloittaa rakentamisen ilman aiheetonta viivytystä.

-  Kaupunki toteuttaa kustannuksellaan omistukseensa sopimusalueella 
oleville ja sen ulkopuolisille yleisille alueille sijoittuvat alueelliset imeyty-
salueet sekä imeytysjärjestelmän, johon sopimusalueen luovutettavat 
tontit velvoitetaan liittymään.

-  Ennen sopimusalueelle kaavoitetun korttelin 17111 myyntiä osapuo-
let sopivat olemassa olevan yhteiskäyttötunnelin ajoyhteyteen liittyvistä 
asioista. Ensisijaisesti toimitaan siten, että kaupunki maksaa yhteis-
käyttötunnelin muutoskustannukset ja ne huomioidaan Senaatin ja kau-
pungin välisessä jakosuhteen seurannassa kaupungin etupainotteista 
myyntisaamista vähentävänä tekijänä.

-  Osapuolet selvittävät korttelin 17109 autopaikoitukselle varatun kort-
telialueen osan (lpIII) todellisen markkinaehtoisen tarpeen, kun sopimu-
salueen rakentaminen on edennyt niin pitkälle, että edellytykset alueel-
lisen pysäköintilaitoksen tarpeellisuuden selvittämiseen ja sen toteutta-
miseen ovat olemassa.

Tornialuetta koskevan yhteistyösopimuksen pääpiirteet ja keskeinen sisältö

Esitettävä yhteistyösopimus täsmentää Keski-Pasilan osayleiskaavan 
alueen yhteistyösopimuksen mukaisia Senaatin, Liikenneviraston ja 
kaupungin välisiä velvoitteita ja vastuita tornialueella. 

Sopimuksen kohteena olevalla alueella sijaitsee tällä hetkellä keskusta-
korttelin rakentamista palvelevia työmaa-alueita, veturitallit sekä pika-
huoltoraiteisto. Pääosalla sopimusalueesta ei ole voimassa olevaa ase-
makaavaa.

Neuvoteltu sopimusehdotus on esityksen liitteenä 3 ja sen erillinen lii-
teasiakirja on esityksen liitteenä 10.

Tornialueen yhteistyösopimuksen keskeisimmät osat ovat seuraavat:
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-  Kaupunki ja Senaatti järjestävät yhteistyössä Helsinki High-rise arkki-
tehtuuri- ja toteutuskilpailun, jonka tavoitteena on löytää korkeatasoi-
nen suunnitelma asemakaavoituksen pohjaksi sekä ostaja ja toteuttaja 
kilpailun aloitusalueen rakentumiseksi. 

-  Tornialueelle tavoiteltavan korkean laatutason ja asuinrakentamisen 
korkeiden kokonaiskustannusten vuoksi asuntotuotanto on kokonaisuu-
dessaan sääntelemätöntä ja vapaarahoitteista.

-  Sopimusalueen rakennusoikeudet luovutetaan tontinluovutuskilpai-
luilla siten, että sekä Senaatti että kaupunkia sitovien lainsäädännön, 
johtosääntöjen ja periaatteiden vaatimukset tulevat täytetyiksi.

-  Osapuolet sitoutuvat siirtämään 3.3.2016 allekirjoitetun ns. tornialu-
een yhteisjärjestelysopimuksen tornialueen tuleville tontinostajille sekä 
omalta osaltaan edistämään yhteisjärjestelysopimuksen toteuttamisen 
edellyttämää tarkempaa suunnittelua, yhteensovittamista ja sopimusta 
yksityisten tahojen välillä.

-  Osapuolet sopivat, että osana tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskil-
pailua länsialueen tontit velvoitetaan lunastamaan yhteensä 600 velvoi-
teautopaikkaa ja tekemään rasitesopimukset em. pysäköintioikeuksista 
6 kk kuluessa rasiteoikeutetta koskevan kiinteistökaupan allekirjoittami-
sesta ja lainvoimaisen rakennusluvan saamisesta. Samalla osapuolet 
sopivat myös, että 100 velvoiteautopaikkaa voidaan osoittaa ratapiha-
kortteleiden eteläisimpään c-kortteliin ja/tai tornialueen keskialueelle.

-  Kaupunki toteuttaa kustannuksellaan tornialuetta palvelevan kunnal-
listekniikan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kaupunki 
toteuttaa kunnallistekniikan, joka toteutetaan Triplan rakentamisen ta-
kia. Toisessa vaiheessa kaupunki toteuttaa kunnallistekniikan, joka pal-
velee ensisijaisesti tornialuetta. Lisäksi kaupunki toteuttaa Veturitien 
asemakaavan mukaisen pitkän tunnelin erikseen, ja sen toteuttamises-
ta sovitaan myöhemmin erikseen

-  Liikennevirasto toteuttaa kustannuksellaan osana sopimusalueen ra-
kennustöitä läntisen lisäraiteen sekä raidemuutokset.

-  Osapuolten tavoitteena on sopimuksen liitteessä 1 määritellyn veturi-
tallien ympäristön alueen jatkokäytön tutkiminen ja kehittäminen siten, 
että alue liitetään osaksi tornialueen kokonaisratkaisua. Liikenneviras-
ton käyttötarve sopimusalueella sijaitseviin veturitallien ympäristön alu-
eeseen on muuttumassa. Liikenneviraston tarpeiden ratkettua, osapuo-
let selvittävät alueen maankäytön kehittämisen laajempana yhtenäise-
nä osana Keski-Pasilan tiivistyvää kaupunkirakennetta ja tätä sopimus-
ta. Raidealueiden vähentyessä osapuolet katsovat tarkoituksenmukai-
seksi suunnitella veturitallien ympäristön alue veturitalleilta Nordens-
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kiöldinkadulle yhtenä selkeänä kaupunkirakenteen kokonaisuutena. 
Osapuolet sitoutuvat tekemään erillisen sopimuksen em. alueen kehit-
tämisestä, kun Pasilan aseman eteläpuolesta ja niiden tulevista toimin-
noista tehtävä kokonaisvaltainen suunnitelma on valmis.

-  Kaupunki toteuttaa kustannuksellaan osana sopimusalueen raken-
nustöitä Teollisuuskadun ja kansirakenteen Teollisuuskadun jatkeelle. 
Kaupunki on mitoittanut kansirakenteen soveltuvaksi kannen yläpuoli-
selle ajoneuvoliikenteelle (liikennekuormalle LM1). Mikäli kaupungin to-
teuttamaan kansirakenteeseen sekä Teollisuuskadun tunneloituun 
osaan kohdistuu sopimusalueen yksityisen rakentamisen suunnittelun 
ja toteutuksen johdosta mittavia muutostarpeita, ovat muutostarpeet yk-
sityisen toteuttajan kustannusvastuulla.

Lopuksi

Kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunki tekee Senaatti-kiinteis-
töjen ja Liikenneviraston kanssa liitteinä 1 ja 3 olevat ja edellä pääpiir-
teittäin esitellyt yhteistyösopimukset. Samoin esitetään, että kaupunki 
tekee Senaatti-kiinteistöjen kanssa liitteenä 2 olevan ja edellä pääpiir-
teittäin esitellyn yhteistyösopimuksen. Sopimusten tekeminen on tar-
peellista Keski-Pasilan maankäytön kehittämisen ja toteuttamisen kan-
nalta. Lisäksi ratapihakortteleiden asemakaavaehdotuksen saattami-
nen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi edellyttää, että maanomistajan 
kanssa on sovittu maankäyttö- ja kehittämiskorvauksista, jotka mainitut 
yhteistyösopimukset korvaavat. Ratapihakortteleiden ensimmäiset ton-
tinluovutukset kolmansille osapuolille on tarkoitus tapahtua syksyllä 
2017. Esirakentaminen, katurakentaminen ja asuntorakentaminen on 
tarkoitus aloittaa vuonna 2018. 

Tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun ensimmäisen vaiheen kil-
pailuehdotukset on jätettävä arvioitavaksi 16.5.2017, joten on jo ennen 
kilpailuehdotusten avaamista tarkoituksenmukaista, että Senaatin ja 
kaupungin välillä on allekirjoitettu alueen suunnittelua ja toteutusta kos-
keva yhteistyösopimus. 

Samoin edellä mainittujen sopimusten tekeminen on nyt tarkoituksen-
mukaista, sillä koko Keski-Pasilan osayleiskaavan mukaisen alueen 
maankäyttö tehostuu merkittävästi ja kaupunki saa korvauksena osan 
kaavoitettavan rakennusoikeuden myyntituloista. Alueen kehittäminen 
edellyttää niin kaupungilta, Senaatilta kuin liikennevirastoltakin erityisiä 
toimia ja hyvin tiivistä yhteistyötä.

Ratapihakortteleiden asemakaavaehdotus on omana asianaan kaupun-
ginhallituksen esityslistalla ja se on tarkoitus viedä kaupunginvaltuuston 
päätöksentekoon samaan 17.5. pidettävään kokoukseen kuin sopimuk-
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setkin, edellyttäen tällöin, että yhteistoimintasopimuksia koskevat sopi-
mukset on ehdollisina hyväksytty ja allekirjoitettu.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteistyösopimus Keski-Pasilan osayleiskaavan alueen kehittämisestä
2 Yhteistyösopimus ratapihakortteleiden suunnittelusta ja toteutuksesta
3 Tornialueen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvä yhteistyösopimus
4 Kartta maanomistuksista osayleiskaavan sopimusalueella
5 Kartta aluejärjestelyistä osayleiskaavan sopimusalueella
6 Kartta rautatiealueen alle tai päälle osoitetuista rakennusalueista
7 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
8 Sopimusalue ja osapuolten omistuksessa ja hallinnassa olevat maa-

alueet ratapihakortteleissa
9 Ratapihakortteleiden kunnallistekniikan vaiheistus ja tonttien rakenta-

miskelpoisuusaikataulu
10 Tornialueen sopimusaluekartta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Liikennevirasto Kunnallisvalitus, valtuusto

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 8
Liite 9
Liite 10

Senaatti-kiinteistöt Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
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Liite 5
Liite 6
Liite 8
Liite 9
Liite 10

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 20.04.2017 § 192

HEL 2017-004186 T 10 01 00

Esitys

A

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunki tekee 
Senaatti-kiinteistöjen ja Liikenneviraston kanssa liitteenä 1 olevan yh-
teistyösopimuksen Keski-Pasilan osayleiskaavan alueen kehittämisestä 
ja liitteenä 3 olevan yhteistyösopimuksen Keski-Pasilan tornialueen 
suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä Senaatti-kiinteistöjen kanssa liit-
teenä 2 olevan yhteistyösopimuksen Keski-Pasilan ratapihakortteiden 
suunnittelusta ja toteuttamisesta. 

B

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kiinteistövirasto 
oikeutetaan tekemään A kohdassa mainittuihin sopimuksiin vähäisiä 
muutoksia, korjauksia ja tarkennuksia ennen sopimusten allekirjoitta-
mista.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Tuukka Toropainen, vs. kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34244

tuukka.toropainen(a)hel.fi
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§ 468
V 17.5.2017, Keski-Pasilan Ratapihakortteleiden asemakaava ja ase-
makaavan muuttaminen (nro 12360)

HEL 2012-006709 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 17. kaupunginosan (Pasila, Kes-
ki-Pasila, Länsi-Pasila) kortteleiden 17105 - 17113 osien, korttelin 
17053 osan sekä katu-, puisto- ja rautatiealueita koskevan asemakaa-
van ja asemakaavan muutoksen 1.3.2016 päivätyn ja 17.1.2017 muu-
tetun piirustuksen numero 12360 mukaisena ja asemakaavaselostuk-
sesta ilmenevin perustein.

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 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12360 kartta, osa 1, 
päivätty 1.3.2016, muutettu 17.1.2017

2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12360 kartta, osa 2, 
päivätty 1.3.2016, muutettu 17.1.2017

3 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12360 selostus, päivätty 
1.3.2016, muutettu 17.1.2017, päivitetty Kslk:n 17.1.2017 päätöksen 
mukaiseksi

4 Vuorovaikutusraportti 12.11.2013 liitteineen, täydennetty 2.12.2014, 
1.3.2016 ja 17.1.2017

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 seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Liikennevirasto
Museovirasto, kulttuuriympäris-
tön suojelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Puretun alaratapihan tilalle keskustakorttelin pohjoispuolelle on suun-
nitteilla tiivis ja kantakaupunkimainen asuinalue noin 3 200 asukkaalle 
ja toimitiloja noin 1 000 työntekijälle. Lisäksi alueelle sijoitetaan koulu ja 
päiväkoti. Mitoitukseltaan alue on vajaat 180 000 k-m². Korttelitehok-
kuudet vaihtelevat välillä e = 2,6 - 4,0. Alueella on erinomaiset julkisen 
liikenteen yhteydet.

Alueen kerrosala on kasvanut Keski-Pasilan osayleiskaavaan merkitys-
tä asuinkerrostalojen alueen luvusta 80 000 - 110 000 k-m². Osayleis-
kaavaan merkitty asuinalueen reuna on laajentunut itään Liikenneviras-
ton luovuttua 2-tasoisesta junien Pasila-terminaalista. Sen sijaan Lii-
kennevirasto on päättänyt varautua Pisararataan. Luvussa on mukana 
asuinalueen luoteiskulmassa oleva keskustatoimintojen alue.

Ratapihakortteleiden suunnitteluperiaatteet hyväksyttiin (19.11.2013) 
laadittavan asemakaavan pohjaksi siten muutettuna, että alueen koko-
naiskerrosala on vähintään 155 000 k-m² ja että jatkosuunnittelun yh-
teydessä tutkitaan myös mahdollisuutta kaavoittaa alueelle jopa olen-
naisesti enemmän rakennusoikeutta.

Ratapihakortteleiden asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos 
hyväksyttiin (9.12.2014) laadittavan asemakaava- ja asemakaavan 
muutosehdotuksen pohjaksi. Asemakaava- ja asemakaavan muutos-
luonnoksen kerrosala oli 162 700 k-m².
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Koulun sijainnin tarkasteluissa on tutkittu kahta eri vaihtoehtoa: Keski-
Pasilan Ratapihakortteleiden aluetta ja Länsi-Pasilan Maistraatintoria. 
Helsingin kaupungin hankeohjausryhmä (17.9.2014) ja aluerakentami-
sen johtoryhmä (9.10.2014) ovat esittäneet jatkosuunnittelun pohjaksi, 
että Keski-Pasilassa varaudutaan enintään noin 10 000 k-m² kokoiseen 
kouluun, joka sijoitetaan Ratapihakortteleiden alueelle. Koulun sijainti 
Ratapihakortteleissa vaikuttaa asuntotuotannon määrään siten, että 
asuntokerrosala vähenee kaava-alueella noin 10 000 k-m².

Alueen pysäköintiratkaisut perustuvat korttelikohtaisesti keskitettyyn 
pysäköintiin, jossa autopaikat ovat nimeämättömiä ja yhteiskäytössä. 
Asemakaavassa määrättyjen kortteleiden autopaikkoja voidaan sijoittaa 
myös tontille 17109/2 myöhemmin toteutettavaan alueelliseen pysä-
köintilaitokseen. Autopaikkojen vuorottaispysäköintiä voidaan toteuttaa 
asuntojen ja toimistojen välillä.

Alueen nykyinen rakennuskanta puretaan. Alueella on VR:n toimintaa 
palvelevia rakennuksia: VR:n toimistotalo, VR:n verstas ja varasto. Ve-
turitien varrella ollut yksittäinen talo on purettu kaavaprosessin aikana.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen osayleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin 
strategisten tavoitteiden toteutumista.

Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 
26.10.2016) tavoitteiden mukainen. Ratapihakortteleiden kaavaratkaisu 
luo edellytykset palvelu-, liike- ja toimitilapainotteisen keskustan raken-
tamiselle, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena kaupan ja jul-
kisten palveluiden, toimitilojen, hallinnon, asumisen, puistojen, virkistys- 
ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena.

Keski-Pasilan osayleiskaavassa vuodelta 2006 pääosa suunnittelualu-
eesta on varattu asuinkerrostalojen alueeksi. Rakennusten pohjaker-
roksiin saa osoittaa liike-, työ- ja palvelutiloja. Alueen Veturitien puolei-
seen osaan voidaan melumuuriksi sijoittaa myös toimistotiloja. Suunnit-
telualueen luoteiskulma Yleisradion tontin ja radan välissä on osayleis-
kaavassa varattu keskustatoimintojen alueeksi.

Keski-Pasilan jatkosuunnitteluun on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 
osayleiskaavan käsittelyn yhteydessä seuraavat toivomusponnet:

 osayleiskaavaa toteutettaessa selvitetään mahdollisuudet myös 
metron laajentamiseen Pasilasta Sörnäisiin ja Pasilasta lentokentäl-
le
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 jatkosuunnittelun ja toteuttamisen kuluessa ei tingitä korkeiden ra-
kennusten ja koko alueen arkkitehtuurisesta tasosta

Kaupunginhallitus on kehottanut vuonna 2007 huomioimaan jatkosuun-
nittelussa mm. seuraavaa:

 julkisen tilan kaupunkikuvallisen laatutason tulee olla korkea sekä 
pääväylillä että jalankulkuympäristössä, koska kysymys on identi-
teetiltään voimakkaasta keskusta-alueesta

 tulee selvittää mahdollisuudet lisätä asuntojen määrää Keski-Pasi-
lassa ja etsiä ennakkoluulottomasti uusia asumisen sekä toimisto- 
ja asuinkäytön yhteensovittamisen muotoja

Kaupunkisuunnittelulautakunta on kehottanut vuonna 2006, että jatko-
suunnittelussa tutkitaan kaikki asumisen mahdollisuudet, jotta asukas-
määrää voidaan lisätä alueella.

Pääosa alaratapihasta on asemakaavoittamatonta aluetta. Suunnitte-
lualueen länsi- ja pohjoisosissa on voimassa neljä asemakaavaa vuo-
silta 1979 - 1996.

Alueen liikennejärjestelyt muuttuvat. Veturitie siirretään junaradan vie-
reen. Ratapihakortteleiden kohdalla kadun liikenne-ennuste vuodelle 
2035 on 37 100 - 45 100 ajoneuvoa vuorokaudessa. Veturitien liikenne-
suunnitelma on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
23.4.2013. Pasilankadun liikennesuunnitelmaa raitiotieratkaisuineen 
valmistellaan.

Kaavatalous

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää merkittäviä investointeja, joista 
osa liittyy koko kaupungin kannalta oleellisiin seudullisiin yhteyksiin. Li-
säksi tarvitaan väliaikaisia liikennejärjestelyjä joiden kustannuksia ei ole 
vielä voitu arvioida.

Alueen haastavat maaperäolosuhteet sekä käyttöhistoria edellyttävät 
laajaa esirakentamista sekä johto- ja laitesiirtoja. Maaperä edellyttää 
katujen perustamista osin paalulaatalle, mikä korottaa kustannuksia. 
Maaperän pilaantuneisuuden kunnostustarve ja -kustannukset täsmen-
tyvät jatkosuunnittelun yhteydessä.

Kokonaisuudessaan kaavan toteuttamisen kustannuksiksi on arvioitu 
seuraavia kustannuksia (Alv 0 %, 04/2014):

Esirakentaminen 8 milj. euroa
Kadut ja liikennealueet 10 milj. euroa
Sillat ja tunnelit 25 milj. euroa
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Puistot ja viheralueet 6 milj. euroa
Huleveden imeyttämisrakenteet 3 milj. euroa
Julkiset rakennukset 35 milj. euroa
  
Yhteensä 85 - 90 milj. euroa

Alueen tonttien myynti- ja vuokra-arvoksi on kokonaisuudessaan arvioi-
tu alustavasti noin 100 - 115 miljoonaa euroa perustuen kaupungin ylei-
sesti noudattamaan rahoitus- ja hallintamuotojakaumaan. Kaava-alu-
een toteuttamisen kokonaistaloudellisuuteen ja -kannattavuuteen vai-
kuttavat oleellisesti kustannusten ja tulojen jakoperiaatteet maanomis-
tajien kesken.

Tonttitalouden kannalta alue on varsin kohtuullisin kustannuksin toteu-
tettavissa oleva alue. Rakennusten pääasiallinen perustamistapa on te-
räsbetonipaalu ja pohjarakentamiskustannusten on arvioitu olevan pää-
osin välillä 100 - 350 e/k-m². Rakenteellinen pysäköinti nostaa pysä-
köinnin kustannuksia ja pysäköintiratkaisut ovat paikkaa kohden edulli-
simmat erillisissä maanpäällisissä pysäköintilaitoksissa ja kalliimmillaan 
kansipihojen ja rakennusten alle sijoittuessaan. Lisäksi tonteille aiheu-
tuu kustannuksia hulevesijärjestelmiin liittymisestä, sekä korttelialuei-
den hulevesien keräysjärjestelmistä.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Suomen valtio omistaa alueesta pääosan noin 11 ha. Helsingin kau-
pungin omistamien alueiden laajuus on noin 3,3 ha.

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

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 8.4. - 9.5.2016. Ehdotukses-
ta on tehty kaksi muistutusta.

Muistutukset

Muistutukset kohdistuivat korttelin 17105 pihakannen korkotasoihin, 
aluetehokkuuteen, viheralueiden määrään sekä siihen, että korttelira-
kenne ja katutila eivät ole tarpeeksi kaupunkimaisia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymän (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymän (HSY), liikenneviraston, museoviraston, Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), kaupungin-
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museon, kiinteistölautakunnan, pelastuslautakunnan, opetusviraston, 
yleisten töiden lautakunnan ja ympäristölautakunnan lausunnot.

ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että asemakaavassa C-2-kort-
telialueen tarkoitus palvelurakenteessa jää selvittämättä selostuksessa. 
Selostusta tulee täydentää tältä osin ja kaavamääräystä on tarkennet-
tava tarpeen mukaan. Meluntorjunnan ja ilmanlaadun osalta ELY kat-
soo tarpeelliseksi, että alueelle laadittu meluselvitys liitetään kaavase-
lostukseen. ELY myös huomauttaa, että rakennus, jonka julkisivuun 
kohdistuva melutaso ylittää 70 dB (Laeq) ei sovellu asuinkäyttöön. Mi-
käli julkisivuun uhkaa kohdistua yli 70 dB (Laeq) melutaso, tulee äänita-
soon vaikuttaa kaavamääräysten lisäksi esim. liikennesuunnittelulla 
(nopeusrajoitukset, liikennemäärät). ELY pitää hyvänä, että asemakaa-
vassa on määrätty, etteivät asunnot saa avautua vain Veturitien suun-
taan. Kaavassa kielletään asuntojen parvekkeiden ja tuuletusikkunoi-
den sijoittaminen Veturitien puoleiselle julkisivulle. ELY huomauttaa, et-
tä parvekkeita ja tuuletusikkunoita ei ole syytä sijoittaa myöskään Vetu-
ritien risteysalueiden julkisivuille, jotka ovat lähellä Veturitietä. ELY tote-
aa, että Pasilan rautatieaseman läheisyydessä sijaitsevan alueen 
muuttaminen asuinkäyttöön on kannatettavaa.

Helen Sähköverkko Oy:n lausunnossa todetaan, että asemakaavaeh-
dotuksen pohjoisosan korttelissa 17113 on useita Helen Sähköverkon 
käytössä olevia keskijännitekaapeleita, joista kolme hylätään talvikau-
den aikana. Kortteliin jäljelle jäävän kaapelin siirto voidaan toteuttaa 
vasta Veturitien pohjoisosan viimeisimmän toteutusvaiheen aikataulus-
sa.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) toteaa lausunnossaan, 
että maankäytön tehostaminen Helsingin kantakaupungin läheisyydes-
sä tukee Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2015 
ja maankäyttösuunnitelman MASU 2015 tavoitteita seudun yhdyskunta-
rakenteen tiivistämisestä ja pohjautumisesta kestäviin kulkutapoihin. 
Suunnittelualue on saavutettavissa joukkoliikenteellä erinomaisesti. 
Pyöräily on myös matka-ajan ja matkan pituuden puolesta varteenotet-
tava kulkumuoto keskustaan suuntautuvilla matkoilla (3 km:n etäisyys 
keskustasta). Suunnittelualueelle sijoittuva uusi radan alittava Rautatie-
läisenkadun tunneli parantaa Itä- ja Länsi-Pasilan välisiä kävelyn ja 
pyöräilyn yhteyksiä.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) esittää lau-
sunnossaan, että asemakaavan vesihuollon suunnitelmaa tulisi muut-
taa siten, että vesijohto vietäisiin Tulistimenkujan päästä Radiokadun ja 
Pasilankadun risteykseen. Esitetty ratkaisu lisää vesihuollon toimitus-
varmuutta. HSY pitää suunnittelualuetta ongelmallisena ilmanlaadun 
kannalta, koska Veturitien liikennemäärät kasvavat merkittävästi tule-
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vaisuudessa. Alueelle tehdyn ilmanlaatuselvityksen mukaan typpidiok-
sidin vuosikeskiarvopitoisuus alittaa vuosiraja-arvon, mutta on korkeim-
millaan hyvin lähellä raja-arvoa. HSY pitää positiivisena, että kaavaeh-
dotuksessa on pyritty ottamaan ilmanlaatuun liittyvät tekijät huomioon 
mm. ohjaamalla asumisen sijoittumista Veturitien puolella erilaisin kaa-
vamääräyksin. HSY katsoo, että jatkosuunnittelussa ilmansaasteiden 
aiheuttamien haittojen lieventämiseen tulee edelleen kiinnittää huomio-
ta (erityisesti herkissä kohteissa kuten kouluissa ja päiväkodeissa). Ve-
turitien liikennemäärien vähentäminen olisi tehokas keino liikenteen ai-
heuttamien haittojen ehkäisemiseksi. HSY toteaa, että jatkosuunnitte-
lussa on huomioitava jäteputkikeräysjärjestelmän ulkopuolelle jäävän 
jätteen tilat ja huolto sekä tilojen hyvä sijainti käytettävyyden kannalta.

Liikennevirasto huomauttaa lausunnossaan, että asemakaavaehdotuk-
sessa esitetty LR-alueen rajaus poikkeaa liikenneviraston hyväksytystä 
ratasuunnitelmasta Veturitien ylikulkusillan ympäristössä radan länsi-
puolella. Liikennevirasto toteaa, että asemakaava-aineistoon ei ole lii-
tetty kaavatyön yhteydessä laadittuja melu- ja tärinäselvityksiä. Liiken-
nevirasto myös muistuttaa, ettei se osallistu uuden maankäytön johdos-
ta aiheutuviin mahdollisiin melun- ja tärinäntorjunnan kustannuksiin.

Museovirasto toteaa, että asemakaavaratkaisun mukainen alueen ke-
hittäminen on mahdollista.

Kiinteistölautakunta toteaa, että tonttiosastolla on meneillään neuvotte-
lut mm. Keski-Pasilan aiesopimuksen päivittämisestä ja Ratapihakortte-
leiden kaava-alueen yhteistyösopimuksesta. Asemakaava nostaa 
maan arvoa huomattavasti ja sopimusten yhteydessä on tarkoitus so-
pia myös alueen maanarvonnousun jakamisesta osapuolten kesken. 
Kaavaa ei tulisi saattaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi ennen 
kuin mainitut sopimukset on allekirjoitettu. Asemakaavassa mahdollis-
tetaan määrättyjen kortteleiden osalta autopaikkojen toteuttaminen vai-
heittain sijoittamalla osa autopaikoista tontille 17109/2 myöhemmin to-
teutettavaan pysäköintilaitokseen. Kiinteistövirasto ja Senaatti-kiinteis-
töt tulevat tukemaan tontinluovutusten keinoin vaiheittaisen pysäköin-
nin toteuttamista. Kiinteistölautakunta toteaa, että viherkattomääräyk-
sen tarpeellisuutta tulisi harkita. Suomessa ei ole toistaiseksi laajaa ko-
kemusta viherpihojen ja viherkattojen toteutumisesta ja ylläpidosta 
asuntorakentamisessa. Viherkattoja tulisi vaatia ainoastaan, mikäli se 
on esim. hulevesien käsittelyn kannalta tarpeellista. YL-merkintää (Jul-
kisten lähipalvelurakennusten korttelialue koulua ja lasten päiväkotia 
varten) ei tule rajata vain koulu- ja päiväkotikäyttöön, koska tulevaisuu-
dessa lähipalvelut voivat olla muutakin kuin perinteinen koulu tai päivä-
koti. Kaupunginvaltuuston päättämän strategiaohjelman mukaisesti tilo-
jen yhteiskäyttöä tulee edistää. Kaavamerkinnän tulisi olla vain Y, kos-
ka koululaisten, päiväkotilasten ja mahdollisten muiden palveluiden 
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käyttäjien tulee voida käyttää palvelua laajemmalta alueelta. Lisäksi tu-
lisi varmistaa leikkialueen riittävyys (le-merkintä) ja tutkia leikkialueen 
rajaamista omaksi tontiksi tai omaksi hallinta-alueeksi, jotta kaupungin 
näkökulmasta ylläpidon järjestäminen ja rakennuttaminen helpottuisi. 
Asemakaavaehdotusta ja asemakaavan muutosehdotusta on laadittu 
tiiviissä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, tonttiosaston ja Se-
naatti-kiinteistöjen sekä tämän valitsemien yhteistyökumppanien kans-
sa. Kaavassa esitetty tonttitehokkuus on korkea (e = 2,6 - 4,0) ja kaava 
luo monipuoliset edellytykset toteuttaa uusi mielenkiintoinen asuinalue 
keskeisellä paikalla ja erinomaisilla joukkoliikenneyhteyksillä. Kaava-
muutosta voidaankin kiinteistölautakunnan mielestä pitää onnistunee-
na.

Pelastuslautakunta toteaa, että rakennusten julkisivuja koskeva kaava-
määräys mahdollistaisi puun käyttämisen pääasiallisena julkisivumate-
riaalina. Paloteknisten seikkojen vuoksi puuta tulisi käyttää julkisivuissa 
vain vähäisessä määrin. Kaavassa määrätään, että muuntamotilat tu-
lee sijoittaa rakennuksiin. Muuntamotiloihin tulisi olla myös suora si-
säänkäynti ulkoa. Pelastuslautakunta huomauttaa myös, että sammu-
tusveden saanti tulisi järjestää rakennuspaloposteilla. Kaavassa on 
mahdollistettu viherhuoneiden rakentaminen AK-, C- ja C-1 -kortteleis-
sa maantasoon sisäpihan puolelle ja kattoterassien yhteyteen. Viher-
huoneiden palo-osastointi on suunniteltava rakennuksen paloluokan 
mukaisesti.

Opetusvirasto toteaa, että Pasilan peruskoulu toimii tällä hetkellä kol-
messa osoitteessa (entinen Eläintarhan-ala-aste, Länsi-Pasilan ala-as-
te ja Alppilan yläaste). Ratapihakortteleihin sijoitettava uusi yhtenäinen 
peruskoulu tulee olemaan Pasilan alueelle tärkeä. Poiketen asemakaa-
vaselostuksessa arvioidusta koulun rakentamisaikataulusta opetuslau-
takunta on 22.3.2016 esittänyt Keski-Pasilaan rakennettavan uuden 
peruskoulun valmistumisaikatauluksi vuotta 2022. Uuden koulun ulkolii-
kuntapaikassa tukeudutaan Käpylän liikuntapuistoon. Opetusvirasto ko-
rostaa, että liikennejärjestelyissä tulee huomioida koululaisten turvalli-
nen siirtyminen alueelta Käpylän liikuntapuistoon. Lisäksi koulu tarvit-
see sisäliikuntapaikan lähietäisyydeltä tai tarvittavan kaavavarauksen 
liikuntatilojen rakentamiseen. Opetusvirasto on huolissaan katolla ole-
vien piha-alueiden riittävästä melusuojauksesta ja pihojen riittävästä 
koosta. Lisäksi tulisi huomioida koulun saattoliikenne tilavarauksena.

Yleisten töiden lautakunta huomauttaa, että YL-korttelin tarpeisiin osoi-
tettu leikkialue (le-merkintä), joka on merkitty puistoalueen osaksi, tulisi 
muuttaa joko yleiseksi leikkialueeksi ilman erityismääräyksiä tai se tulisi 
liittää osaksi YL-korttelia.
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Ympäristölautakunta pitää positiivisena, että asemakaavaehdotuksessa 
on otettu huomioon Helsingin kaupungin viherkattolinjaus. Asemakaa-
vassa määrätään rakennettavaksi viherkattoja vähintään 50 % korttelei-
den kattopinta-alasta. Viherkattojen avulla voidaan lieventää monia il-
mastonmuutoksesta ja kaupunkirakenteen tiivistymisestä aiheutuvia 
haittoja esim. rankkasateiden aiheuttamia tulvia ja lämpösaarekkeita. 
Kaavaehdotuksesta ei kuitenkaan käy ilmi, kuinka Ratapihakortteleiden 
alueella mm. rakennuskannan ja energiaratkaisujen osalta pyritään hil-
litsemään ilmastonmuutosta. Ilmanlaatuselvityksen mukaan typpidioksi-
din vuosikeskiarvopitoisuus on hyvin lähellä raja-arvotasoa Veturitien 
varrella. Vaikka raja-arvotason ei arvioida ennustetilanteessa ylittyvän, 
on ilman epäpuhtauksien kuormitus voimakasta. Ilmanlaatutilanteen ja 
melutilanteen parantamiseksi, asumisterveyden ja -viihtyisyyden ko-
hentamiseksi sekä toisaalta viihtyisämmän kävely- ja pyöräily-ympäris-
tön aikaansaamiseksi tulee ensisijaisena tavoitteena olla Veturitien lii-
kennemäärän vähentäminen kokonaisvaltaisella maankäytön ja liiken-
nejärjestelmän suunnittelulla. Ympäristölautakunta esittää, että julkisi-
vuille kohdistuvien melutasojen tarkastelu on tärkeää päivittää, koska 
asemakaavaa varten tehdyn meluselvityksen mukainen rakennusten 
massoittelu ei täysin vastaa kaavaehdotusta. Jatkosuunnittelun yhtey-
dessä tulee varmistaa, että hiljaisia asuintiloja muodostuu kaikkiin 
asuntoihin. Lausunnossa todetaan, että C-1-korttelin tontin 17109/2 py-
säköintitalon katolle on kaavamääräyksen mukaan sijoitettava leikki- ja 
oleskelualueita. Sijainti Veturitien varrella on haastava, eikä se ollut tie-
dossa melu- ja ilmanlaatuselvitysten teon aikana. Piha-alueet tulee si-
joittaa mahdollisimman etäälle Veturitiestä ilmanlaatuhaittojen vuoksi. 
Ympäristölautakunta korostaa, että jatkosuunnittelussa tulee varmistaa 
että Töölönlahteen johdettavista hulevesistä aiheutuva kuormitus jää 
mahdollisimman pieneksi. Ympäristölautakunta huomauttaa, että kes-
keiset ympäristövaikutusselvitykset tulee liittää kaava-asiakirjoihin.

Kaupunginmuseo toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa asemakaa-
vaehdotuksesta.

Kiinteistöviraston geotekninen osasto, varhaiskasvatusvirasto, nuori-
soasiainkeskus ja liikennelaitos-liikelaitos (HKL) ilmoittivat, ettei niillä 
ole lausuttavaa.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (lii-
te 4).

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Muistutuksissa ja lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon tarkoi-
tuksenmukaisilta osin. Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ilmenevät 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2017 49 (214)
Kaupunginhallitus

Kaj/2
02.05.2017

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

yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen (liite 3) toiseksi viimeisestä luvus-
ta.

Kaavaehdotukseen tehdyistä tarkistuksista on keskusteltu ELY-keskuk-
sen, liikenneviraston, opetusviraston, varhaiskasvatusviraston ja Se-
naatti-kiinteistöjen kanssa. Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten 
ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Osapuolten kanssa on sovittu, että Keski-Pasilan aiesopimuksen päivi-
tys ja Ratapihakortteleiden kaava-alueen yhteistyösopimus allekirjoite-
taan kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen. 

Keski-Pasilan Ratapihakortteleiden liikennesuunnitelma on tarkoitus 
hyväksyä kaupunginvaltuustossa kaavan käsittelyn yhteydessä erillise-
nä asiana.

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 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12360 kartta, osa 1, 
päivätty 1.3.2016, muutettu 17.1.2017

2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12360 kartta, osa 2, 
päivätty 1.3.2016, muutettu 17.1.2017

3 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12360 selostus, päivätty 
1.3.2016, muutettu 17.1.2017, päivitetty Kslk:n 17.1.2017 päätöksen 
mukaiseksi

4 Vuorovaikutusraportti 12.11.2013 liitteineen, täydennetty 2.12.2014, 
1.3.2016 ja 17.1.2017

5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva 17.1.2017
4 Yhteistyösopimus Keski-Pasilan osayleiskaavan alueen kehittämisestä
5 Yhteistyösopimus ratapihakortteleiden suunnittelusta ja toteutuksesta
6 Tornialueen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvä yhteistyösopimus

Muutoksenhaku
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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 seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Liikennevirasto
Museovirasto, kulttuuriympäris-
tön suojelu

Tiedoksi

Kaupunginmuseo
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistölautakunta
Pelastuslautakunta
Opetusvirasto
Rakennusvalvontavirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.01.2017 § 4

HEL 2012-006709 T 10 03 03

Ksv 0870_5, Karttaruutu G4

Esitys
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Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 1.3.2016 päivätyn ja 17.1.2017 muutetun asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12360 hyväksymistä. Asemakaava 
koskee 17. kaupunginosan (Pasila, Keski-Pasila, Länsi-Pasila) osia 
kortteleista 17105–17113 sekä katu- ja puistoalueita ja asemakaa-
van muutos koskee osaa korttelista 17053 sekä katu-, puisto- ja 
rautatiealueita.

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, 
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.

01.03.2016 Ehdotuksen mukaan

09.12.2014 Ehdotuksen mukaan

02.12.2014 Pöydälle

19.11.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

12.11.2013 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Elina Suonranta, arkkitehti, puhelin: 310 37446

elina.suonranta(a)hel.fi
Dan Mollgren, projektipäällikkö, puhelin: 310 37326

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

maija.lounamaa(a)hel.fi
Harri Verkamo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37127

harri.verkamo(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37311

http://www.hel.fi/www/ksv/fi
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matti.neuvonen(a)hel.fi

Opetusvirasto Opetustoimen johtaja 18.10.2016

HEL 2012-006709 T 10 03 03

Keski-Pasilan uudelle asuinalueelle suunnitellaan asuntoja noin 3 200 
asukkaalle ja toimitiloja noin 1 000 työntekijälle. Lisäksi alueelle sijoite-
taan koulu ja päiväkoti. Ratapihakortteleista suunnitellaan omaleimai-
nen ja monipuolinen, erinomaisten julkisten liikenneyhteyksien vierellä 
oleva kaupunkimainen asuinalue, joka sijaitsee keskustakorttelin katta-
vien palveluiden äärellä. Koulun sijainnin tarkasteluissa on tutkittu kah-
ta eri vaihtoehtoa Keski-Pasilan Ratapihakortteleiden aluetta ja Länsi-
Pasilan Maistraatintoria. Rakennusoikeuden lisäksi on vertailtu mm. toi-
minnallista sijaintia, teknistä toteutusta ja rakenteiden omistukseen liit-
tyviä seikkoja sekä kaavoituksen sujuvuutta. Helsingin kaupungin han-
keohjausryhmä (17.9.2014) ja aluerakentamisen johtoryhmä 
(9.10.2014) ovat esittäneet jatkosuunnittelun pohjaksi, että Keski-Pasi-
lassa varaudutaan enintään noin 10 000 k-m2 kokoiseen kouluun, joka 
sijoitetaan Ratapihakortteleiden alueelle. Koulun sijainti Ratapihakortte-
leissa vaikuttaa asuntotuotannon määrään siten, että asuntokerrosala 
vähenee kaava-alueella noin 10 000 k-m2.

Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue koulua ja lasten päiväkotia 
varten YL-korttelialueelle sijoitetaan Pasilan peruskoulu ja päiväkoti. 
Rakennusten korkeudet vaihtelevat yhden ja neljän kerroksen välillä. 
Koulun laajuus on 10 000 k-m2 ja päiväkodin laajuus on 1 500 k-m2.

Koulun ja päiväkodin kortteli sijoittuu keskeiselle paikalle Ratapihakort-
teleiden tiiviissä kaupunkirakenteessa. Kortteli rajautuu kolmelta sivul-
taan Halkopiipunkallion puistomaiseen ympäristöön. Pasilan koulun 
lähtökohtana pidetään urbaania monikerroksista koulua. Pääosa kou-
lun välituntipihoista sijoitetaan koulun matalimpien rakennusten osien 
katoille. Korttelin pohjoispuolella Halkopiipunkalliolla on le-merkitty leik-
kialue, joka on erityisesti päiväkoti- ja koulukäyttöön varattu. Koulun ul-
koliikuntapaikoissa tukeudutaan Käpylän liikuntapuistoon.

YL-korttelin on arvioitu rakentuvan alueen viimeisenä rakennuksena. 
Tällöin voidaan olettaa, että Veturitien reunan korttelit toimivat melu-
suojana koululle ja päiväkodille sekä katoille sijoitettaville välituntipihoil-
le. Koulun kattopihat tulee suojata meluesteellä, mikäli koulu rakenne-
taan ennen Veturitien reunan kortteleita. Päiväkodin rakennusala on si-
joitettu avokallion juurelle mahdollisimman etäälle Veturitiestä. Näin py-
ritään varmistamaan mahdollisimman terveellinen ja turvallinen sijainti 
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tilanteessa, jossa päiväkoti rakentuisi huomattavasti koulua aikaisem-
min ja jossa Veturitien reunan korttelit eivät olisi kaikilta osin rakentu-
neet. Koulun ja päiväkodin autopaikat sijoitetaan kadun toisella puolella 
olevaan tontin 17109/2 alueelliseen pysäköintitaloon. YL-kortteli erottuu 
muista alueen rakennuksista kirkkaan värisillä julkisivuilla. Julkisivujen 
on oltava pääosiltaan muurattua tiiltä, rapattuja, kuvioitua betonia tai 
puuta. Päiväkoti ja koulu sijoittuvat Ratapihakortteleihin.

Opetusvirasto on lausunut edellisen kerran 29.6.2012 samaisesta alu-
eesta asemakaavan osallistumis-ja arviointisuunnitelman yhteydessä ja 
todennut että Keski-Pasilaan tulee varautua rakentamaan yhtenäinen 
peruskoulu n. 700-800 oppilasta varten. Pohjois-Pasilaan tarvitaan li-
säksi n. 200 oppilaan alkuopetuskoulu päiväkodin kanssa samaan kort-
telitaloon. Opetusviraston arvio koulutarpeesta on jo silloin poikennut 
Keski-Pasilan ratapihakorttelien asemakaavan ja asemakaavan muu-
toksen osallistumis -arviointisuunnitelmassa esitetystä. 

Pasilan peruskoulu (entinen Eläintarhan ala-aste, Länsi-Pasilan ala-as-
te ja Alppilan ylä-aste) toimii kolmessa eri osoitteessa. Uusi yhtenäinen 
peruskoulu tulee olemaan alueelle tärkeä, jo tällä hetkellä tilakapasi-
teettiä tarvittaisiin lisää. 

Asemakaavaselostuksessa sanotaan ulkoliikuntapaikan suhteen että 
uusi koulu tukeutuu Käpylän liikuntapuistoon joka sijaitsee kaukana 
koulusta. Ratapiha-alueen YL-korttelialueelle jonne kaavaillaan koulua 
ja päiväkotia on tarkoitus rakentua viimeisenä rakennuksena. Tästä 
poiketen Opetuslautakunta on 22.3 2016 esittänyt Keski-Pasilaan ra-
kennettavan uuden peruskoulun valmistumisaikatauluksi 2022.

Liikennejärjestelyissä tulee huomioida koululaisten turvallinen siirtymi-
nen alueelta Käpylän liikuntapuistoon. Lisäksi koulu tarvitsee sisäliikun-
tapaikan lähietäisyydeltä tai tarvittavan kaavavarauksen liikuntatilojen 
rakentamiseen.

Opetusvirasto on myös huolissaan katolla olevien piha-alueiden riittä-
västä suojaamisesta niin että melutason ohjearvot eivät ylity ja että pi-
ha-alueen koko tarkistetaan. Lisäksi tulisi huomioida koulun saattolii-
kenne tilavarauksena.

28.10.2014 Lausunto annettu

29.6.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi
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Kiinteistölautakunta 02.06.2016 § 257

HEL 2012-006709 T 10 03 03

Pasila, Keski-Pasila, Länsi-Pasila, osat kortteleista 17105-17113, katu- ja puistoalueet sekä osa kort-
telia 17053, katu-, puisto- ja rautatiealueet

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Keski-Pasi-
lan Ratapihakortteleiden asemakaavaehdotuksesta ja asemakaavan 
muutosehdotuksesta nro 12360 seuraavan lausunnon:

Yleistä

Pasilan puretun alaratapihan tilalle Pasilan keskustakorttelin pohjois-
puolelle on suunnitteilla tiivis ja kantakaupunkimainen asuinalue noin 
3 200 asukkaalle ja toimitiloja noin 1 000 työntekijälle. Lisäksi alueelle 
sijoitetaan päiväkoti ja koulu. Kaavamuutosalueen kerrosala on 
179 500 k-m², josta noin 132 000 k-m² on osoitettu asumiseen, noin 
11 500 k-m² koululle ja päiväkodille ja noin 36 000 k-m² toimisto-, liike- 
ja palvelutiloille.

Kaavamuutoksen tavoitteena on käytöstä poistetun ratapihan rakenta-
minen viihtyisäksi asuinalueeksi samalla eheyttäen yhdyskuntaraken-
netta parantamalla yhteyksiä Itä- ja Länsi-Pasilan välillä.

Kaava-alueen maanomistus sekä hallinta

Kaava-alueen pinta-ala on noin 14,3 hehtaaria (143 077 m²). Suomen 
valtio omistaa alueesta pääosan noin 11 hehtaaria. Helsingin kaupun-
gin omistamien alueiden laajuus on noin 3,3 hehtaaria.

Suomen valtion ja Helsingin kaupungin välinen aiesopimus sekä yhteistyösopimus sekä maapo-
liittiset neuvottelut

Kaavamuutosalueen pääosa sisältyy Helsingin kaupungin ja Suomen 
valtion väliseen aiesopimukseen vuodelta 2002. Valtio omistaa aiesopi-
muksen mukaisesta sopimusalueesta noin 84 % ja Helsingin kaupunki 
noin 16 %. Kaavamuutosalueen itäreuna ei kuulu aiesopimuksen piiriin. 
Aiesopimuksen mukaan Helsingin kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin ase-
makaavan muuttamiseksi tai laatimiseksi. Aluetta kehitetään kokonai-
suutena omistusrajoista riippumatta.

Ratapihakortteleiden kaava-alueen toteutusta ohjaa Keski-Pasilan aie-
sopimus sekä Ratapihakortteleiden suunnitteluun ja toteutukseen liitty-
vä Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin kaupungin välinen yhteistyösopi-
mus, joka on valmisteilla. 
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Tonttiosasto neuvottelee parhaillaan Keski-Pasilan alueen aiesopimuk-
sen päivittämisestä koskemaan koko tai lähes koko Keski-Pasilan 
osayleiskaava-aluetta / uudesta aiesopimuksesta, joka koskisi koko tai 
lähes koko Keski-Pasilan osayleiskaava-aluetta. Lisäksi neuvotellaan 
Ratapihakortteleiden kaava-alueen yhteistyösopimuksesta. Sopimuk-
sissa otetaan kantaa mm. alueen tontinluovutustulojen sekä erilaisten 
infrainvestointien jakautumiseen maanomistajien kesken, sekä alueen 
asuntojen rahoitus- ja hallintamuotojakaumaan.

Kaavamuutos nostaa maanarvoa merkittävästi. Edellä mainittujen sopi-
musten yhteydessä on tarkoitus sopia myös alueen maanarvonnousun 
jakamisesta osapuolten kesken alkuperäisen aiesopimuksen henges-
sä. Kaavaa ei tulisi saattaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi en-
nen kuin mainitut sopimukset on allekirjoitettu.

Huomioita asemakaavaehdotuksesta ja asemakaavan muutosehdotuksesta

Asemakaavaehdotuksessa ja asemakaavan muutosehdotuksessa on 
kaikkiaan neljä asuinkerrostalokorttelia (AK), kolme hybridikorttelia (C, 
C-1 ja C-2) sekä yksi julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue kou-
lua ja lasten päiväkotia varten (YL). Alueen pysäköintiratkaisut perustu-
vat korttelikohtaisesti keskitettyyn pysäköintiin, jossa autopaikat ovat ni-
meämättömiä ja yhteiskäytössä. Asemakaavassa erikseen määrättyjen 
kortteleiden autopaikkoja voidaan sijoittaa myös tontille 17109/2 myö-
hemmin toteutettavaan pysäköintilaitokseen. Esitetty ratkaisu mahdol-
listaa osaltaan alueen pysäköinnin toteuttamisen vaiheittain kysynnän 
mukaan. Kiinteistövirasto ja Senaatti-kiinteistöt tulevat tukemaan tontin-
luovutuksen keinoin vaiheittaisen pysäköinnin toteutumista.

Kaavamääräyksen mukaan kaikilla korttelialueilla viherkattoja tulee ra-
kentaa vähintään 50 % korttelin kattopinta-alasta. Suomessa ei kuiten-
kaan ole toistaiseksi laajaa kokemusta viherpihojen ja viherkattojen to-
teutumisesta ja niiden käytöstä ja ylläpidosta sekä rakenteiden pitkäai-
kaiskestävyydestä teollisessa asuntorakentamisessa. Kaavamääräyk-
sen tarpeellisuutta tulisi siis harkita ja viherkattoja vaatia vain, mikäli se 
on esim. hulevesien käsittelyn kannalta tarpeellista.

Viherkattojen ja terassien osalta todetaan lisäksi, että kaavamääräys 
”Kaikki korttelialueet” tulisi kuulua esimerkiksi ”Muita paitsi YL-korttelia-
luetta koskevat määräykset”, koska lähipalvelurakennuksen katoille ei 
suunnitella asukkaiden käyttöön yleisiä terasseja tms. Määräyksellä vii-
tattaneen asuinrakennusten ja muiden korttelien suunnitteluun. Lisäksi 
riippuen suunnitteluratkaisusta, välituntipihoja voidaan suunnitella eten-
kin vanhimmille koululaisille myös kerroksiin. Siksi kattomateriaaleja ja 
terassien suunnittelua rajoittavat määräykset rajoittavat olennaisesti 
mahdollisia suunnitteluratkaisuja.
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Merkintää ”YL” (Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue koulua ja 
lasten päiväkotia varten) ei tule rajata vain koulu- ja päiväkotikäyttöön, 
koska tulevaisuudessa lähipalvelut voivat olla muutakin kuin perintei-
nen koulu tai päiväkoti ja, koska kaupunginvaltuuston päättämän stra-
tegiaohjelman mukaisesti tilojen yhteiskäyttöä tulee edistää. Tulevai-
suuden lähipalveluiden rakennetta ja muotoa ei tulisi rajata. Kaavamer-
kinnän tulisi olla vain Y, koska koululaisten, päiväkotilasten ja mahdol-
listen muiden palveluiden käyttäjien tulee voida käyttää palvelua laa-
jemmalta alueelta. Lisäksi toiminnoille varatun leikkialueen koon riittä-
vyys tulee varmistaa opetus- ja varhaiskasvatusvirastojen kanssa. Li-
säksi tulisi tutkia, voidaanko leikkialueesta tehdä oma tontti, tontin osa 
tai hallinta-alue, jotta sekä leikkialueen ylläpidon järjestäminen että ra-
kennuttaminen voitaisiin toteuttaa kaupungin näkökulmasta mahdolli-
simman tehokkaasti.

Maaperä ja pilaantuneisuus

Senaatti-kiinteistöt ja kiinteistöviraston tonttiosasto ovat teettäneet alu-
eelle maaperätutkimuksia, joiden perusteella alueella on todettu maa-
perän pilaantuneisuutta ja erityisesti jätteitä korttelin 17105 kohdalla. 
Pilaantuneisuus sijaitsee pääosin pintakerroksesta kahden metrin sy-
vyyteen, tutkimustiheys alueella on 1/1000 m². Alueella on voimassa 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa ESA-
VI/5952/2014. Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin kaupungin hakema 
ympäristölupa mahdollistaa maa-, kiviaines- ja rakennusjätteen sekä pi-
laantuneen maan välivarastoinnin alueella. Välivarastointitoiminta päät-
tyy alueen rakentamisen alkaessa. 

Lopuksi

Asemakaavaehdotusta ja asemakaavan muutosehdotusta on laadittu 
tiiviissä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, tonttiosaston ja Se-
naatti-kiinteistöjen sekä tämän valitsemien yhteistyökumppanien kans-
sa. Kaavassa esitetty tonttitehokkuus on korkea (e = 2,6 - 4,0) ja kaava 
luo monipuoliset edellytykset toteuttaa uusi mielenkiintoinen asuinalue 
keskeisellä paikalla ja erinomaisilla joukkoliikenneyhteyksillä. Kaava-
muutosta voidaankin pitää onnistuneena.

Lautakunta toteaa kuitenkin jo edellä mainittuun viitaten, että kaavaa ei 
tulisi saattaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi ennen kuin edellä 
mainitut sopimukset (aiesopimuksen päivitys / uusi aiesopimus ja yh-
teistyösopimus) on allekirjoitettu. 

Kiinteistölautakunnalla ei ole muuten huomauttamista itse asemakaa-
vaehdotukseen ja asemakaavan muutosehdotukseen ja kiinteistölauta-
kunta puoltaa asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdo-
tuksen nro 12360 hyväksymistä edellä mainituin huomioin.
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Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Tiina Aitta, kiinteistölakimies, puhelin: 310 73889

tiina.aitta(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 10.05.2016 § 203

HEL 2012-006709 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Tavoitteena on käytöstä poistetun ratapihan rakentaminen viihtyisäksi 
asuinalueeksi samalla eheyttäen yhdyskuntarakennetta parantamalla 
yhteyksiä Itä- ja Länsi-Pasilan välillä.

Keski-Pasilan uudelle asuinalueelle suunnitellaan asuntoja noin 3 200 
asukkaalle ja toimitiloja noin 1 000 työntekijälle. Lisäksi alueelle sijoite-
taan koulu ja päiväkoti.

Asemakaavaselostuksessa todetaan, että alueen pohja- ja orsivesipin-
nan tason ylläpitämiseksi tulee hyvälaatuiset katto- ja piha-alueilla syn-
tyvät hulevedet johtaa rakennettavien viivytys- ja imeytysrakenteiden 
avulla ensisijaisesti pohjaveteen ja toissijaisena orsiveteen. Asemakaa-
vamääräyksissä on määräys että puhtaat katto- ja pintavedet tulee 
imeyttää maaperään. Alustavissa suunnitelmissa on kuitenkin lähdetty 
siitä, että korttelialueiden puhtaat hulevedet imeytetään puistoalueelle. 
Määräystä tulee selkeyttää siten että kortteleiden tulee liittyä huleve-
sien imeytysjärjestelmään.

Asemakaavassa on merkitty leikkialue (le) puistoalueen osaksi. Ase-
makaavamääräyksissä todetaan, että leikkialue on erityisesti päiväkoti- 
ja koulukäyttöön varattu ohjeellinen alueen osa. Leikkialueen tulee olla 
joko yleinen leikkialue, ilman erityismääräyksiä tai alue tulee liittää 
osaksi korttelia.

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupunkisuunnitteluviraston 
laskelmien mukaan rakennusvirastolle arviolta noin 52 miljoonan euron 
kustannukset. Maaperän pilaantuneisuuden kunnostustarve ja -kustan-
nukset täsmentyvät jatkosuunnittelun yhteydessä. Asemakaavan to-
teuttamisen arvioidut kustannukset jakautuvat seuraavasti: esirakenta-
minen 8 miljoonaa euroa, kadut ja liikennealueet 10 miljoonaa euroa, 
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sillat ja tunnelit 25 miljoonaa euro, puistot ja viheralueet 6 miljoonaa eu-
roa sekä hulevesien imeyttämisrakenteet 3 miljoonaa euroa.

Esittelijä
vs. kaupunginarkkitehti
Jussi Luomanen

Lisätiedot
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 § 59

HEL 2012-006709 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan (Pa-
sila, Keski-Pasila, Länsi-Pasila), osia kortteleista 17105–17113 katu- ja 
puistoalueita koskevasta asemakaavasta sekä asemakaavamuutok-
sesta nro. 12360 seuraavan lausunnon:

Viherhuoneiden paloturvallisuutta, rakennusten julkisivumateriaaleja, 
muuntamotiloja, sekä sammutusveden saantia koskevat kaavamää-
räystarkennukset ovat kirjattuina kaavavalmistelijan ja pelastuslaitok-
sen erillisneuvottelumuistiossa (Kaupunkisuunnitteluvirasto 28.4.2016, 
Pekka Ronkainen, Joonatan Suosalo, Dan Mollgren, Sakari Pulkkinen).

Rakenteellisen paloturvallisuuden ratkaisut tulee käydä jatkosuunnitte-
lussa yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa.

Pelastuslautakunnalla ei ole asemakaavasta muuta huomautettavaa.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31031238

pekka.ronkainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 03.05.2016 § 185

HEL 2012-006709 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.
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Keski-Pasilan tiivis rakentaminen Ratapihakortteleiden alueella tukee 
maankäytölle ja liikennejärjestelmälle asetettuja tavoitteita. Alue tukeu-
tuu vahvasti raideliikenteeseen. Erinomaisia joukkoliikenneyhteyksiä 
kehitetään edelleen mm. keskustakorttelin rakentamisen yhteydessä. 
Myös kävelyn ja pyöräilyn yhteydet paranevat nykytilanteeseen verrat-
tuna. 

Ympäristölautakunta pitää positiivisena, että asemakaavaehdotuksessa 
on otettu huomioon Helsingin kaupungin viherkattolinjaus. Ehdotukses-
sa on kaavamääräys, jonka mukaan viherkattoja tulee rakentaa vähin-
tään 50 % korttelin kattopinta-alasta kaikilla korttelialueilla. Viherkatto-
jen avulla voidaan lieventää monia ilmastonmuutoksesta ja kaupunkira-
kenteen tiivistymisestä aiheutuvia haittoja esim. rankkasateiden aiheut-
tamia tulvia ja lämpösaarekkeita. Kaavaehdotuksesta ei kuitenkaan käy 
ilmi, kuinka Ratapihakortteleiden alueella mm. rakennuskannan ja 
energiaratkaisujen osalta pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta. Uu-
sien rakentamisalueiden tulee mahdollistaa kaupunkirakenteen hiili-
neutraalisuus, jotta koko kaupunkia koskeva tavoite voidaan saavuttaa 
viimeistään 2050. 

Alueen katuverkon liikennemäärien ennustetaan muuttuvan merkittä-
västi tulevaisuudessa. Erityisesti Veturitien varrella liikennemelu on voi-
makasta ja ilman epäpuhtauksien pitoisuudet korkeita. Asemakaavan 
laadintaa varten on tehty ilmanlaatuselvitys, jonka mukaan typpidioksi-
din vuosikeskiarvopitoisuus on hyvin lähellä raja-arvotasoa Veturitien 
varrella. Vaikka raja-arvotason ei arvioida ennustetilanteessa ylittyvän, 
on ilman epäpuhtauksien kuormitus voimakasta. Ilmanlaatutilanteen ja 
melutilanteen parantamiseksi, asumisterveyden ja -viihtyisyyden ko-
hentamiseksi sekä toisaalta viihtyisämmän kävely- ja pyöräily-ympäris-
tön aikaansaamiseksi tulee ensisijaisena tavoitteena olla Veturitien lii-
kennemäärää vähentäminen kokonaisvaltaisella maankäytön ja liiken-
nejärjestelmän suunnittelulla. 

Kaavaehdotuksessa on annettu monia määräyksiä, joilla lievennetään 
liikenteen melu- ja ilman epäpuhtauspäästöistä aiheutuvia haittoja ja 
ohjataan mm. asuintoimintojen sijoittumista Veturitien puolella siten, et-
tä asukkaiden altistumista saadaan vähennettyä. Jatkosuunnittelussa 
haittojen lieventämiseen tulee kuitenkin edelleen kiinnittää erityistä 
huomiota. 

Kaavamääräyksen mukaan rakennusten ulkovaipan ääneneristävyyden 
riittävyys liikennemelua vastaan tulee osoittaa rakennusluvassa. Julki-
sivuille kohdistuvien melutasojen tarkastelu on tärkeää päivittää, koska 
asemakaavaan varten tehdyn meluselvityksen mukainen rakennusten 
massoittelu ei täysin vastaa kaavaehdotusta. 
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Kaavamääräyksellä ohjataan aiheellisesti asuntojen sijoittumista siten, 
etteivät ne saa avautua yksinomaan Veturitielle päin. Myöskään asun-
tojen parvekkeita tai tuuletusikkunoita ei saa sijoittaa Veturitien puolel-
le. Julkisivun melutason ollessa voimakas tavoitteena tulee olla asunto-
jen aukeaminen ns. hiljaisemman julkisivun puolelle, jolla tarkoitetaan 
suuntaa, jolla melutason ohjearvot alittuvat. Meluselvityksen mukaan 
Veturitien varrella melutason ohjearvo ylittyy kuitenkin paikoitellen jopa 
kaikilla julkisivuilla. Jatkosuunnittelun tavoitteena tulee olla sen varmis-
taminen, että hiljaisia asuintiloja muodostuu kaikkiin asuntoihin. Käy-
tännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi viherhuoneita, kaksoisjulkisi-
vurakennetta, julkisivun lisäosia tai eri meluntorjuntakeinojen yhdistele-
mistä. 

Leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut piha-alueet sekä oleskeluparvekkeet 
on määrätty sijoitettaviksi ja suunniteltaviksi siten, että saavutetaan me-
lutason ohjearvot ulkona. Erityisesti koulun ja päiväkodin piha-alueiden 
suojaamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, mikäli Veturitien var-
ren korttelit eivät rakennu ensin. C-1-korttelin tontin 17109/2 pysäköinti-
talon katolle on kaavamääräyksen mukaan sijoitettava leikki- ja oleske-
lualueita. Sijainti Veturitien varrella on haastava, eikä se ollut tiedossa 
melu- ja ilmanlaatuselvitysten teon aikana. Piha-alueet tulee sijoittaa 
mahdollisimman etäälle Veturitiestä ilmanlaatuhaittojen vuoksi. 

Alueen pohja- ja orsivesipinnan tason ylläpitämiseksi asemakaavaeh-
dotuksessa määrätään, että kaikilla korttelialueilla puhtaat katto- ja pi-
havedet tulee imeyttää maaperään. Pasilankadun hulevedet on tarkoi-
tus johtaa viettoviemärin avulla Keskuspuistoon ja muualla viettoviemä-
rissä Veturitielle rakennettavaan hulevesiviemäriin ja johtaa sitä kautta 
Töölönlahteen. Jatkosuunnittelussa tulee varmistaa, että Töölönlahteen 
johdettavista hulevesistä aiheutuva kuormitus jää mahdollisimman pie-
neksi. 

Keskeiset ympäristövaikutusselvitykset tulee liittää kaava-asiakirjoihin.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

anu.haahla(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 12.4.2016

HEL 2012-006709 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 11.3.2016
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Asemakaavoitettava Ratapihakorttelit on Keski-Pasilan osayleiskaavas-
sa varattu asuinkerrostalojen alueeksi, jota kehitetään asumisen ja vir-
kistyksen sekä tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen 
käyttöön.

Suuri osa suunnittelualueesta on käytöstä poistettua ratapihaa. Alarata-
pihan järjestelyraiteet on purettu vuonna 2011. Pasilankadun varressa 
on metsäinen rinne sekä avokalliota.

Kaupunkikuvallinen muutos tulee olemaan merkittävä, kun Pasilanka-
dun ja Veturitien välinen alue muuttuu asuinkerrostalojen korttelialueek-
si. Kaavamuutos mahdollistaa korkeaa tornirakentamista. Veturitien 
reuna on keskustatoimintojen korttelialuetta, johon saa sijoittaa myös 
asumista. Lisäksi alueelle sijoittuu julkisten lähipalvelurakennusten 
korttelialue. Kortteleiden keskellä oleva avokallio on merkitty puistoksi, 
VP.

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdo-
tuksesta.

28.5.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 16.09.2015 § 20

HEL 2012-006709 T 10 03 03

Nimistötoimikunta keskusteli Keski-Pasilan nk. ratapihakortteleiden ni-
mistöstä elokuun kokouksessa kuullun esittelyn ja silloin käydyn kes-
kustelun pohjalta.

Uusia nimiä tarvitaan kymmenkunta. Nimistötoimikunta päätti alueen 
nimistön aihepiiriksi Suomen rautatieliikenteen alkuvuosikymmenet ja 
höyryveturitekniikan. 

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Halkopiipunkallio–Vedskorstensberget (viheralue)
Perustelu: Ryhmänimi (höyryveturit); halkosavutorven, arkikielessä hal-
kopiipun mukaan, joka on halkopolttoisille höyryvetureille kehitetty le-
veämallinen savutorvi, jonka sisällä on siivekkeet lentotuhkan keräämi-
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seksi. Rakenteella pyrittiin vähentämään radan varteen päätyviä kipi-
nöitä ja kuumaa tuhkaa ja näin ehkäisemään maastopaloja;

Höyrykatu–Ånggatan (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (höyryveturit);

Höyrypolku–Ångstigen (pyöräily- ja jalankulkuyhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (höyryveturit), liitynnäinen (Höyrykadun mu-
kaan);

Höyrypuisto–Ångparken (viheralue)
Perustelu: Ryhmänimi (höyryveturit), liitynnäinen (Höyrykadun mu-
kaan);

Laskumäki–Växlingsvallen (katu)
Perustelu: Lajitteluratapihan osan mukaan. Laskumäki on ratapihalle 
rakennettu kohouma, jonka yli raide on johdettu. Veturi työntää vaunu-
jonon laskumäen harjalle, ja vaunumies irrottaa vaunujen väliset kyt-
kennät ennen kytkentäkohdan nousua mäen laelle. Tämän jälkeen vau-
nu tai vaunuryhmä vierii omalla painollaan sille tarkoitetulle raiteelle. 
Katu sijaitsee lähellä Pasilan entistä laskumäkeä.

Radioportti–Radioporten (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (radio- ja tv-toiminta), liitynnäinen (Radiokadun 
mukaan);

Rautatieläisenkatu–Järnvägsmannagatan (katu)
Perustelu: Itä-Pasilan osa-alueella käytössä oleva nimi, jota tarvittaes-
sa jatketaan radan ali uudelle kaava-alueelle;

Tenderinlenkki–Tenderlänken (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (höyryveturit), höyryveturin polttoaine- ja vesi-
vaunun eli tenderin mukaan. Pitkään linja-ajoon tarkoitettujen höyryve-
tureiden perään oli kiinteästi kytketty vaunu, jossa kuljetettiin veturin 
tarvitsema vesi ja yleisimmin halot tai hiili;

Tulistimenkatu–Överhettargatan (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (höyryveturit), höyrykattilakomponentin tulisti-
men mukaan. Tulistin on laitos, jolla märkä, noin 190 °C höyry keite-
tään kuivaksi ja kuumennetaan edelleen noin 350 asteeseen, jolloin 
sen paisunta sylinterissä on taloudellisempaa kuin märän höyryn;

ja

Tulistimenkuja–Överhettargränden (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (höyryveturit), liitynnäinen (Tulistimenkadun mu-
kaan).
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19.08.2015 Pöydälle

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 2.12.2014

HEL 2012-006709 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa Keski-Pasi-
lan ratapihakorttelin asemakaavaluonnoksesta. Suunnittelualue sijait-
see Pasilan sillan ja suunnitteilla olevan keskustakorttelin pohjoispuo-
lella. Aluetta rajaa lännessä Pasilankatu, idässä ratapenger ja pohjoi-
sessa rantaradan ylittävä Veturitien silta ja monitoimihallin tontti. Rata-
pihakortteleista suunnitellaan julkisten liikenneyhteyksien vierellä oleva 
asuin- ja työpaikka-alue, joka sijaitsee keskustakorttelin palveluiden ää-
rellä.

HSL:n raitioliikenteen linjastosuunnitelman mukaisesti kaava-alueen 
reunalla, Pasilankadulla, kulkee tulevaisuudessa raitiolinja 9. Pasilan-
kadulle on suunniteltu raitiotiepysäkit Pasilansillan pohjoispuolelle sekä 
Kyllikinportin ja Radiokadun välille.

Koska alueelle ollaan kaavoittamassa asuinkiinteistöjä sekä muuta me-
lulle ja tärinälle häiriöherkkää toimintaa, HKL pitää tärkeänä, että ra-
kennusmääräyksissä ja kiinteistöjen sijoittelussa huomioidaan raitiolii-
kenteen melu- ja tärinähaitat. Joukkoliikenteen toimintaedellytykset tu-
lee huomioida hankkeen rakentamisvaiheessa työnaikaisissa järjeste-
lyissä. Raitioliikenteen sujuvuuden kannalta on raitioteiden sijoittami-
nen Pasilankadulla omille kaistoilleen kannatettavaa. Raitiovaunura-
dan, ajojohtimien ja pylväiden sekä ripustusten vaatima tila ja kiinnitys-
ratkaisut tulee huomioida raitiotielinjauksen ympäristössä.

Lisäksi ratapihakortteleista on oltava riittävät kevyenliikenteen väylät 
Pasilan keskustakortteliin ja sinne rakennettavalle metroasemalle. HKL 
haluaa olla mukana kaavan valmisteluvaiheessa etenkin raitiotieratoja 
koskevan suunnittelun yhteydessä.

9.8.2012 Lausunto annettu

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

jaakko.laurila(a)hel.fi
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Rakennusvirasto 31.10.2014

HEL 2012-006709 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston lausuntoa Keski-
Pasilan ratapihakortteleiden kaavaluonnoksesta 3.11.2014 mennessä.

Suunnittelualue sijaitsee 17. kaupunginosassa (Pasila) Pasilan sillan ja 
suunnitteilla olevan keskustakorttelin pohjoispuolella. Aluetta rajaa län-
nessä Pasilankatu, idässä ratapenger ja pohjoisessa rantaradan ylittä-
vä Veturitien silta ja monitoimihallin tontti.

Kaavamuutoksessa puretun alaratapihan tilalle Pasilan sillan pohjois-
puolelle on suunnitteilla tiivis ja kantakaupunkimainen asuinalue noin 3 
000 asukkaalle ja toimitiloja noin 1 000 työntekijälle. Lisäksi alueelle on 
suunniteltu sijoitettavaksi koulu ja päiväkoti.

Alueen pinta-ala on noin 14 hehtaaria (139 818 m2). Mitoitukseltaan 
alue on noin 160 000 k-m2.

Rakennusviraston mielestä YL-1- ja YL-2-korttelialueiden välinen, ka-
pea VP-alue, jossa on le-merkinnät, tulee liittää osaksi YL-korttelialuei-
ta. Yleinen kulku alueen läpi ja käyttö muuna kuin koulu- ja päiväkotitoi-
minnan aikana voidaan osoittaa korttelien sisäisenä järjestelynä parem-
min kuin kolmen eri hallintokunnan vastuilla olevina ja toisiinsa rajautu-
vina, erillisinä alueina.

Puistoalueen vaihtelevat pinnanmuodot tuovat haasteita esteettömyy-
den kannalta. Tämän vuoksi jatkosuunnittelussa on kiinnitettävä huo-
miota esteettömien reittien suunniteluun.

Alueen pelastusreittejä ja nostopaikkoja ei ole esitetty luonnoksessa tai 
liikennesuunnitelmaluonnoksessa. Koulun ja päiväkodin saattoliikenne 
tulee huomioida tilavarauksina jatkosuunnittelussa. Riittävien lumitilojen 
syntyminen tule varmistaa jatkosuunnittelun yhteydessä. Kaavamerkin-
tä istutettavista puuriveistä on oltava ohjeellinen.

Radiokadun jatkeen alikulun/eritasoliittymän tarpeellisuutta tulee harki-
ta. Jos alikulku on edelleen jatkotarkasteluiden jälkeen tärkeä yhteys, 
hallinnollisia rajoja ja vastuukysymyksiä tulee tarkentaa jatkosuunnitte-
lussa. Tällöin alikulku tulee osoittaa rasitteena C- ja C1-korttelialueille.

Firdonkadun kiertoliittymästä on esitetty kaksi ajoyhteyttä, joista toinen 
kulkee puistoalueen läpi. Rakennusviraston mielestä tässä vaiheessa 
tulee harkita, ovatko molemmat ajoyhteydet tarpeellisia. Puistossa kul-
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keva reitti kaventaa puiston pinta-alaa ja samalla ohjaa ajoneuvoliiken-
nettä puistoalueelle.

Alueen hulevesien käsittelyä ja hulevesitulvatilanteita tulee tutkia jatko-
suunnittelussa tarkemmin ja etsiä myös uusia mahdollisuuksia toteut-
taa kaupungin hulevesistrategiaa Keski-Pasilan alueella.

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

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

anni.tirri(a)hel.fi

Nuorisoasiainkeskus 23.10.2014

HEL 2012-006709 T 10 03 03

Nuorisoasiainkeskus kehittää tilaverkkoaan Helsingin uudelleen muo-
toutuville alueille hyvien liikenneyhteyksien varteen. Itä- ja Länsi-Pasi-
lan yhdistävälle Ratapihakortteleiden alueelle nuorisoasiainkeskus voisi 
sijoittaa keskikokoisen nuorten toimintakeskuksen. Se palvelisi Pasiloi-
den lisäksi kaikkia helsinkiläisiä nuoria keskitetysti. Periaatteena on, et-
tä toimintakeskuksen tilat sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan kaupun-
gin muiden palvelutilojen yhteyteen. Nuorisoasiainkeskuksella ei ole 
muuta lausuttavaa asiasta.

Lisätiedot
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 6.6.2012

HEL 2012-006709 T 10 03 03

Kiinteistöviraston geoteknisen osaston mielipide suunnittelun lähtökohdista

Alueen pohjavesien turvaamiseksi tulee kaavoituksessa ottaa huo-
mioon seuraavat lähtökohdat:
Kaavoituksen yhteydessä tulee osoittaa riittävän laajat alueet katoilla ja 
kansirakenteilla muodostuvien hulevesien imeyttämistä varten. Imey-
tysrakenteiden paikkoja voidaan osoittaa katu-, puisto- ja kansirakentei-
den alle. Rakennusten alapohjien kuivatus tulee kuitenkin tarkastella 
yhdessä imeytysratkaisujen kanssa. Koko alueella tulee kattovesien ja 
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kansirakenteiden hulevesien imeyttämisen olla suunnittelun ja toteutuk-
sen lähtökohta.

Lisätiedot
Niinimäki Risto, projektipäällikkö, puhelin: 310 37827

risto.niinimaki(a)hel.fi

Kulttuurikeskus 4.6.2012

HEL 2012-006709 T 10 03 03

Kulttuurikeskuksella ei ole huomautettavaa asiassa.

Lisätiedot
Kunnas Veikko, vs. kulttuurijohtaja, puhelin: 310 37000

veikko.kunnas(a)hel.fi

Terveyskeskus 1.6.2012

HEL 2012-006709 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavaa ja asema-
kaavan muutosta Keski-Pasilan Ratapihakortteleiden alueelle. Keski-
Pasilan asuinaluetta suunnitellaan Pasilan sillan ja suunnitteilla olevan 
keskustakorttelin pohjoispuolelle. Suunnittelualue rajautuu idässä ase-
malaitureihin ja rantarataan, lännessä Pasilankatuun ja pohjoisessa 
rantaradan ylittävään Veturitien siltaan ja monitoimihallin tonttiin. Keski-
Pasilan uudelle asuinalueelle on suunnitteilla asuntoja ja toimitiloja. Ta-
voitteena on omaleimainen ja monipuolinen, erinomaisten julkisten lii-
kenneyhteyksien ja palveluiden vierellä oleva asuinalue.  

Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta on pyydetty toimittamaan viimeistään 4.6.2012.

Keski-Pasilan uudelle asuinalueelle on suunnitteilla asuntoja noin 3000 
asukkaalle ja toimitiloja noin 1000 työntekijälle. Keski-Pasilan eri osa-
alueita yhdistävä kävelyraitti suunnitellaan kulkevan asuinalueelta kes-
kustakorttelin lävitse tornialueelle ja edelleen Veturitalleille. Liikkumi-
sympäristö tulee tehdä miellyttäväksi ja esteettömäksi. 

Alueen lähimmät terveyspalvelut sijaitsevat Laakson sairaala-alueella, 
jonne tarvitaan Pasilan alueelta hyvät ja turvalliset kevyen liikenteen ja 
joukkoliikenteen yhteydet. Lyhin reitti terveyspalveluihin kulkee keskus-
puiston kautta. Reitin havaittavuutta, saavutettavuutta ja turvallisuutta 
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tulee parantaa. Vuoden 2014 alusta alkaen väestö voi vapaasti hakeu-
tua haluamalleen terveysasemalle.

Uusia kunnallisia terveyspalveluja terveyskeskus ei ole esittänyt alueel-
le. Kokonaisuudessaan Pasilan aluerakentamiskohteisiin rakennetaan 
vuosien 2010 - 2040 aikana asunnot 12 000 asukkaalle ja 40 000 työ-
paikkaa (Taske 22.9.2011, Kaupungin aluerakentamiskohteet). Tämän 
kokoisen väestömäärän terveyspalvelujen järjestäminen edellyttää laa-
jennuksia muissa toimipisteissä.

Lisätiedot
Sipiläinen Pirjo, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Hallintokeskus 25.5.2012

HEL 2012-006709 T 10 03 03

Hallintokeskuksella ei ole asiasta lausuttavaa.

Lisätiedot
Tammisto Mari, hallintosihteeri, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 469
V 17.5.2017, Keski-Pasilan Ratapihakortteleiden liikennesuunnitel-
man hyväksyminen

HEL 2016-002052 T 08 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväk-
syy kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston piirustuk-
sen 6678-1 mukaisen Ratapihakortteleiden liikennesuunnitelman.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Piirustus 6678-1
2 Sijaintikartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pasilan ratapihakortteleiden asemakaava ja liikennesuunnitelma

Pasilan Ratapihakortteleiden asemakaavan valmistelun rinnalla yhtey-
dessä on laadittu Ratapihakortteleiden liikennesuunnitelma (piirustus 
6678-1). Liikennesuunnitelman mukaisten liikennejärjestelyjen toteutta-
misen kustannusarvion suunnitelmassa on esitetty asemakaavan mah-
dollistamat järjestelyt jalankululle, pyöräilylle, joukkoliikenteelle sekä 
autoille. 

Liikennesuunnitelma

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 1.3.2016 Ratapihakortteleiden 
asemakaavaehdotuksen (piirustus 12360) sekä siihen liittyvän Ratapi-
hakortteleiden alustavan liikennesuunnitelman (piirustus 6551-1).
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Liikennesuunnitteluosastolla on laadittu Ratapihakortteleiden liikenne-
suunnitelma (piirustus 6678-1). Alustavan liikennesuunnitelman perus-
teella laadittuun liikennesuunnitelmaan ei ole tehty oleellisia muutoksia.

Suunnitelmassa alueen keskiosaan tulee uusi kokoojakatu, Höyrykatu, 
joka yhdistää alueen sisäiset kadut lännessä Pasilankatuun ja idässä 
Veturitiehen valo-ohjatuilla liittymillä.

Asuinalueen sisäiselle liikenteelle on esitetty etelässä yksisuuntainen 
Tenderinlenkki, jossa on kadunvarsipysäköintiä ajoradalla. Alueelle on 
myös suunniteltu pohjoiseen kulkeva päättyvä tonttikatu Tulistimenka-
tu, jonka varrella on pysäköintiä ajoradan vieressä. Tulistimenkadulta 
on yhteys Laskumäkeä pitkin väliaikaiselle autojunaterminaalille Veturi-
tien alitse.

Alueen pohjoisosassa on uusi kokoojakatu, Radioportti, joka yhdistää 
liikenteen Pasilankadulta ja Radiokadulta Veturitielle valo-ohjatuilla liit-
tymillä.

Veturitielle, Televisiokadulle sekä Firdonkadulle on tehty vähäisiä tar-
kennuksia asemakaavaehdotuksen mukaisesti.

Pasilankadulle on suunniteltu raitiotien ja linja-autoliikenteen yhteis-
käyttöpysäkki noudattaen Pasilankadun liikennesuunnitelmassa (piirus-
tus 6311-34, kaupunkisuunnittelulautakunta 13.5.2014) päätettyjä 
suunnitteluratkaisuja Esterinportin ja Kyllikinportin välillä.

Ratapihakortteleiden asuinalueelle on suunnitelmassa esitetty kadun-
varsipysäköintiä alueella vieraileville ja asioiville yhteensä 68 autopaik-
kaa, kun laskennallinen tarve olisi 132 autopaikkaa. Loput vieras- ja 
asiointipysäköinnistä voidaan olettaa käyttävän lähialueen pysäköinti-
laitoksia.

Pyöräliikenteen järjestelyt noudattavat Kantakaupungin pyöräliikenteen 
pääverkon tavoitetila 2025 (piirustus 6083-7, kaupunkisuunnittelulauta-
kunta 22.5.2012) suunnitelmaa.

Kustannukset

Liikennejärjestelyiden kustannukset sisältyvät uuden alueen asema-
kaavan toteuttamisesta aiheutuviin kokonaiskustannuksiin. Asemakaa-
vaselostuksessa katujen rakentamisesta aiheutuviksi kustannuksiksi on 
arvioitu noin 10 M€ (alv 0 %).  Ratapihakortteleiden katujen kustannu-
sarviot ovat yhteensä n. 6,5 miljoonaa euroa (sisäkadut ja Radiokadun 
osuus), lisäksi Pasilankadun muutokset kaava-alueella n. 4,2 miljoonaa 
euroa.  Kaavaan kuuluu myös siltoja, joille ei ole vielä kustannusarvio-
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ta. Edelleen esirakentamisrahoissa on joitakin osuuksia, joita on tehtä-
vä katujen vuoksi. 

Kaava-alueeseen sisältyvän Veturitien liikennejärjestelyjen kustannuk-
set eivät ole luvuissa mukana, koska valtuusto on päättänyt siltä osin 
asiasta erikseen.

Jatkotoimenpiteet

Rakennusvirasto laatii alueesta katusuunnitelmat liikennesuunnitelman 
perusteella. Kadut rakennetaan alueen maankäytön rakentamisen tah-
dissa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Piirustus 6678-1
2 Sijaintikartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.01.2017 § 5

HEL 2016-002052 T 08 00 00

Hankenumero 0870_9

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle lii-
kennesuunnitteluosaston piirustuksen 6678-1 mukaisen Ratapihakort-
teleiden liikennesuunnitelman hyväksymistä.

01.03.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
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Harri Verkamo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37127
harri.verkamo(a)hel.fi
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§ 470
V 17.5.2017, Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjel-
man (AM-ohjelma) seurantaraportti 2017

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi Kotikaupunkina Helsinki 
2016 -ohjelman seurantaraportin 2017.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Mari Randell. Asiantuntija poistui kuulemi-
sensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

mari.randell(a)hel.fi
Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1 AM seurantaraportti 2017
2 Selvitys ARA- ja välimuodon tavoitteiden toteutumisesta
3 Selvitys asuntorakentamisen kokeilujen järjestämisestä
4 Hiilijalanjäljen laskentaselvitys
5 Selvitys täydennysrakentamisen kannusteista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.6.2016 asumisen ja siihen liittyvän 
maankäytön toteutusohjelman (jäljempänä AM-ohjelma) Kotikaupunki-
na Helsinki 2016, jossa on määritelty kaupungin asunto- ja maapoliitti-
set päämäärät sekä ohjelmakauden tavoitteet ja toimenpiteet. Ohjel-
man toteutumisen seurannasta raportoidaan kaupunginvaltuustolle 
vuosittain. Seurantaraportin laatimisesta vastaa kaupunginkanslian ta-
lous- ja suunnitteluosasto.

Seurantaraportti 2017 sisältää katsauksen Helsingin ajankohtaiseen 
asuntopoliittiseen tilanteeseen ja asuntotuotannon näkymiin sekä selvi-
tyksen Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman tavoitteiden tähänasti-
sesta toteutumisesta.

Helsingissä on valmisteltu kerran valtuustokaudessa vahvistettavaksi 
asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma. Ohjelman tar-
kastelujakso on kymmenen vuotta. Edellinen asumisen ja siihen liitty-
vän maankäytön toteutusohjelma, Kotikaupunkina Helsinki 2012, hy-
väksyttiin kaupunginvaltuustossa syyskuussa 2012. 

Kaupunkistrategian 2018–2021 valmistelu on käynnistynyt ja uusi kau-
punginvaltuusto päättää strategiasta elo-syyskuussa 2017. Asuntopoli-
tiikan pitkäjänteisyyden vuoksi Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelma 
ja seurantaraportti 2017 palvelevat osaltaan kaupunkistrategian asumi-
sen ja maankäytön tavoitteiden valmistelun pohjatietona.

Kotikaupunkina Helsinki -ohjelman määrällisten tavoitteiden toteutumis-
ta seurataan vuositasolla sekä pääosin neljän vuoden keskiarvona. 
Asuntotuotannon vuosivaihtelut ovat merkittäviä ja suhdannetilanteesta 
riippuvaisia. Ohjelman tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan asuntotuo-
tantoon pitkällä aikavälillä.

Esittelijän perustelut

Toimintaympäristön muutoksia 2016

Helsingin väkimäärä kasvoi 6 973 asukkaalla vuonna 2016 vuotuisen 
kasvun ollessa 1,1 prosenttia. Väestönkasvusta 70 % tuli ulkomaalais-
taustaisen väestön kasvusta. Suhteellisesti voimakkaimmin kasvoi 70–
79 -vuotiaiden ikäluokka. Kokonaisuudessaan Helsingin seudun väes-
tönkasvu oli voimakasta ja asuntotuotanto on aiempaa selkeästi kor-
keammalla tasolla. 

Vanhojen kerros- ja rivitalo-osakkeiden keskineliöhinnoissa on Helsin-
gissä voimakasta vaihtelua 2 500 eurosta aina yli 7 000 euroon asti. 
Voimakkaimmin ovat nousseet kalleusalueilla 1 ja 2 sijaitsevien asunto-
jen hinnat. Vuokrien osalta suurimmat erot vuokratasossa aiheutuvat 
asuntojen rahoitusmuodon mukaan Omakustanteiset ara-vuokra-asun-
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not ovat vuonna 2016 olleet keskimäärin 12,38 €/m²/kk, kun taas va-
paarahoitteisten vuokra on keskimäärin 18,98 €/m²/kk vanhoissa sopi-
muksissa ja uusien osalta jopa 20,77 €/m²/kk. Kalleusalueittain tarkas-
teltuna voimakkaimmin vuokrat ovat nousseet etäämmällä keskustasta, 
kalleusalueilla 3 ja 4. 

Vuoden 2017 alusta on otettu käyttöön tulorajat ara-vuokra-asuntojen 
asukasvalinnassa pääkaupunkiseudulla. Tulorajoja noudatetaan myös 
asunnonvaihtotilanteissa. 

Helsingin seudulla on jatkettu kuntien ja seudullisten toimijoiden yhteis-
työnä MAL-suunnittelua vuonna 2016. MAL-sopimus vuosille 2016–
2019 allekirjoitettiin kesällä 2016 ja siihen liittyen tulevalla kaudella sy-
vennetään edellisen sopimuskauden aikana toteutettua MAL-suunnitte-
lua. Tavoitteena on laatia Helsingin seudulle yksi yhteinen MAL 2019 -
suunnitelma edellisen kauden kolmen erillisen suunnitelman sijaan. 
Edellisen kauden suunnitteluasiakirjat olivat Helsingin seudun liikenne-
järjestelmäsuunnitelma HLJ 2015, Helsingin seudun maankäyttösuun-
nitelma MASU 2050 ja Helsingin seudun asuntostrategia Astra 2025.

Asuntotuotanto Helsingissä

Helsinkiin valmistui vuonna 2016 yhteensä 4 395 asuntoa. Asunnoista 
11,6 % on ara-vuokra-asuntoja, 23,7 % välimuodon asuntoja ja 64,7 % 
sääntelemättämiä asuntoja. Vuokra-asunnoista opiskelija- ja nuorisoa-
suntoja on 299, tavanomaisia ara-vuokra-asuntoja 211, takauslainalla 
tuotettuja 45 ja vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja 1 007. Asumisoikeu-
sasuntoja valmistui 444 kappaletta. Omistusasuntoina hitas-asuntoja 
valmistui 552 ja sääntelemättömiä omistusasuntoja 1 837 asuntoa. 

Asuntojen keskipinta-ala on laskenut 2000–luvulla, ollen vuonna 2016 
valmistuneissa asunnoissa 62 m². Keskikoon alentumiseen on vaikutta-
nut suuri valmistuneiden vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen määrä 
sekä yleinen jatkunut huoneistokokojen pienenemisen trendi. Asun-
noista 84 prosenttia sijaitsee kerrostaloissa. Valmistuneista asunnoista 
58,5 prosenttia sijaitsee kaupungin maalla, 34,1 yksityisellä maalla ja 
valtion maalla 7,4. 

Tontteja luovutettiin viime vuonna tavoitteen mukaisesti 380 000 kem² 
ja varattiin 290 000 kem². Tonttivarantoa on 5,1 vuoden asuntorakenta-
mista varten. 

Kaupungin omana tuotantona valmistui 482 asuntoa, joista ara-vuokraa 
oli 130 asuntoa ja välimuotoa 352 asuntoa. 

Asuntoja oli vuoden vaihteessa rakenteilla yli 7 000. Yhteensä viime 
vuonna alkoi 5 129 asunnon rakentaminen ja 5 597 asunnon rakenta-
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miseen myönnettiin rakennuslupa. Kaupungin omana tuotantona alkoi 
1 522 asunnon rakentaminen, joista noin 40 % oli valtion tukemia vuok-
ra-asuntoja.

Rakenteilla olevista asunnoista 22,6 % on ara-vuokra-asuntoja, 25,5 % 
välimuodon asuntoja ja 51,9 % sääntelemättömiä omistus- ja vuokra-
asuntoja. 

Yleis- ja asemakaavatavoitteet

Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden yleiskaavan 26.10.2016. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asumisen 35 asemakaavaeh-
dotuksessa yhteensä 830 000 kem² uutta tonttimaata. Asemakaavoja 
lainvoimaistui 434 000 kem². Suurimmat lainvoimaistuneet kaavat ovat 
Atlantinkaaren kaava Länsisatamassa, Koirasaarten kaava Kruunuvuo-
renrannassa sekä ns. Pohjola-talon kaava Munkkiniemessä.

Asuinalueiden elinvoimaisuus ja täydennysrakentaminen

Täydennysrakentamisalueen osuus vuoden 2016 valmistuneesta asun-
totuotannosta oli 54 %. Uudessa ohjelmassa täydennysrakentamisen 
tavoitetaso nostettiin 40 %:iin ja samalla määriteltiin entistä selkeäm-
min projektialueet ja täydennysrakentamisalue. Täydennysrakentami-
salueella asuntotuotantoa valmistuu projektialueita pienempinä koko-
naisuuksina useille eri alueille. Yksityisellä maalla on merkittävä osuus 
täydennysrakentamisalueen asuntotuotannossa. Täydennysrakentami-
salueen asuntotuotanto painottuu vapaarahoitteiseen tuotantoon. 

Asuntokannan ja -rakentamisen kehittäminen

Olemassa olevaan asuntokantaan toteutettiin 84 jälkiasennushissiä. 
Kaupungin asuinkiinteistöyhtiöiden energiatehokkuutta parannettiin ja 
peruskorjauksissa kiinnitettiin huomiota energiakysymyksiin. 

Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan hyväksyttiin vuonna 2016 neljä uutta 
hanketta: Lähes nollaenergiakerrostalo -hanke Jätkäsaareen, Yhteis-
työllä kohtuuhintaisuuteen -hankkeet Kivikkoon ja Laajasaloon, 
SunZEB-kortteli -hanke Jätkäsaareen ja HOAS Hima miniasunnot -
hanke Rastilaan. 

Puurakentamista edistettiin edelleen vuonna 2016 ja asuntoja valmistui 
puurakenteisiin kerrostaloihin yhteensä 315.

Selvitykset ja toivomusponnet

Ohjelmaan liittyen syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana on tehty selvi-
tyksiä, joita kaupunginhallitus edellytti päättäessään ohjelman täytän-
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töönpanosta. Selvityksistä neljä, joiden määräaika oli kevääseen 2017 
mennessä, viedään päätöksentekoon seurantaraportin yhteydessä. 
Selvitykset ovat ARA- ja välimuodon tuotannon tavoitteiden saavuttami-
seen liittyvien syiden tarkastelu, asuntorakentamisen kokeiluja mahdol-
listavien keinojen kartoittaminen, suurten kerrostalokohteiden elinkaa-
ren aikaisen hiilijalanjäljen laskennan arvioiminen sekä täydennysra-
kentamisen kannusteiden kehittäminen. Selvitykset ovat asian liitteinä 
2-5.

Selvityksessä ara- ja välimuodon tuotannon tavoitteiden saavuttami-
sesta todetaan, että kaupungin omalla maalla on päästy AM-ohjelman 
mukaiseen hallintamuotojakaumaan. Sen sijaan yksityisellä ja valtion 
maalla tavoitteesta on jääty merkittävästi. Kaupungin tulee jatkossa 
huolehtia muiden kuin kaupungin omistaman maan osalta maankäyttö-
sopimuksissa hallinta- ja rahoitusmuototavoitteen toteuttamisesta. Ti-
lanne on korjaantumassa jo tehtyjen sopimusten mutta vielä rakentu-
mattomien kohteiden osalta. Esimerkiksi Keski-Pasilan ratapihakortte-
leiden alueella valtio noudattaa AM-ohjelman mukaista hallintamuotoja-
kaumaa. 

Selvityksessä asuntorakentamisen kokeilujen järjestämisestä todetaan, 
että on tarkoituksenmukaista keskittää erilaiset kokeilut Kehittyvä ker-
rostalo -konseptin alle, jotta kokonaisuus olisi yhdenmukainen ja hallittu 
ja hankkeiden käynnistämiseen, arviointiin, edistämiseen ja seurantaan 
olisi valmis menetelmä. 

Selvityksessä hiilijalanjäljen laskennasta todetaan, että ei ole vielä tar-
koituksenmukaista vaatia hiilijalanjäljen laskentaa pakollisena Helsin-
gissä. Tällä hetkellä on meneillään monia energiatehokkuuteen liittyviä 
kehittämishankkeita ja niistä saatujen kokemusten jälkeen voidaan uu-
delleen harkita menetelmän käyttöönottoa. Ympäristöministeriöllä on 
valmisteilla lainsäädäntökokonaisuus nollaenergiarakentamiseen siirty-
misestä. On tarkoituksenmukaista seurata alan lainsäädännön tason 
kehittymistä ja tehdä sen jälkeen tarkennuksia nykyisiin kaupungin lin-
jauksiin. 

Selvityksen mukaan täydennysrakentamisen kannusteita tulee kehittää 
edelleen. Nykykannusteisiin kaivataan joustavuutta ja tarkennuksia, li-
säksi purkavan saneerauksen hankkeisiin tarvitaan oma toimintamallin-
sa. Täydennysrakentamisen edistäminen kaipaa edelleen yhteistyön 
kehittämistä kaupungin sisällä ja sidosryhmien kanssa. Kannusteiden 
kehittämisestä tuodaan erilliset päätösehdotukset kaupunkiympäristön 
toimialalautakunnan tai kiinteistölautakunnan käsittelyyn. 

Kaupunginhallituksen edellyttämistä selvityksistä kaksi on valmisteltu 
päätöksentekoon jo aiemmin. Kaupunginhallituksen kehotuksesta laa-
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dittu toimintamalli ryhmärakennuttamiskohteiden lainojen takaamiseksi 
käsiteltiin 9.1.2017 kaupunginhallituksessa. Kaupunginhallitus päätti 
samalla, että selvittämistä jatketaan asiantuntijatyöryhmän johdolla. 
Työryhmän tehtävänä on 30.7.2017 mennessä selvittää, millä lainsää-
dännöllisillä, kaupungin omilla ratkaisuilla ja muilla keinoin ryhmäraken-
nuttamisen rahoituskysymykset voidaan ratkaista. Selvitys tuodaan 
kaupunginhallitukseen. Kehotus tuoda kaupunkisuunnittelulautakunnan 
11.12.2012 tekemä päätös huoneistotyyppien ja kokojen ohjaamisesta 
asemakaavoissa käsiteltiin uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnas-
sa tammikuussa 2017. 

Yhden selvityksistä määräaika on myöhemmin. Myöhemmin, ennen 
valtuustostrategian käsittelyä tehtävä selvitys on uusien mallien ja kei-
nojen kartoittaminen kohtuuhintaisen omistusasuntotuotannon varmis-
tamiseksi (ns. “Hitas-selvitys”). Selvitys tehdään yhteistyössä seudun 
tutkimuslaitosten kanssa. Lisäksi selvitystä toteutuneista autopaikatto-
mista ja vähäautopaikkaisista asuntokohteista ja niiden toteuttamiseen 
liittyvien periaatteiden laatimista jatketaan koko ohjelmakauden ajan.

Hyväksyessään AM-ohjelman kaupunginvaltuusto hyväksyi myös kol-
me toivomuspontta. Toivomusponsivastaukset viedään kaupunginhalli-
tukseen samanaikaisesti seurantaraportin käsittelyn kanssa. Yksi toivo-
musponsi käsittelee samaa teemaa kuin liitteenä oleva selvitys ARA- ja 
välimuodon tavoitteiden saavuttamisesta. Kaksi muuta toivomusponsi-
vastausta käsittelevät kunnallistekniikan rakentamisen aikatauluttamis-
ta ja pienempien kokonaisuuksien tarjoamista rakentamishankkeissa ja 
tontinjaoissa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

mari.randell(a)hel.fi
Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1 AM seurantaraportti 2017
2 Selvitys ARA- ja välimuodon tavoitteiden toteutumisesta
3 Selvitys asuntorakentamisen kokeilujen järjestämisestä
4 Hiilijalanjäljen laskentaselvitys
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5 Selvitys täydennysrakentamisen kannusteista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Virastot ja liikelaitokset
Lautakunnat ja johtokunnat

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.04.2017 § 439

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

24.04.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Hannu 
Tuomisen ehdotuksesta.

27.06.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

mari.randell(a)hel.fi
Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 22.06.2016 § 189

HEL 2015-013121 T 10 01 00
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Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä Helsingin kaupungin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelman (AM-ohjelma) 2016 seuraavat asunto- ja maapoliitti-
set päämäärät ja tavoitteet:

PÄÄMÄÄRÄ I MAANKÄYTTÖ

Maankäytön periaatteena on tiivis joukkoliikenneyhteyksiin tukeutuva 
yhdyskuntarakenne. Asuntorakentamisen edellytykset taataan aktiivi-
sen maa- ja tonttipolitiikan avulla sekä huolehtimalla asuntotuotannon 
edellyttämän kaavavarannon riittävyydestä. 

Tavoite 1 Maapolitiikka

Maapolitiikalla varmistetaan kysyntää vastaava asuntotonttitarjonta se-
kä eheä yhdyskuntarakenne.

Kaupunki hankkii aktiivisesti yhdyskuntarakentamiseen soveltuvaa 
maata omistukseensa vapaaehtoisin kaupoin kohtuulliseen käypään 
hintatasoon. Tarvittaessa kaupunki voi turvautua myös muihin lainsää-
dännön suomiin maanhankintakeinoihin kuten lunastukseen ja etuosto-
oikeuteen.

Asemakaavojen muutosalueilla tehdään tarvittaessa maankäyttösopi-
muksia. Asemakaavoittamattomilla alueilla maankäyttösopimuksia teh-
dään vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi tilanteissa, joissa merkittä-
vä osa sopimuskorvauksesta suoritetaan kaupungille tärkeänä raaka-
maana. 

Tavoite 2 Tontinvaraus ja -luovutus

Kaupunki luovuttaa vuosittain asuntotuotantoon tontteja vähintään 380 
000 kem².

Tontinluovutusta käytetään aktiivisena työkaluna asuntotuotannon laa-
tutason ja hallintamuotojen toteutuksen ohjauksessa. 

Tontinvarauskanta pysyy tasolla, joka mahdollistaa vähintään neljän 
vuoden asuntorakentamisen kaupungin omalla maalla ohjelmassa 
määritellyn hallinta- ja rahoitusmuotojakauman mukaan. 

Kaupunki edellyttää luovuttamiensa kerrostalotonttien osalta, että ra-
kennusluvan edellytyksenä oleva C-luokan energiatehokkuusvaatimus 
täyttyy selkeästi ja alittaa E-luvun 120 kWh/m²/vuosi.

Tavoite 3 Yleissuunnittelu
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Vuonna 2016 tuodaan kaupunginvaltuustoon päätettäväksi uusi yleis-
kaava. Uuden yleiskaavan tulee mahdollistaa riittävän kaavavarannon 
ylläpitäminen sekä vuosittaisen asemakaavatavoitteen toteutuminen 
ohjelman mukaisen asuntotuotantotavoitteen toteuttamiseksi. 

Helsinki sitoutuu maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen 
toteuttamiseen ja edellyttää, että eri osapuolet (valtio ja muut Helsingin 
seudun kunnat) toimivat samoin. 

Tavoite 4 Asemakaavoitus ja asemakaavavaranto

Vuosittain laaditaan asemakaavoja asuntotuotantoon vähintään 600 
000 kem². 

Asemakaavojen tulee mahdollistaa tavoitteiden mukainen hallinta- ja 
rahoitus-muotojakauma sekä tuettava kohtuuhintaisen asuntotuotan-
non edellytyksiä. Asemakaavojen toteuttamiskelpoisuuteen tulee kiin-
nittää erityistä huomiota. Asuntotuotannon sujuvoittamiseksi asema-
kaavavaatimusten yksityiskohtaisuutta tulee välttää, jotta poikkeamis-
päätöksiä voidaan vähentää.

Asemakaavavarannon on mahdollistettava vähintään viiden vuoden 
asuntotuotanto määritellyn hallinta- ja rahoitusmuotojakauman mukaan.

PÄÄMÄÄRÄ II ASUNTOTUOTANTO

Asuntotuotannolla vastataan kaupungin kasvun tarpeisiin ja tuotannon 
tavoitetaso pidetään korkeana. Asuntotuotannossa varmistetaan moni-
puolinen hallinta- ja rahoitusmuotojakauma sekä tarvetta ja kysyntää 
vastaava asuntojen kokojakauma. Asuinalueiden eriytymistä ehkäis-
tään poikkihallinnollisin keinoin. 

Tavoite 5 Asuntotuotannon määrä  

Helsingissä rakennetaan uudistuotantona ja käyttötarkoituksenmuutok-
sin vuosittain vähintään 6 000 asuntoa. Luodaan edellytykset nostaa 
asuntotuotannon määrä 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessä.

Tavoite 6 Hallinta- ja rahoitusmuodot 

Hallinta- ja rahoitusmuototavoite vuosittain on 6 000 asunnon vuosita-
voitteella laskettuna seuraava:

 25 prosenttia ara-vuokra-asuntoja (1 500 asuntoa, joista 300 opis-
kelija- ja 100 nuorisoasuntoja)

 30 prosenttia välimuodon asuntoja (1 800 asuntoa)
 45 prosenttia sääntelemättömiä vuokra- ja omistusasuntoja (2 700 

asuntoa)
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Mikäli välimuodon asuntoja on vuotuisesta toteumasta 30 % tai yli, ta-
voite nousee seuraavalle vuodelle automaattisesti 35 prosenttiin ja 
sääntelemättömien osuus laskee 40 prosenttiin.

Valtion edellytetään sitoutuvan omalla ja luovuttamallaan maalla nou-
dattamaan ohjelman mukaista hallinta- ja rahoitusmuotojakaumaa. Yk-
sityisen maanomistuksen osalta hallintamuotojakauman toteutumista 
ohjataan maankäyttösopimuksilla. 

Alueellisesta hallinta- ja rahoitusmuotojakaumasta päätetään tontinluo-
vutus- tai maankäyttösopimusvaiheessa hallintokuntien yhteistyönä si-
ten, että huomioidaan alueellinen tasapaino. Yksipuolisia asuinalueita 
pyritään välttämään. Asuntokannassa tapahtuvat muutokset huomioi-
daan kokonaistarkastelussa.

Tavoite 7 Kaupungin oma asuntotuotanto 

Kaupungin oman asuntotuotannon tavoite on 1 500 asuntoa vuodessa.

Tavoitteena on rakentaa 750 ara-vuokra-asuntoa (50 prosenttia tuotan-
nosta) ja 750 välimuodon eli Hitas-, asumisoikeus- tai osaomistusasun-
toa.

Sääntelemättömiä asuntoja rakennetaan vain alueiden tasapainoisen 
rakenteen varmistamiseksi.

Hallintokuntien yhteistyöllä turvataan kaupungin oman tuotannon edel-
lytykset.

Tavoite 8 Asuntotuotannon huoneistotyyppijakauman ohjaaminen

Perheasunnoiksi soveltuvien eli vähintään kahden makuuhuoneen 
asuntojen riittävä osuus omistusasuntotuotannosta turvataan. Varmis-
tetaan omistustuotannon perheasuntojen määrä, tuotannon laatu ja 
muuntojoustavuus.

Kerrostalotuotannossa Hitas-omistusasuntotuotantona toteutettavien 
tonttien asuinrakennusoikeudesta keskimäärin 60–70 prosenttia toteu-
tetaan perheasuntoina. Kerrostalotuotannossa sääntelemättömään 
omistusasuntotuotantoon luovutettavilla tonteilla tontin asuinrakennu-
soikeudesta keskimäärin 40–50 prosenttia toteutetaan perheasuntoina. 
Lautakunta voi perustelluista syistä poiketa tästä rajasta alueilla, joilla 
perheasuntojen määrä on jo riittävä.

Huoneistotyyppijakauman ohjaus perustuu ensisijaisesti tontinluovutu-
sehtoihin. Valtion ja yksityisten tahojen omistamalla maalla voidaan 
käyttää asemakaavamääräyksiin perustuvaa ohjausta sääntelemättö-
män omistustuotannon osalta.
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PÄÄMÄÄRÄ III ASUINALUEET

Erilaiset kaupunginosat kehittyvät houkuttelevina asuinalueina, ja niistä 
muodostuu toiminnallisesti eheä Helsinki. Uusista alueista rakentuu 
persoonallisia ja asukasrakenteeltaan monipuolisia kaupunginosia. 
Olemassa olevien alueiden elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä tuetaan täy-
dennysrakentamisella.  

Tavoite 9 Asuinalueiden elinvoimaisuus

Edistetään kestävää kaupunkikehitystä tiedostaen alueiden erilaisuus 
ja eriytymiskehitys. 

Keskeisimmät aluerakentamiskohteet seuraavina vuosina ovat Länsi-
satama, Kalasatama, Pasila, Kruunuvuorenranta, Kuninkaantammi ja 
Honkasuo. Tulevan asuntotuotannon näkökulmasta suunnittelun etene-
mistä edistetään Malmin lentokentän, Koivusaaren ja Östersundomin 
alueilla. Näiden alueiden osuus asuntotuotannosta on noin 60 prosent-
tia.

Asuntorakentamisesta 40 prosenttia toteutuu täydennysrakentamisena. 
Tuotanto-tavoitteen turvaamiseksi täydennysrakentamisen koordinaa-
tiota vahvistetaan, kehitetään prosesseja ja kannusteita sekä poiste-
taan täydennysrakentamisen esteitä mm. yhteistyössä valtion kanssa.

Asuntotuotantotavoitteen toteuttamiseksi tulee huolehtia riittävästä eri 
puolilla kaupunkia olevasta asemakaavavarannosta sekä varmistaa 
tonttien rakentamisedellytykset. Täydennysrakentamisalueen asema-
kaavoitusta ohjelmoidaan nykyistä järjestelmällisemmin.

Alueilla, joiden asuntokanta on yksipuolista ja uudistuotanto vähäistä, 
uusi asuntokantaa monipuolistava täydennysrakentaminen on tärkein 
tavoite.

Jatketaan autopaikattomien ja vähäautopaikkaisten asuntokohteiden 
toteuttamista erityisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien läheisyydessä. 
Tehokkaaseen ja edulliseen pysäköintiin pyritään keskitetyn pysäköin-
nin, vuorottaispysäköinnin sekä pysäköintipaikkojen vaiheittaisen to-
teuttamisen avulla.

PÄÄMÄÄRÄ IV ASUNTOKANTA

Huolehditaan asuntokannan kunnosta sekä edistetään energiatehok-
kuutta asuntorakentamisessa ja olemassa olevassa asuntokannassa. 
Asuntorakentamista kehitetään tukemalla eri-laisten talotyyppien raken-
tamista, omatoimista rakennuttamista sekä erilaisten asumiskonsep-
tien toteuttamista. Parannetaan asuntojen soveltuvuutta elinkaariasu-
miseen sekä edistetään hissien rakentamista vanhaan asuntokantaan.
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Tavoite 10 Asuntokannan ja asuntorakentamisen kehittäminen  

Jatketaan monimuotoisen kerrostaloasumisen kehittämistä: lisätään 
vanhan rakennuskannan uusiokäyttöä, ullakko- ja lisäkerrosrakenta-
mista sekä mahdollistetaan seka- ja hybriditalojen rakentaminen. 

Kaupungin toimin edistetään hissien rakentamista vanhaan asuntokan-
taan.

Edistetään omatoimista rakentamista ja rakennuttamista, kaupunki-
maisten pientalojen rakennuttamista sekä ryhmärakennuttamista.

Edistetään uusiutuvien ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormitta-
vien rakennusmateriaalien ja tuotantotapojen käyttöä sekä mahdolliste-
taan kiinteistökohtaisten energialähteiden käyttöönotto. 

Tavoite 11 Kaupungin oma asuntokanta 

Kaupungin omistaman asuntokannan ylläpidosta, arvon ja kunnon säi-
lymisestä sekä vuokran ja käyttövastikkeen kohtuullisena pitämisestä 
huolehditaan. Kaupungin asuntokannassa edistetään uusia asumisrat-
kaisuja ja asukaslähtöisiä asumiskonsepteja. 

Vuokra-asuntojen asukasvalinnassa pyrkimyksenä on monipuolinen ja 
alueellisesti tasapainoinen asukasrakenne. 

Asuntokannan peruskorjaustoiminnassa pyritään tavoitteellisesti D-
energialuokkaan. Energian ominaiskulutusta vähennetään kaksi pro-
senttia vuodessa.

Kaupungin asunto-omaisuuden hallinnan kehittämistä jatketaan. Hel-
singin kaupungin asunnot Oy:n hallinnon kehittämistä jatketaan.

PÄÄMÄÄRÄ V ASUKASRAKENNE

Turvataan eri väestöryhmien mahdollisuudet asua pääkaupungissa. 
Asumisen suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota asuntomarkki-
noille tulevien nuorten, lapsiperheiden, ikääntyneiden ja erityisryhmiin 
kuuluvien asukkaiden asumismahdollisuuksiin sekä maahanmuuttaja-
taustaisen väestön ja pienten asuntokuntien määrän kasvuun. 

Tavoite 12 Asukasrakenteen monipuolisuus 

Lapsiperheille sopivia asuntoja rakennetaan riittävästi uusille alueille 
sekä täydennysrakentamiskohteisiin. Huoneistotyyppiohjauksella var-
mistetaan perhe-asuntojen rakentaminen. 

Lisätään asuntomarkkinoille tulevien nuorten sekä yksinasuvien kau-
punkilaisten kohtuuhintaisen vuokra-asumisen tarjontaa.  
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Ikäihmisille kohdennettuja asumisvaihtoehtoja toteutetaan kaikkiin hal-
linta- ja rahoitusmuotoihin. Esteettömiä asumisvaihtoehtoja lisätään 
täydennysrakentamisalueilla. 

Vieraskielisen väestön asumisen tukemiseksi kehitetään edelleen asu-
misneuvontaa ja parannetaan eri asumisvaihtoehdoista tiedottamista. 

Huolehditaan riittävästä vanhusten, kehitysvammaisten, päihde- ja mie-
lenterveyskuntoutujien ja asunnottomien asuntotuotannosta.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä seuraavat toivomuspon-
net:

1. Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutu-
sohjelman 2016 valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitukselle 
tuodaan maaliskuuhun 2017 mennessä selvitys siitä, miten pie-
nempien kokonaisuuksien tarjoaminen rakentamishankkeissa ja 
tontinjaoissa toteutettaisiin, jotta taataan useampien pienempien 
ja keskisuurten toimijoiden osallistumismahdollisuus tarjouskil-
pailuihin. (Silvia Modig)

2. Hyväksyessään AM-ohjelman ja sen myötä kohdassa (75) mai-
nitun seuraavan selvityskehotuksen "Kaupunginhallitukselle tuo-
daan maaliskuuhun 2017 mennessä selvitys syistä, miksi ARA- 
ja välimuodon tuotannon tavoitteita ei ole saavutettu ja ehdote-
taan toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi" kaupunginvaltuus-
to edellyttää, että selvitetään myös, miten tontinluovutusehtoja 
voidaan hyödyntää kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi. (Kaa-
rin Taipale)

3. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kunnallistekniikan rakenta-
minen aikataulutetaan kaavojen vahvistumiseen niin, että tontit 
ovat rakennettavissa mahdollisimman pian kaavojen vahvistut-
tua. (Kauko Koskinen) 

Käsittely

22.06.2016 Ehdotuksen mukaan

Puheenjohtaja totesi, että 15.6.2016 hyväksytyn käsittelyjärjestyksen 
mukaisesti jatketaan asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutu-
sohjelman 2016 käsittelyä ja että keskustelu puheena olevan käsittely-
järjestyksen mukaisesti on julistettu päättyneeksi.
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Puheenjohtaja totesi, että tehdyistä ehdotuksista on jaettu yhdistelmä 
valtuutetuille, sekä ehdotukset ovat salijärjestelmän paneelissa suo-
men- ja ruotsinkielisinä.

Puheenjohtaja esitti, että ehdotukset niitä lukematta merkitään selonte-
kona pöytäkirjaan seuraavasti:

Kaupunginvaltuustossa 15.6.2016 tehdyt vastaehdotukset

Valtuutettu Paavo Arhinmäki oli valtuutettu Yrjö Hakasen kannattama-
na ehdottanut, että kappale 23 muutetaan muotoon:

 Hallinta- ja rahoitusmuototavoite vuosittain on 6000 asunnon 
vuositavoitteella laskettuna seuraava:

 1/3 ara-vuokra-asuntoja (2000 asuntoa, joista 500 opiskelija- ja 
nuorisoasuntoja)

 1/3 välimuodon asuntoja (2000 asuntoa)
 1/3 sääntelemättömiä vuokra- ja omistusasuntoja (2000 asun-

toa)

Valtuutettu Paavo Arhinmäki oli valtuutettu Yrjö Hakasen kannattama-
na ehdottanut, että kappale 28 muutetaan muotoon:

 Kaupungin oman asuntotuotannon tavoite on 1750 asuntoa vuo-
dessa.

Valtuutettu Paavo Arhinmäki oli valtuutettu Yrjö Hakasen kannattama-
na ehdottanut, että kappale 29 muutetaan muotoon:

 Tavoitteena on rakentaa 1000 ara-vuokra-asuntoa (50 prosent-
tia tuotannosta) ja 750 välimuodon eli Hitas-, asumisoikeus- tai 
osaomistusasuntoa.

Valtuutettu Paavo Arhinmäki oli valtuutettu Yrjö Hakasen kannattama-
na ehdottanut, että kappaleen 26 jälkeen uusi kappale (26a):

 Suomen hallituksen kaavailemaa 10 vuoden lyhyttä korkotuki-
mallia ei käytetä Helsingissä, sillä tarpeemme kohtuuhintaisesta 
vuokratuotannosta on pitempiaikaisia. Esityksen tultua julki kau-
punki tarkastelee vaihtoehtoja selvittääkseen Helsinkiin soveltu-
vaa välituotantomallia.
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Valtuutettu Helena Kantola oli valtuutettu Mika Ebelingin kannattamana 
ehdottanut, että 

 (39) Keskeisimmät aluerakentamiskohteet seuraavina vuosina 
ovat Länsisatama, Kalasatama, Pasila, Kruunuvuorenranta, Ku-
ninkaantammi ja Honkasuo. Tulevan asuntotuotannon näkökul-
masta suunnittelun etenemistä edistetään Malmin lentokentän 
asettamin ehdoin sekä Koivusaaren ja Östersundomin alueilla. 
Näiden alueiden osuus asuntotuotannosta on noin 50 - 60 pro-
senttia.

Kaupunginvaltuustossa 15.6.2016 tehdyt toivomusponnet

Valtuutettu Laura Kolbe oli valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran kannat-
tamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään AM-ohjelman valtuusto edellyttää, että selvite-
tään mahdollisuutta tehdä tutkimuslähtöinen katsaus tontti-, kaa-
voitus- ja asuntopolitiikasta viimeisen viiden vuosikymmenen 
aikana Helsingissä, lähialueilla ja laajemminkin, kansainvälisin 
vertailuin. Näin saataisiin tutkimuksellinen perspektiivi tulevan 
asunto- ja maankäytönpolitiikan hahmottamiseen.

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu Henrik Nyholmin kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää AM-ohjel-
man toteuttamisessa mahdollisuudet rakennuttaa tai hankkia 
olemassa olevasta rakennuskannasta tiloja kaupungin ylläpitä-
mien vanhusten palveluasuntojen lisäämiseksi.  

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu René Hurstin kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto edellyttää, että AM-ohjelman toteuttamisessa selvite-
tään mahdollisuudet toteuttaa kaupungin oman asuntotuotannon 
rahoitus ilman että Helsingissä otetaan käyttöön 10 vuoden ns. 
välimuodon rahoitusmalli.

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu René Hurstin kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto edellyttää, että AM-ohjelman toteuttamisessa kiinnite-
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tään huomiota lähipalvelujen ja kaupunkiluonnon merkitykseen 
asuinalueiden elinvoimaisuudelle ja viihtyisyydelle.

Valtuutettu Pia Pakarinen oli valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran kan-
nattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutu-
sohjelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että asetetaan selkeät 
alueelliset ja määrälliset tavoitteet siitä, miten suuri osa asunto-
tuotannosta toteutetaan käyttötarkoituksen muutoksilla.

Valtuutettu Nina Huru oli valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattamana eh-
dottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutu-
sohjelman 2016  kaupunginvaltuuston kokousasiakirjoissa ilmoi-
tetut asunto- ja maapoliittiset päämäärät ja tavoitteet kaupungin-
valtuusto edellyttää, että Helsingin kaupungin voimassa olevat 
esteettömyyslinjaukset vuodelta 2011 tarkistetaan.

Valtuutettu Nina Huru oli valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattamana eh-
dottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutu-
sohjelmana 2016 kaupunginvaltuuston kokousasiakirjoissa il-
moitetut asunto- ja maapoliittiset päämäärät ja tavoitteet kau-
punginvaltuusto edellyttää, että länsimetron ongelmat selvite-
tään pikaisesti.

Valtuutettu Nina Huru oli valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattamana eh-
dottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutu-
sohjelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mah-
dollisuudet vaikuttaa rakentamisen laatuun tehostamalla raken-
tamisen aikaista valvontaa.

Valtuutettu Silvia Modig oli valtuutettu Arja Karhuvaaran kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutu-
sohjelman 2016 valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitukselle 
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tuodaan maaliskuuhun 2017 mennessä selvitys siitä, miten pie-
nempien kokonaisuuksien tarjoaminen rakentamishankkeissa ja 
tontinjaoissa toteutettaisiin, jotta taataan useampien pienempien 
ja keskisuurten toimijoiden osallistumismahdollisuus tarjouskil-
pailuihin.

Valtuutettu Kaarin Taipale oli valtuutettu Pilvi Torstin kannattamana eh-
dottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään AM-ohjelman ja sen myötä kohdassa (75) mai-
nitun seuraavan selvityskehotuksen "Kaupunginhallitukselle tuo-
daan maaliskuuhun 2017 mennessä selvitys syistä, miksi ARA- 
ja välimuodon tuotannon tavoitteita ei ole saavutettu ja ehdote-
taan toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi"  kaupunginvaltuus-
to edellyttää, että selvitetään myös, miten tontinluovutusehtoja 
voidaan hyödyntää kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Valtuutettu Kauko Koskinen oli valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattama-
na ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kunnallistekniikan rakenta-
minen aikataulutetaan kaavojen vahvistumiseen niin, että tontit 
ovat rakennettavissa mahdollisimman pian kaavojen vahvistut-
tua.

Valtuutettu Matti Enroth oli valtuutettu Kauko Koskisen kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutu-
sohjelman 2016 kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään 
Malmin lentokentän alueen ottaminen rakentamiskohteeksi vas-
ta muiden ohjelmassa mainittujen alueiden rakentamisen aloitta-
misen jälkeen.

Valtuutettu Arja Karhuvaara oli ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan 
toivomusponnen:

 Hyväksyessään AM-ohjelman kaupunginvaltuusto edellyttää, 
että kaupunki ryhtyy etsimään nykyistä aktiivisemmin kelluvien 
talojen ja konttikotien sijaintialueita,  mahdollisimman nopeasti 
rakentuviksi sekä päivittämään jo vuosia  aiemmin luonnosteltua 
kelluvan asumisen toimintamallia ekologisen ja kokeilevan asu-
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misen lisäämiseksi yhtenä asumistapana.

Valtuutettu Arja Karhuvaara oli valtuutettu Henrik Nyholm kannattama-
na ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään käsiteltävän AM-ohjelman kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että Helsinki selvittää yhdessä Metsähallituksen 
kanssa mahdollisuutta asua Helsingin lähisaarissa, joissa aiem-
min on ollut kiinteää asumista. Asuminen  mahdollistaa turismi-
palvelut, ympäristön ja matkailijan turvallisuuden sekä mahdollis-
taa myös ekologisen infran ja digitaalisten työmuotojen tutkimus- 
ja kehittämistyön.

Puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Arja Karhuvaaran ehdottamaa 
ensimmäistä toivomuspontta ollut kannatettu, joten se raukesi.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen:
Vastaehdotuksista äänestetään jokaisesta erikseen.

1 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää 
jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Paavo Arhinmäen vastaehdotus hy-
väksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Kappale 23 muutetaan muotoon: Hallinta- ja rahoitusmuo-
totavoite vuosittain on 6000 asunnon vuositavoitteella laskettuna seu-
raava: 1/3 ara-vuokra-asuntoja (2000 asuntoa, joista 500 opiskelija- ja 
nuorisoasuntoja) 1/3 välimuodon asuntoja (2000 asuntoa) 1/3 sääntele-
mättömiä vuokra- ja omistusasuntoja (2000 asuntoa)

Jaa-äänet: 64
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, 
Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Mari 
Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaa-
ra, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, 
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Ter-
hi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri 
Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muuri-
nen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria 
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Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Pia Pakari-
nen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Ti-
mo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas 
Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Pertti Vil-
lo, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 14
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, 
Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami 
Muttilainen, Henrik Nyholm, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Tuomo 
Valokainen, Anna Vuorjoki

Poissa: 7
Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, 
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

2 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei 
voittaa, on valtuutettu Paavo Arhinmäen vastaehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Kappale 28 muutetaan muotoon: Kaupungin oman asunto-
tuotannon tavoite on 1750 asuntoa vuodessa.

Jaa-äänet: 65
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, 
Jussi Chydenius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, 
Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Ja-
lovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Kar-
hu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, 
Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, 
Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, 
Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki 
Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauha-
mäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, 
Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, 
Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo

Ei-äänet: 14
Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, 
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Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia Mo-
dig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Tuulikki Vuori-
nen, Anna Vuorjoki

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

3 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei 
voittaa, on valtuutettu Paavo Arhinmäen vastaehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Kappale 29 muutetaan muotoon: Tavoitteena on rakentaa 
1000 ara-vuokra-asuntoa (50 prosenttia tuotannosta) ja 750 välimuo-
don eli Hitas-, asumisoikeus- tai osaomistusasuntoa.

Jaa-äänet: 67
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, 
Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jas-
min Hamid, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikäval-
ko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, 
Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria 
Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Nii-
ranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolai-
nen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, 
Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Se-
vander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallg-
ren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuori-
nen

Ei-äänet: 12
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, 
Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami 
Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Anna Vuorjoki

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

4 äänestys
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Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei 
voittaa, on valtuutettu Paavo Arhinmäen vastaehdotus hyväksytty.

Jaa-äänet: 66
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, 
Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jas-
min Hamid, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikäval-
ko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, 
Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria 
Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Nii-
ranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolai-
nen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, 
Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Se-
vander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallg-
ren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 13
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, 
Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami 
Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Tuomo Valokainen, Anna 
Vuorjoki

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

5 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei 
voittaa, on valtuutettu Helena Kantolan vastaehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: (39) Keskeisimmät aluerakentamiskohteet seuraavina vuo-
sina ovat Länsisatama, Kalasatama, Pasila, Kruunuvuorenranta, Kunin-
kaantammi ja Honkasuo. Tulevan asuntotuotannon näkökulmasta 
suunnittelun etenemistä edistetään Malmin lentokentän asettamin eh-
doin sekä Koivusaaren ja Östersundomin alueilla. Näiden alueiden 
osuus asuntotuotannosta on noin 50 - 60 prosenttia.

Jaa-äänet: 69
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gun-
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vor Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, 
Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, 
Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jes-
sica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri Ko-
rolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo 
Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Ma-
juri, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohi-
salo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Paja-
mäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Se-
vander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallg-
ren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 9
Mika Ebeling, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kan-
tola, Maria Landén, Harri Lindell, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Tyhjä: 1
Yrjö Hakanen

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginhallituksen ehdotus asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelma 2016 hyväksyttiin siten yksimielisesti.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen: 
Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään jokaisesta erikseen.

6 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Laura Kolben ehdottaman toivo-
musponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään AM-ohjelman valtuusto edellyttää, että 
selvitetään mahdollisuutta tehdä tutkimuslähtöinen katsaus tontti-, kaa-
voitus- ja asuntopolitiikasta viimeisen viiden vuosikymmenen aikana 
Helsingissä, lähialueilla ja laajemminkin, kansainvälisin vertailuin. Näin 
saataisiin tutkimuksellinen perspektiivi tulevan asunto- ja maankäytön-
politiikan hahmottamiseen. 
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 40
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gun-
vor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura Finne-Elo-
nen, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, 
Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jes-
sica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri Korolainen, Timo 
Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Silvia Modig, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Terhi 
Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Ranta-
nen, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Thomas Wallgren, Sanna Vesi-
kansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 2
Mukhtar Abib, Pia Pakarinen

Tyhjä: 37
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Matti Enroth, Jas-
min Hamid, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvi-
nen, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laak-
sonen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, 
Seija Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Hannu Os-
kala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Jaana Pelkonen, Timo Raitti-
nen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, 
Tomi Sevander, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuo-
mas Tuure, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Laura Kolbenn eh-
dottamaa toivomuspontta.

7 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen, 
äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää AM-
ohjelman toteuttamisessa mahdollisuudet rakennuttaa tai hankkia ole-
massa olevasta rakennuskannasta tiloja kaupungin ylläpitämien van-
husten palveluasuntojen lisäämiseksi.  
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 20
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, 
Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Dan 
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Koivulaakso, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilai-
nen, Henrik Nyholm, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Tuomo Valokai-
nen, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 32
Mukhtar Abib, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Lau-
ra Finne-Elonen, Nina Huru, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Jessica 
Karhu, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, 
Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo 
Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Ryd-
man, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale

Tyhjä: 27
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Jussi 
Chydenius, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Suzan 
Ikävalko, Jukka Järvinen, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Jape Lovén, 
Hannele Luukkainen, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, 
Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Tomi Sevander, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja 
Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdot-
tamaa toivomuspontta.

8 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen, 
äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että AM-ohjelman toteuttamisessa 
selvitetään mahdollisuudet toteuttaa kaupungin oman asuntotuotannon 
rahoitus ilman että Helsingissä otetaan käyttöön 10 vuoden ns. väli-
muodon rahoitusmalli.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 14
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, 
Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia 
Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Pertti Villo, 
Anna Vuorjoki
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Ei-äänet: 28
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Laura 
Finne-Elonen, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Terhi 
Koulumies, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muuri-
nen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D 
Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Ris-
sanen, Wille Rydman, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Tyhjä: 37
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Jasmin Hamid, 
Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Jukka 
Järvinen, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koski-
nen, Timo Laaninen, Maria Landén, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, 
Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari 
Puoskari, Tuomas Rantanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Tho-
mas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdot-
tamaa toivomuspontta.

9 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen, 
äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että AM-ohjelman toteuttamisessa 
kiinnitetään huomiota lähipalvelujen ja kaupunkiluonnon merkitykseen 
asuinalueiden elinvoimaisuudelle ja viihtyisyydelle.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 19
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Inger-
vo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Timo Laaninen, Eija Loukoila, 
Silvia Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Terhi Peltokorpi, Sirpa 
Puhakka, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 11
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Seppo Kanerva, Terhi 
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Koulumies, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Lasse Män-
nistö, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Risto Rautava

Tyhjä: 49
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Jus-
si Chydenius, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Nina Hu-
ru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, 
Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko 
Koskinen, Maria Landén, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Seija Muu-
rinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D 
Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pa-
karinen, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Tatu Rauha-
mäki, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soinin-
vaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, 
Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, 
Sanna Vesikansa, Pertti Villo

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdot-
tamaa toivomuspontta.

10 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Pia Pakarisen ehdottaman toivomusponnen, 
äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että asetetaan selkeät 
alueelliset ja määrälliset tavoitteet siitä, miten suuri osa asuntotuotan-
nosta toteutetaan käyttötarkoituksen muutoksilla.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 34
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika 
Ebeling, Matti Enroth, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri 
Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana Pelko-
nen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki 
Vuorinen
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Ei-äänet: 20
Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, 
Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Dan Koivulaakso, Jape Lovén, Silvia 
Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, Sara Paavolai-
nen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, 
Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 25
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Jussi 
Chydenius, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari 
Holopainen, Suzan Ikävalko, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Katri Koro-
lainen, Eija Loukoila, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, 
Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Thomas Wallgren, 
Sanna Vesikansa

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Pia Pakarisen ehdot-
tamaa toivomuspontta.

11 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Nina Hurun ehdottaman toivomusponnen, ää-
nestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelman 2016  kaupunginvaltuuston kokousasiakirjoissa ilmoi-
tetut asunto- ja maapoliittiset päämäärät ja tavoitteet kaupunginvaltuus-
to edellyttää, että Helsingin kaupungin voimassa olevat esteettömyys-
linjaukset vuodelta 2011 tarkistetaan.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 12
Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Nina Huru, 
Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Timo Laaninen, Maria 
Landén, Terhi Peltokorpi, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 10
Ville Jalovaara, Jessica Karhu, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, Sara Paa-
volainen, Osku Pajamäki, Wille Rydman, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, 
Tuomo Valokainen

Tyhjä: 56
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
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Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi 
Chydenius, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopai-
nen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, 
Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri 
Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Har-
ri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Maju-
ri, Silvia Modig, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti 
Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakari-
nen, Jaana Pelkonen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Ti-
mo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Laura Rissanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Poissa: 7
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Sami Muttilainen, 
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Nina Hurun ehdotta-
maa toivomuspontta.

12 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Nina Hurun ehdottaman toivomusponnen, ää-
nestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelmana 2016 kaupunginvaltuuston kokousasiakirjoissa il-
moitetut asunto- ja maapoliittiset päämäärät ja tavoitteet kaupunginval-
tuusto edellyttää, että länsimetron ongelmat selvitetään pikaisesti.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 12
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, 
Seppo Kanerva, Helena Kantola, Maria Landén, Sami Muttilainen, Hen-
rik Nyholm, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 10
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Ville Jalovaara, Jape Lovén, 
Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Tomi Sevander, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti

Tyhjä: 57
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, 
Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Ve-
ronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, 
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Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri 
Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Ti-
mo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Pekka 
Majuri, Silvia Modig, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, 
Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Pu-
hakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauha-
mäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaa-
ra, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, 
Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjo-
ki

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Nina Hurun ehdotta-
maa toivomuspontta.

13 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Nina Hurun ehdottaman toivomusponnen, ää-
nestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mah-
dollisuudet vaikuttaa rakentamisen laatuun tehostamalla rakentamisen 
aikaista valvontaa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 20
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, 
Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Maria Landén, Eija Loukoi-
la, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Pert-
ti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 11
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Ville Jalovaara, 
Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Tomi 
Sevander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Tyhjä: 47
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Jussi 
Chydenius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Mari Ho-
lopainen, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, 
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Ter-
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hi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Jape 
Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Hannu Oska-
la, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari 
Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Sanna Vesikansa

Poissa: 7
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Jan D Oker-Blom, 
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Nina Hurun ehdotta-
maa toivomuspontta.

14 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Silvia Modigin ehdottaman toivomusponnen, 
äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitukselle tuodaan 
maaliskuuhun 2017 mennessä selvitys siitä, miten pienempien koko-
naisuuksien tarjoaminen rakentamishankkeissa ja tontinjaoissa toteu-
tettaisiin, jotta taataan useampien pienempien ja keskisuurten toimijoi-
den osallistumismahdollisuus tarjouskilpailuihin.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 77
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gun-
vor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura 
Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veroni-
ka Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikäval-
ko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, 
Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri 
Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Ti-
mo Laaninen, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luuk-
kainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, 
Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Ny-
holm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolai-
nen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, 
Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas 
Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Ur-
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ho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Vil-
lo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Seppo Kanerva, Harri Lindell

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Silvia Modigin ehdotta-
man toivomusponnen.

15 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Kaarin Taipaleen ehdottaman toivomuspon-
nen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään AM-ohjelman ja sen myötä kohdassa 
(75) mainitun seuraavan selvityskehotuksen "Kaupunginhallitukselle 
tuodaan maaliskuuhun 2017 mennessä selvitys syistä, miksi ARA- ja 
välimuodon tuotannon tavoitteita ei ole saavutettu ja ehdotetaan toi-
menpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi"  kaupunginvaltuusto edellyttää, 
että selvitetään myös, miten tontinluovutusehtoja voidaan hyödyntää 
kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 73
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gun-
vor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö 
Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, 
Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan 
Koivulaakso, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Hei-
mo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape 
Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Sami Muttilai-
nen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti 
Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Os-
kala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelko-
nen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Ti-
mo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas 
Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna 
Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki
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Tyhjä: 6
Laura Finne-Elonen, Nina Huru, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Harri 
Lindell, Pertti Villo

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Kaarin Taipaleen ehdot-
taman toivomusponnen.

16 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Kauko Koskisen ehdottaman toivomuspon-
nen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kunnallistekniikan ra-
kentaminen aikataulutetaan kaavojen vahvistumiseen niin, että tontit 
ovat rakennettavissa mahdollisimman pian kaavojen vahvistuttua.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 78
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gun-
vor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura 
Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veroni-
ka Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikäval-
ko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, 
Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan 
Koivulaakso, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Hei-
mo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Lou-
koila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, 
Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse 
Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-
Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakari-
nen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, 
Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas 
Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna 
Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Mari Puoskari
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Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Kauko Koskisen ehdotta-
man toivomusponnen.

17 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Matti Enrothin ehdottaman toivomusponnen, 
äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelman 2016 kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään 
Malmin lentokentän alueen ottaminen rakentamiskohteeksi vasta mui-
den ohjelmassa mainittujen alueiden rakentamisen aloittamisen jäl-
keen.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 28
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor 
Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö 
Hakanen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, 
Maria Landén, Harri Lindell, Pekka Majuri, Björn Månsson, Matti Niira-
nen, Jan D Oker-Blom, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Laura Rissa-
nen, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 24
Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirk-
ku Ingervo, Dan Koivulaakso, Katri Korolainen, Eija Loukoila, Jape 
Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, 
Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, 
Tuomas Rantanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, 
Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 27
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Jussi Chydenius, Jasmin Hamid, 
Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jes-
sica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Hannele Luukkainen, Seija 
Muurinen, Lasse Männistö, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Jaana Pelko-
nen, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Wil-
le Rydman, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Thomas 
Wallgren, Sanna Vesikansa



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2017 105 (214)
Kaupunginhallitus

Kaj/4
02.05.2017

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

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Matti Enrothin ehdot-
tamaa toivomuspontta.

18 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Arja Karhuvaaran  ehdottaman toivomuspon-
nen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään käsiteltävän AM-ohjelman kaupunginval-
tuusto edellyttää, että Helsinki selvittää yhdessä Metsähallituksen 
kanssa mahdollisuutta asua Helsingin lähisaarissa, joissa aiemmin on 
ollut kiinteää asumista. Asuminen  mahdollistaa turismipalvelut, ympä-
ristön ja matkailijan turvallisuuden sekä mahdollistaa myös ekologisen 
infran ja digitaalisten työmuotojen tutkimus- ja kehittämistyön.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 33
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Gunvor Brettschneider, Mika 
Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Veronika Honkasalo, Nuutti 
Hyttinen, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Kos-
kinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria 
Landén, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männis-
tö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Ter-
hi Peltokorpi, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki Vuori-
nen

Tyhjä: 44
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, 
Mari Holopainen, Rene Hursti, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Ville Jalo-
vaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, 
Dan Koivulaakso, Katri Korolainen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape 
Lovén, Hannele Luukkainen, Silvia Modig, Terhi Mäki, Maria Ohisalo, 
Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, 
Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Tomi Sevander, Os-
mo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pil-
vi Torsti, Tuomas Tuure, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna 
Vesikansa, Anna Vuorjoki

Poissa: 8
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Sami Muttilainen, 
Mari Puoskari, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander
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Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Arja Karhuvaaran 
ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

mari.randell(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

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

riikka.henriksson(a)hel.fi
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
Jussi Välimäki, suunnittelija, puhelin: 310 36201

jussi.valimaki(a)hel.fi
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§ 471
V 17.5.2017, Sofiankatu 4:n kiinteistön muutoksen ja perusparan-
nuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

HEL 2015-000417 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää 20.5.2015 (127 §) tekemäänsä päätöstä 
tältä osin muuttaen hyväksyä Sofiankatu 4:n kiinteistön muutoksen ja 
perusparannuksen 21.1.2015 päivätyn hankesuunnitelman enimmäis-
hinnan korottamisen niin, että hankkeen enimmäishinta on arvonlisäve-
rottomana 13 150 000 euroa tammikuun 2017 kustannustasossa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kiinteistö Sofiankatu 4 sijaitsee Sarvikuonon korttelissa 31, Kauppato-
ria ja Senaatintoria yhdistävän Sofiankadun varrella. Alue kuuluu valta-
kunnallisesti merkittäviin kulttuurihistoriallisiin ympäristöihin. 

Alueella on voimassa vuonna 1988 vahvistettu asemakaava nro 8980. 
Siinä kortteli 31 sisältyy historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti, rakennus-
taiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaaseen alueeseen (s), jolla 
suojeltavaksi määrättyjä rakennuksia, rakennusten osia, aitoja, ulkopor-
taita, muistomerkkejä, puurivejä tai kiveyksiä ei saa muuttaa, purkaa tai 
hävittää niin, että kohteen tai sen ympäristön rakennustaiteellinen tai 
kulttuurihistoriallinen arvo vähenee.

Sofiankatu 4:n hankesuunnitelma noudattaa vuonna 2009 laaditun, To-
rikortteleiden alueen kiinteistökehityssuunnitelman periaatteita.
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Kustannusten nousu johtuu monista tekijöistä, joista keskeisimpinä jul-
kisivurappaukseen ja pohjaolosuhteisiin liittyneet ennakoimattomat on-
gelmat ja mm. niiden myötä syntyneet aikatauluvaikeudet. 

Hankkeen enimmäishintaan haetaan korotusta tällä päätöksellä.

Esittelijän perustelut

Aikaisempi hankepäätös

Sofiankatu 4:n muutos ja peruskorjauksen 21.1.2015 laadittu hanke-
suunnitelma on hyväksytty kiinteistölautakunnassa 5.2.2015 (52 §), 
kaupunginhallituksessa 4.5.2015 (471 §) ja kaupunginvaltuustossa 
20.5.2015 (127 §) siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 5 075 br-m² 
ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottoma-
na 11 300 000 euroa joulukuun 2014 hintatasossa.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Hankkeen toteutusaikataulua kiristettiin käyttäjän toiveesta urakan alet-
tua, jotta katutason ja pohjakerroksen elokuvateatterin tilat voidaan ot-
taa käyttöön jo kesäkaudelle 2017, kun alkuperäisen hankesuunnitel-
man mukaan kohteen tuli valmistua 31.8.2017 mennessä. Ajalla on 
suuri taloudellinen merkitys tiloihin tulevien vuokralaisten liiketoiminnan 
edellytyksille. 

Julkisivurappaus osoittautui tutkittua heikkokuntoisemmaksi ja näin ol-
len työn laajuus kasvoi olennaisesti. Julkisivun uusimistyö oli aikataulu-
tettu syksylle 2016 mutta laajentuneen työn vuoksi rappaustyö venyi 
talveen. Talvityöstä aiheutui merkittävissä määrin lisää suojaus- ja läm-
mityskustannuksia. 

Rakennukseen tehdään uusia hissikuiluja ja kuilujen perustukset ovat 
vaatineet suunniteltua enemmän pohjanvahvistusta sillä pohja-olosuh-
teet ovat osoittautuneet heikosti kantaviksi. 

Kokonaisuutena laaja perusparannustyö logistisesti haastavassa kes-
kustakorttelissa on vaatinut ajateltua enemmän työmaan huoltotoimia 
ja nostanut näin projektinjohtourakan kustannuksia.

Kaupunginmuseo toimi rakennuksessa lähes urakan alkuun saakka ei-
kä rakenneavauksia voitu tehdä suunnittelun kannalta riittävän paljon. 
Tästä jäi epävarmuutta suunnitelmiin ja suunnitelmia on jouduttu täs-
mentämään urakan edessä. 

Kohteen loppukäyttäjiä on saatu kytkettyä hankkeeseen vasta raken-
nustyön aikana. Tämä on lisännyt työnaikaisia suunnittelukustannuksia 
oletettua enemmän.
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Purkutöiden jälkeen todettiin rakenteiden olevan monin paikoin tutkittua 
heikkokuntoisempia ja jääväksi suunniteltuja rakenteita on jouduttu uu-
simaan ajateltua laajemmin.

Vuokravaikutus

Hankehinnasta aiheutuvaksi pääomavuokraksi tulee 6,92 euroa/m²/kk. 
Pääomavuokra on laskettu sisäisen vuokran periaatteilla ja 30 vuoden 
kuoletusajalla käyttäen kaupunginhallituksen hyväksymänä tuottopro-
senttina 0 %:a. Kohteen ylläpitovuokra on 4 euroa/m²/kk ja tontinvuokra 
3,87 euroa/m² sekä kiinteistöviraston tilakeskuksen kulu 0,50 eu-
roa/m²/kk. Näin ollen ylläpidon sisältävä kokonaisvuokra on 15,30 eu-
roa/m²/kk. 

Hankkeen aikataulu ja rahoitus

Rakentaminen on aloitettu huhtikuussa 2016. Kohde luovutetaan tilaa-
jalle kahdessa vaiheessa huhtikuussa 2017 ja kesäkuussa 2017.

Hanke on merkitty vuoden 2017 talousarvion talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjemaan yhteensä 11,94 milj. euron suuruisena. Hankkeen 
korotettu enimmäishinta 13,15 milj. euroa edellyttää siten talousarvioon 
nähden 1,21 milj. euron lisämäärärahaa. Hankkeen lisärahoitus on 
mahdollista rahoittaa talousarviokohdalla 8 02 04, Kaupungintalokortte-
lien kehittäminen, Khn käytettäväksi merkittyjen 7,68 milj. euron määrä-
rahojen puitteissa, koska rakentamisohjelmiin merkityt torikorttelien 1. 
kerroksen myymälätilojen korjaus sekä Bockin talon 1. kerroksen kul-
mahuoneiston korjaus sekä muita pienempiä hankkeita on siirtynyt vuo-
delle 2018. Siirtyvien hankkeiden edellyttämä rahoitus on sisällytettävä 
kaupunginhallituksen päättämään vuoden 2018 talousarvioehdotuksen 
talonrakennuksen raamin puitteisiin.

Lopuksi

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
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Kiinteistölautakunta
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.04.2017 § 440

HEL 2015-000417 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

24.04.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

04.05.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 06.04.2017 § 155

HEL 2015-000417 T 10 06 00

Kiinteistökartta 103/679496, Pysyvä rakennustunnus 218, Sofiankatu 4

Esitys

A

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Sofiankatu 4 muutok-
sen ja perusparannuksen 21.1.2015 päivätyn hankesuunnitelman 
enimmäishinnan korottamista siten, että hankkeen enimmäishinta on 
13 150 000 euroa arvonlisäverottomana euroa tammikuun 2017 kustan-
nustasossa.

B
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Sillä ehdolla että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyy esi-
tyksen A, kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakes-
kuksen rakennuspäällikön käyttämään urakassa mahdollisesti esiinty-
viin muutostöihin sekä urakkasopimusten perusteella mahdollisesti syn-
tyviin muihin lisävelvoitteisiin 29.3.2017 allekirjoitetun ja hyväksytyn 
(HKA) kustannusarvion mukaiset varaukset.

Helsingin kaupunki uudistaa 1.6.2017 johtamisjärjestelmäänsä sekä or-
ganisaatiotaan. Uudistuksessa nykyisestä virastorakenteesta luovutaan 
ja virastoja yhdistetään laajemmiksi toimialoiksi.

Tämä hankintakokonaisuus tulee kaupunkiympäristö-toimialan käyt-
töön.

Kaupunkiympäristö-toimialaan tullaan yhdistämään kaupungin uudessa 
johtamisjärjestelmässä kaupungin nykyisestä organisaatiosta kaupunki-
suunnitteluvirasto, rakennusvirasto, kiinteistövirasto, rakennusvalvonta-
virasto, asuntotuotantotoimisto, ympäristökeskus, tukkutori, pelastuslai-
tos ja HKL-liikelaitos.

Tilaajan uudelleenorganisoitumistilanteessa sopimus vastuineen ja vel-
voitteineen siirtyy automaattisesti tilaajan toimintoja jatkavalle organi-
saatiolle.

05.02.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Mika Malkki, projektipäällikkö, puhelin: 310 78172

mika.malkki(a)hel.fi
Jouko Snellman, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 40334

jouko.snellman(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 20.05.2015 § 127

HEL 2015-000417 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaises-
ti:

1

Hyväksyä Sofiankatu 4:n muutos- ja perusparannushankkeen 
21.1.2015 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäis-
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laajuus on 5 075 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on ar-
vonlisäverottomana 11 300 000 euroa joulukuun 2014 kustannustasos-
sa.  

2

Oikeuttaa kiinteistölautakunnan sitomaan määrärahoja tuleville vuosille 
hankkeen toteuttamisen edellyttämälle ajalle enimmäishinnan puitteis-
sa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Ville Vastamäki, projekti-insinööri, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 30.1.2015

HEL 2015-000417 T 10 06 00

Kiinteistövirasto, tilakeskuksen lausuntopyyntö 13.1.2015

Kiinteistöviraston tilakeskus on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Sofiankatu 4:n muutos- ja perusparannushankeen hankesuunnitelmas-
ta. Kaupunginmuseo on tutustunut Arkkitehdit NRT Oy:n laatimaan ja 
5.12.2014 päiväämään viitesuunnitelma-aineistoon sekä 27.11.2014 
päiväämään vaihtoehtosuunnitelmaan ve2.

Sofiankatu 4:ssä sijaitseva, arkkitehti Lars Sonckin suunnittelema ra-
kennus on alkuaan Stockmannin liiketalo, joka on ollut niin kaupunki-
suunnitteluviraston kuin kaupunginmuseon tiloina. Rakennus on osa 
Senaatintorin ympäristön valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympä-
ristöä (RKY 2009). Rakennus on suojeltu voimassa olevassa asema-
kaavassa merkinnällä sr ja se sijaitsee s-merkinnällä varustetulla alu-
eella: ”Tällä alueella ei suojeltavaksi määrättyjä rakennuksia, rakennuk-
sen osia, aitoja, ulkoportaita, muistomerkkejä, puurivejä tai kiveyksiä 
saa muuttaa, purkaa tai hävittää niin että kohteen tai sen ympäristön 
rakennustaiteellinen tai kulttuurihistoriallinen arvo vähenee. Tällä alu-
eella on ennen rakennusluvan myöntämistä pyydettävä lausunto Hel-
singin kaupunginmuseolta ja varattava museovirastolle tilaisuus lau-
sunnon antamiseen.”  
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Kaupunginmuseo on lausunut käyttötarkoituksen muutosta koskevasta 
poikkeamispäätöshakemuksesta 5.1.2015 ja puoltanut liitteenä olleiden 
piirustusten mukaista käyttöä, toimisto- ja kevyt liikuntatila sekä liiketilo-
ja. Suunnitelmat olivat likimain samat kuin nyt esillä olevassa hanke-
suunnitelmassa. Nyt piirustuksiin on liitetty julkisivujen osalta vaihtoeh-
tosuunnitelma ve2, jossa on avattu suuria lapeikkunoita Sofiankadun 
puoleiseen vesikattoon. Kaupunginmuseo ei puolla tätä vaihtoehtoa 
(ve2), koska se on vastoin asemakaavan suojelumääräystä. Sofiankatu 
4:ssä sijaitseva rakennus on selvästi korkeampi kuin muut torikorttelei-
den rakennukset, se näkyy kauas ja sen kaupunkikuvallinen arvo on 
merkittävä. Lapeikkunoiden myötä rakennuksen ja ympäristön kulttuuri-
historiallinen ja rakennustaiteellinen arvo vähenisi. 

Kaupunginmuseo puoltaa 5.12.2014 piirustusten mukaisen hankesuun-
nitelman hyväksymistä, mutta ei 27.11.2014 päivättyä vaihtoehto 
ve2:ta.

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

anne.makinen(a)hel.fi
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§ 472
Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry:n oikaisuvaatimus kaupungin-
hallituksen päätökseen asukasosallisuusavustuksesta vuodelle 
2017

HEL 2016-005164 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Henrik Ny-
holmin ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Titta Reunanen, asukasyhteistyöpäällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hylätä Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry:n 
oikaisuvaatimuksen koskien kaupunginhallituksen asukasosallisuuden 
avustuspäätöstä 6.3.2017 (§ 227). Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty 
sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta 
kaupunginhallituksen päätöstä olisi muutettava.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran-
omaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.  Oikaisu-
vaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toi-
mielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan 
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kun-
nan jäsen.  Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kumpula Toukola Kyläti-
layhdistys ry. on asiassa asianosainen, joten yhdistyksellä on ollut oi-
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keus tehdä asiassa oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määrä-
ajassa ja oikealle toimielimelle.

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry on tehnyt oikaisuvaatimuksen Hel-
singin kaupunginhallituksen 6.3.2017 (§ 227) tekemään päätökseen, 
jossa Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry:lle myönnettiin 24 400 eu-
roa. Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry haluaa päätöstä oikaistavan 
niin, että yhdistykselle myönnetään yhden kokopäiväisen työntekijän 
palkkarahoitukseen 40 000 euroa, kuten sosiaali- ja terveyslautakunta 
on vuodesta 2014 asti myöntänyt. Lisäksi yhdistys esittää, että jo 
myönnetty 2 800 euron toiminta-avustus Kumposti-paikallislehden jul-
kaisemiseen voidaan käyttää työntekijän palkkaamiseen ja tämän lisäk-
si myönnetään 7 200 euron suuruinen puuttuva summa.

Yhdistys tuo esiin oikaisuvaatimuksessaan, että asukastalo Kumpulan 
Kylätilan on mahdotonta sopeuttaa taloutta niin, että toiminta jatkuisi 
ennallaan 10 000 euroa pienemmällä avustussummalla. Kevään toi-
mintakausi on jo hinnoiteltu, joten hinnankorotuspaineet kohdistuisivat 
ainoastaan syyslukukaudelle. Näin Kylätilan aktiiviset käyttäjät, mm. 
alueen lapsiperheet, joutuvat maksumiehiksi.

Lisäksi yhdistys tuo esiin oikaisuvaatimuksessa, että vakiintuneen toi-
minnan resurssien heikentäminen aiheuttaa suoria ja välittömiä vaiku-
tuksia kuten työntekijän lomauttamisen sekä lähes 500 alueen asuk-
kaan kerho- ja harrastustoiminnan katkeamisen jopa kolmen kuukau-
den ajaksi. Yhdistyksen talous on oikaisuvaatimuksen mukaan ollut 
muutaman vuoden ajan kestävällä pohjalla ja oma varainhankinta on 
kokonaisbudjetista noin puolet, vuonna 2016 yhteensä 56 540 euroa. 

Oikaisuvaatimuksessa yhdistys tuo esille tilastoimiensa kävijämäärien 
ja vapaaehtoistyötuntien määrää. Yhdistys toteaa, että näihin ja toimin-
nan laatuun ja merkittävyyteen perustuen sosiaali- ja terveyslautakunta 
on myöntänyt yhdistykselle avustusta yhden työntekijän palkkaamiseen 
ja kirjasto- ja kulttuurilautakunta vuokraan. 

Yhdistys viittaa oikaisuvaatimuksessa aikaisemmin vastaavaan toimin-
taan avustuksia myöntäneiden toimielinten päätöksiin ja avustusmäärä-
rahoihin. Avustukset myönnetään kulloinkin päättävän toimielimen vah-
vistamien kriteereiden mukaisesti ja käytössä olevien määrärahojen 
puitteissa. Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustuspäätökset 
Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry:lle on valmisteltu kaupunginhalli-
tuksen asukasosallisuuden avustuskriteereitä noudattaen huomioiden 
avustusmääräraha suhteessa saapuneisiin hakemuksiin. Kaupungin-
hallituksen asukasosallisuuden avustuspäätöksiä ei ole sidottu muiden 
toimielinten ja heidän kriteeriensä mukaisiin, aikaisempien vuosien 
avustuspäätöksiin.
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Kaupunginhallitus päätti 28.9.2015, että asukasyhdistysten ja kaupun-
ginosaseurojen sekä muiden kuin kaupungin asukastaloja ylläpitävien 
tahojen avustaminen keskitetään kaupunginhallitukselle vuodesta 2017 
alkaen. Uudistuksen merkittävänä tavoitteena on ollut läpinäkyvyys 
kaupungin avustusten myöntämisessä kriteerien mukaisesti ja että sa-
maan toimintaan ei myönnetä avustusta eri lautakunnista tai virastoista. 
Asukasosallisuuden avustuskriteeristöä valmisteltiin tiiviissä vuoropu-
helussa kaupunginosaseurojen ja asukastaloja ylläpitävien yhteisöjen 
kanssa. Yhteisvalmistelussa yhteisöt nostivat erityisesti esille epäkoh-
dan avustusten epätasaisesta jakautumisesta alueittain. 

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry haki vuodelle 2017 kaupunginhal-
litukselta asukasosallisuuden yleisavustusta 93 190 euroa sekä toimin-
ta-avustusta 5 000 euroa, yhteensä 98 180 euroa vuodelle 2017. Yh-
distys haki henkilöstökuluihin 77 000 euroa ja tilavuokraan ja asukasta-
lon ylläpidon kustannuksiin 16 190 euroa. Toiminta-avustusta haettiin 
kaupunginosalehti Kumpostiin 5 000 euroa.

Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustushakemuksia vuodelle 
2017 tuli määräaikaan 2.5.2016 mennessä 41 kappaletta, hakemukset 
yhteensä olivat 1 434 845 euroa. Asukasosallisuuden avustuksiin vuo-
delle 2017 oli osoitettu 741 750 euroa. 

Kaupunginhallitus päätti avustuksista kahdessa erässä 13.2. (§ 155) 24 
400 euroa ja 6.3.2017 (§ 227) 24 400 euroa. Yhdistykselle myönnettiin 
avustusta vuodelle 2017 yhteensä 48 800 euroa, joista 30 000 euroa 
palkkakustannuksiin, 16 000 euroa vuokrakustannuksiin ja 2 800 euroa 
lehden julkaisuun. 

Vuoden 2017 asukasosallisuuden avustusten päätöksen perusteluissa 
todetaan, että määrärahasyistä pääsääntönä on ollut, että asukasosalli-
suuden avustuksilla rahoitetaan vain yhtä työntekijää hakijaa/aluetta 
kohden. Asukasosallisuuden avustuksissa pyritään alueelliseen tasa-
painoon ja tarveperustaiseen harkintaan. Palkkaus- ja henkilökulujen 
yhdenmukaistaminen toteutettiin yksi työntekijä hakijaa kohden – lin-
jauksen lisäksi siten, että samaan kaupunginosaan ei myönnetty avus-
tusta useamman työntekijän palkkaamiseksi. Yhtä työntekijää kohden 
myönnettiin avustusta 30 000 euroa vuodessa. 

Esityksen mukaisella määrärahan tasapuolisella kohdentamisella tavoi-
teltiin mahdollisimman oikeudenmukaista tilannetta hakijoiden kesken. 
Tavoitteena oli saavuttaa hakijaa kohden määrärahojen mahdollistama 
palkka-avustuksen taso, jota voidaan pitää kokonaisuutta ajatellen tyy-
dyttävänä. Yhtenevällä palkka-avustuksella vastattiin myös asukasosal-
lisuuden kriteeristön yhteisvalmistelussa yhteisöjen esiin nostamaan 
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kritiikkiin avustusmäärärahojen epätasaisesta jakautumisesta kaupun-
ginosittain. 

Lisäksi kaupunginhallituksen 6.3. 2017 (227 §) myöntämien avustusten 
perusteluissa todetaan, ettei esitetty 2017 avustusjako ole suoraan ver-
rannollinen edellisten vuosien avustuksiin. Hallintokunnat avustivat ai-
kaisemmin asukastoimijoita myös muilla määrärahoilla kuin niillä, mitkä 
siirtyivät kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustusmäärära-
haan. Näin on tilanne esimerkiksi Kumpulan Kylätilan kohdalla, joka 
vuonna 2016 sai asukastalotoimintaan sosiaali- ja terveyslautakunnalta 
40 000 euroa sekä kaupunkikulttuuriavustusta 15 740 euroa kulttuuri-
keskuksen osastopäällikön viranomaispäätöksenä. 

Asukasosallisuuden avustuskriteerien mukaan myönnetään yleisavus-
tusta asukastalojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin. Kaupun-
gin tuella ylläpidettävien asukastilojen tulee olla pääsääntöisesti helsin-
kiläisten avoimesti ja maksutta käytettävissä ja niitä on pyrittävä käyttä-
mään monipuolisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Avustus 
kohdentuu tilatukeen (vuokrat ja muu ylläpito kuten nettiyhteydet, sii-
vous ja irtaimisto) sekä toiminnan koordinointiin (asukastilassa ja alu-
eella tapahtuvan asukastoiminnan koordinaation ja asukastilan käyttö-
vuorohallinnan hoidosta aiheutuviin henkilöstökuluihin).

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry on saanut uusien kriteereitten mu-
kaisen ja 2017 avustusmäärärahan mahdollistaman yleisavustuksen 
vuokraan ja palkkaan omalle alueelleen. Kaupungin asukasosallisuu-
den tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen kehittämisen puitteissa ei ole 
mahdollista jakaa erityistä lisätukea vain yhdelle alueelle. Yhdistyksen 
oikaisuvaatimuksen liitteessä on kuvattu tilan käyttöastetta ja kävijä-
määriä. Toiminnan luonne vaihtelee eri yhteisöjen asukastiloissa, mutta 
toiminnan laajuudessa ja vaikuttavuudessa ei ole niin merkittäviä eroja, 
että olisi perusteltua muuttaa myönnettyä osuutta palkkakustannuksiin. 

Asukasosallisuuden toiminta-avustusta myönnetään asukasosallisuutta 
parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen. Avustettavan 
toiminnan tulee edistää asukkaiden ja kaupungin välistä yhteistyötä ja 
asukkaiden osallisuutta suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä tarjota 
vaikuttamismahdollisuuksia oman lähiympäristönsä elävöittämiseksi ja 
viihtyvyyden parantamiseksi. Avustus voi kohdentua muun muassa alu-
eellisten yhteistyö- ja vaikuttamisrakenteiden koordinointiin ja kehittämi-
seen, yhteisöllisesti ja osallistavin menetelmin tuotetun alueellisen tie-
donkulun parantamiseen sekä alueellista osallistumista ja vaikuttamista 
parantavien menetelmien ja mallien kehittämiseen ja kokeiluun. Kum-
pula-Toukola Kylätilayhdistys ry:lle myönnettiin määrärahojen puitteissa 
toiminta-avustusta 2 400 euroa Kumposti -lehden julkaisuun. Hakemu-
sasiakirjojen mukaan avustusta on haettu lehden ilmoitusmyyntikulujen 
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kattamiseen. Tähän käyttötarkoitukseen myönnetyllä toiminta-avustuk-
sella lisätään yhdistyksen omavaraisuusastetta Kumposti -lehden kulu-
jen kattamiseksi ja alueellisen viestinnän edistämistä paikallislehden 
välityksellä.

Yhdistyksen toimintasuunnitelman mukaan Kumpulan kylätila toimii pai-
kallisena liikunta-, harrastus- ja kulttuuritoimintatilana. Kylätilan toimin-
taperiaatteena on, että kaikki kerhojen ja kurssien ohjaajat pyritään löy-
tämään ensisijaisesti oman alueen ammattilaisista. Oman toiminnan li-
säksi tila annetaan muille toimijoille päiväkäyttöön veloituksetta (ennen 
klo 17.00), mikäli he järjestävät lapsille, eläkeläisille tai työttömille suun-
nattua kerhotoimintaa. Iltaisin muiden toimijoiden käyttämästä ajasta 
peritään tuntiperusteinen vuokra. Vapaaehtoisten ohjaajien vetämistä 
harrastepiireistä sen sijaan vuokraa ei peritä. Alueen päiväkodit Marja-
la, Nurmikko ja Koivikko voivat edelleen jatkaa tilan käyttämistä liikun-
tasalina kahdesti viikossa omien liikuntatilojen puuttuessa. 

Yhdistys antaa mielellään tilan asukkaiden käyttöön yhteisöllisyyttä li-
säävään toiminnan järjestämiseksi. Myös alueen muut toimijat ja yhdis-
tykset voivat käyttää Kylätilaa kokouspaikkana. Asukasosallisuuden 
avustuskriteerit ohjaavat tukemaan kaikille avointa ja maksutonta toi-
mintaa.  

Kaupungin lautakunnat ja toimialat myöntävät jatkossakin avustuksia 
asukastaloilla järjestettävään lautakuntien omaan substanssiin liittyvän 
ja täydentävän toiminnan tukemiseen.  Jo myönnetyt asukasosallisuu-
den avustukset eivät estä hakemasta muiden toimielinten myöntämiä 
avustuksia niiden kriteerien mukaiseen Kumpulan Kylätilassa tapahtu-
va harrastus- ja kerhotoimintaan. 

Yhdistyksen talous on oikaisuvaatimuksen mukaan ollut muutaman 
vuoden ajan kestävällä pohjalla ja oma varainhankinta on kokonaisbud-
jetista noin puolet, vuonna 2016 yhteensä 56 540 euroa. Asukasosalli-
suuden avustuskriteerien mukaan hakijalla tulee olla toimintaa varten 
muitakin resursseja, jotka voivat koostua varainhankinnasta, jäsenmak-
suista, tiloista tai niiden edelleen vuokraamisesta saaduista tuloista, va-
paaehtoistyöstä sekä muista avustuksista. 

Oikaisuvaatimus tulee hylätä, koska ei ole esitetty laillisuus- eikä tarkoi-
tuksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta kaupunginhallituksen pää-
töstä olisi muutettava.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Titta Reunanen, asukasyhteistyöpäällikkö, puhelin: 310 23437
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titta.reunanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kumpula Toukola kylätila hakemus 2017
2 Liite 4 Kumpula-seura ja Kumposti-lehti
3 Asukasosallisuuden avustukset kaupunginhallituksen päätös 13.2.2017
4 Asukasosallisuuden avustukset kaupunginhallituksen päätös 6.3.2017
5 Oikaisuvaatimus 2017 KH Kumpula Toukola
6 Kumpulan Kylätilan kävijämäärät vuonna 2016
7 2017 talousarvio 3_oikaisuvaatimus
8 Asukasosallisuuden avustuskriteerit ja lajit

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kumpula-Toukola Kylätilayhdis-
tys ry

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 06.03.2017 § 227

HEL 2016-005164 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää asukasosallisuuden avustuksia talou-
sarvion kohdalta 1 39 05 vuodelle 2017 seuraavasti:

 Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki - kaupunginosayhdistys ry 15 
000 euroa palkkakustannuksiin 

 Eteläiset kaupunginosat ry 1 000 euroa asukasiltojen järjestämiseen 
ja tiedotustoimintaan

 Helsinkiläisten vanhempainyhdistysten alueyhdistys HELVARY ry 2 
975 euroa aluetoiminnan kehittämiseen 

 Herttoniemenrannan asukastaloyhdistys Ankkuri ry 15 000 euroa 
palkkakustannuksiin 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2017 120 (214)
Kaupunginhallitus

Kj/3
02.05.2017

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

 Kalliolan Kannatusyhdistys ry 35 000 euroa asukastilan vuokrakus-
tannuksiin 

 Kansan Radioliitto-Folkets radioförbund ry 3 000 euroa lähetysten 
tuottamiseen 

 Koillis-Seura ry 4 250 euroa asukastilan vuokrakustannuksiin

 KontuKeskus ry 26 250 euroa asukastilan vuokrakustannuksiin (11 
250 euroa) ja palkkakustannuksiin (15 000 euroa). Vuokra-avustuk-
sen maksamisen ehdoksi asetetaan, että yhdistyksellä on tosiasialli-
sia vuokramenoja. 

 Kruununhaan Asukasyhdistys ry 7 500 euroa asukastilan vuokra-
kustannuksiin 

 Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry 24 400 euroa vuokrakustan-
nuksiin (8 000 euroa), palkkakustannuksiin (15 000 euroa), lehden 
julkaisuun (1 400 euroa) 

 Kytösuontien Pysäköinti Oy 15 000 euroa palkkakustannuksiin 

 Käpylän Yhdyskuntaklubi ry 30 000 euroa asukastilan vuokrakus-
tannuksiin (15 000 euroa) ja palkkakustannuksiin (15 000 euroa) 

 Lauttasaari-Seura ry 5 700 euroa asukastilan vuokrakustannuksiin. 
Avustuksen maksamisen ehdoksi asetetaan konkreettisen tilaratkai-
sun esittäminen. 

 Malminkartanon asukasyhdistys ry 17 500 euroa asukastilan vuok-
rakustannuksiin (2 500 euroa) ja palkkakustannuksiin (15 000 eu-
roa)

 Maunula-Seura ry 4 750 euroa asukastilan vuokrakustannuksiin 

 Myllypuro-Seura ry 41 000 euroa asukastilan vuokrakustannuksiin 

 Osuuskunta Hertsikan Pumppu 15 000 euroa palkkakustannuksiin 

 Otavan Opiston Osuuskunta 7 452,50 euroa asukastoiminnan kehit-
tämiseen 

 Pihlajamäki-seura ry 2 500 euroa lehden toimittamiseen 
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 Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry 22 200 euroa asukasti-
lan vuokrakustannuksiin 

 Pikku Huopalahtiseura ry 12 975 euroa asukastilan vuokrakustan-
nuksiin 

 Pohjois-Haaga Seura r.y. - Norra-Haga Förening r.f. 5 000 euroa 
asukastilan vuokrakustannuksiin 

 Roihuvuori-seura ry 25 500 euroa asukastilan vuokrakustannuksiin 
(10 500 euroa) ja palkkakustannuksiin (15 000 euroa) 

 Siltamäki - Suutarila - Seura ry 1 000 euroa asukasiltoihin ja julkai-
suihin 

 Toimintakeskus Sampola ry 7 500 euroa asukastilan vuokrakustan-
nuksiin. Maksatuksen ehdoksi asetetaan, että yhdistys turvaa toi-
mintansa ja tilansa rahoituksen vuodeksi 2017. 

 Toimintakeskus Semja ry 22 500 euroa vuokrakustannuksiin (13 
000 euroa), palkkakustannuksiin (7 500 euroa) ja avoimeen asuka-
sareenaan (2 000 euroa) 

AVUSTUKSET YHTEENSÄ
369 952,50 euroa 
(lisäksi 354 952,50 euroa myönnetty 13.2.2017 § 155) 
= 724 905 euroa 

MÄÄRÄRAHA 2017 
741 750 euroa 

PROJEKTIAVUSTUKSIIN JÄÄ 
16 845 euroa 

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että asukasosallisuusavustusten uu-
sien kriteereiden toimivuudesta tuodaan selvitys kaupunginhallitukselle 
ennen seuraavan avustuskierroksen valmistelun käynnistämistä. Lisäk-
si tulee selvittää mahdollisuutta aikaistaa avustuspäätöksiä. Selvityksis-
sä tulee kuulla avustuksia hakeneita yhdistyksiä.

Käsittely

06.03.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Henrik Nyholm:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2017 122 (214)
Kaupunginhallitus

Kj/3
02.05.2017

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

Muutetaan esitystä siten että:
- Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry 37 340 euroa vuokrakustannuk-
siin, palkkakustannuksiin ja asukastalon ylläpitoon.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus:
Henrik Nyholm: Muutetaan esitystä siten että:

- Malminkartanon asukasyhdistys ry 17 500 euroa asukastilan vuokra-
kustannuksiin ja palkkakustannuksiin.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus:
Henrik Nyholm:

Asukasosallisuusavustusten uusien kriteereiden toimivuudesta tuodaan 
selvitys kaupunginhallitukselle ennen seuraavan avustuskierroksen val-
mistelun käynnistämistä. Lisäksi tulee selvittää mahdollisuutta aikaistaa 
avustuspäätöksiä. Selvityksissä tulee kuulla avustuksia hakeneita yh-
distyksiä

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti asukasosallisuusavustusten 
toimivuudesta tehtävää selvitystä koskevan Henrik Nyholmin vastaeh-
dotuksen.

1. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry:tä koskevan Henrik 
Nyholmin vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 8
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Lasse Männistö, Hannu Oskala, 
Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Sanna Vesikansa
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Ei-äänet: 7
Veronika Honkasalo, Laura Kolbe, Henrik Nyholm, Osku Pajamäki, Mi-
ka Raatikainen, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 7.

2. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus:  Malminkartanon asukasyhdistys ry:tä koskevan Henrik Ny-
holmin vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 4
Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 11
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Henrik Nyholm, Han-
nu Oskala, Osku Pajamäki, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Pilvi 
Torsti, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi Henrik Nyholmin vastaehdotuksen äänin 4 - 
11.

Kaupunginhallitus hyväksyi asukasosallisuusavustusten toimivuudesta 
tehtävää selvitystä ja Malminkartanon asukasyhdistys ry:tä koskevien 
Henrik Nyholmin vastaehdotusten mukaan muutetun ehdotuksen.

27.02.2017 Pöydälle

13.02.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

06.02.2017 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Titta Reunanen, asukasyhteistyöpäällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi
Janne Typpi, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 73372

janne.typpi(a)hel.fi
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§ 473
Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelman 2014 - 
2016 kauden jatkaminen vuosille 2017 - 2018

HEL 2017-004810 T 01 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

asta.enroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvo-
suunnitelman 2014 - 2016 kauden jatkamisesta vuosille 2017–2018.

Esittelijän perustelut

Laki naisten ja miesten tasa-arvosta edellyttää henkilöstön sukupuolten 
tasa-arvon edistämistä kunnan työnantajaroolissa. Henkilöstön tasa-ar-
vosuunnitelma laaditaan tasa-arvolain mukaisesti joka toinen vuosi ja 
siihen liittyvä palkkakartoitus vuosittain. 

Nykyinen Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelma laadit-
tiin vuonna 2013 yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Henkilös-
tön tasa-arvosuunnitelman voimassaolon jatkamista on käsitelty henki-
löstötoimikunnassa 14.12.2016, ja se puoltaa voimassaolon jatkamista 
vuosille 2017 - 2018. Jatkaminen on perusteltua, koska kaupungin uusi 
strategia on tässä vaiheessa valmistelussa. Tasa-arvotyön kehittämi-
nen voidaan aloittaa uusien päämäärien mukaisesti, kun kaupunginval-
tuusto on hyväksynyt uuden strategian ja nimennyt tasa-arvotyötä edis-
tävän toimikunnan. Henkilöstön tasa-arvon kehittäminen ja seuraami-
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nen on työnantajan vastuulla, ja työtä tehdään yhteistoiminnassa henki-
löstön edustajien kanssa.

Henkilöstön tasa-arvosuunnitelmassa 2014 - 2016 olevat päämäärät ja 
toimenpiteet ovat edelleen ajankohtaisia, ja niihin liittyvää kehittämis-
työtä on tarpeen jatkaa. Nykyinen henkilöstön tasa-arvosuunnitelma on 
toiminut hyvin raamina eri virastoissa ja liikelaitoksissa. Suunnitelman 
toteuttamista tuetaan erillisellä toimenpideluettelolla.

Nykyisen Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelma 2014 - 
2016 toimenpiteitä on toteutettu yhteistyössä Helsingin kaupungin vi-
rastojen ja liikelaitosten sekä kaupunginkanslian henkilöstöosaston 
kanssa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelma 2014 - 2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 474
Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvosuunnitelman 2013 - 2016 
jatkamisesta vuosille 2017 - 2018

HEL 2017-004815 T 01 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Hanna Maidell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 45072

hanna.maidell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvo-
suunnitelman 2013–2016 kauden jatkamisesta vuosille 2017–2018.

Esittelijän perustelut

Laki naisten ja miesten tasa-arvosta edellyttää kunnilta viranomaisroo-
lissa sukupuolten tasa-arvon edistämistä kaikessa toiminnassa. Edistä-
miseksi on tarkoituksenmukaista laatia suunnitelma. Nykyinen suunni-
telma sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi Helsingin kaupungin pal-
veluissa 2013 - 2016 laadittiin yhteistyössä kaupunginhallituksen aset-
taman tasa-arvotoimikunnan kanssa vuonna 2013. Suunnitelman jatka-
mista on käsitelty tasa-arvotoimikunnassa 1.11.2016 ja toimikunta esit-
tää yksimielisesti sen voimassaolon jatkamista vuosille 2017 - 2018. 
Jatkaminen on perusteltua, koska kaupungin uusi strategia on tässä 
vaiheessa valmistelussa. Tasa-arvotyön kehittäminen voidaan aloittaa 
uusien päämäärien mukaisesti, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 
uuden strategian ja nimennyt tasa-arvotyötä edistävän toimikunnan.

Palvelujen tasa-arvosuunnitelmassa 2013 - 2016 olevat päämäärät ja 
toimenpiteet ovat edelleen ajankohtaisia, ja niihin liittyvää kehittämis-
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työtä on tarpeen jatkaa. Nykyinen palvelujen tasa-arvosuunnitelma on 
toiminut hyvin raamina eri virastoissa ja liikelaitoksissa. Suunnitelman 
toimeenpanon tueksi on laadittu erillinen ohjeistus.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Hanna Maidell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 45072

hanna.maidell(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelma sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi Helsingin kaupungin 
palveluissa 2013 - 2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 475
Määrärahan myöntäminen kaupunkisuunnitteluvirastolle alueiden 
käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin

HEL 2017-000825 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkisuunnitteluvirastolle vuoden 
2017 talousarvion alakohdasta 8 01 02 11, Alueiden käyttöönoton edel-
lyttämät selvitykset ja toimenpiteet 

 800 000 euroa käytettäväksi alueiden käyttöönoton edellyttä-
miin tutkimuksiin ja selvityksiin eri alueilla,

alakohdasta 8 01 02 15, Länsisataman esirakentaminen

 345 000 euroa käytettäväksi alueiden käyttöönoton edellyttä-
miin tutkimuksiin ja selvityksiin,

alakohdasta 8 01 02 17, Kalasatama, esirakentaminen ja maaperän 
puhdistus

 542 000 euroa käytettäväksi alueiden käyttöönoton edellyttä-
miin tutkimuksiin ja selvityksiin ja

alakohdasta 8 01 02 20, Pasilan esirakentaminen

 40 000 euroa käytettäväksi alueiden käyttöönoton edellyttä-
miin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkisuunniteluviraston esitys, 1.2.2017
2 Määrärahatarvearvio 2017

Muutoksenhaku



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2017 129 (214)
Kaupunginhallitus

Kj/6
02.05.2017

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

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Maankäytön suunnittelu edellyttää teknisten, taloudellisten ja ympäris-
töteknisten suunnitelmien laatimista kaavoituksen aikana.

Suunnittelu koskee mm. geotekniikkaa, pohjarakentamista, rakenne-
tekniikan suunnittelua mm. kansirakenteiden, tunneleiden ja pysäköinti-
laitosten osalta, kunnallistekniikan suunnitelmia sekä pilaantuneiden 
maiden ja sedimenttien tutkimista.

Määräraha-anomus tukee kaupunkisuunnitteluviraston vuoden 2017 
toimintasuunnitelmaa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto esittää yhteensä 2,57 milj. euroa käytettä-
väksi alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. 
Määrärahatarpeet jakautuvat seuraavasti:

Alueiden käyttöönoton edellyttämät tutkimukset 
ja selvitykset

1 643 000 euroa

Länsisataman esirakentaminen  345 000 euroa
Kalasatama, esirakentaminen ja maaperän puh-
distus

542 000 euroa

Pasilan esirakentaminen 40 000 euroa
Yhteensä 2 570 000 euroa

Määrärahaa on tarkoituksenmukaista myöntää tässä vaiheessa Aluei-
den käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin kaupunkisuunnitteluvi-
raston esityksestä poiketen 0,8 milj. euroa. Määrärahatarve tarkentuu 
syksyllä, jolloin tehdään tarvittaessa uusi määrärahaesitys. Tarkennuk-
sen jälkeen määrärahaesitys on yhteensä 1,73 milj. euroa.

Esittelijä toteaa, että alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja 
selvityksiin tarvittava määräraha, joka on yhteensä 1 727 000 euroa, tu-
lisi myöntää kaupunkisuunnitteluvirastolle vuoden 2017 talousarvion 
kohdan 8 01 02 Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton 
edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi ao. alakohdista.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkisuunniteluviraston esitys, 1.2.2017
2 Määrärahatarvearvio 2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu -liikelaitos
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§ 476
Helsinki Region Marketing Oy:n pääomittaminen

HEL 2016-001078 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

 hyväksyä 100 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen te-
kemisen Helsinki Region Marketing Oy:n sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon,

 myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettä-
väksi vuoden 2017 talousarviomäärärahoja 100 000 euroa vastik-
keettoman sijoituksen maksamiseen talousarvion tililtä 8 22 19, Ar-
vopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhtiön esitys
2 Kassavirtalaskelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsinki Region Marketing Oy Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa
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Helsinki Region Marketing Oy:n (HRM) toimialana on Helsingin metro-
polialueen elinkeinoelämän kansainvälistäminen ja tuotantorakenteen 
monipuolistaminen työllisyyden turvaamiseksi. Yhtiön tarkoituksena on 
toimia matkailun ja elinkeinoelämän kansainvälisen markkinoinnin ke-
hittämiseksi, edistämällä paikallisten yritysten ulkomaankauppaa, osal-
listumalla tuotekehittelyhankkeisiin, harjoittamalla elinkeinoelämän tut-
kimusta, suunnittelua, järjestämällä koulutusta ja konsultointia sekä 
osallistumalla muutoinkin elinkeinoelämän yleisten edellytysten kehittä-
miseen.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osin-
koa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tu-
kemiseen ja kehittämiseen. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 
%.

HRM hallinnoi Moskovassa sijaitsevaa Helsinki-taloa. Järjestely perus-
tuu Helsingin ja Moskovan kaupunkien vuonna 1994 osana isompaa 
kokonaisuutta sopimaan vastavuoroiseen tilajärjestelyyn, jonka mu-
kaan Helsingin kaupungilla (sittemmin HRMllä) on veloituksetta käytös-
sään Moskovassa talo, jonka tiloja se vuokraa eteenpäin. Vastaavasti 
Moskovan kaupungilla on käytössään Tulli- ja Pakkahuoneella tilat, joi-
ta Moskovan kaupungin Suomeen perustama yhtiö voi käyttää muun 
muassa tilojen vuokraamiseen. Sopimuksen mukaisesti HRM on mak-
sanut kiinteistöviraston tilakeskukselle Tulli- ja Pakkahuoneella olevan 
tilan vuosittaisen vuokran, joka on tällä hetkellä noin 100 000 euroa. 

Järjestelyä koskeva pääsopimus sekä talojen vuokrasopimukset (Hel-
sinki-talo ja Moskova-talo) päättyvät 1.11.2019, eikä niissä ole purku-
mahdollisuutta. Lisäksi Moskovan kaupunki on viestittänyt yhtiön halli-
tukselle, ettei sillä ole aikomusta lopettaa toimintaa Katajanokalla en-
nen sopimuksen umpeutumista.

Moskovan Helsinki-talon tiloissa on ollut vuokralaisina pääasiassa suo-
malaisyrityksiä tai yhtiöitä, joilla on liiketoiminnassaan ollut jokin Suomi-
kytkös. Viime vuosiin asti vuokrausaste on vaihdellut 90–100 prosentin 
välillä, jolloin yhtiön tulorahoitus on riittänyt kattamaan kulut Moskovas-
sa sekä tilakeskukselle maksettavan 100 000 euron vuotuisen vuokran.

Yhtiön esitys

Toimintaympäristön muutokset ovat johtaneet isojen kaupunkien kiin-
teistömarkkinoiden romahtamiseen sekä suomalaisyhtiöiden toiminta-
mahdollisuuksien merkittävään kaventumiseen Venäjällä ja erityisesti 
Moskovassa. HRM on viimeisen vuoden aikana menettänyt useita 
vuokralaisia, joiden toiminta Venäjällä on loppunut. Yhtiö on myös jou-
tunut laskemaan vuokratasoa kiinteistömarkkinoiden romahduksen 
myötä.
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Yhtiön hallitus on käynyt läpi yhtiön tulokseen vaikuttavat tekijät. En-
nestäänkin tiukan kulukurin lisäksi yhtiö on karsinut loputkin sellaisista 
toiminnoista tai palveluista, joilla ei ole olennaista merkitystä vuokralai-
sille tai vuokralaisten pysymiselle. Kassavirtalaskelman mukaan yhtiö 
selviytyy velvoitteistaan (vuokralaisten vuokravakuudet huomioon ot-
taen) enää vuoden 2017 loppuun, ellei tilanne olennaisesti parane en-
nen sitä.

HRMn hallitus esittää liitteen 1 mukaisesti kaupungille, että yhtiön toi-
minnan turvaamiseksi kaupunki pääomittaa yhtiötä 100 000 eurolla, jot-
ta yhtiö selviää Helsingin kaupungin ja Moskovan kaupungin keskinäi-
seen sopimukseen perustuvista tilojen vastavuoroisuusvelvoitteista.

Lopuksi

Esittelijä toteaa, että HRMn hallitus teki marraskuussa 2015 esityksen 
yhtiön pääomittamisesta vuosittain 100 000 eurolla Moskovan kaupun-
gin kanssa solmitun sopimuskauden eli vuoden 2019 loppuun asti. 
Kaupunginhallitus päätti 22.2.2016, § 164 hyväksyä 100 000 euron 
suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisestä HRMn sijoitetun va-
paan oman pääoman rahastoon. Päätöksen perusteluissa todettiin, että 
yhtiön tilanne vaatinee kaupungin pääomituksia myös vuosina 2017, 
2018 ja 2019.

Yhtiön hallituksen vuonna 2015 tekemän edellisen esityksen jälkeen ei 
ole tapahtunut olennaista paranemista yhtiön taloudellisessa tai toimin-
nallisessa tilanteessa. Kaupungin kannalta on tarkoituksenmukaista 
pääomittaa yhtiötä, jotta Helsinki-talon toiminta Moskovassa voidaan 
lopettaa hallitulla ja suunnitelmallisella tavalla Moskovan kaupungin 
kanssa solmittujen sopimusten päättyessä vuonna 2019. 

Yhtiön taloudellinen ja toiminnallinen tilanne vaatinee kaupungin pää-
omituspäätöksiä edelleen myös vuosina 2018 ja 2019.

Päätösesitys perusteluineen vastaa kaupunginhallituksen konsernijaos-
ton esitystä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhtiön esitys
2 Kassavirtalaskelma
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsinki Region Marketing Oy Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Talpa

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.04.2017 § 68

HEL 2016-001078 T 00 01 05

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallituk-
selle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää

 hyväksyä 100 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen te-
kemisen Helsinki Region Marketing Oy:n sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon,

 myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettä-
väksi vuoden 2017 talousarviomäärärahoja 100 000 euroa vastik-
keettoman sijoituksen maksamiseen talousarvion tililtä 8 22 19, Ar-
vopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet. 

15.02.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 22.02.2016 § 164
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HEL 2016-001078 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

 hyväksyä 100 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen te-
kemisen Helsinki Region Marketing Oy:n sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon,

 myöntää kaupunginkanslian käytettäväksi vuoden 2016 talousarvio-
määrärahoja 100 000 euroa vastikkeettoman sijoituksen maksami-
seen talousarvion tililtä 8 22 19, Arvopaperit, Khn käytettäväksi, 
Muut kohteet. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 477
Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan nuorisoasiainjohtajan virkaan otta-
minen

HEL 2017-002749 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ottaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuori-
sopalvelukokonaisuuden nuorisoasiainjohtajan virkaan teologian mais-
teri Mikko Vatkan 1.5.2017 lukien 7 000 euron kokonaiskuukausipalkan 
mukaan määräytyvin palkkaeduin. 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä Mikko Vatkan hoitamaan ny-
kyisen nuorisoasiainkeskuksen läntisen nuorisotyön osaston osasto-
päällikön virkaa 31.5.2017 saakka uuden nuorisoasiainjohtajan viran 
ohella edellä mainitusta ajankohdasta lukien.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti todeta, että mikäli virkaan otetaan hen-
kilö, 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.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan 
osalta heti.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Tommi Laitio. Asiantuntija poistui kuulemi-
sensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo:

Muutetaan kohta 1 kuulumaan seuraavasti: 

Kaupunginhallitus päättää ottaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuo-
risopalvelukokonaisuuden nuorisoasiainjohtajan virkaan kasvatustie-
teen maisteri Leena Ruotsalaisen 1.5.2017 lukien 7 000 euron koko-
naiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Kannattaja: Osku Pajamäki
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuuden nuori-
soasiainjohtajan virkaan valinnasta toimitettiin vaali. Vaali toimitettiin 
avoimena.

Vaalissa Mikko Vatkalle äänensä antoivat Arja Karhuvaara, Otso Kive-
käs, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Marcus Rantala, Tatu Rauhamä-
ki, Laura Rissanen ja Sanna Vesikansa. 

Vaalissa Leena Ruotsalaiselle äänensä antoivat Jorma Bergholm, Ve-
ronika Honkasalo, Laura Kolbe, Henrik Nyholm, Osku Pajamäki ja Kaa-
rin Taipale.

Mikko Vatka sai vaalissa 8 ääntä ja Leena Ruotsalainen 6 ääntä.

Kaupunginhallitus valitsi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopal-
velukokonaisuuden nuorisoasiainjohtajan virkaan Mikko Vatkan.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Tommi Laitio, toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijavertailu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Viran muut hakijat Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kau-
pungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat (jäljempänä 
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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 nuorisopalvelukokonaisuutta 
johtaa nuorisoasiainjohtaja. Nuorisoasiainjohtaja vastaa nuorisolain 
edellyttämästä monialaisesta yhteistyöstä nuorten palveluissa. Nuori-
soasiainjohtaja suorittaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan mää-
räämät tehtävät.

Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § perustaa palvelukokonai-
suuksien johtajien virat. Palvelukokonaisuuksien johtajien virat ovat uu-
sia virkoja kaupungin tulevassa organisaatiossa. Virat on tarkoituksen-
mukaista täyttää ennen uuden organisaation voimaantuloa palveluko-
konaisuuksien suunnittelua ja käynnistämistä varten.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajat 
valitsee kaupunginhallitus.

Viran hakumenettely

Kaupunginhallitus päätti 13.2.2017, 152 § julistaa nuorisoasiainjohtajan 
viran julkisesti haettavaksi. Samalla se kehotti kaupunginkansliaa käyn-
nistämään viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn.

Nuorisoasiainjohtajan virka oli julkisesti haettavana 15.2.–6.3.2017. Ha-
kuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 
19.2.2017 sekä Metro-lehdessä 15.2.2017. Lehti-ilmoitusten lisäksi ha-
kuilmoitus oli esillä kaupungin eRekry-palvelussa sekä Mol.fi-, Oiko-
tie.fi- ja LinkedIn-palveluissa. 

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johta-
jien kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta 
johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen 
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi nuorisoasiainjohtajan ha-
kuilmoituksessa edellytettiin kokemusta organisaation operatiivisesta 
johtamisesta ja näyttöä muutoksen aikaansaamisesta, samoin kuin hy-
viä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja ja kykyä tehdä yhteistyötä kau-
pungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Laajentuva kansain-
välinen yhteistyö edellyttää myös sujuvaa englannin kielen taitoa. Li-
säksi edellytettiin, että hakijalla on nuorisotyön tuntemusta. 

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

Nuorisoasiainjohtajan virkaa haki hakuajan kuluessa 35 henkilöä. Liit-
teenä 1 on hakemusten perustella laadittu yhteenveto hakijoista.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin yhdeksän henkilöä: 
********** ja Mikko Vatka.

Haastattelut suorittivat 13.3.2017 toimialajohtaja Tommi Laitio, toimia-
lan hallintojohtaja Kirsti Laine-Hendolin ja rekrytointipäällikkö Riitta 
Hellman kaupunginkansliasta, sekä 14.–15.3.2017 ja 20.3.2017 toimia-
lajohtaja Tommi Laitio ja hallintojohtaja Kirsti Laine-Hendolin.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella psykologiseen henkilöar-
viointiin kutsuttiin neljä hakijaa: ********** ja Mikko Vatka. Henkilöar-
vioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 27.–31.3.2017.

********** on suorittanut sosionomin ylemmän ammattikorkeakoulutut-
kinnon Laurea-ammattikorkeakoulussa vuonna 2014 pääaineena sosi-
aalialan käytäntöjen kansalais- ja aluelähtöinen

kehittäminen, sekä sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon Diakonia-
ammattikorkeakoulussa vuonna 2005. Hän on lisäksi suorittanut Seura-
kuntaopiston romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinnon vuonna 2015, 
keskijohdon valmennuksen vuonna 2015 ja johtamisen erikoisammatti-
tutkinnon SLK-instituutissa vuonna 2011.

********** on toiminut vuodesta 2016 alkaen nuorisoasiainkeskuksen 
itäisen nuorisotyön osastopäällikkönä. Aiemmin hän on toiminut nuori-
soasiainkeskuksen Haaga-Kaarelan nuorisotyöyksikön toiminnanjohta-
jana, Kannelmäen nuorisotalon johtajana sekä nuoriso-ohjaajana.

********** vahvuutena on pitkä ja monipuolinen kokemus nuorisotoimen 
työtehtävistä eri tasoilla. Hänen näyttönsä kahden kuluneen vuoden 
ajalta osastopäällikön tehtävästä ovat vahvat. ********** muutosjohtami-
sen ja yleisesti henkilöjohtamisen taidot ovat hyvät.

********** on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon Helsingin 
yliopistossa vuonna 2013 pääaineena aikuiskasvatustiede. Hän on li-
säksi suorittanut sosionomin alemman korkeakoulututkinnon vuonna 
1983 ja opettajan pedagogiset opinnot Haaga-Helian ammatillisessa 
opettajakorkeakoulussa vuonna 2006. Lisäksi hän on suorittanut johta-
misen erikoisammattitutkinnon SLK-instituutissa vuonna 2011.

********** on toiminut vuodesta 2014 alkaen Kotkan kaupungin nuoriso-
toimenjohtajana, vastuualueenaan nuorisotyön yksikön johtaminen ja 
moniammatillisen ja -toimijaisen työn kehittäminen. Aiemmin hän on 
työskennellyt eri tehtävissä Helsingin kaupungin nuorisotoimessa, josta 
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viimeisin tehtävä on nuorisoasiainkeskuksen keskitettyjen palvelujen 
osaston osastopäällikkö. Hän on toiminut myös Suomen Demokraatti-
sen nuorisoliiton piirisihteerinä, pääsihteerinä ja puheenjohtajana, juon-
taja-toimittajana Oy Yleisradio Ab:ssä sekä nuorisotyön ammattiainei-
den lehtorina Kanneljärven opistossa.

********** vahvuutena on kattava kokemus nuorisotyöstä kunta- ja jär-
jestöpuolella. Hän on vahva verkostoituja ja hänellä on monipuolista 
kokemusta julkisesta esiintymisestä.

********** on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon Joensuun 
yliopistossa vuonna 2006 pääaineena kasvatustiede oppilaan- ja opin-
to-ohjaajien koulutuksessa. Hän on suorittanut ratkaisukeskeisen työ-
nohjaajan tutkinnon Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus 
Palmeniassa vuonna 2011 sekä opetushallinnon tutkinnon vuonna 
2013. Lisäksi hän on suorittanut koulutusorganisaatioiden turvallisuus-
johtamista koskevat erikoistumisopinnot Laurea-ammattikorkeakoulus-
sa vuonna 2014 sekä erinäisiä esimiesvalmennuksia.

********** on toiminut vuodesta 2015 alkaen Stadin ammatti- ja aikuis-
opiston apulaisrehtorina. Aiemmin hän on toiminut yksikönjohtajana 
Ammattiopisto Luovissa, opiskelijapalvelupäällikkönä Helsingin Diako-
niaopistolla sekä opinto-ohjauksen lehtorina Vuosaaren peruskoulussa.

********** vahvuutena on aloitteellisuus ja kyky toimeenpanna asioita. 
Hänellä on johtamiskokemusta erilaisista organisaatioista ja hänen 
työskentelytapansa on selkeä ja perustuu rakenteisiin ja prosesseihin.

Hakija Mikko Vatka on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Helsin-
gin yliopistossa vuonna 1997 pääaineena sosiaalietiikka. Hän on lisäksi 
suorittanut Helsingin kaupungin Aalto-yliopiston executive MBA-tutkin-
non vuonna 2016.

Hakija Vatka on toiminut vuodesta 2016 alkaen nuorisoasiainkeskuk-
sen läntisen nuorisotyön osastopäällikkönä. Aiemmin hän on toiminut 
nuorisoasiainkeskuksen alueellisten palvelujen osastopäällikkönä, kou-
lutuspäällikkönä Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiössä, kansalaistoi-
minnan ja nuorisotyön lehtorina Suomen Humanistisessa Ammattikor-
keakoulussa, sekä nuorisosihteerinä Helsingin kaupungin itäisessä 
nuorisokeskuksessa.

Hakija Vatkan vahvuutena on hänen laaja osaamisensa niin nuoriso-
työn, ammatillisen koulutuksen kuin sosiaali- ja terveystyön alueilta, 
osallistava ja kuunteleva johtamistapansa sekä hyvät verkostoitumis- ja 
neuvottelutaidot. 
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Kaikilla neljällä hakijalla on kokemusta nuorisotyön alueelta tai sen ra-
japinnassa työskentelystä, johtamistyöstä sekä muutosten läpiviemi-
sestä. Kaikki ovat myös kehittäneet johtamisosaamistaan ja kaikilla on 
tehtävän hoidon edellyttämät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot sekä 
riittävä englannin kielen taito.

Perustelut valintaesitykselle

Palvelukokonaisuuksien johtajien tehtävä on suunnitella, seurata ja val-
voa johtamiensa hallinnollisten kokonaisuuksien toimintaa sekä vastata 
niiden tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Heidän tehtä-
vänään on myös johtamiensa hallinnollisten kokonaisuuksien strategi-
nen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittämi-
nen ja ylläpito.

Toimialansa johtavina viranhaltijoina palvelukokonaisuuksien johtajat 
ovat osaltaan kaupungin muutoksen onnistumisen kannalta keskeises-
sä asemassa. He varmistavat toiminnallaan, että kaupungin organisaa-
tion ja johtamisjärjestelmän uudistus muuntuu heidän johtamissaan pal-
velukokonaisuuksissa todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toiminta-
tapojen yhtenäistämistä, kulttuurien yhdistämistä ja vahvaa kaupungin 
uuden suunnan näyttämistä niin palvelukokonaisuuden kuin laajemmin 
toimialan sisällä, toimialojen välillä ja ulkoisiin sidosryhmiinkin päin.

Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen 
ja hakemuksen lisäksi haastatteluilla. Näiden tuloksena on muodostettu 
kokonaiskuva hakijoista ja päädytty esitettyyn henkilöön. 

Mikko Vatkan valintaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalve-
lukokonaisuuden nuorisoasiainjohtajaksi puoltaa vahva strateginen nä-
kemys nuorisotyön paikasta osana nuoren elämää ja kaupungin palve-
luja, monipuolinen työhistoria vaativista johtamistehtävistä nuorisotyön 
ja koulutuksen kentältä, empaattinen mutta määrätietoinen johtamistyy-
li, todistettu kyky hallita ja valmistella laajoja taloudellisia ja toiminnalli-
sia kokonaisuuksia sekä halu kehittää itseään johtajana jatkokouluttau-
tumalla.

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

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tommi Laitio, toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi
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Liitteet

1 Hakijavertailu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Viran muut hakijat Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Toimiala
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.04.2017 § 413

HEL 2017-002749 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

18.04.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Hannu 
Tuomisen ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tommi Laitio, toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi
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§ 478
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Khn puheenjohtaja  
  
jaostot  
- konserni 24.4.2017
- johtamisen 24.4.2017
- tietotekniikka 27.4.2017
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Taloushallintopalvelu 27.4.2017
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
apulaiskaupunginjohtajat  
- rakennus- ja ympäristötointa johtava  
- sivistystointa johtava  
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava  
- sosiaali- ja terveystointa johtava  
  
kaupunginkanslia  
- kansliapäällikkö  
- kansliapäällikkö/U pl.7 ja 9 – 13 §:t
- elinkeinojohtaja  
- hallintojohtaja  
- henkilöstöjohtaja  
- kaupunginlakimies  
- rahoitusjohtaja  
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja  
- tietotekniikkapäällikkö  
- viestintäpäällikkö  
  
Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
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- toimitusjohtaja  
  
henkilöstökassatoimikunta  
  
toimialajohtajat  
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  

Samalla kaupunginhallitus päätti ottaa seuraavat kansliapäällikön teke-
mät päätökset käsiteltäväkseen:

 Työntekijöiden siirto opetusvirastosta ja suomenkielisestä työväeno-
pistosta palvelukeskusliikelaitokseen (7 §)

 Työntekijöiden siirto varhaiskasvatusvirastosta, opetusvirastosta ja 
ruotsinkielisestä työväenopistosta palvelukeskusliikelaitokseen (9 §)

 Työntekijöiden siirto kaupunginkirjastosta palvelukeskusliikelaitok-
seen (10 §)

 Työntekijän siirto liikuntavirastosta palvelukeskusliikelaitokseen (11 
§)

 Työntekijän siirto nuorisoasiainkeskuksesta palvelukeskusliikelaitok-
seen (12 §)

 Työntekijän siirto taidemuseosta palvelukeskusliikelaitokseen (13 §)

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: 

Kaupunginhallitus päättää muuttaa esitystä kansliapäällikkö/U –pöytä-
kirjan osalta siten, että kyseisen pöytäkirjan 7 ja 9 – 13 §:t voidaan ot-
taa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää ottaa seuraavat kansliapäällikön te-
kemät päätökset käsiteltäväkseen:

 Työntekijöiden siirto opetusvirastosta ja suomenkielisestä työväeno-
pistosta palvelukeskusliikelaitokseen (7 §)

 Työntekijöiden siirto varhaiskasvatusvirastosta, opetusvirastosta ja 
ruotsinkielisestä työväenopistosta palvelukeskusliikelaitokseen (9 §)

 Työntekijöiden siirto kaupunginkirjastosta palvelukeskusliikelaitok-
seen (10 §)
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 Työntekijän siirto liikuntavirastosta palvelukeskusliikelaitokseen (11 
§)

 Työntekijän siirto nuorisoasiainkeskuksesta palvelukeskusliikelaitok-
seen (12 §)

 Työntekijän siirto taidemuseosta palvelukeskusliikelaitokseen (13 §)

Kannattaja: Henrik Nyholm

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 5
Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Lasse Männistö, Tatu Rauhamäki, Lau-
ra Rissanen

Ei-äänet: 9
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Henrik Nyholm, 
Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, Kaarin Taipale, Sanna 
Vesikansa

Poissa: 1
Mika Raatikainen

Kaupunginhallitus hyväksyi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen ää-
nin 5 - 9 (1 poissa).

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikol-
la 17 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja  
  
jaostot  
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- konserni 24.4.2017
- johtamisen 24.4.2017
- tietotekniikka 27.4.2017
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Taloushallintopalvelu 27.4.2017
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
apulaiskaupunginjohtajat  
- rakennus- ja ympäristötointa johtava  
- sivistystointa johtava  
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava  
- sosiaali- ja terveystointa johtava  
  
kaupunginkanslia  
- kansliapäällikkö  
- kansliapäällikkö/U  
- elinkeinojohtaja  
- hallintojohtaja  
- henkilöstöjohtaja  
- kaupunginlakimies  
- rahoitusjohtaja  
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja  
- tietotekniikkapäällikkö  
- viestintäpäällikkö  
  
Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
- toimitusjohtaja  
  
henkilöstökassatoimikunta  
  
toimialajohtajat  
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
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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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§ 479
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
17 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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§ 480
Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun osakkeiden lunastustarjous

HEL 2017-004583 T 02 05 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä lunastusoikeuttaan Kiin-
teistö Oy Helsingin Vihertukun osakkeisiin nrot 5507-5597 osakkeiden 
siirryttyä kaupalla kiinteistöyhtiön ulkopuoliselle ostajalle Donier Gastro-
nomie Oy:lle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakkeiden lunastustarjous 13.4.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Helsingin Vihertuk-
ku

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun hallitus ilmoittaa 13.4.2017, että kiin-
teistöyhtiön osakas Raila Kero on myynyt Kiinteistö Oy Helsingin Viher-
tukun osakkeet nrot 5507-5597 kiinteistöyhtiön ulkopuoliselle ostajalle 
Donier Gastronomie Oy:lle. Kauppahinta on 155 000 euroa.

Osakkeet oikeuttavat tilan 202 hallintaan. Huoneiston pinta-ala on 91 
m2 = työtila.

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun yhtiöjärjestykseen sisältyy lunastus-
lauseke, ja kaupungilla on etuoikeus lunastamiseen.
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Lunastusaika on 30 vrk ja päättyy 13.5.2017.

Helsingin Tukkutori on ilmoittanut 18.4.2017, että osakkeiden lunasta-
minen ei ole tarkoituksenmukaista.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Osakkeiden lunastustarjous 13.4.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Helsingin Vihertuk-
ku

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Tiedoksi

Tukkutori
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§ 481
Palomiehen viran nimikkeen muuttaminen

HEL 2017-003045 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti muuttaa pelastuslaitoksen palomiehen viran 
(vakanssi 018025) lääkintämestarin viraksi 1.6.2017 alkaen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Henkilöstökeskuksen 16.1.2012 antaman ohjeen mukaisesti viran ni-
mikkeen voi muuttaa vain kaupunginhallitus tai -valtuusto. Esityksen vi-
ran nimikkeen muuttamisesta tekee lauta- tai johtokunta taikka viraston 
tai liikelaitoksen päällikkö. Nimikkeen tulee ilmaista tehtävää ja sen tu-
lee olla suhteessa tehtävän vaativuustasoon.

Pelastuskomentaja esittää pelastuslaitoksen palomiehen viran (vakans-
sinumero 018025) nimikkeen muuttamista lääkintämestarin viraksi.

Asiasta on saatu 22.3.2017 kaupunginkanslian puoltava lausunto ni-
mikkeen muuttamiseksi. Muutoksella ei ole efektiivistä palkkavaikutus-
ta. Palkkaan on 100 % rahoitus HUS:n maksamana osana ensihoito-
palvelun tuotantosopimusta.

Viranhaltijalta on suostumus nimikkeen muuttamiseen ja hän työsken-
telee tällä hetkellä lääkintämestarin tehtävässä. Lääkintämestarin teh-
täväkohtainen palkka on  3153,50 euroa. 

Palkkaan on 100 % rahoitus HUS:n maksamana osana ensihoitopalve-
lun tuotantosopimusta.

Esittelijä
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apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Pelastuslaitos

Päätöshistoria

Pelastuslaitos Pelastuskomentaja 15.03.2017 § 16

HEL 2017-003045 T 01 01 00

Päätös

Pelastuskomentaja päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ginhallitus päättää 1.4.2017 alkaen muuttaa pelastuslaitoksen palomie-
hen viran (vakanssi 018025) lääkintämestarin viraksi. Viranhaltijalta on 
saatu suostumus nimikkeen muuttamiseen.

Muutoksella ei ole efektiivistä palkkavaikutusta. Palomiehen virassa 
työskentelevä ********** tekee nyt jo lääkintämestarin tehtävää, jolloin 
tehtäväkohtainen palkka on 3153,50 euroa.

Pelastuslaitoksella on käytössä vastaavia lääkintämestarin virkoja. 

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi
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§ 482
Leikkipuisto Tapulin puistosuunnitelman hyväksyminen, Tapaninky-
lä nro VIO 5838/1

HEL 2017-001985 T 10 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Leikkipuisto Tapulin puistosuunni-
telman nro VIO 5838/1 siten, että hankkeen rakentamiskustannukset 
ovat yhteensä 1 714 000 euroa (alv 0 %).

Samalla kaupunginhallitus edellyttää, että puistosuunnitelma toteute-
taan yhteistyössä alueen asukkaiden (erityisesti lasten ja nuorten) ja 
keskeisten toimijoiden (mm. Maatullin alakoulu, Tapulikaupunkiseuran 
ja nuorisotalon) kanssa.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että suunnitelma -otsikon alainen kol-
mas kappale muutetaan seuraavasti:

Vuonna 1977 valmistunut leikkipuistorakennus puretaan puiston perus-
korjauksen yhteydessä kuitenkin niin, että vanha rakennus on leikki-
puiston käytössä uuden rakennuksen valmistumiseen saakka. 

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo:

Hyväksyessään leikkipuisto Tapulin puistosuunnitelman kaupunginhalli-
tus edellyttää, että puistosuunnitelma toteutetaan yhteistyössä alueen 
asukkaiden (erityisesti lasten ja nuorten) ja keskeisten toimijoiden (mm. 
Maatullin alakoulu, Tapulikaupunkiseuran ja nuorisotalon) kanssa.

Kannattaja: Laura Rissanen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Suunnitelmaselostus nro VIO 5838/1
2 Suunnitelmapiirustus nro VIO 5838/1

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitel-
man hyväksyminen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Leikkipuisto Tapulin puistosuunni-
telman nro VIO 5838/1 siten, että hankkeen rakentamiskustannukset 
ovat yhteensä 1 714 000 euroa (alv 0 %).

Esittelijän perustelut

Yleisten töiden lautakunta esittää 14.3.2017 Leikkipuisto Tapulin puis-
tosuunnitelman nro VIO 5838/1 hyväksymistä.

Lautakunnan esitys on päätöshistoriassa. Puistosuunnitelman selostus 
ja piirustus ovat liitteinä 1 ja 2. 

Lähtökohdat ja tavoitteet

Tapulin leikkipuisto ympäristöineen sijaitsee osin Tapaninkylän (39.) ja 
osin Suutarilan (40.) kaupunginosissa. Alue on voimassa olevassa ase-
makaavassa 12191 puistoa (VP). Puistoon sijoittuva leikkipuisto sekä 
muu rakennettava puisto uusittavine reitistöineen on kokonaispinta-
alaltaan noin 31 900 m².

Alue rajautuu pohjoisessa Maatullin ala-asteeseen ja Tapulikaupungin 
kerrostalovaltaiseen asuinalueeseen ja etelässä sekä lännessä uusiin 
erillispientalotontteihin, jotka on kaavoitettu alueelle. Puistoalue jatkuu 
suunnittelualueelta länteen Maatullinpuistona ja laajana liikuntapuisto-
na.

Tapulin leikkipuiston suunnittelun tavoitteena on luoda kaupunginosat 
yhdistävä avoin ja selkeä keskuspuisto. Maatullin ala-asteen ja leikki-
puisto Tapulin piha-alueet yhdistetään puiston uudeksi toiminnalliseksi 
keskukseksi; asukaspuistoksi.

Suunnitelma

Puiston välineistö ja kalusteet uusitaan, uusia reittejä rakennetaan ja 
puisto jäsennellään uudelleen myös toimintojen suhteen. Uudet reittilin-
jaukset noudattelevat voimassa olevan kaavan ohjeellisia ulkoilureitti-
linjauksia. 
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Uusi aidoin rajattu leikkipaikka sijoittuu lähelle Maatullin ala-astetta, 
keskeiselle paikalle puistoon. Leikkipaikan toiminnot on jaettu erilaisiin 
leikkialueisiin. Esteettömyys on huomioitu leikkipaikan pintamateriaa-
leissa, puistoon pääsyssä (esteettömät pysäköintipaikat sisääntulon yh-
teydessä) ja oleskeluvarusteissa.

Vuonna 1977 valmistunut leikkipuistorakennus puretaan puiston perus-
korjauksen yhteydessä. Uudelle leikkipuistorakennukselle on suunnitel-
tu kaavassa tilavaraus koulun läheisyyteen. Paikka toteutetaan nyt 
avoimena kivituhkapintaisena pelikenttänä, jonka paikalle voi toteuttaa 
leikkipuistorakennuksen sen tullessa ajankohtaiseksi. 

Olevaa kasvillisuutta säästetään suunnitelmassa mahdollisimman pal-
jon. Alue säilyy pääosin puistomaisena ympäristönä. 

Tarkempi kuvaus puistosuunnitelmasta on päätöshistoriassa sekä puis-
tosuunnitelman selostuksessa.

Vuorovaikutus

Puiston suunnittelu on tehty yhteistyössä paikallisten leikkipuisto-ohjaa-
jien sekä alueen asukkaiden kanssa. Suunnitelma on ollut nähtävillä 
5.−25.10.2016 Tapulin leikkipuiston ilmoitustaululla. Saatujen palauttei-
den perusteella puistoon lisättiin liukumäki sekä leikkimökit.

Kustannukset ja aikataulu

Puiston ympäristörakentamisen kustannukset ovat noin 1 714 000 eu-
roa, noin 53 euroa/m² (alv 0 %). Vuosittaiset kunnossapitokustannukset 
ovat 38 280 euroa, 1,20 euroa/m² (alv 0 %). Leikkipuiston hoitoluokka 
on A2 (käyttöviheralue).

Puisto voidaan rakentaa vuosina 2018 – 2020 vuoden 2017 talousar-
vioon sisältyvän investointiohjelman vuosiksi 2017 – 2026 talousarvio-
kohtaan 8 06 08, Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset, yleisten 
töiden lautakunnan käytettäväksi merkittyjen määrärahojen puitteissa. 

Esittelijän kannanotot

Esittelijä toteaa, että yleisten töiden lautakunta esitti puistosuunnitel-
maa käsitelessään toiveen, että leikkipuisto tulee tarvitsemaan leikki-
puistorakennuksen purkamisen jälkeen jonkinlaisen wc-ratkaisun uu-
den rakennuksen valmistumista odotellessa. Esittelijä toteaa, että var-
haiskasvatusvirasto selvittää parhaillaan leikkipuistorakennuksen mah-
dollisia väistötiloja ja niiden aikataulua yhdessä kiinteistöviraston tila-
keskuksen kanssa.

Esittelijä
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apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro VIO 5838/1
2 Suunnitelmapiirustus nro VIO 5838/1

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitel-
man hyväksyminen

Tiedoksi

HKR

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.04.2017 § 448

HEL 2017-001985 T 10 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

24.04.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 14.03.2017 § 100

HEL 2017-001985 T 10 05 02

Esitys
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Yleisten töiden lautakunta esitti kaupunginhallitukselle Leikkipuisto Ta-
pulin puistosuunnitelman nro VIO 5838/1 hyväksymistä.

Lähtökohdat ja tavoitteet

Tapulin leikkipuisto ympäristöineen sijaitsee osin Tapaninkylän (39.) ja 
osin Suutarilan (40.) kaupunginosissa. Alue on voimassa olevassa ase-
makaavassa 12191 puistoa (VP). Puistoon sijoittuva leikkipuisto sekä 
muu rakennettava puisto uusittavine reitistöineen on kokonaispinta-
alaltaan noin 31 900 m². 

Leikkipuisto on suunniteltu 1970-luvulla ja rakennettu 1980-luvun aika-
na. Vielä 1970-luvun lopussa ympäristö oli pientalovaltaista ja puistoa-
lue peltona, mutta kerrostaloalueet rakentuivat vauhdilla 1980-luvun 
taitteessa ja jäljelle jääneet peltotilkut suunniteltiin viheralueiksi. Puis-
ton kehämäiset vallit edustavat tälle aikakaudelle ominaista maamas-
soilla muotoilua. 

Leikkipuistorakennus on valmistunut 1977 ja rakennusta on laajennettu 
sen jälkeen jonkin verran. Puistorakennus on käytössä. Rakennus pu-
retaan puiston peruskorjauksen yhteydessä.

Välineistöä on vuosien varrella päivitetty, mutta suurin osa välineistä on 
uusimisen tarpeessa. Leikkipuistossa on kaksi allasta vesileikkejä var-
ten, mutta ne ovat jo hyvin huonokuntoisia.

Leikkipuisto Tapuli ja ympäröivä Maatullinpuisto ovat luonteeltaan väl-
jiä, niitty- ja nurmipintaisia puistoalueita. Kasvillisuus on istutettu tiivii-
siin, monikerroksisiin ryhmiin. Entiselle peltoalueelle sijoittuvan laajan 
puistokokonaisuuden ominaispiirteitä ovatkin tasaisuus ja sen vastapai-
nona muutamat rakennetut kehämäiset nurmivallit tiiviine istutusrintei-
neen. Keskeisiä ulkoilureittejä reunustavat puurivit.

Alue rajautuu pohjoisessa Maatullin ala-asteeseen ja Tapulikaupungin 
kerrostalovaltaiseen asuinalueeseen ja etelässä sekä lännessä uusiin 
erillispientalotontteihin, jotka ovat kaavoitettu alueelle Tapulikaupungin 
täydennysrakentamisen yleissuunnitelman mukaisesti. Puistoalue jat-
kuu suunnittelualueelta länteen Maatullinpuistona ja laajana liikunta-
puistona. Puiston poikki on useita kulkuyhteyksiä.

Tapulin leikkipuiston suunnittelun tavoitteena on luoda kaupunginosat 
yhdistävä avoin ja selkeä keskuspuisto, jonka ytimessä olevat Maatullin 
ala-asteen ja leikkipuisto Tapulin piha-alueet yhdistetään puiston uu-
deksi toiminnalliseksi keskukseksi; asukaspuistoksi. Puisto palvelee eri 
ikäryhmiä leikki- ja pelialueineen ja tarjoaa viihtyisän ja turvallisen puis-
ton alueen asukkaille.
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Suunnitelman sisältö

Leikkipuisto Tapuli kunnostetaan eri ikäryhmiä palvelevaksi erikoista-
son esteettömäksi asukaspuistoksi. Puiston välineistö ja kalusteet tul-
laan uusimaan, uusia reittejä rakennetaan ja puisto jäsennellään uudel-
leen myös toimintojen suhteen. 

Puiston läpi kulkevat tärkeät seudulliset ulkoilureitit (Moisiontieltä Maa-
tullin ala-asteelle, Maatullinaukiolle ja siitä pohjoiseen sekä idästä ur-
heilupuistoon). Uudet reittilinjaukset noudattelevat voimassa olevan 
kaavan ohjeellisia ulkoilureittilinjauksia. Kivituhkapintaiset  pääraitit on 
suunniteltu riittävän leveiksi ja valaistaviksi. Leikkipaikkojen huolto- ja 
jäteautolla ajot on huomioitu suunnitelmassa puiston pohjoisosan kaut-
ta. Muun ajoneuvoliikenteen pääsy puistoon estetään ajonestopuomein 
Moisiontieltä, Kimnaasipolulta ja Kortesuontieltä.

Uusi aidoin rajattu leikkipaikka sijoittuu lähemmäs Maatullin ala-astetta, 
keskeiselle paikalle puistoon. Leikkipaikan toiminnot on jaettu erilaisiin 
leikkialueisiin. Keinu- ja kiipeilyalueen lisäksi puistosta löytyvät pienten 
pyöräilyrata sekä hyppelyalue trampoliineilla. Uusi vesileikkialue on 
suunniteltu matalaksi painanteeksi, johon voi pumpata matalilla käsi-
pumpuilla vettä ja seurata veden virtausta. Pienten puolella hiekkalaa-
tikko, karuselli sekä kiikut sopivat myös liikuntaesteisille leikkijöille. Es-
teettömyys on huomioitu myös leikkipaikan pintamateriaaleissa, puis-
toon pääsyssä (esteettömät pysäköintipaikat sisääntulon yhteydessä) 
ja oleskeluvarusteissa.

Uudelle leikkipuistorakennukselle on suunniteltu kaavassa tilavaraus 
koulun läheisyyteen. Paikka toteutetaan nyt avoimena kivituhkapintai-
sena pelikenttänä, jonka paikalle voi toteuttaa leikkipuistorakennuksen 
sen tullessa ajankohtaiseksi.

Aitaamattomalle alueelle leikkipuistosta lounaaseen sijoittuvat isommat 
kiipeilytelineet sekä muutamia liikuntaleikkivälineitä lapsille. 

Alueella on myös avointa pelinurmea, mainioita kumpareita liikkumi-
seen ja leikkiin. Olevaa kasvillisuutta säästetään suunnitelmassa mah-
dollisimman paljon.

Alue säilyy pääosin puistomaisena ympäristönä. Erillistonttien rajau-
tuessa puistoon, puistotilat tulevat muuttumaan ja kehämäiset vallit 
saavat uudenlaisen ilmeen. Vanha rauhallinen tunnelma vallialueella 
pyritään kuitenkin säilyttämään rajaamalla jäljelle jääneet vallit uudisra-
kennuksista kasvillisuudella ja osittain matalammilla uusilla kummuilla 
niin, että suojaisa vallitunnelma säilyy.
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Alueen maasto on tasaista, joten tulvareitit ja viivyttävät pinnat on otet-
tu huomioon suunnittelussa. Avo-ojien lisäksi puistoon on suunniteltu 
viivytyspainanteita. Viivytyspainanteista vesi johdetaan suodatinkerros-
ten kautta hulevesiputkiin, sillä maaperä ei sovellu imeyttämiseen.

Vuorovaikutus

Leikkipuisto Tapulin puistosuunnitelma on laadittu rakennusviraston ka-
tu- ja puisto-osaston toimeksiannosta. Puiston suunnittelu on tehty yh-
teistyössä paikallisten leikkipuisto-ohjaajien sekä alueen asukkaiden 
kanssa. 

Suunnitelma on ollut nähtävillä 5.−25.10.2016 Tapulin leikkipuiston il-
moitustaululla.

Saatujen palautteiden perusteella puistoon lisättiin liukumäki sekä leik-
kimökit. Leikkipuiston uudistus sai hyvin positiivista palautetta.

Kustannukset ja aikataulu

Suunnittelualueen eli Tapulin leikkipuiston ja ympäröivän viheralueen 
kokonaispinta-ala on n. 31 900 m².  

Puiston ympäristörakentamisen kustannukset ovat noin 1 714 000 eu-
roa, noin 53 euroa/m² (alv 0 %). 

Vuosittaiset kunnossapitokustannukset ovat 38 280 euroa, 1,20 eu-
roa/m² (alv 0 %).

Leikkipuiston hoitoluokka on A2 (käyttöviheralue). 

Tapulin leikkipuiston rakentamiseen on varauduttu katu- ja puisto-osas-
ton vuoden 2018−2020 taloussuunnitelmassa. 

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 06 08 Puistorakentaminen.

Yleisten töiden lautakunta pyytää huomioimaan, että leikkipuisto tulee 
tarvitsemaan leikkipuistorakennuksen purkamisen jälkeen jonkinlaisen 
wc-ratkaisun uuden rakennuksen valmistumista odotellessa.

Käsittely

14.03.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Pörrö Sahlberg: Yleisten töiden lautakunta pyytää huomioimaan, että 
leikkipuisto tulee tarvitsemaan leikkipuistorakennuksen purkamisen jäl-
keen jonkinlaisen wc-ratkaisun uuden rakennuksen valmistumista odo-
tellessa. 
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Kannattaja: Antti Möller

Yleisten töiden lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Sahlbergin 
vastaehdotuksen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Jouni Sivonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38443

jouni.sivonen(a)hel.fi
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§ 483
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

teknisen palvelun lautakunta 27.4.2017
yleisten töiden lautakunta 25.4.2017
ympäristölautakunta 25.4.2017

  

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2017 162 (214)
Kaupunginhallitus

Sj/1
02.05.2017

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

§ 484
Lateppo Oy:n pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen muuttaminen

HEL 2017-001788 T 10 01 01 02

Esitys

Kaupunginhallitus päätti, että liikuntalautakunta oikeutetaan muutta-
maan liikuntalautakunnan ja Lateppo Oy:n välillä 30.10.2007 tehtyä pit-
käaikaista maanvuokrasopimusta tennis- ja palloiluhallia varten liikunta-
lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien seuraavin 
ehdoin:

1
Vuokra-alue käsittää Helsingin kaupungin 40. kaupunginosassa (Suu-
tarila) 11 937 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 091-040-0110-
006).

2
Vuokra-aika päättyy 31.12.2034.

3
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuo-
den 2016 keskiarvon pistelukua 1913 on 67 029,60 euroa (alv 0 %). 
Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin "lokakuu 1950 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 
3 503,90 euron suuruista perusvuosivuokraa.

4
Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään lii-
kuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin kauintaan 
31.12.2028 asti. Subventiosta vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeis-
tään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

5
Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä ehtoja.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Maanvuokra-ajan pidentäminen
2 Puistolan tennis-palloiluhalli_ja Lateppo Oy_vuokra-alue_24022017.pdf
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3 Lateppo vanha vuokrasopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikuntalautakunta esitti 23.3.2017, 70, että kaupunginhallitus oikeuttai-
si  liikuntalautakunnan oikeutetaan muuttamaan liikuntalautakunnan ja 
Lateppo Oy:n välillä 30.10.2007 tehtyä pitkäaikaista maanvuokrasopi-
musta tennis- ja palloiluhallia varten liikuntalautakunnan myöhemmin 
päättämästä ajankohdasta.

Puistolan Palloiluhalli (viralliselta nimeltään Puistolan Tennis- ja Palloi-
luhalli Oy) on perustettu vuonna 1990. Hallikiinteistön omistaa Lateppo 
Oy, jonka osakekannan omistaa Tapanilan Urheilutalosäätiö. Säätiö yl-
läpitää Puistolan Palloiluhallin lisäksi Tapanilan Urheilukeskusta ja Hel-
singin Kiipeilykeskusta.

Liikuntalautakunnan ja Lateppo Oy:n välinen pitkäaikainen vuokrasopi-
mus on tällä hetkellä voimassa 15.11.2007 - 31.12.2028.

Säätiön tarkoituksena on rakentaa kokonaan uusi liikuntatila sekä sa-
neerata jo olemassa olevia tiloja. 

Uudistuksen jälkeen mailapelikeskuksessa on yhteensä yhdeksän sul-
kapallo-, kaksi sqush- ja seitsemän tenniskenttää.

Lateppo Oy:n mukaan vuokra-ajan pidentäminen on välttämätöntä, 
koska nykyisellään se on liian lyhyt isohkojen investointien tekemiselle 
ja niiden rahoituksen järjestämiselle. Opetus- ja kulttuuriministeriö edel-
lyttää avustuspäätöstä tehdessä vähintään 15 vuotta jäljellä olevaa 
vuokra-aikaa.

Asemakaava

Alueella on voimassa 21.6.2007 lainvoiman saanut asemakaavan muu-
tos nro 11608, jossa alue on urheilutoimintaa palvelevien rakennusten 
korttelialuetta (YU).

Sisäinen vuokraus
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Liikuntalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein 
kiinteistölautakunnalta (vuokratunnus Y3140-00003) vuoden 2043 lop-
puun asti. Alue on sisäliikuntapalveluiden hallinnassa.

Perittävä vuokra

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuok-
rauksessa noudattamia yleisperiaatteita. Tennis- ja palloiluhallin osalta 
vuokra lasketaan tontin rakennusoikeuden mukaan, pitäen maan pää-
oma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 12 euron 
kerrosneliömetrihintaa, joka vuoden 2016 keskiarvoindeksillä (ind. pis-
teluku 1913) on 229,56 euroa /kerrosneliömetri. Vuosivuokra on 5 % 
alueen pääoma-arvosta. Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kun vuok-
ra-aluetta käytetään liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimin-
taan, kuitenkin niin, että subventiosta vuoden 2028 jälkeen päätetään 
viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymis-
tä. 

Ylipainehallin osalta vuokra lasketaan käytettyjen kerrosneliömetrien 
mukaan, pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelu-
kua 100 vastaavaa 8,50 euron kerrosneliömetrihintaa, joka vuoden 
2016 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1913) on 162,61 euroa/kerros-
neliömetri.

Vuoden vuokra olisi:

4950 k-m² x 12 euroa/ k-m²  x 0,05 x 19,13  = 56 816,00 euroa
2010 k-m² x 8,50 euroa/k-m² x 0,05 x 19,13 x 7,5/12 = 10 213,60 euroa

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Maanvuokra-ajan pidentäminen
2 Puistolan tennis-palloiluhalli_ja Lateppo Oy_vuokra-alue_24022017.pdf
3 Lateppo vanha vuokrasopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikuntavirasto



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2017 165 (214)
Kaupunginhallitus

Sj/1
02.05.2017

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

Liikuntalautakunta

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 23.03.2017 § 70

HEL 2017-001788 T 10 01 01 02

Esitys

Liikuntalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tettaisiin muuttamaan liikuntalautakunnan ja Lateppo Oy:n välillä 
30.10.2007 tehtyä pitkäaikaista maanvuokrasopimusta tennis- ja palloi-
luhallia varten liikuntalautakunnan myöhemmin päättämästä ajankoh-
dasta lukien seuraavin ehdoin:

1
Vuokra-alue käsittää Helsingin kaupungin 40. kaupunginosassa (Suu-
tarila) 11 937 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 091-040-0110-
006).

2
Vuokra-aika päättyy 31.12.2034.

3
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuo-
den 2016 keskiarvon pistelukua 1913 on 67 029,60 euroa (alv 0 %). 
Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin "lokakuu 1950 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 
3 503,90 euron suuruista perusvuosivuokraa.

4
Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään lii-
kuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin kauintaan 
31.12.2028 asti. Subventiosta vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeis-
tään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

5
Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä ehtoja.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Risto Hietanoro

Lisätiedot
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812
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§ 485
Tapanilan Urheilutalosäätiön pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen 
muuttaminen

HEL 2017-001789 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että lautakunta oikeutetaan muuttamaan lii-
kuntalautakunnan ja Tapanilan Urheilutalosäätiön välillä 27.3.2012, 66 
§ tehtyä pitkäaikaista maanvuokrasopimusta liikuntatoimintaa varten lii-
kuntalautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien seu-
raavin ehdoin:

1 
Vuokra-alue käsittää Helsingin kaupungin 39. kaupunginosassa (Tapa-
ninkylä) 17 458 m²:n suuruinen alue (kiinteistötunnus 091-039-0353-
0014).

2
Vuokra-aika päättyy 31.12.2034.

3
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuo-
den 2016 keskiarvon pistelukua 1913 on 117 420,00 euroa (alv 0 %). 
Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin "lokakuu 1951=100" pistelukua 100 vastaavaa 
6138,00 euron suuruista perusvuosivuokraa.

4
Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään lii-
kuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin kauintaan 
31.12.2028 asti. Subventiosta vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeis-
tään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

5
Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä ehtoja.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Lateppo Oy ja Tapanilan Urheilutalosäätiön maanvuokra-ajan pidentä-
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mishakemus.pdf
2 Tapanilan urheilukeskus_Tapanilan Urheilusäätiö_vuokra-

alue_13032017.pdf
3 Tapanilan vanha vuokrasopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikuntalautakunta esitti 23.3.2017, että kaupunginhallitus oikeuttaa lii-
kuntalautakunnan muuttamaan liikuntalautakunnan ja Tapanilan Urhei-
lutalosäätiön välillä 27.3.2012, 66 § tehtyä pitkäaikaista maanvuokraso-
pimusta liikuntatoimintaa varten liikuntalautakunnan myöhemmin päät-
tämästä ajankohdasta. 

Tapanilan Urheilukeskus koostuu kolmesta vierekkäisestä, eri aikaan 
rakennetusta kiinteistöstä. Tapanilan Urheilutalosäätiö omistaa 100 
%:sti kaksi tytäryhtiötään Mosakahvila Oy:n ja Lateppo Oy:n.

Liikuntalautakunnan ja Tapanilan Urheilutalosäätiön välinen vuokraso-
pimus on tällä hetkellä voimassa 1.1.2002 - 31.12.2028.

Säätiön tarkoituksena on rakentaa uusi mailapelikeskus Puistolaan ja 
saneerata Puistolassa ja Tapanilassa jo olemassa olevia tiloja.

Tapanilassa on tarkoitus kehittää ja laajentaa jousiammunta- ja boulde-
rointitiloja sekä uudistaa kiipeilytiloja. Lisäksi squashkenttien tilalle ra-
kennetaan monitoimitilaa kahteen kerrokseen. Alakerrokseen sijoite-
taan uusi ammuntatila (jousi- ja laserammunta, puhallusputket ym.).

Tapanilan Urheilutalosäätiö sr:n mukaan vuokra-ajan pidentäminen on 
välttämätöntä, koska nykyisellään se on liian lyhyt isohkojen investoin-
tien tekemiselle ja niiden rahoituksen järjestämiselle. Opetus- ja kult-
tuuriministeriö edellyttää avustuspäätöstä tehdessä vähintään 15 vuot-
ta jäljellä olevaa vuokra-aikaa.

Asemakaava

Alueella on voimassa 21.6.2001 lainvoiman saanut asemakaavan muu-
tos nro 10874, jossa alue on urheilutoimintaa palvelevien rakennusten 
korttelialuetta (YU).

Sisäinen vuokraus
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Liikuntalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein 
kiinteistölautakunnalta (vuokratunnus Y3139-00007) vuoden 2043 lop-
puun asti. Alue on sisäliikuntapalveluiden hallinnassa.

Perittävä vuokra

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuok-
rauksessa noudattamia yleisperiaatteita. Vuokra lasketaan tontin ra-
kennusoikeuden mukaan, pitäen maan pääoma-arvona elinkustannu-
sindeksin pistelukua 100 vastaavaa 12 euron kerrosneliömetrihintaa, 
joka vuoden 2016 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1913) on 226,56 
euroa / kerrosneliömetri. Vuosivuokra on 5 % alueen pääoma-arvosta. 
Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään lii-
kuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin niin, että 
subventiosta vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta 
ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

Vuoden vuokra olisi:

10 230 k-m² x 12 euroa / k-m² x 0,05 x 19,13 = 117 420,00 euroa

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Lateppo Oy ja Tapanilan Urheilutalosäätiön maanvuokra-ajan pidentä-
mishakemus.pdf

2 Tapanilan urheilukeskus_Tapanilan Urheilusäätiö_vuokra-
alue_13032017.pdf

3 Tapanilan vanha vuokrasopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikuntalautakunta
Liikuntavirasto

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 23.03.2017 § 71
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HEL 2017-001789 T 10 01 01 02

Esitys

Liikuntalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tettaisiin muuttamaan liikuntalautakunnan ja Tapanilan Urheilutalosää-
tiön välillä 27.3.2012, 66 § tehtyä pitkäaikaista maanvuokrasopimusta 
liikuntatoimintaa varten liikuntalautakunnan myöhemmin päättämästä 
ajankohdasta lukien seuraavin ehdoin:

1 
Vuokra-alue käsittää Helsingin kaupungin 39. kaupunginosassa (Tapa-
ninkylä) 17 458 m²:n suuruinen alue (kiinteistötunnus 091-039-0353-
0014).

2
Vuokra-aika päättyy 31.12.2034.

3
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuo-
den 2016 keskiarvon pistelukua 1913 on 117 420,00 euroa (alv 0 %). 
Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin "lokakuu 1951=100" pistelukua 100 vastaavaa 
6138,00 euron suuruista perusvuosivuokraa.

4
Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään lii-
kuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin kauintaan 
31.12.2028 asti. Subventiosta vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeis-
tään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

5
Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä ehtoja.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Risto Hietanoro

Lisätiedot
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812
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§ 486
Luvan myöntäminen liikuntalautakunnalle maa-alueen vuokraami-
seksi Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:lle

HEL 2016-014415 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää liikuntalautakunnalle oikeuden vuok-
rata Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:lle Helsingin kaupungin 47. kaupun-
ginosassa (Mellunkylä) sijaitsevalta Kivikon liikuntapuiston alueelta 
karttaliitteeseen merkityn 7 489 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 
91-406-0001-0010) liikuntatoimintaa varten liikuntalautakunnan myö-
hemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2032 saakka seuraa-
vin ehdoin: 

1
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuo-
den 2016 keskiarvon pistelukua 1913 on 23 530,00 euroa (alv. 0 %). 
Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin "lokakuu 1950 = 100" pistelukua vastaavaa 1 
230,00 euron suuruista perusvuosivuokraa. 

2
Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään yksi-
nomaan liikuntatoimintaan.

3
Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry:n (I-HAH ry) ja liikuntaviraston välinen 
vuokrasopimus 2016-10817 samasta vuokra-alueesta ajalle 1.8.2016 - 
31.7.2018 korvataan Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:n kanssa tehtäväl-
lä vuokrasopimuksella. 

4
Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Kivikon Koiraurheilukeskus Oy vuokrahakemus.pdf
2 Vuokra-alue
3 Vuokrasopimusluonnos_Kivikon Koiraurheilukeskus Oy
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kivikon Koiraurheilukeskus Oy Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikuntalautakunta esitti 9.2.2017, 35 §, että kaupunginhallitus myöntäi-
si liikuntalautakunnalle oikeuden vuokrata Kivikon Koiraurheilukeskus 
Oy:lle Helsingin kaupungin 47. kaupunginosassa (Mellunkylä) sijaitse-
valta Kivikon liikuntapuiston alueelta karttaliitteeseen merkityn 7 489 
m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 91-406-0001-0010) liikuntatoi-
mintaa varten liikuntalautakunnan myöhemmin päättämästä ajankoh-
dasta lukien 31.12.2032 saakka päätösehdotuksen mukaisin ehdoin.

Kivikon Koiraurheilukeskus Oy on hakenut liikuntavirastolta 28.12.2016 
päivätyllä hakemuksella maa-alueen vuokrausta Kivikon liikuntapuiston 
yhteydestä agilitytoimintaa varten 15 vuoden ajaksi 1.5.2017 lähtien.

Kivikon Koiraurheilukeskus Oy on  Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry:n 
(myöhemmin I-HAH ry) perustama ja 100 % omistama osakeyhtiö, jon-
ka tarkoituksena on rakennuttaa vuokrattavalle alueelle agilityharras-
tukseen ja muuhun koiraurheiluun soveltuva liikuntahalli. Halli rakenne-
taan ensisijaisesti omistajayhdistyksen ympärivuotisen harjoittelu- ja kil-
pailutoiminnan mahdollisuuksien parantamiseksi. Hallia voidaan vuok-
rata myös muuhun liikuntapuistoon soveltuvaan toimintaan niinä aikoi-
na kun yhdistys ei tarvitse sitä omaan toimintaan. Alueen harrastus- ja 
liikuntamahdollisuudet uskotaan liikuntahallin myötä lisääntyvän myös 
muiden lajien osalta nykyistä laajemmalle harrastajamäärälle. Hank-
keen katsotaan tarjoavan kaupungin liikuntastrategian mukaisia palve-
luita ja on yhdistyksen toiminnan ja tulevaisuuden kannalta erittäin tär-
keä hanke. 

Liikuntavirasto on vuokrannut I-HAH ry:lle Kivikon liikuntapuistosta 
kenttäalueen, jonka vuokrauksesta yhdistys luopuu, mikäli alue vuokra-
taan Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:lle. 

Liikuntavirasto on osaksi saattanut nykyisen I-HAH ry:n hallinnassa ole-
van agilitykentän ja tulevan liikuntahallin maa-aluetta rakennuskelpoi-
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seksi. Alueelle on liikuntaviraston toimesta vedetty vesi- ja viemärilinja 
Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:tä ja liikuntapuiston alueella vuokralai-
sena olevaa Pyöräkrossiparkki Oy:tä varten. Liikuntavirastolle aiheutu-
neet kustannukset, maarakennustyöt nyt vuokrattavaa aluetta varten 
on 136.669,48 euroa sekä vesi- ja viemärijohtojen rakentamiseen 
pumppaamoineen on käytetty 176.720,14 euroa.

Alueen asemakaava

Alueella on voimassa 2.11.2016 lainvoiman saanut asemakaavan muu-
tos nro 12369, jossa alue on urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU).

Sisäinen vuokraus

Liikuntalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein 
kiinteistölautakunnalta (vuokratunnus Y3147-00013) vuoden 2043 lop-
puun asti. Alue on ulkoliikuntapalveluiden hallinnassa.

Vuokra-alue ja vuokran määrittely

Maa-alueen pinta-ala on 7 489 m². Kaavan sallima rakennusoikeus 
vuokra-alueella on 2 050 k-m². 

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuok-
rauksessa noudattamia yleisperiaatteita. Vuokra lasketaan vuokra-alu-
een rakennusoikeuden mukaan, pitäen maan pääoma-arvona elinkus-
tannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 12 euron kerrosneliömetrihin-
taa, joka vuoden 2016 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1913) on 
229,56 euroa/ kerrosneliömetri. Vuosivuokra on 5 % alueen pääoma-
arvosta. Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kun vuokra-aluetta käyte-
tään yksinomaan liikuntatoimintaan. 

Vuoden vuokra:
2 050 k-m² x 12 €/k-m² x 5 % x 19,13 = 23 530,00 €/ vuosi. 
50 % subventio = 23 500,00 € x 50 % = 11 765,00 €/ vuosi. 

Vuokranantajan puolelta vuokrasopimus on mahdollista tehdä esitetyk-
si 15 vuoden ajaksi liikuntalautakunnan myöhemmin päättämin ajoin. 

Kivikon Koiraurheilukeskus Oy tulee kustannuksellaan vastaamaan lii-
kuntahallin rakentamisesta ja ylläpidosta. 

Vuokrakohteena oleva Kivikon liikuntapuistossa sijaitseva maa-alue on 
ulkoliikuntatoiminnan kannalta vuokrattavissa esitettyyn tarkoitukseen. 
Hanke toteutuessaan hyödyntää myös liikuntatoimen toimintaa. 

Tiedoksi muuta vuokraukseen liittyvää asiaa
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Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:n, Kivikon liikuntapuistosta maa-alueen 
vuokranneen Pyöräkrossiparkki Oy:n ja liikuntaviraston välillä on alus-
tavasti keskusteltu liikuntapuiston alueelle suunnitellusta yhteiskäyttö-
alueesta, josta neuvottelujen jälkeen solmitaan erillinen ns. kolmikanta-
sopimus. Pyöräkrossiparkki Oy:n kanssa solmittu vuokrasopimus on 
voimassa 30.8.2022 saakka. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Kivikon Koiraurheilukeskus Oy vuokrahakemus.pdf
2 Vuokra-alue
3 Vuokrasopimusluonnos_Kivikon Koiraurheilukeskus Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kivikon Koiraurheilukeskus Oy Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Liikuntalautakunta

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 09.02.2017 § 35

HEL 2016-014415 T 10 01 01 02

Esitys

Liikuntalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus 
myöntäisi liikuntalautakunnalle oikeuden vuokrata Kivikon Koiraurheilu-
keskus Oy:lle Helsingin kaupungin 47. kaupunginosassa (Mellunkylä) 
sijaitsevalta Kivikon liikuntapuiston alueelta karttaliitteeseen merkityn 7 
489 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 91-406-0001-0010) liikun-
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tatoimintaa varten liikuntalautakunnan myöhemmin päättämästä ajan-
kohdasta lukien 31.12.2032 saakka seuraavin ehdoin: 

1
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuo-
den 2016 keskiarvon pistelukua 1913 on 23 530,00 euroa (alv. 0 %). 
Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin "lokakuu 1950 = 100" pistelukua vastaavaa 1 
230,00 euron suuruista perusvuosivuokraa. 

2
Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään yksi-
nomaan liikuntatoimintaan.

3
Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry:n (I-HAH ry)ja liikuntaviraston välinen 
vuokrasopimus 2016-10817 samasta vuokra-alueesta ajalle 1.8.2016 - 
31.7.2018 korvataan Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:n kanssa tehtäväl-
lä vuokrasopimuksella. 

4
Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Stefan Fröberg

Lisätiedot
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi
Juha Leoni, kenttäpäällikkö, puhelin: 310 87503

juha.leoni(a)hel.fi
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§ 487
Vuoden 2017 tiedepalkinnon myöntäminen

HEL 2017-004466 T 13 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää liitteessä 2. esitellylle henkilölle vuo-
den 2017 Helsingin tiedepalkinnon, suuruudeltaan 10 000 euroa.

Tiedepalkinto myönnetään talousarvion kohdalta 1 04 02, Käyttövarat, 
Khn käytettäväksi, projektilta 1040201011.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Tietokeskuksen kirje 19.4.2017.pdf
2 Tiedepalkinnon saajaksi ehdotettu.pdf
3 Tiedepalkinnon aiemmin saaneet henkilöt.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin tiedepalkinnon tehtävänä on vahvistaa ja tehdä tunnetuksi 
Helsinkiä tiedekaupunkina. Palkinto myönnetään tunnustuksena helsin-
kiläisen tekemästä tai Helsingissä tehdystä merkittävästä tieteellisestä 
työstä.

Tiedepalkinnon jakoa on valmistellut kaupunginhallituksen nimeämä 
asiantuntijaryhmä, johon ovat kuuluneet apulaiskaupunginjohtaja Ritva 
Viljanen (pj) ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan puheenjohtaja, pro-
fessori Keijo Hämäläinen sekä Suomen Akatemian tutkimuksesta vas-
taava ylijohtaja Riitta Maijala. Ehdotus on asiantuntijaryhmän esityksen 
mukainen.
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Tiedepalkinnon saaja julkistetaan palkinnonjakotilaisuudessa touko-
kuussa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Tietokeskuksen kirje 19.4.2017.pdf
2 Tiedepalkinnon saajaksi ehdotettu.pdf
3 Tiedepalkinnon aiemmin saaneet henkilöt.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Tietokeskus
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§ 488
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

eläintarhan johtokunta  
kaupunginmuseon johtokunta 25.4.2017
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta  
nuorisolautakunta 27.4.2017
opetuslautakunta 25.4.2017
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto  
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 25.4.2017
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta  
suomenkielisen työväenopiston johtokunta  
taidemuseon johtokunta  
Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta  
Helsingin kaupungin työterveys -johtokunta 26.4.2017
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  



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2017 178 (214)
Kaupunginhallitus

Sj/5
02.05.2017

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

- 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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§ 489
Kiinteistö Oy Kaapelitalon ja Lasipalatsin mediakeskus Oy:n kesken 
tehtävän apporttijärjestelyn hyväksyminen

HEL 2017-003918 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti:

A

hyväksyä apporttijärjestelyn, jossa Lasipalatsin mediakeskus Oy:n ja 
Kiinteistö Oy Kaapelitalon ainoa omistaja Helsingin kaupunki merkitsee 
yhden uuden Kiinteistö Oy Kaapelitalon osakkeen hintaan 144 851 eu-
roa.

Merkintähinta maksetaan apporttiomaisuuden luovutuksella Kiinteistö 
oy Kaapelitalolle. Apporttiomaisuus on Lasipalatsin mediakeskus Oy:n 
koko osakekanta. Merkintähinta vastaa Lasipalatsin mediakeskus Oy:n 
omaa pääomaa (31.12.2016). Osakkeen merkintähinta tulee maksaa 
siirtämällä apporttiomaisuus yhtiölle 1.6.2017 mennessä.

B

myöntää kaupunginkanslialle vuoden 2017 talousarvion kohdasta 8 22 
19, Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi, 144 851 euroa 
Kiinteistö Oy Kaapelitalolta apporttijärjestelyllä hankittavan osakkeen 
hankintaan.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lasipalatsin mediakeskus Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omis-
tama tytäryhtiö, joka vuokrasi Lasipalatsi-kiinteistön tiloja ja tuotti sisäl-
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töjä ja palveluita Lasipalatsin elokuva- ja mediakeskuksen käyttäjille, 
vuokralaisille sekä laajemminkin mediatoimialan kehittämiseksi alan yri-
tysten, yhteisöjen ja ammattilaisten käyttöön. Yhtiön vuokrasopimus ja 
vastaavasti sen tulorahoituksen päälähde lakkasi vuoden 2015 lopus-
sa, minkä jälkeen yhtiö on supistanut toimintaansa ja keskittynyt asian-
tuntijapalveluidensa kehittämiseen. Yhtiön suorassa palveluksessa ole-
vien työntekijöiden määrä on vastaavasti vähentynyt kolmeen. 

Vuoden 2016 alun jälkeen on etsitty käyttökelpoista ratkaisua yhtiön jäl-
jellä olevan ja hyödyllisenä pidetyn toiminnan jatkamiseksi taloudelli-
sesti kestävästi joko erillisen yhtiön muodossa tai mahdollisesti osana 
jo olemassa olevaa rakennetta. Vaihtoehtoja on selvitetty yhteistyössä 
kaupunginkanslian oikeuspalveluiden ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon 
kanssa. 

Käyttökelpoiseksi ratkaisuksi kehitettiin tuolloin järjestely, jossa Lasipa-
latsin mediakeskus Oy:stä tehtäisiin Kiinteistö Oy Kaapelitalon tytäryh-
tiö luovuttamalla yhtiön koko osakekanta apporttina Kiinteistö Oy Kaa-
pelitalolle Kaapelitalon osakkeen luovutusta vastaan. Järjestelyssä yh-
tiön hallintoa kyettäisiin samalla keventämään hyödyntämällä Kiinteistö 
Oy Kaapelitalon olemassa olevia resursseja.

Konsernijaosto esitti 24.4.2017 kaupunginhallitukselle, että se hyväk-
syisi järjestelyn, jossa
Lasipalatsin mediakeskus Oy:stä tehtäisiin Kiinteistö Oy Kaapelitalon 
tytäryhtiö luovuttamalla yhtiön koko osakekanta apporttina Kiinteistö Oy 
Kaapelitalolle Kaapelitalo-yhtiön osakkeen luovutusta vastaan. 

Annissa yhtiön ainoa omistaja Helsingin kaupunki merkitsisi yhden uu-
den Kiinteistö Oy Kaapelitalon osakkeen hintaan 144 851 euroa. Mer-
kintähinta maksettaisiin apporttiomaisuuden luovutuksella Kiinteistö Oy 
Kaapelitalolle. Apporttiomaisuus on Lasipalatsin mediakeskus Oy:n ko-
ko osakekanta. Merkintähinta vastaa Lasipalatsin mediakeskus Oy:n 
omaa pääomaa (31.12.2016). Merkintähinta kirjattaisiin Kiinteistö Oy 
Kaapelitalon sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ja maksettai-
siin siirtämällä apporttiomaisuus yhtiölle 1.6.2017 mennessä.

Apporttijärjestely on talousarviovaikutteinen ja edellyttää 144 851 euron 
arvoisen osakkeen merkitsemisen osalta vastaavan suuruisen määrä-
rahan myöntämistä talousarviokohdasta 8 22 19, Muut kohteet, Khn 
käytettäväksi. Vastaavasti Kiinteistö Oy Kaapelitalolle apporttina luovu-
tettava samanarvoinen Lasipalatsin mediakeskus Oy:n osakekanta kir-
jataan tuloiksi talousarvion kohdalle 8 29 54, Rakennusten ja osakkei-
den myyntitulot. 

Kaupunginhallituksen päätösesitys vastaa konsernijaoston esittämää.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2017 181 (214)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
02.05.2017

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

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.04.2017 § 71

HEL 2017-003918 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edusta-
jaa Kiinteistö Oy Kaapelitalon 27.4.2017  klo 9.00 kaupunginkanslian 
oikeuspalveluissa pidettävässä yhtiökokouksessa hyväksymään halli-
tuksen esityksen Helsingin kaupungille suunnatusta yhden osakkeen 
osakeannista. 

Annissa yhtiön ainoa omistaja Helsingin kaupunki merkitsee yhden uu-
den Kiinteistö Oy Kaapelitalon osakkeen hintaan 144 850,86 euroa. 
Merkintähinta maksetaan apporttiomaisuuden luovutuksella Kiinteistö 
oy Kaapelitalolle. Apporttiomaisuus on Lasipalatsin mediakeskus Oy:n 
koko osakekanta. Merkintähinta vastaa Lasipalatsin mediakeskus Oy:n 
omaa pääomaa (31.12.2016). Merkintähinta tulee kirjata Kiinteistö Oy 
Kaapelitalon sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osake tulee 
merkitä yhtiökokouksessa erilliseen merkintälistaan. Osakkeen merkin-
tähinta tulee maksaa siirtämällä apporttiomaisuus yhtiölle 1.6.2017 
mennessä.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupun-
ginkanslian oikeuspalveluita Helsingin kaupungin puolesta laatimaan ja 
allekirjoittamaan järjestelyssä tarvittavat asiakirjat.
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Päätös tehdään ehdolla, että kaupunginhallitus hyväksyy apporttijärjes-
telyn ja osoittaa tarkoitukseen tarvittavan määrärahan.

B

Konsernijaosto päätti 13.3.2017 (42 §) tekemäänsä päätöstä tältä osin 
muuttaen, että Lasipalatsin mediakeskus Oy:n hallitukseen valittavaksi 
nimettyjen jäsenten toimikausi jatkuu, kunnes yhtiön osakekanta on 
siirtynyt Kiinteistö Oy Kaapelitalolle ja yhtiön yhtiökokous valinnut yh-
tiölle uuden hallituksen.

C

Konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyisi 
kohdassa A tarkoitetun apporttijärjestelyn ja osoittaisi järjestelyyn tarvit-
tavan määrärahan.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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§ 490
Alueen varaaminen Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle kumppanuus-
kaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua varten (Vallila, tontti 
22585/13 sekä osia tonteista 22585/1 ja 14, 22556/2, 22K, 22P ja 
P101)

HEL 2017-002039 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

A

Kaupunginhallitus päättää varata Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle lii-
tekarttaan 1 merkityn alueen A, joka muodostuu tontista 22585/13 sekä 
osista tontteja 22585/1 ja 14, ja alueen B, joka muodostuu osasta tont-
tia 22556/2 ja 22585/1 sekä osista asemakaavan mukaisia katu- ja 
puistoalueita 22K ja 22P (91-410-2-13) kumppanuuskaavoitusta ja 
asuntohankkeiden suunnittelua varten, sekä liitekarttaan merkityn alu-
een C, joka muodostuu osasta puistoaluetta P101 (91-22-9903-101), 
pysäköintilaitoksen suunnittelua varten 31.12.2019 saakka seuraavin 
ehdoin:

1

Varausalueelle vastaisuudessa kaavoitettavasta asuinrakennusoikeu-
desta vähintään noin 25 % tulee toteuttaa Hitas-omistusasuntotuotan-
tona ja/tai asumisoikeustuotantona ja enintään noin 75 % sääntelemät-
tömänä asuntotuotantona.
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Sääntelemättömästä asuntotuotannosta vähintään noin 50 % tulee to-
teuttaa omistusasuntotuotantona ja enintään noin 50 % vapaarahoittei-
sena vuokra-asuntotuotantona.

Hitas-omistusasuntotuotannon ja/tai asumisoikeustuotannon tulee si-
joittua Sammatintiehen (varausalue B) rajautuvalle varausalueelle, ellei 
toisin sovita tai tonttiyksikkö toisin määrää.

Sääntelemättömässä omistusasuntotuotannossa sekä Hitas-omistusa-
suntotuotannossa noin 40 % asuinrakennusoikeudesta tulee toteuttaa 
perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän), joiden keskipinta-
ala on vähintään noin 70 h-m².

Varauksensaaja on velvollinen hyväksyttämään välimuodon tuotantoa 
varten mahdollisesti valittavan yhteistyökumppanin kiinteistöviraston 
tonttiosastolla.

2

Varauksensaajan tulee laatia yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston 
kanssa viitesuunnitelmat ja tavoitteet, joihin kaupunki ja varauksensaa-
ja sitoutuvat. Viitesuunnitelma toimii kaavoituksen ja rakennussuunnit-
telun pohjana.

3

Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitellun hankkeen toteuttaminen 
edellyttää muun ohella alueeseen haetun asemakaavamuutoksen tule-
mista voimaan, alueeseen nykyisellään kohdistuvien maanvuokrasopi-
musten muuttamista tai päättämistä sekä alueella olevien rakennusten 
purkamista. 

Varauksensaaja vastaa hankkeen toteuttamisesta kokonaisvastuuperi-
aatteella. Varauksensaaja vastaa tällöin kustannuksellaan muun ohella 
kaikista tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamisen edellyttämistä ra-
kennusten purku- ja muista toimenpiteistä.

Kaupunki ei vastaa mistään vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, 
mikäli hankkeen toteuttamiseksi vaadittava asemakaavan muutos ei tu-
le voimaan tai tonttia ei muutoin saada rakentamiskelpoiseksi.

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. Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta 
määrätä varaus päättymään kesken varausajan Sammatintiehen rajau-
tuvan varausalueen (varausalue B) osalta, mikäli tulevassa asemakaa-
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van muutoksessa ei osoiteta toteutettavaksi jäljempänä mainittua yh-
teispysäköintilaitosta.

4

Varauksensaajan on suunniteltava ja toteutettava yleinen pysäköintilai-
tos alueen täydennysrakentamista palvelevana keskitettynä maanalai-
sena pysäköintiratkaisuna liitekartassa 1 esitetylle alueelle C, joka 
muodostuu osasta kaavanmukaista puistoaluetta P101 (91-22-9903-
101), ellei vastaisuudessa laadittavassa asemakaavan muutoksessa 
toisin määrätä.

Mikäli asemakaavamuutoksessa osoitetaan po. pysäköintilaitos toteu-
tettavaksi, sen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee asemakaava-
määräysten ja muiden viranomaisohjeiden lisäksi ottaa huomioon ra-
kennusviraston mahdollisesti antamat ohjeet. Laitoksen toteutusta kos-
keville suunnitelmille tulee, sen lisäksi mitä rakennussuunnitelmien hy-
väksymisen osalta mahdollisesti muutoin määrätään, saada rakennus-
viraston hyväksyntä. Pysäköintilaitos tulee suunnitella ja toteuttaa siten, 
että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa lähiympäristölle.

Ellei tonttiyksikön kanssa toisin sovita, pysäköintilaitosta hallinnoimaan 
tulee perustaa pysäköintiyhtiö, joka toimii omakustannusperiaatteella. 
Varauksensaaja on velvollinen hyväksyttämään pysäköintilaitoksen to-
teutusta koskevan hallinnointimallin tonttiyksiköllä ennen pysäköintilai-
toksen toteutusta koskevan rakennusluvan hakemista. Pysäköintilaitok-
sen tulevat käyttäjäkiinteistöt määritetään tulevassa asemakaavassa. 
Näillä tonteilla on oikeus omakustannusperusteella sijoittaa pysäköinti-
laitokseen velvoiteautopaikkansa asemakaavan osoittamalla tavalla. 
Autopaikkojen luovutushinta tulee määrittää omakustannusperiaatteella 
ja luovutushinnan hyväksyy tonttiyksikkö. Tonttiyksiköllä on oikeus an-
taa pysäköintilaitoksen suunnittelua ja toteutusta koskevia tarkentavia 
ohjeita.

5

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan tälle 
varatut alueet ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edistä-
mään tälle varattujen alueiden suunnittelua ja rakentamista. Kaupungil-
la on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken va-
rausajan, mikäli on ilmeistä, ettei tonttien rakentamista aloiteta varau-
saikana ja hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvas-
ta syystä. 

Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamat-
ta varausta.
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Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, 
ympäristön suojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia se-
kä 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

Varauksensaajan tulee noudattaa mahdollisia alueellisia rakennusta-
paohjeita. Hankkeiden suunnittelu ja toteutus tulee tapahtua yhteistyös-
sä kaupungin alueellisten yhteistyö- ja koordinointiryhmien sekä tarvit-
tavilta osin naapurikiinteistöjen kanssa.

7

Kerrostalotuotannossa varausalueelle toteutettavien rakennusten suun-
nittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota energiatehok-
kuutta parantaviin ratkaisuihin. Rakennuksen tulee täyttää vähintään C 
energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset siten, että E-luku alittaa 
tason 120 kWh/m²/vuosi, ellei kiinteistölautakunta erittäin painavasta 
varauksensaajasta riippumattomasta syystä toisin päätä.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä varausalueen luovut-
tamisesta, mikäli varauksensaajan hanke ei täytä edellä mainittua vaa-
timusta eikä kiinteistölautakunta myönnä vaatimuksesta poikkeusta.

8

Suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava varausalueen A ja C 
alla sijaitseva viemäritunneli. Kalliota ei saa louhia tai porata tunnelin 
läheisyydessä siten, että tunnelille tai siellä oleville toiminnoille aiheu-
tuu haittaa. 

Suunnittelussa on huomioitava varausalueella A sijaitseva väestönsuo-
jan ajoluiska ja väestönsuojan huoltotilat.
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Varauksensaajalla on velvollisuus osallistua yhteisen kalliosuojan yllä-
pitokustannuksiin.

9

Suunnittelussa on otettava huomioon alueella B kulkeva yleinen jalan-
kulkureitti ja siihen liittyvä porrasyhteys. Hanke vastaa jalankulkureitin 
rakentamisesta ja kustannuksista siltä osin kuin se sijaitsee muodostet-
tavan tontin alueella.

10

Lisäksi varauksensaaja on velvollinen noudattamaan soveltuvin osin 
liitteenä 2 olevaa kiinteistöviraston tonttiosaston 11.8.2016 päivättyä 
toimintaohjetta Kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittamisesta sekä 
kaadettavista puista.

B

Kaupunginhallitus päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan tai muun 
kiinteistölautakunnan tehtäviä vastaisuudessa hoitavan toimielimen te-
kemään kohdassa A mainittuun varaukseen tarvittaessa muutoksia ja 
täydennyksiä.

Tiivistelmä

AVA-Instituutin säätiölle on vuokrattu Vallilasta opetustoimintaa ja sii-
hen liittyvää asuntolaa palvelevien rakennusten korttelialueelta (YOA) 
tontti 22585/13 osoitteessa Karstulantie 6 pitkäaikaisella maanvuokra-
sopimuksella. 

Pohjola Rakennus Oy (Pohjola) on solminut vuokralaisen kanssa esiso-
pimuksen kiinteistön kehittämisestä. Tarkoitus on purkaa tontilta hotelli-
rakennus ja kehittää tonttia asumiseen. Hakija on käynyt kaupunki-
suunnitteluviraston ja tonttiosaston kanssa alustavia neuvotteluja, jois-
sa hankkeen suunnitelmia on alustavasti pidetty hyväksyttävinä. 

Alueen kehittämisen kannalta sekä tontilla sijaitsevien vss-rakenteiden 
ja kunnallistekniikan vuoksi on ollut luontevaa laajentaa varausaluetta 
hieman ympäröiville kiinteistöille. Lisäksi tehokkaan pysäköintiratkaisun 
löytämiseksi ja täydennysrakentamisen edistämiseksi sekä yhtenäisen 
ja laadukkaan kaupunkikuvallisen kokonaisuuden aikaansaamiseksi 
esitetään varausta myös Sammatintien varrelle muodostettavaan uu-
teen AK-tonttiin. Aluetta koskeva kaavamuutos on tulossa vireille, ja sil-
lä tullaan osoittamaan asuinrakennusoikeutta varausalueelle arviolta 
noin 13 800 k-m².
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Alueelle suunniteltu täydennysrakentaminen edellyttää todennäköisesti 
pysäköinnin toteuttamista keskitetysti ja sen sijoittamista muualle kuin 
täydennysrakentamiseen tarkoitetuille tonteille. Pohjolan tarkoituksena 
olisi toteuttaa asemakaavan niin salliessa maanalainen yleinen pysä-
köintilaitos alueen asuntorakentamisen tarpeisiin. Lähtökohtaisesti pai-
kat tulisivat varausalueiden A ja B asuntojen tarpeisiin, mutta myös 
mahdollisesti muiden, myöhemmin toteutettavien täydennysrakenta-
miskohteiden käyttöön. 

Edellä mainitun perusteella Pohjola hakee alueen varaamista kumppa-
nuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua varten. Hakemuk-
seen ja käytyihin neuvotteluihin perustuen esitetään, että Pohjolalle 
tehdään suunnitteluvaraus liitteeseen merkityille alueille vuoden 2019 
loppuun saakka asemakaavamuutoksen laatimista varten. Varauksen 
tekeminen on perusteltua muun ohella siksi, että hankkeiden toteutta-
minen edellyttää alueella A olemassa olevan maanvuokrasopimuksen 
ennenaikaista päättämistä ja rakennuksen purkamista, mistä tontin 
vuokralainen ja Pohjola yhdessä vastaisivat. Lisäksi varattavaan koko-
naisuuteen sisältyy vaativia pysäköintijärjestelyjä, jotka mahdollistavat 
täydennysrakentamisen myös tulevaisuudessa. 

Asuntohanke toteutettaisiin pääasiassa sääntelemättömänä asuntotuo-
tantona, josta vähintään 50 % tulee olla omistusasuntotuotantoa. Alu-
een asuntokannan monipuolisuuden turvaamiseksi noin 25 % asuinra-
kennusoikeudesta toteutetaan säänneltynä välimuodon tuotantona, läh-
tökohtaisesti Hitaksena ja/tai asumisoikeustuotantona. Varauksen koh-
teena olevan asuinrakennusoikeuden rahoitus- ja hallintamuotojakau-
masta on neuvoteltu kaupungin kanslian asunto-ohjelmatiimin kanssa. 
Varaus on perusteltu muun ohella, koska se mahdollistaisi huomatta-
van täydennysrakentamishankkeen toteuttamisen.

Asuntorakentaminen sijoittuu alueelle, jossa on erittäin merkittävä mää-
rä ara-vuokra-asumista, sekä tavanomaista että opiskelija-asumista. 
Uudet rakennukset tulevat vuokratalojen ympäröimälle alueella. Alueel-
la on tällä hetkellä erityisen vähän ns. välimuodon asuntokantaa. Tä-
män vuoksi on tarkoituksenmukaista monipuolistaa alueellista hallinta- 
ja rahoitusmuotorakennetta tämän täydennysrakentamisen kautta. 

Esittelijän perustelut

Taustaa ja hakemukset

AVA-Instituutin säätiölle on vuokrattu Vallilasta opetustoimintaa ja sii-
hen liittyvää asuntolaa palvelevien rakennusten korttelialueelta (YOA) 
tontti 22585/13 osoitteessa Karstulantie 6 pitkäaikaisella maanvuokra-
sopimuksella, joka päättyy 31.12.2025. Pohjola on solminut säätiön 
kanssa esisopimuksen kiinteistön kehittämisestä ja hakee nykyisen 
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vuokralaisen valtuuttamana kyseisen tontin ja ympäröivien alueiden 
asemakaavan muuttamista pääasiassa asuntorakentamiseen osoitetta-
vaksi, ja hakee samalla alueen varaamista asuntohankkeiden suunnit-
telua varten 17.2.2017 päivätyllä hakemuksella. 

Samassa yhteydessä Pohjola hakee varausta myös haetulla kaava-
muutoksella osoitettavalle uudelle asuinkerrostalotontille, mitä kaupun-
kisuunnitteluvirasto on pitänyt perusteltuna alueen tehokkaan täyden-
nysrakentamisen ja laadukkaan kaupunkikuvallisen kokonaisuuden ai-
kaansaamiseksi.

Lisäksi Pohjola esittää pysäköinnin järjestämistä alueella keskitetysti si-
ten, että Pohjola toteuttaa nyt varattavien ja tulevien täydennysrakenta-
miskohteiden tarpeisiin yleisen pysäköintitalon kustannuksellaan.

Hakemus liitteineen on liitteinä 2 - 7. 

Asemakaava ja tonttitiedot

Tontilla 22585/13 on voimassa 18.9.1992 lainvoimaiseksi tullut asema-
kaava nro 9889. Tontti on opetustoimintaa ja siihen liittyvää asuntolaa 
palvelevien rakennusten korttelialuetta (YOA) ja sen suurin sallittu ker-
rosluku on IX. Asuinrakennusoikeutta tontilla on 5 000 k-m² + 600 k-m² 
myymälätiloja. Voimassa olevan kaavan mukainen tilanne on kuitenkin 
jäänyt toteuttamatta, ja tilanne on vanhemman asemakaavan nro 5571 
mukainen.

Tontin pinta-ala on 3 013 m². Tonttia hallitsee 1.6.1964 solmitun maan-
vuokrasopimuksen perusteella AVA-Instituutin säätiö (Y-tunnus 
0117578-5). Vuokrasopimus päättyy 31.12.2025.

Sijaintikartta ja ote kaavakartasta ovat liitteenä 8.

Varausesitys

Esittelijä toteaa, että varauksesta on neuvoteltu Pohjolan ja tarvittavilta 
osin alueen kaavoittajan kanssa. Hakemusten ja neuvotteluiden perus-
teella esitetään, että Vallilasta varattaisiin Pohjolalle kumppanuuskaa-
voitusta sekä asuntohankkeiden suunnittelua varten liitekartan mukai-
set varausalueet A ja B sekä pysäköintilaitoksen suunnittelua varten 
alue C. Varausalueiden sijainti ja rajaukset ovat likimääräisiä ja tarken-
tuvat kaavoituksen aikana.

Lähtökohtaisesti kaupunki luovuttaa tontit pääasiassa julkisten hakujen 
ja kilpailujen kautta. Tässä tapauksessa kyse on kuitenkin yhtäältä jo 
vuokratun ja rakennetun tontin kehittämisestä, mikä edellyttää muun 
muassa olemassa olevan rakennuksen purkamista ja nykyisen maan-
vuokrasopimuksen päättämistä, jolloin tonttia ei lähtökohtaisesti voida 
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luovuttaa esimerkiksi kilpailulla. Varauksen tekeminen Pohjolalle on 
näin ollen perusteltua ottaen huomioon muun muassa Pohjolan tekemä 
esisopimus tontin vuokralaisen kanssa sekä se, että kaavamuutoksen 
toteuttaminen ilman aiheetonta viivytystä edellyttää nykyisen maan-
vuokrasopimuksen ennen aikaista päättämistä ja tontilla olevan raken-
nuksen purkamista, mistä varauksensaaja vastaisi kustannuksellaan. 
Sammatintien varteen suunnitellun uuden tontin varaaminen on perus-
teltua, koska se tukeutuu ja sen toteuttaminen siksi edellyttää alueelle 
suunniteltua maan alle rakennettavaa keskitettyä pysäköintilaitosta.

Esitetty varausalue A ulottuu vähäisessä määrin tontin 22585/13 vierei-
sille tonteille. Näiden alueiden ottamista mukaan asemakaavamuutok-
seen on pidetty perusteltuna alueen kehittämisen kannalta. Tarkoituk-
sena on muun muassa selkeyttää alueen katulinjauksia. Lisäksi tontilla 
sijaitsevat säilytettävät väestönsuojarakenteet sekä kunnallistekniikka 
edellyttävät tontin rajojen uudelleen järjestämistä mielekkääseen suun-
nitteluratkaisuun pääsemiseksi. Naapurikiinteistöjen vuokralaisten (Hel-
singin kaupungin asunnot Oy sekä Helsingin seudun opiskelija-asunnot 
Oy) on neuvoteltu rajamuutoksista ja lähtökohtaisesti kaikki osapuolet 
ovat suhtautuneet asiaan myönteisesti.

Varausalueelle B muodostettava uusi tontti edistää tehokasta täyden-
nysrakentamista alueella ja mahdollistaa yhtenäisen ja laadukkaan 
kaupunkikuvallisen kokonaisuuden. Tuleva tontti muodostuu osaksi 
Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratusta kahdesta kaupungin 
vuokratontista sekä kaavan mukaisista katu- ja puistoalueista, ja edel-
lyttää Sammatintien osittaista siirtämistä. Vuokralaisen kanssa on kes-
kusteltu aluemuutoksista, ja lähtökohtaisesti niihin on suhtauduttu 
myönteisesti. Muodostettava tontti mahdollistaa kaupungin toivoman 
säännellyn asuntotuotannon toteuttamisen.

Varausehtojen mukaan tontille kaavoitettava asuinrakennusoikeus to-
teutettaisiin pääasiassa sääntelemättömänä asuntotuotantona. Varsin 
suuri asuinrakennusoikeus huomioiden voidaan kuitenkin pitää perus-
teltuna, että vähintään 25 % asuinrakennusoikeudesta toteutettaisiin 
välimuodon tuotantona, joko Hitaksena ja/tai asumisoikeustuotantona 
alueen asuntokannan monipuolisuuden turvaamiseksi. Kyseinen määrä 
vastaa alustavien suunnitelmien mukaan kahta varausalueella B toteu-
tettavista kolmesta pistetalosta.

Sääntelemättömästä rakennusoikeudesta tulisi toteuttaa omistusasun-
totuotantona vähintään noin 50 %. Vapaarahoitteista vuokra-asuntotuo-
tantoa voisi siten olla enintään noin 50 % rakennusoikeudesta.

Omistusasuntotuotannon osalta esitetään hyväksyttäväksi normaali 
perheasuntovaatimus eli vähintään noin 40 % asuinrakennusoikeudes-
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ta tulee toteuttaa perheasuntoina, joissa on vähintään kaksi makuuhuo-
netta. Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 70 h-m². 
Tämä vaatimus koskee myös mahdollista Hitas-tuotantoa.

Kyseisessä osassa Vallilaa on jo nykyisellään huomattava määrä opis-
kelija-asuntoja sekä muuta sosiaalista asuntotuotantoa, joten vapaara-
hoitteisen sääntelemättömän asuntotuotannon suhteellisen määrän li-
sääminen alueella on eduksi sen sosioekonomiselle rakenteelle. Riittä-
vä määrä vapaarahoitteista tuotantoa on myös välttämätön edellytys 
hankekokonaisuuden taloudelliselle toteuttamiskelpoisuudelle.

Varauksensaajan on tarkoitus toteuttaa hankkeen tarvitsemat pysä-
köintipaikat (105 kpl) maanalaiseen yksitasoiseen yleiseen pysäköinti-
laitokseen liitekartassa 1 esitetyllä alueella C. Alue on nykyisellään so-
rapintainen kenttä asemakaavan mukaisella puistoalueella. Suunnitte-
lun tulee tapahtua yhteistyössä rakennusviraston kanssa. 

Pysäköintilaitos palvelisi myös mahdollisesti myöhemmin toteutettavan 
täydennysrakentamisen pysäköintitarvetta, joten kaiken kaikkiaan lai-
tokseen tultaisiin toteuttamaan 155 paikkaa. Kaupungin aloitteesta on 
tutkittu viereisen terveysaseman tontin muuttamista asuinkäyttöön ja 
alustavasti on suunniteltu tarvittavien autopaikkojen sijoittamista tässä 
hankkeessa suunnitelmien mukaan rakennettavaan pysäköintilaitok-
seen. Alueen tuleva luovutuksensaaja lunastaisi siten tonttia palvelevat 
pysäköintipaikat omakustannushintaan suoraan laitoksen toteuttajalta. 

Esittelijä toteaa, että varausesityksen mukaisen hankkeen asuinkerro-
sala sekä alueelle suunniteltu muu täydennysrakentaminen edellyttävät 
pysäköinnin toteuttamista keskitetysti ja sijoitettuna pois asuntojen täy-
dennysrakentamiseen käytettäviltä tonteilta. Keskitetty pysäköintiratkai-
su mahdollistaa myös viihtyisämmät pihatilat asuntotonteille sekä pysä-
köinnin toteuttamisen kustannustehokkaasti ja kaupunkikuvallisesti 
kestävällä tavalla. Pysäköinnin toteuttaminen keskitetysti pysäköintilai-
tokseen on edellytyksenä varausalueen B toteuttamiselle.

Kaupungille varausesityksestä koituvat kustannukset koostuvat olen-
naisilta osin katujen (Sammatintie ja Kangasalantien jatke) sekä niiden 
yhteydessä sijaitsevan kunnallistekniikan siirroista. Kaupunki vastaa 
myös muista tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamisen edellyttämistä 
johtosiirroista sekä puistossa sijaitsevan kevyen liikenteen väylän siir-
rosta siltä osin kuin se ei tule muodostettavan tontin alueelle.

Esittelijä pitää varausta perusteltuna ja kaupungin asuntopoliittisia ta-
voitteita edistävänä. Varaus mahdollistaa toimintaedellytyksiltään hei-
kentyneen asuntolarakennuksen purkamisen ja huomattavan täyden-
nysrakentamishankkeen toteuttamisen hyvälle paikalle olemassa ole-
vaan yhdyskuntarakenteeseen. Kaupungille tulevia kustannuksia teiden 
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ja kunnallistekniikan siirroista voidaan pitää kohtuullisina ja saavutetta-
viin hyötyihin nähden perusteltuina. Lisäksi pysäköintilaitoksen rakenta-
minen mahdollistaa täydennysrakentamisen alueella myös tulevaisuu-
dessa.

Lopuksi

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 06.04.2017 § 172

HEL 2017-002039 T 10 01 01 00

Esitys

A

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus 
varaisi Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle (Y-tunnus 2539942-5) liite-
karttaan 1 merkityn alueen A, joka muodostuu tontista 22585/13 sekä 
osista tontteja 22585/1 ja 14 sekä alueen B, joka muodostuu osasta 
tonttia 22556/2 ja 22585/1 sekä osista asemakaavan mukaisia katu- ja 
puistoalueita 22K ja 22P (91-410-2-13) kumppanuuskaavoitusta ja 
asuntohankkeiden suunnittelua varten sekä liitekarttaan merkitty alue 
C, joka muodostuu osasta puistoaluetta P101 (91-22-9903-101), pysä-
köintilaitoksen suunnittelua varten 31.12.2019 saakka seuraavin eh-
doin:

1

Varausalueelle vastaisuudessa kaavoitettavasta asuinrakennusoikeu-
desta vähintään noin 25 % tulee toteuttaa Hitas-omistusasuntotuotan-
tona ja/tai asumisoikeustuotantona ja enintään noin 75 % sääntelemät-
tömänä asuntotuotantona.

Sääntelemättömästä asuntotuotannosta vähintään noin 50 % tulee to-
teuttaa omistusasuntotuotantona ja enintään noin 50 % vapaarahoittei-
sena vuokra-asuntotuotantona.

Säännellyn asuntotuotannon tulee sijoittua Sammatintiehen (varausa-
lue B) rajautuvalle varausalueelle, ellei toisin sovita tai tonttiyksikkö toi-
sin määrää.

Sääntelemättömässä omistusasuntotuotannossa sekä Hitas-omistusa-
suntotuotannossa noin 40 % asuinrakennusoikeudesta tulee toteuttaa 
perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän), joiden keskipinta-
ala on vähintään noin 70 h-m².

Varauksensaaja on velvollinen hyväksyttämään välimuodon tuotantoa 
varten mahdollisesti valittavan yhteistyökumppanin kiinteistöviraston 
tonttiosastolla.

2

Varauksensaajan tulee laatia yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston 
kanssa viitesuunnitelmat ja tavoitteet, joihin kaupunki ja varauksensaa-
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ja sitoutuvat. Viitesuunnitelma toimii kaavoituksen ja rakennussuunnit-
telun pohjana.

3

Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitellun hankkeen toteuttaminen 
edellyttää muun ohella alueeseen haetun asemakaavamuutoksen tule-
mista voimaan, alueeseen nykyisellään kohdistuvien maanvuokrasopi-
musten muuttamista tai päättämistä sekä alueella olevien rakennusten 
purkamista. 

Varauksensaaja vastaa hankkeen toteuttamisesta kokonaisvastuuperi-
aatteella. Varauksensaaja vastaa tällöin kustannuksellaan muun ohella 
kaikista tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamisen edellyttämistä ra-
kennusten purku- ja muista toimenpiteistä.

Kaupunki ei vastaa mistään vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, 
mikäli hankkeen toteuttamiseksi vaadittava asemakaavan muutos ei tu-
le voimaan tai tonttia ei muutoin saada rakentamiskelpoiseksi.

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. Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta 
määrätä varaus päättymään kesken varausajan Sammatintiehen rajau-
tuvan varausalueen (varausalue B) osalta, mikäli tulevassa asemakaa-
van muutoksessa ei osoiteta toteutettavaksi jäljempänä mainittua yh-
teispysäköintilaitosta.

4

Varauksensaajan on suunniteltava ja toteutettava yleinen pysäköintilai-
tos alueen täydennysrakentamista palvelevana keskitettynä pysäköinti-
ratkaisuna liitekartassa 1 esitetylle alueelle C, joka muodostuu osasta 
kaavanmukaista puistoaluetta P101 (91-22-9903-101), ellei vastaisuu-
dessa laadittavassa asemakaavan muutoksessa toisin määrätä.

Mikäli asemakaavamuutoksessa osoitetaan po. pysäköintilaitos toteu-
tettavaksi, sen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee asemakaava-
määräysten ja muiden viranomaisohjeiden lisäksi ottaa huomioon ra-
kennusviraston mahdollisesti antamat ohjeet. Laitoksen toteutusta kos-
keville suunnitelmille tulee, sen lisäksi mitä rakennussuunnitelmien hy-
väksymisen osalta mahdollisesti muutoin määrätään, saada rakennus-
viraston hyväksyntä. Pysäköintilaitos tulee suunnitella ja toteuttaa siten, 
että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa lähiympäristölle.
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Ellei tonttiyksikön kanssa toisin sovita, pysäköintilaitosta hallinnoimaan 
tulee perustaa pysäköintiyhtiö, joka toimii omakustannusperiaatteella. 
Varauksensaaja on velvollinen hyväksyttämään pysäköintilaitoksen to-
teutusta koskevan hallinnointimallin tonttiyksiköllä ennen pysäköintilai-
toksen toteutusta koskevan rakennusluvan hakemista. Pysäköintilaitok-
sen tulevat käyttäjäkiinteistöt määritetään tulevassa asemakaavassa. 
Näillä tonteilla on oikeus omakustannusperusteella sijoittaa pysäköinti-
laitokseen velvoiteautopaikkansa asemakaavan osoittamalla tavalla. 
Autopaikkojen luovutushinta tulee määrittää omakustannusperiaatteella 
ja luovutushinnan hyväksyy tonttiyksikkö. Tonttiyksiköllä on oikeus an-
taa pysäköintilaitoksen suunnittelua ja toteutusta koskevia tarkentavia 
ohjeita.

5

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan tälle 
varatut alueet ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edistä-
mään tälle varattujen alueiden suunnittelua ja rakentamista. Kaupungil-
la on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken va-
rausajan, mikäli on ilmeistä, ettei tonttien rakentamista aloiteta varau-
saikana ja hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvas-
ta syystä. 

Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamat-
ta varausta.

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, 
ympäristön suojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia se-
kä 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

Varauksensaajan tulee noudattaa mahdollisia alueellisia rakennusta-
paohjeita. Hankkeiden suunnittelu ja toteutus tulee tapahtua yhteistyös-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2017 196 (214)
Kaupunginhallitus

Kaj/2
02.05.2017

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

sä kaupungin alueellisten yhteistyö- ja koordinointiryhmien sekä tarvit-
tavilta osin naapurikiinteistöjen kanssa.

7

Kerrostalotuotannossa varausalueelle toteutettavien rakennusten suun-
nittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota energiatehok-
kuutta parantaviin ratkaisuihin. Rakennuksen tulee täyttää vähintään C 
energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset siten, että E-luku alittaa 
tason 120 kWh/m²/vuosi, ellei kiinteistölautakunta erittäin painavasta 
varauksensaajasta riippumattomasta syystä toisin päätä.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä varausalueen luovut-
tamisesta, mikäli varauksensaajan hanke ei täytä edellä mainittua vaa-
timusta eikä kiinteistölautakunta myönnä vaatimuksesta poikkeusta.

8

Suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava varausalueen A ja C 
alla sijaitseva viemäritunneli. Kalliota ei saa louhia tai porata tunnelin 
läheisyydessä siten, että tunnelille tai siellä oleville toiminnoille aiheu-
tuu haittaa. 

Suunnittelussa on huomioitava varausalueella A sijaitseva väestönsuo-
jan ajoluiska ja väestönsuojan huoltotilat.

Varauksensaajalla on velvollisuus osallistua yhteisen kalliosuojan yllä-
pitokustannuksiin.

9

Suunnittelussa on otettava huomioon alueella B kulkeva yleinen jalan-
kulkureitti ja siihen liittyvä porrasyhteys. Hanke vastaa jalankulkureitin 
rakentamisesta ja kustannuksista siltä osin kuin se sijaitsee muodostet-
tavan tontin alueella.

10

Lisäksi varauksensaaja on velvollinen noudattamaan soveltuvin osin 
liitteenä 3 olevaa kiinteistöviraston tonttiosaston 11.8.2016 päivättyä 
toimintaohjetta Kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittamisesta sekä 
kaadettavista puista.

B

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus 
oikeuttaa kiinteistölautakunnan tai muun kiinteistölautakunnan tehtäviä 
vastaisuudessa hoitavan toimielimen tekemään kohdassa A mainittuun 
varaukseen tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä.
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§ 491
Lausunnon antaminen Uudenmaan liitolle Uudenmaan 2. vaihemaa-
kuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotuksesta

HEL 2017-003386 T 10 03 00

Lausunto

Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan liitolle seuraavan lausun-
non:

Yleistä maakuntakaavasta ja yleiskaavasta

Östersundomin alueen maakuntakaavaehdotusta ja Helsingin, Vantaan 
ja Sipoon yhteistä Östersundomin yleiskaavaa on valmisteltu samanai-
kaisesti ja hyvässä yhteistyössä. 

Maakuntakaavan ja yhteisen yleiskaavan keskeinen tavoite on yhtei-
nen: itäisen, raideliikenteeseen perustuvan kasvusuunnan avaaminen 
pääkaupunkiseudulle. Maakunta- ja yleiskaavaehdotukset vastaavat si-
sällöltään pääosin toisiaan. Molemmissa on tässä vaiheessa tarkastel-
tavana 2 vaihtoehtoa, jotka perustuvat eri metrolinjauksiin: pohjoiseen 
ja suoraan. Vaihtoehdot eroavat toisistaan vain kaava-alueiden länsio-
sassa, jossa erot koskevat metrolinjaa, siihen tukeutuvaa taajamara-
kennetta, joukkoliikenneyhteyttä sekä virkistysalueita ja viheryhteyksiä.

Yleiskaavan valmistelu etenee seuraavasti: vaihtoehtoja koskevat selvi-
tykset ja vaihtoehtojen vertailu valmistuvat huhtikuussa, metron raken-
nettavuus- ja kustannusselvitys toukokuussa. Pääosa tuloksista on ollut 
tiedossa tätä lausuntoa valmisteltaessa. Helsingin näkökulmasta suora 
metro -vaihtoehto on tähänastisten selvitysten perusteella selkeästi pa-
rempi. Tavoitteena on, että Östersundom-toimikunta tekee kesäkuussa 
Helsingille, Vantaalle ja Sipoolle esityksen uudesta yleiskaavaehdotuk-
sesta. Syksyllä kuntien lausuntojen perusteella päätetään kaavaehdo-
tuksen nähtäville asettamisesta.

Maakuntakaavan ja yhteisen yleiskaavan sisällöllistä vastaavuutta aja-
tellen maakuntakaavaehdotuksessa on joitakin kohtia, joiden osalta 
kaavamerkintöjen tulkinnan varmistaminen tai merkintöjen tarkentami-
nen on aiheellista.

Suora metro- vaihtoehdon eroavaisuudet maakuntakaavan ja yleiskaavan välillä

Yleiskaavan suora metro -vaihtoehto eroaa maakuntakaavassa esite-
tystä suorasta vaihtoehdosta. Yleiskaavan suoran vaihtoehdon lähtö-
kohtana on Sipoonkorven ja Mustavuoren välille muodostettava laaja 
viher- ja ekologinen yhteys. Länsisalmen taajamarakenne on työn alla 
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olevassa yleiskaavaehdotuksessa rajattu siten, että Westerkullan kult-
tuurimaisema-alue ja Sipoonkorven ja Mustavuoren välinen metsäinen 
yhteys yhdistyvät laajaksi viheraluekokonaisuudeksi, joka vastaa laa-
juudeltaan Haltialan ja Viikin viheralueita ja joka muodostaa uuden seu-
dullisesti merkittävän kaupunkirakenteellisen vihersormen. Toisaalta 
samalla Länsisalmen tuleva rakentaminen liitetään mahdollisimman 
kiinteästi Östersundomin muuhun yhdyskuntarakenteeseen ja muodos-
tetaan laaja yhtenäinen rakentamisalue hiukan etäämpänä raskaasti lii-
kennöidyistä pääväylistä. Maakuntakaavan suora metro -vaihtoehdon 
ratkaisu poikkeaa yleiskaavasta viheryhteyksien ja taajamarakenteen 
sijainnin osalta, eikä kaavassa saavuteta edellä mainittuja merkittäviä 
kaupunkirakenteellisia etuja. 

Yleiskaavan metrovaihtoehtoja koskevat selvitykset

Yleiskaavan metrovaihtoehtoja koskevat selvitykset ovat valmistuneet 
tai valmistumassa. Kaupan palveluverkkoselvityksen, liikennejärjestel-
mäselvityksen ja luontovaikutusten arvioinnin perusteella vaihtoehtojen 
välillä ei ole merkittäviä eroja. Natura-arviointien perusteella kumpikaan 
vaihtoehto ei aiheuta merkittäviä heikentäviä vaikutuksia. Taloudellisen 
arvioinnin alustavien tulosten perusteella suoran vaihtoehdon kaavarat-
kaisu on taloudellisesti parempi. Lisäksi suoran metrolinjauksen raken-
tamiskustannukset on alustavasti arvioitu yli 100 miljoonaa € edullisem-
miksi. 

Maakuntakaavaprosessi kulkee hieman edellä ja yleiskaavassa vielä 
selvitetään tarkemmin suoraa vaihtoehtoa. Myös maakuntakaava voi 
hyödyntää yleiskaavan yhteydessä tehtyjä selvityksiä ja tarvittaessa 
tehdä niiden perusteella muutoksia kaavaan. 

Maakuntakaavan yleispiirteisyys

Maakuntakaavaehdotusta voisi muuttaa yleispiirteisempään suuntaan 
antaen samalla enemmän joustoa yleiskaavalle ottaa huomioon selvi-
tyksissä ja suunnitelmassa esiin tulevat seikat. Tämä koskee esimer-
kiksi taajama-alueiden rajauksia ja erityisesti ratamerkinnän esittämistä 
suorempana Mellunkylän ja Östersundomin asemien välillä. Ratalin-
jausta ei näillä näkymin voida yleiskaavassakaan esittää maakuntakaa-
vassa esitetyllä tarkkuustasolla, sillä linjan sijaintiin vaikuttavat asiat, 
joita ei vielä tässä vaiheessa ratkaista. Sijaintiin vaikuttaa esimerkiksi 
se, kulkeeko metro maan alla vai päällä, ja tämä kysymys voidaan rat-
kaista vasta yleiskaavaa tarkempien suunnitelmien perusteella. 

Joukko-ja raideliikenteen osalta

Maakuntakaavassa on osoitettu joukkoliikenteen vaihtopaikat. Joukko-
liikenteen vaihtopaikan sijainti Porvoonväylällä tarkentunee tulevassa 
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liikenneselvityksessä, jonka teettämisestä on alustavasti sovittu ELY:n, 
Helsingin ja Vantaan kesken. Myös Sakarinmäki tulee olemaan seudul-
lisesti merkittävä vaihtopaikka (Porvoonväylä-Sakarinmäen metroase-
ma), joten myös sinne olisi syytä lisätä merkintä. 

Edelliseen maakuntakaavaehdotukseen verrattuna on Helsingin näkö-
kulmasta parannus, että suuret elinkeinotoimintojen alueet, jotka eivät 
ole kytköksissä raideliikenteeseen, on poistettu raideliikenteeseen tu-
keutuvasta taajamatoimintojen alueesta ja osoitettu omalla työpaikka-
alueen merkinnällä. Edelleen on raideliikenteeseen tukeutuvan taaja-
matoimintojen alueen merkinnällä osoitettu alueita, jotka ovat yleiskaa-
vatasolla raideliikenteen ja samalla taajamarakenteen toteuttamisesta 
riippumattomia yhdyskuntateknisen huollon alueita. Esimerkiksi yleis-
kaavassa au-merkinnällä osoitetut alueet on varattu ensisijaisesti aurin-
koenergian tuotantoon, ja mahdollisen tuotantolaitoksen on oltava to-
teutettavissa raidepäätöksestä riippumatta. Kaavamerkintöjen erilai-
suutta maakunta- ja yleiskaavassa voidaan tässä tapauksessa perus-
tella maakuntakaavan yleispiirteisyydellä. Merkintöjen ristiriidattomuus 
on kuitenkin syytä varmistaa. 

Muita huomioita

Kaavakartalle tulisi merkitä suunniteltu Helsinki-Porvoo runkovesijohto 
(HSY).

Porvoonväylän pohjoispuolelle Norrbergetiin osoitetun TP1-alueen se-
kä Porvoonväylän eteläpuolelle osoitetun Östersundomin taajama-alu-
een väliin on syytä osoittaa moottoritieliittymä. Molemmin puolin osoi-
tettu uusi, seudullisesti merkittävä yhdyskuntarakenne, seututien lähei-
syys sekä maakuntakaavan poikkeuksellinen yksityiskohtaisuus puolta-
vat liittymän osoittamista. Yleiskaavan yhteydessä laadittu liikennesel-
vitys osoittaa, että liittymä ei vaikuttaisi merkittävästi liikenteen sujuvuu-
teen E18-tiellä. TP1-alueelle tavoitellaan seudullisesti merkittävää, 
esim. kiertotalouteen pohjautuvaa elinkeinotoimintaa. Alueen toteutumi-
nen mahdollistaisi uusia innovaatioita ja parantaisi Helsingin seudun 
elinkeinoelämän edellytyksiä. Lisäksi sen etupainotteinen toteuttaminen 
houkuttelisi alueelle toimijoita ja asukkaita. Moottoritieliittymä on edelly-
tys tavoitellun kaltaiselle elinkeinotoiminnalle. 

Maakuntakaavaehdotuksessa on osoitettu viheryhteystarve Uuden Por-
voontien suuntaisesti Östersundomin kartanon ja Majvikin väliselle ran-
ta-alueelle. Merkintää koskevassa suunnittelumääräyksessä todetaan 
mm., että viheryhteyden mitoituksessa on kiinnitettävä huomiota yhtey-
den merkitykseen ekologisen verkoston osana ja että olemassa olevat 
virkistykseen varatut tai siihen soveltuvat rakentamattomat alueet vara-
taan yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa mahdollisuuksien mu-
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kaan virkistyskäyttöön. Yleiskaavaehdotuksessa Sakarinmäen ja Majvi-
kin metroasemien ympäristöt ovat osoitettu tiiviisti rakennettaviksi 
alueiksi, ja ne muodostavat Östersundomin kokonaisuudessa tärkeän 
merellisen kaupunginosan. Yleiskaavaehdotuksessa alueelle on esitet-
ty seudullinen rantaraitti, jonka tavoitteena on olla urbaani ja merellinen 
virkistysreitti, ei kuitenkaan lajiston liikkumismahdollisuudet turvaava 
ekologinen yhteys. Maakuntakaavan viheryhteystarve -merkinnän mah-
dollisesta tulkinnanvapaudesta huolimatta olisi selkeämpää poistaa 
merkintä kyseiseltä osuudelta, tai korvata se virkistysyhteyttä merkitse-
vällä merkinnällä. 

Granön saari on osoitettu maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympä-
ristöksi. Östersundomin yleiskaavan tavoitteena on kehittää saaresta 
monipuolinen virkistys-, matkailu- ja vapaa-ajan alue ja merellisen toi-
minnan keskus, ja maakuntakaavan merkintä on voitava tulkita niin, et-
tä se sallii tavoitellun kehittämisen. 

Korjausehdotuksia maakuntakaava koskevaan selostukseen:

s. 31: "Raideyhteys voi olla metro tai muu raideyhteys kuten pikaraitio-
tie." Kaavassa osoitettu taajamarakenne perustuu metroon, kuten se-
lostuksen muissa kohdissa kuvataan. Ehdotamme kyseisen lauseen 
poistamista. 
s. 46: "Radan ympäristövaikutuksia arvioidaan myöhemmin myös YVA-
menettelyssä." Ehdotamme lauseen poistamista, sillä YVA:n tarve tul-
laan arvioimaan uudelleen myöhemmin. 
Selostuksessa useassa kohdassa puhutaan Östersundomin osayleis-
kaavasta. Kyseessä on Östersundomin yhteinen yleiskaava. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan liitto Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Lausuntoehdotus
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Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esitys on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

Vantaan kaupunginhallituksen on tarkoitus käsitellä lausuntoa maakun-
takaavasta 24.4.2017 ja Vantaan kaupunginvaltuuston 8.5.2017.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan liitto Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.04.2017 § 454

HEL 2017-003386 T 10 03 00

Lausunto

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

24.04.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
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Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.04.2017 § 169

HEL 2017-003386 T 10 03 00

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon:

Östersundomin alueen maakuntakaavaehdotusta ja Helsingin, Vantaan 
ja Sipoon yhteistä Östersundomin yleiskaavaa on valmisteltu samanai-
kaisesti ja hyvässä yhteistyössä. 

Maakuntakaavan ja yhteisen yleiskaavan keskeinen tavoite on yhtei-
nen: itäisen, raideliikenteeseen perustuvan kasvusuunnan avaaminen 
pääkaupunkiseudulle. Maakunta- ja yleiskaavaehdotukset vastaavat si-
sällöltään pääosin toisiaan. Molemmissa on tässä vaiheessa tarkastel-
tavana 2 vaihtoehtoa, jotka perustuvat eri metrolinjauksiin: pohjoiseen 
ja suoraan. Vaihtoehdot eroavat toisistaan vain kaava-alueiden länsio-
sassa, jossa erot koskevat metrolinjaa, siihen tukeutuvaa taajamara-
kennetta, joukkoliikenneyhteyttä sekä virkistysalueita ja viheryhteyksiä.

Yleiskaavan valmistelu etenee seuraavasti: vaihtoehtoja koskevat selvi-
tykset ja vaihtoehtojen vertailu valmistuvat huhtikuussa, metron raken-
nettavuus- ja kustannusselvitys toukokuussa. Pääosa tuloksista on ollut 
tiedossa tätä lausuntoa valmisteltaessa. Helsingin näkökulmasta suora 
metro -vaihtoehto on tähänastisten selvitysten perusteella selkeästi pa-
rempi. Tavoitteena on, että Östersundom-toimikunta tekee kesäkuussa 
Helsingille, Vantaalle ja Sipoolle esityksen uudesta yleiskaavaehdotuk-
sesta. Syksyllä kuntien lausuntojen perusteella päätetään kaavaehdo-
tuksen nähtäville asettamisesta.

Maakuntakaavan ja yhteisen yleiskaavan sisällöllistä vastaavuutta aja-
tellen maakuntakaavaehdotuksessa on joitakin kohtia, joiden osalta 
kaavamerkintöjen tulkinnan varmistaminen tai merkintöjen tarkentami-
nen on aiheellista.

 Yleiskaavan suora metro -vaihtoehto eroaa maakuntakaavassa esi-
tetystä suorasta vaihtoehdosta. Yleiskaavan suoran vaihtoehdon 
lähtökohtana on Sipoonkorven ja Mustavuoren välille muodostetta-
va laaja viher- ja ekologinen yhteys. Länsisalmen taajamarakenne 
on työn alla olevassa yleiskaavaehdotuksessa rajattu siten, että 
Westerkullan kulttuurimaisema-alue ja Sipoonkorven ja Mustavuo-
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ren välinen metsäinen yhteys yhdistyvät laajaksi viheraluekokonai-
suudeksi, joka vastaa laajuudeltaan Haltialan ja Viikin viheralueita ja 
joka muodostaa uuden seudullisesti merkittävän kaupunkirakenteel-
lisen vihersormen. Toisaalta samalla Länsisalmen tuleva rakentami-
nen liitetään mahdollisimman kiinteästi Östersundomin muuhun yh-
dyskuntarakenteeseen ja muodostetaan laaja yhtenäinen rakenta-
misalue hiukan etäämpänä raskaasti liikennöidyistä pääväylistä. 
Maakuntakaavan suora metro -vaihtoehdon ratkaisu poikkeaa yleis-
kaavasta viheryhteyksien ja taajamarakenteen sijainnin osalta, eikä 
kaavassa saavuteta edellä mainittuja merkittäviä kaupunkiraken-
teellisia etuja.

 Yleiskaavan metrovaihtoehtoja koskevat selvitykset ovat valmistu-
neet tai valmistumassa. Kaupan palveluverkkoselvityksen, liikenne-
järjestelmäselvityksen ja luontovaikutusten arvioinnin perusteella 
vaihtoehtojen välillä ei ole merkittäviä eroja. Natura-arviointien pe-
rusteella kumpikaan vaihtoehto ei aiheuta merkittäviä heikentäviä 
vaikutuksia. Taloudellisen arvioinnin alustavien tulosten perusteella 
suoran vaihtoehdon kaavaratkaisu on taloudellisesti parempi. Lisäk-
si suoran metrolinjauksen rakentamiskustannukset on alustavasti 
arvioitu yli 100 miljoonaa € edullisemmiksi.

 Maakuntakaavaprosessi kulkee hieman edellä ja yleiskaavassa vie-
lä selvitetään tarkemmin suoraa vaihtoehtoa. Myös maakuntakaava 
voi hyödyntää yleiskaavan yhteydessä tehtyjä selvityksiä ja tarvit-
taessa tehdä niiden perusteella muutoksia kaavaan.

 Maakuntakaavaehdotusta voisi muuttaa yleispiirteisempään suun-
taan antaen samalla enemmän joustoa yleiskaavalle ottaa huo-
mioon selvityksissä ja suunnitelmassa esiin tulevat seikat. Tämä 
koskee esimerkiksi taajama-alueiden rajauksia ja erityisesti rata-
merkinnän esittämistä suorempana Mellunkylän ja Östersundomin 
asemien välillä. Ratalinjausta ei näillä näkymin voida yleiskaavassa-
kaan esittää maakuntakaavassa esitetyllä tarkkuustasolla, sillä lin-
jan sijaintiin vaikuttavat asiat, joita ei vielä tässä vaiheessa ratkais-
ta. Sijaintiin vaikuttaa esimerkiksi se, kulkeeko metro maan alla vai 
päällä, ja tämä kysymys voidaan ratkaista vasta yleiskaavaa tar-
kempien suunnitelmien perusteella.

 Maakuntakaavassa on osoitettu joukkoliikenteen vaihtopaikat. Jouk-
koliikenteen vaihtopaikan sijainti Porvoonväylällä tarkentunee tule-
vassa liikenneselvityksessä, jonka teettämisestä on alustavasti so-
vittu ELY:n, Helsingin ja Vantaan kesken. Myös Sakarinmäki tulee 
olemaan seudullisesti merkittävä vaihtopaikka (Porvoonväylä-Saka-
rinmäen metroasema), joten myös sinne olisi syytä lisätä merkintä.

 Edelliseen maakuntakaavaehdotukseen verrattuna on Helsingin nä-
kökulmasta parannus, että suuret elinkeinotoimintojen alueet, jotka 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2017 205 (214)
Kaupunginhallitus

Kaj/3
02.05.2017

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

eivät ole kytköksissä raideliikenteeseen, on poistettu raideliikentee-
seen tukeutuvasta taajamatoimintojen alueesta ja osoitettu omalla 
työpaikka-alueen merkinnällä. Edelleen on raideliikenteeseen tu-
keutuvan taajamatoimintojen alueen merkinnällä osoitettu alueita, 
jotka ovat yleiskaavatasolla raideliikenteen ja samalla taajamara-
kenteen toteuttamisesta riippumattomia yhdyskuntateknisen huollon 
alueita. Esimerkiksi yleiskaavassa au-merkinnällä osoitetut alueet 
on varattu ensisijaisesti aurinkoenergian tuotantoon, ja mahdollisen 
tuotantolaitoksen on oltava toteutettavissa raidepäätöksestä riippu-
matta. Kaavamerkintöjen erilaisuutta maakunta- ja yleiskaavassa 
voidaan tässä tapauksessa perustella maakuntakaavan yleispiirtei-
syydellä. Merkintöjen ristiriidattomuus on kuitenkin syytä varmistaa.

 Kaavakartalle tulisi merkitä suunniteltu Helsinki-Porvoo runkovesi-
johto (HSY).

 Porvoonväylän pohjoispuolelle Norrbergetiin osoitetun TP1-alueen 
sekä Porvoonväylän eteläpuolelle osoitetun Östersundomin taaja-
ma-alueen väliin on syytä osoittaa moottoritieliittymä. Molemmin 
puolin osoitettu uusi, seudullisesti merkittävä yhdyskuntarakenne, 
seututien läheisyys sekä maakuntakaavan poikkeuksellinen yksi-
tyiskohtaisuus puoltavat liittymän osoittamista. Yleiskaavan yhtey-
dessä laadittu liikenneselvitys osoittaa, että liittymä ei vaikuttaisi 
merkittävästi liikenteen sujuvuuteen E18-tiellä. TP1-alueelle tavoi-
tellaan seudullisesti merkittävää, esim. kiertotalouteen pohjautuvaa 
elinkeinotoimintaa. Alueen toteutuminen mahdollistaisi uusia inno-
vaatioita ja parantaisi Helsingin seudun elinkeinoelämän edellytyk-
siä. Lisäksi sen etupainotteinen toteuttaminen houkuttelisi alueelle 
toimijoita ja asukkaita. Moottoritieliittymä on edellytys tavoitellun kal-
taiselle elinkeinotoiminnalle.

 Maakuntakaavaehdotuksessa on osoitettu viheryhteystarve Uuden 
Porvoontien suuntaisesti Östersundomin kartanon ja Majvikin väli-
selle ranta-alueelle. Merkintää koskevassa suunnittelumääräykses-
sä todetaan mm., että viheryhteyden mitoituksessa on kiinnitettävä 
huomiota yhteyden merkitykseen ekologisen verkoston osana ja et-
tä olemassa olevat virkistykseen varatut tai siihen soveltuvat raken-
tamattomat alueet varataan yksityiskohtaisemmassa kaavoitukses-
sa mahdollisuuksien mukaan virkistyskäyttöön. Yleiskaavaehdotuk-
sessa Sakarinmäen ja Majvikin metroasemien ympäristöt ovat osoi-
tettu tiiviisti rakennettaviksi alueiksi, ja ne muodostavat Östersundo-
min kokonaisuudessa tärkeän merellisen kaupunginosan. Yleiskaa-
vaehdotuksessa alueelle on esitetty seudullinen rantaraitti, jonka ta-
voitteena on olla urbaani ja merellinen virkistysreitti, ei kuitenkaan 
lajiston liikkumismahdollisuudet turvaava ekologinen yhteys. Maa-
kuntakaavan viheryhteystarve -merkinnän mahdollisesta tulkinnan-
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vapaudesta huolimatta olisi selkeämpää poistaa merkintä kyseiseltä 
osuudelta, tai korvata se virkistysyhteyttä merkitsevällä merkinnällä.

 Granön saari on osoitettu maakunnallisesti merkittäväksi kulttuu-
riympäristöksi. Östersundomin yleiskaavan tavoitteena on kehittää 
saaresta monipuolinen virkistys-, matkailu- ja vapaa-ajan alue ja 
merellisen toiminnan keskus, ja maakuntakaavan merkintä on voita-
va tulkita niin, että se sallii tavoitellun kehittämisen.

Korjausehdotuksia selostukseen: 

 s. 31: "Raideyhteys voi olla metro tai muu raideyhteys kuten pikarai-
tiotie." Kaavassa osoitettu taajamarakenne perustuu metroon, kuten 
selostuksen muissa kohdissa kuvataan. Ehdotamme kyseisen lau-
seen poistamista.

 s. 46: "Radan ympäristövaikutuksia arvioidaan myöhemmin myös 
YVA-menettelyssä." Ehdotamme lauseen poistamista, sillä YVA:n 
tarve tullaan arvioimaan uudelleen myöhemmin.

 Selostuksessa useassa kohdassa puhutaan Östersundomin osay-
leiskaavasta. Kyseessä on Östersundomin yhteinen yleiskaava.

Käsittely

11.04.2017 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti käsitellä yleiskaavapäällikön esi-
tyslistan asian 1 ennen virastopäällikön esityslistan asiaa 3.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Saija Miettinen-Tuoma, diplomi-insinööri, puhelin: 358931037374

saija.miettinentuoma(a)hel.fi
Ilkka Laine, projektipäällikkö, puhelin: 358931037055

ilkka.laine(a)hel.fi
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§ 492
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
16 ja 17 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

asuntotuotantotoimikunta 26.4.2017
kaupunkisuunnittelulautakunta 25.4.2017
kiinteistölautakunta 20.4.2017
asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 24.4., 25.4., 27.4. ja 28.4.2017

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

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

timo.harmala(a)hel.fi
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

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

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 493
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

sosiaali- ja terveyslautakunta  
- toinen jaosto 27.4.2017
  
varhaiskasvatuslautakunta 25.4.2017

  

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 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 
471, 472, 473, 474, 478, 479, 483, 488, 490, 491, 492 ja 493 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 475, 476, 477, 480, 481, 484, 485, 486, 487 ja 489 §: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.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

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

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)

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.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 482 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
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Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistet-
tu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen 

vaaditaan tehtäväksi
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 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-

vitys valitusajan alkamisesta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-

tettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun.

Pöytäkirja

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

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Kaupunginhallitus

Tatu Rauhamäki
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Otso Kivekäs Marcus Rantala

Lasse Männistö

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 10.05.2017.


