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Kokousaika 14.08.2017 16:00 - 16:36

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Kivekäs, Otso kaupunginhallituksen 1. varapu-

heenjohtaja
Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Ohisalo, Maria
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Pelkonen, Jaana
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Rydman, Wille
Sevander, Tomi
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Vuorjoki, Anna varajäsen

Muut

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Kousa, Tuuli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Aho, Mikko kaupunkiympäristön toimialan toi-

mialajohtaja
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 

toimialajohtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Pohjaniemi, Marju henkilöstöjohtaja
Raitio, Markku va. tietotekniikka- ja viestintäjohtaja
Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
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Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Åhlgren, Harry vs. kaupunginlakimies
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Katajamäki, Paula tiedottaja
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Haapanen, Sami tonttipäällikkö

asiantuntija
saapui 16:10, poistui 16:25, läsnä: 
osa 735 §:ää

Karhu, Timo arkkitehti
asiantuntija
saapui 16:10, poistui 16:25, läsnä: 
osa 735 §:ää

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
734 - 740 §:t

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
734 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
735 - 740 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna johtava asiantuntija
734 - 740 §:t
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§ Asia

734 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

735 Asia/2 V 30.8.2017, Postipuiston pohjoisosan asuinkortteleiden ym. toteutus-
sopimusten ja kiinteistökauppojen hyväksyminen

736 Asia/3 V 30.8.2017, Kuninkaantammen Lammenrannan asemakaavan muut-
taminen (nro 12401)

737 Asia/4 V 30.8.2017, Suursuon päiväkodin (LPK Suursuo - DH-Stigen) hanke-
suunnitelma

738 Asia/5 V 30.8.2017, Valtuutettu Osku Pajamäen aloite lapsiin kohdistuvien 
voimavarojen riittävyyden arvioimisesta

739 Asia/6 Hankintaoikaisuvaatimus, siivouskoneet ja niiden huollot (H002-17)

740 Asia/7 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 734
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 Anni Sin-
nemäen ja Marcus Rantalan sekä varatarkastajiksi Anna Vuorjoen ja 
Jaana Pelkosen.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjan varatarkastajaksi Paavo Arhinmäen sijasta Anna 
Vuorjoen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Anni 
Sinnemäen ja Marcus Rantalan sekä varatarkastajiksi Paavo Arhin-
mäen ja Jaana Pelkosen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 735
V 30.8.2017, Postipuiston pohjoisosan asuinkortteleiden ym. toteu-
tussopimusten ja kiinteistökauppojen hyväksyminen

HEL 2017-005475 T 10 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Sami Haapanen ja Timo Karhu. Asian-
tuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan 
myymään 17. kaupunginosan (Pasila, Pohjois-Pasila) suunnitellun kort-
telin nro 17115 suunnitellut tontit nro 2, 4, 5, 6 ja 7 tai niistä muodostet-
tavat tontit Rakennusliike Evälahti Oy:lle tai tämän perustamille/mää-
räämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun noudattaen liit-
teenä 1 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyt-
tämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja kaupunkiympäristölauta-
kunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa lautakunnan edellä maini-
tun kiinteistökaupan esisopimuksen perusteella tekemään kauppakirjat 
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sekä tekemään kiinteistökaupan esisopimukseen tarvittaessa muutok-
sia ja tarkistuksia sekä hyväksymään kauppakirjojen ehdot.

B

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan 
myymään 17. kaupunginosan (Pasila, Pohjois-Pasila) suunnitellun kort-
telin nro 17115 suunnitellun tontin nro 3 tai siitä muodostettavat tontit 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle tai tämän perustamille/mää-
räämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun noudattaen liit-
teenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyt-
tämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja lautakunnan mahdolli-
sesti päättämiä lisäehtoja.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa lautakunnan edellä maini-
tun kiinteistökaupan esisopimuksen perusteella tekemään kauppakirjat 
sekä tekemään kiinteistökaupan esisopimukseen tarvittaessa muutok-
sia ja tarkistuksia sekä hyväksymään kauppakirjojen ehdot.

C

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan 
myymään 17. kaupunginosan (Pasila, Pohjois-Pasila) suunnitellun kort-
telin nro 17120 suunnitellut tontit nro 1, 3, 4 ja 5 tai niistä muodostetta-
vat tontit Bonava Suomi Oy:lle tai tämän perustamille/määräämille yh-
tiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun noudattaen liitteenä 3 ole-
van kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiin-
teistökaupan tavanomaisia ehtoja ja lautakunnan mahdollisesti päättä-
miä lisäehtoja.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa lautakunnan edellä maini-
tun kiinteistökaupan esisopimuksen perusteella tekemään kauppakirjat 
sekä tekemään kiinteistökaupan esisopimukseen tarvittaessa muutok-
sia ja tarkistuksia sekä hyväksymään kauppakirjojen ehdot.

D

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan 
myymään 17. kaupunginosan (Pasila, Pohjois-Pasila) suunnitellun kort-
telin nro 17122 suunnitellut tontit nro 2 ja 3 tai niistä muodostettavat 
tontit Fira Oy:lle tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka pe-
rustettavien yhtiöiden lukuun noudattaen liitteenä 4 olevan kiinteistö-
kaupan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan 
tavanomaisia ehtoja ja lautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa lautakunnan edellä maini-
tun kiinteistökaupan esisopimuksen perusteella tekemään kauppakirjat 
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sekä tekemään kiinteistökaupan esisopimukseen tarvittaessa muutok-
sia ja tarkistuksia sekä hyväksymään kauppakirjojen ehdot.

E

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan 
tekemään liitteinä 5 (Y-Säätiö, tontti 17115/1), 6 (TA-rakennuttaja Oy, 
tontti 17115/8), 7 (Bonava Suomi Oy, tontit 17120/1, 2, 3, 4, ja 5 sekä 
LPA-tontti 17121/1) ja 8 (Fira Oy, tontit 17122/1, 2, 3 ja 4 sekä AH-tont-
ti 17118/1) olevat suunniteltujen korttelien ja tonttien toteutussopimuk-
set sekä tarvittaessa tekemään niihin muutoksia ja tarkistuksia.

Tiivistelmä

Kiinteistölautakuntaa päätti kaupunginhallituksen varauspäätöksen mu-
kaisesti järjestää Postipuiston alueen pohjoisosan tonttien suunnittelua 
ja luovutusta varten kilpailun ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyin, 
kohteena ennen kaikkea sääntelemätön vapaarahoitteinen tai välimuo-
don tuotanto.

Kilpailun tuloksena lautakunta päätti varata tontit kuudelle eri tuottajal-
le.

Kilpailun lopputulos vastaa varsin hyvin niin alueen asuntotuotannolle 
asetettuja rahoitus- ja hallintamuototavoitteita kuin laadullisiakin tavoit-
teita. Lopputuloksen toteutumisen turvaamiseksi kilpailun voittajien 
kanssa on neuvoteltu toteutussopimukset niihin kytkeytyvine kiinteistö-
kaupan esisopimuksineen.

Suurin osa tonteista, kaikki sääntelemättömään vapaarahoitteiseen 
tuotantoon varatut, esitetään varauspäätöksessä myytäviksi. Koska 
tonttien kauppahinta nousee yksittäisten varauksensaajien kohdalla yli 
kymmenen miljoonan euron, ja kaikkien esitettyjen myyntien arvo yh-
teensä lähes 40 miljoonaksi euroksi, kilpailun tuloksena syntynyt koko-
naisuus neuvoteltuine toteutussopimuksineen, kiinteistökaupan esisopi-
muksineen ja lopullisine kiinteistökauppoineen on perusteltua saattaa 
kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi, jotta varauspäätös olisi tältäkin 
osin sitova.

Esittelijän perustelut

Asian taustaa

Kaupunginhallituksen varauspäätös

Kaupunginhallitus päätti 25.8.2014 (§ 836) mm. varata Pasilan Posti-
puiston alueen suunnitellusta asuinrakennusoikeudesta (noin 150 000 
k-m²) noin 20 % valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon, 40 % väli-
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muodon tuotantoon ja 40 % vapaarahoitteiseen sääntelemättömään 
omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotantoon päätöksessä mainituin ehdoin.

Sääntelemättömän asuntotuotannon toteuttajat valitaan idea-/konsepti-
kilpailulla. Kilpailun tavoitteeksi asetettiin löytää yksi tai useampi kor-
keatasoinen ja toteutuskelpoinen suunnitelma asemakaavan pohjaksi, 
joka laaditaan kumppanuuskaavoitusmenettelyllä. 

Voittajien toteutettavaksi voitiin kiinteistölautakunnan harkinnan mu-
kaan
varata myös enintään noin 50 % välimuodon asuntotuotantoon tarkoite-
tusta asuinrakennusoikeudesta. Sääntelemättömästä asuntotuotannos-
ta enintään
noin 30 % voi olla vuokra-asuntotuotantoa. Kilpailun voittajat saavat 
etusijan varata alueelle mahdollisesti kaavoitettavan toimitilarakennu-
soikeuden.

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan järjes-
tämään tonttien suunnittelua ja luovutusta varten kilpailun ilmoittautu-
mis- ja neuvottelumenettelyin, päättämään kilpailun ehdoista sekä
valitsemaan menettelyn perusteella tonteille varaajat ja toteuttajat.

Kilpailun järjestäminen

Kiinteistölautakunta järjesti varauspäätöksen mukaisesti 11.2. - 
16.5.2016 Pasilan Postipuiston pohjoisosan kilpailullisen ilmoittautu-
mis- ja neuvottelumenettelyn, jonka kohteena olivat kaupunkisuunnitte-
lulautakunnan 1.12.2015 (367 §) hyväksymään ja 4.1.2016 päivitettyyn 
liitteenä 9 olevaan asemakaavan muutosluonnokseen merkityt asuin-
korttelit (AK, A, AL) nro 17114 - 17117, 17120 ja 17122, autopaikkojen 
korttelialue (LPA) nro 17121 sekä lähipalvelurakennusten korttelialue 
(PL) nro 17118 ja sen viereen sijoittuva katuaukio/tori. Sijaintikartta on 
liitteenä 10.

Sääntelemättömän asuntotuotannon toteuttajat tulivat valittaviksi ilmoit-
tautumis- ja neuvottelumenettelyllä, jossa kilpailtiin ideoilla ja konseptil-
la. Voittajien toteutettavaksi voitiin kiinteistölautakunnan harkinnan mu-
kaan varata myös enintään noin 50 % Postipuiston alueen välimuodon 
asuntotuotantoon tarkoitetusta asuinrakennusoikeudesta. Kilpailun voit-
tajat saisivat etusijan varata alueelle mahdollisesti kaavoitettavan toimi-
tilarakennusoikeuden.

Korttelit oli jaettu tarjouspyynnössä kolmeen hakualueeseen. Ensim-
mäiseen hakualueeseen kuuluvat korttelit nro 17114 ja 17115, toiseen 
hakualueeseen korttelit nro 17116, 17120 ja 17121 ja kolmanteen ha-
kualueeseen korttelit nro 17117, 17118 ja 17122 sekä korttelin nro 
17118 viereen sijoittuva katuaukio/tori (hakualue 3).
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Ilmoittautujan tuli toimittaa alustavat viite- ja konseptisuunnitelmat joko 
hakualueelle 1 ja/tai 2 ja/tai 3.

Hakumenettelyssä saatiin ensimmäiseen hakualueeseen kohdistettuna 
neljä hakemusta, jotka koostuivat alustavista viite- ja konseptisuunnitel-
mista, toiseen hakualueeseen kuusi vastaavaa hakemusta ja kolman-
teen hakualueeseen kolme hakemusta.

Arviointiryhmä valitsi ensimmäistä aluetta koskeviin jatkoneuvotteluihin 
toteuttajaryhmän, joka muodostui Y-Säätiö sr:stä, Rakennusliike Evä-
lahti Oy:stä, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eterasta sekä TA-Raken-
nuttaja Oy:stä. Toisen alueen jatkoneuvotteluihin valittiin Bonava Suo-
mi Oy ja kolmannen Fira Oy. 

Jatkoneuvottelut

Jatkoneuvottelujen tuloksena kunkin hakualueen osalta viimeisteltiin 
alustavat viite- ja konseptisuunnitelmat lopullisiksi projektisuunnitelmik-
si. Samalla neuvoteltiin kutakin aluetta koskevat kiinteistökauppojen 
esisopimukset niihin liittyvine toteutussopimuksineen. Samalla yhteis-
työssä kaavoittajan kanssa käydyissä neuvotteluissa tarkentui Posti-
puiston asemakaavan muutosluonnos, jonka tuloksena laadittiin myös 
luonnos hakualueiden 1, 2 ja 3 ohjeelliseksi tonttijaoksi. Tonttijakoluon-
nokset ovat liitteinä 11, 12 ja 13.

Tonttivaraukset ja hinnoittelu  myyntiä varten

Kiinteistölautakunta päätti 18.5.2017 (276 §) neuvottelujen tuloksena 
varata tontit toteutusta varten.

Tontit varattiin parhaiten asetetut tavoitteet täyttäneiden lopullisten pro-
jektisuunnitelmien esittäneille tahoille kaksivaiheisesti. Ensin tulivat va-
rattaviksi hakualueiden 1, 2 ja 3 ensimmäisenä toteutettavien korttelei-
den tontit niin, että varauksensaajien kanssa tehdään niistä toteutusso-
pimukset ja kiinteistökaupan esisopimukset. 

Ensi vaiheen varausten toteuttamisen edistämiseksi ja varmistamiseksi 
varattiin samalla seuraavaksi toteutettavaksi tulevan korttelin tontit eh-
dollisesti niin, että varauksensaajat saavat ne toteutettavakseen, mikäli 
pitäytyvät ensi vaiheen toteutus- ja luovutussopimusten ehdoissa ja ai-
kataulussa.

Tontit varattiin seuraavasti:

Y-Säätiö sr
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Y-Säätiö sr:lle varattiin toteutusta varten tontti 17115/1 valtion tukemia 
(pitkä korkotuki) vuokra-asuntoja (3 930 k-m²) varten. Tontti on tarkoi-
tus luovuttaa vuokraamalla se pitkäaikaisesti.

Rakennusliike Evälahti Oy

Rakennusliike Evälahti Oy:lle varattiin toteutusta varten seuraavat ton-
tit:

- tontti 17115/2 vapaarahoitteisia omistusasuntoja (2 530 k-m²) ja moni-
käyttötilaa (vähintään 150 k-m²) varten. 

Yhtiö ostaa tontin kauppahinnasta, joka vastaa asuinrakennusoikeuden 
käypää yksikköhintaa 800 euroa/k-m² ja monikäyttötilan 400 euroa/k-
m². Tontin kauppahinta on arviolta noin 2,1 miljoonaa euroa.

- tontti 17115/4 vapaarahoitteisia omistusasuntoja (3 050 k-m²) ja moni-
käyttötilaa (vähintään 300 k-m²) varten. 

Yhtiö ostaa tontin kauppahinnasta, joka vastaa asuinrakennusoikeuden 
käypää yksikköhintaa 800 euroa/k-m² ja monikäyttötilan 400 euroa/k-
m². Tontin kauppahinta on arviolta noin 2,6 miljoonaa euroa.

- tontti 17115/5 vapaarahoitteisia omistusasuntoja (3 250 k-m²) ja moni-
käyttötilaa (vähintään 300 k-m²) varten. 

Yhtiö ostaa tontin kauppahinnasta, joka vastaa asuinrakennusoikeuden 
käypää yksikköhintaa 800 euroa/k-m² ja monikäyttötilan 400 euroa/k-
m². Tontin kauppahinta on arviolta noin 2,7 miljoonaa euroa.

- tontti 17115/6 vapaarahoitteisia omistusasuntoja (3 780 k-m²) varten. 

Yhtiö ostaa tontin kauppahinnasta, joka vastaa asuinrakennusoikeuden 
käypää yksikköhintaa 800 euroa/k-m². Tontin kauppahinta on arviolta 
noin 3 miljoonaa euroa.

- tontti 17115/7 vapaarahoitteisia omistusasuntoja (3 870 k-m²) varten. 

Yhtiö ostaa tontin kauppahinnasta, joka vastaa asuinrakennusoikeuden 
käypää yksikköhintaa 800 euroa/k-m². Tontin kauppahinta on arviolta 
noin 3,1 miljoonaa euroa.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle varattiin toteutusta varten 
tontti 17115/3 vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja (7 750 k-m²), moni-
käyttötilaa (vähintään 150 k-m²) ja myymälätilaa (vähintään 700 k-m²) 
varten. 
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Yhtiö ostaa tontin kauppahinnasta, joka vastaa asuinrakennusoikeuden 
käypää yksikköhintaa 800 euroa/k-m², liiketilan 500 euroa/k-m² ja moni-
käyttötilan 400 euroa/k-m². Tontin kauppahinta on arviolta noin 6,6 mil-
joonaa euroa.

TA-Rakennuttaja Oy

TA-Rakennuttaja Oy:lle varattiin toteutusta varten tontti 17115/8 asumi-
soikeusasuntoja (5 490 k-m²) varten. Tontti on tarkoitus luovuttaa vuok-
raamalla se pitkäaikaisesti.

Bonava Suomi Oy

Bonava Suomi Oy:lle varattiin toteutusta varten:

- tontti 17120/1 vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja (4 490 k-m²) varten. 
Yhtiö ostaa tontin kauppahinnasta, joka vastaa asuinrakennusoikeuden 
käypää yksikköhintaa 850 euroa/k-m². Tontin kauppahinta on arviolta 
noin 3,8 miljoonaa euroa.

- tontti 17120/2 vapaarahoitteisia omistusasuntoja (4 180 k-m²) Hitas I -
ehdoin toteutettavaksi. Tontti on tarkoitus luovuttaa vuokraamalla se 
pitkäaikaisesti.

- tontti 17120/3 vapaarahoitteisia omistusasuntoja (4 040 k-m²) varten. 
Yhtiö ostaa tontin kauppahinnasta, joka vastaa asuinrakennusoikeuden 
käypää yksikköhintaa 850 euroa/k-m². Tontin kauppahinta on arviolta 
noin 3,4 miljoonaa euroa.

- tontti 17120/4 vapaarahoitteisia omistusasuntoja (1 880 k-m²) varten. 
Yhtiö ostaa tontin kauppahinnasta, joka vastaa asuinrakennusoikeuden 
käypää yksikköhintaa 850 euroa/k-m². Tontin kauppahinta on arviolta 
noin 1,6 miljoonaa euroa.

- tontti 17120/5 vapaarahoitteisia omistusasuntoja (3 750 k-m²) varten. 
Yhtiö ostaa tontin kauppahinnasta, joka vastaa asuinrakennusoikeuden 
käypää yksikköhintaa 850 euroa/k-m². Tontin kauppahinta on arviolta 
noin 3,2 miljoonaa euroa.

- tontti 17121/1 pysäköintilaitoksen rakentamista varten. Laitokseen si-
joitetaan kortteleiden nro 17116, 17117, 17120 ja 17122 autopaikat. 
Tontti on tarkoitus luovuttaa vuokraamalla se pitkäaikaisesti.

Fira Oy

Fira Oy:lle varattiin toteutusta varten:
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- tontti 17122/1 valtion tukemia (pitkä korkotuki) vuokra-asuntoja 5 150 
k-m² ja monikäyttötilaa vähintään 350 k-m². Tontti on tarkoitus luovut-
taa vuokraamalla se pitkäaikaisesti.

- tontti 17122/2 vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja (3 070 k-m²) ja moni-
käyttötilaa (vähintään 30 k-m²) varten. Yhtiö ostaa tontin kauppahinnas-
ta, joka vastaa asuinrakennusoikeuden käypää yksikköhintaa 850 eu-
roa/k-m² ja monikäyttötilan 400 euroa/k-m². Tontin kauppahinta on ar-
violta noin 2,6 miljoonaa euroa.

- tontti 17122/3 omistusasuntoja (5 300 k-m²) varten. Yhtiö ostaa tontin 
kauppahinnasta, joka vastaa asuinrakennusoikeuden käypää yksikkö-
hintaa 850 euroa/k-m². Tontin kauppahinta on arviolta noin 4,5 miljoo-
naa euroa.

- tontti 17122/4 vapaarahoitteisia omistusasuntoja (2 600 k-m²) varten 
Hitas II -ehdoin toteutettavaksi. Tontti on toteutettava ryhmärakenta-
mishankkeena. Tontti on tarkoitus luovuttaa vuokraamalla se pitkäaikai-
sesti.

- tontti 17118/1 yhteiskäyttörakennusta (vähintään 1 175 k-m²) varten. 
Rakennukseen sijoitetaan hakualueiden 1 - 3 sekä Postiljooninkadun 
itäpuolelle suunniteltujen kortteleiden nro 17123, 17125, 17126, 17127, 
17128, 17129, 17130 ja 17131 yhteiskerho- yms. tiloja sekä mahdolli-
sesti myös ulosvuokrattavia liiketiloja. Yhteiskäyttörakennuksessa on ti-
loja, joita hakualueiden 1 - 3 ja edellä mainittujen kortteleiden asunto-
tonttien vuokralaiset/omistajat (asukkaat) voivat tehtävien sopimusten 
perusteella käyttää. Rakennuksessa on lisäksi tarkoitus tuottaa oma-
kustannusperusteisia palveluja edellä mainittujen kortteleiden tonttien 
vuokralaisille/omistajille (asukkaille).

Tonttien hinnoittelu

Tonttien kauppahintoja voidaan pitää kaupungin puolesta hyväksyttävi-
nä ottaen huomioon laaditut arviolausunnot tonttien markkina-arvoista, 
vertailukauppahinnat ja nykyiset markkinaolosuhteet.

Kaupunki varaa kuitenkin oikeuden tarkistaa tarjouspyynnössä ilmoitet-
tuja
tonttien vähimmäismyyntihintoja ajan kulumisen perusteella niiden ny-
kyarvon säilyttämiseksi.

Ehdolliset varaukset

Kortteleista 17114, 17116 ja 17117 varattiin lisäksi ehdollisesti tontit va-
rauksensaajille seuraavasti:
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Y-Säätiö sr:lle varattiin ehdollisesti tontti 17114/2 valtion tukemia (pitkä 
korkotuki) vuokra-asuntoja (6 050 k-m²) varten maanvuokrasopimuksin 
luovutettavaksi.

Rakennusliike Evälahti Oy:lle varattiin ehdollisesti tontit 17114/4, 5, 6 ja 
8 (asuinrakennusoikeutta yhteensä 11 500 k-m2). 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle varattiin ehdollisesti tontit 
17114/3 ja 9 (asuinrakennusoikeutta yhteensä 6 440 k-m2 ja päiväkoti-
tilaa vähintään 450 k-m2). 

TA-Rakennuttaja Oy:lle varattiin ehdollisesti tontit 17114/1 ja 7 (asuin-
rakennusoikeutta 7 450 k-m2).- 

Bonava Suomi Oy:lle varattiin ehdollisesti optiokorttelin tontit 17116/1-5 
(asuinrakennusoikeutta yhteensä 15 120 k-m2).

Fira Oy:lle varattiin ehdollisesti optiokorttelin tontit 17117/1-4 (asuinra-
kennusoikeutta 19 230 k-m2 ja monikäyttötilaa 620 k-m2). 

Kaupunki päättää ehdollisten varausten voimaan tulemisesta, mikäli 
varauksensaajat ovat noudattaneet jo alueelta varattujen tonttien luovu-
tusasiakirjojen ehtoja ja velvoitteita sekä rakentamiselle asetettuja 
määräaikoja. 

Lisäksi ehdollisten varausten voimaantulo edellyttää joidenkin tonttien 
osalta teknisistä syistä mm. sitä, että niitä ennen rakennettavien kortte-
leiden toteutuminen on edennyt riittävän pitkälle

Kaupunki varaa oikeuden tonttien luovutuksesta aikanaan päätettäessä 
tarkistaa nyt käytettäviä tonttien vähimmäismyyntihintoja ajan kulumi-
sen perusteella niiden nykyarvon säilyttämiseksi.

Ehdollisten varausten voimaan tulosta päätetään myöhemmin erikseen. 
Tuolloin toteutus- ja kiinteistökaupan esisopimukset tehdään vastaavin 
ehdoin ja periaattein kuin kunkin hakualueen ensimmäisenä toteutetta-
van korttelin / toteutettavien kortteleiden osalta.

Rakennusoikeuden määrä projektisuunnitelmissa

Hakualueiden 1 - 3 yhteenlaskettu rakennusoikeus oli po. kaavaluon-
noksen perusteella 126 000 k-m², josta asuinrakennusoikeutta 121 500 
k-m², myymälätilaa 2 000 k-m² ja PL-kortteliin osoitettua rakennusoi-
keutta (lähipalvelurakennusten korttelialue, kortteli nro 17118) 2 500 k-
m². 

Tarjouspyynnössä ilmoittautujille annettiin mahdollisuus myös tutkia 
kerrosalan lisäämistä hakualueille 1 - 3. Kullakin hakualueella ilmoittau-
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tujat ovat suunnitelmissaan esittäneet kerrosalan lisäämistä, ja kerrosa-
lan lisäykset on yhteistyössä kaavoittajan kanssa (kumppanuuskaavoi-
tuksena) päivitetty kunkin hakualueen tonttijakoluonnoksiin. 

Kaikkiaan hakualueilla 1 - 3 on lopullisissa projektisuunnitelmissa esi-
tetty asuinkerrosalaa yhteensä 133 900 k-m², monikäyttötilaa yhteensä 
1 900 k-m², päiväkotitilaa 450 k-m² ja päivittäistavarakaupan myymälä-
tilaa yhteensä 700 k-m². 

Rakennusoikeuden määrä ja rahoitus- ja hallintamuodon jakauma haun alkaessa

Kaupunginhallituksen varauspäätöksen ja kiinteistölautakunnan tar-
jouspyynnön  mukaan hakualueiden asuinrakennusoikeus oli kaava-
luonnoksessa osoitettu 121 500 k-m². Rahoitus- ja hallintamuotojakau-
mien tuli silloin olla seuraavat:

Välimuodon asuntotuotantoa (Hitas-asuntotuotanto, asumisoikeustuo-
tanto, hintakontrolloitu omistusasuntotuotanto) tuli olla arviolta yhteen-
sä noin 34 000 k-m² (28 %), sääntelemätöntä vapaarahoitteista omis-
tus- ja/tai vuokra-asuntotuotantoa ilman Hitas-ehtoja yhteensä noin 78 
000 k-m² (64 %) ja valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa (pitkä kor-
kotuki) yhteensä noin 9 000 k-m² (7,4 %).

Lisäksi hakuohjeessa todettiin, että asuinrakennusoikeuden määrän 
kasvaessa rahoitus- ja hallintamuotojakaumaa tarkistetaan lisäkerrosa-
lan osalta edellä mainituissa prosenttilukujen mukaisissa suhteissa.

Kaikissa kortteleissa sääntelemättömästä, vapaarahoitteisesta asunto-
tuotannosta tuli enintään noin 30 % olla vuokra-asuntotuotantoa.

Jakauma lopullisten projektisuunnitelmien mukaan

Lopullisten projektisuunnitelmien mukaan alueelle osoitetaan asuinra-
kennusoikeutta yhteensä 133 900 k-m2. Tästä kerrosalasta toteutetaan 
välimuodon asuntoja (Hitas ja asumisoikeus) yhteensä 35 120 k-m2 
(noin
26 %), sääntelemättömiä vapaarahoitteisia asuntoja yhteensä 83 650
k-m2 (noin 62 %) ja valtion tukemia (pitkä korkotuki) vuokra-asuntoja 
15 130 k-m2 (noin 11 %). Vuokra-asuntojen osuus sääntelemättömästä 
vapaarahoitteisesta tuotannosta on noin 32 %. 

Varauspäätöksessä ja hakuohjeessa tavoiteltu hallinta- ja rahoitusmuo-
tojakauma toteutuu näin muutaman prosenttiyksikön tarkkuudella. Liit-
teenä 14 on laskelma rahoitus- ja hallintamuodon jakaumasta kilpailun 
tuloksena.

Toteutussopimukset ja kiinteistökaupan esisopimukset
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Hakumenettelyn perusteella on saatu alueelle asetetut suunnittelu-, ke-
hittämis- ym. tavoitteet hyvin täyttävät kaupunkikuvallisesti ja muutoin-
kin korkeatasoiset suunnitelmat, joihin tonttien toteuttaminen tulisi pe-
rustumaan. 

Kaupunki tulee saamaan ensimmäisenä toteutettavien kortteleiden 
tonttien myyntihintana lähes 39 miljoonaa euroa sekä Hitas- ja muiden 
vuokratonttien osalta vuokratuloa. 

Vuokrattavien tonttien vuokrausperusteet (kuten vuokraushinta ja vuok-
ra-aika) on tarkoitus vahvistuttaa erikseen kaupunginvaltuustossa ar-
violta syksyn 2017 aikana. 

Optiokortteleiden osalta ehdollisen varauksen voimaan tulosta on tar-
koitus päättää myöhemmin erikseen. Optiokortteleiden tonttien toteu-
tussopimukset ja kiinteistökauppojen esisopimukset laaditaan siten 
vasta myöhemmin.

Ensi vaiheessa pitkäaikaisesti vuokrattavien tonttien osalta  on tarkoi-
tus tehdä toteutussopimukset, ja myytävien tonttien ostajien kanssa 
kiinteistökaupan esisopimukset. Ostajat suorittavat tonttien kauppahin-
nat kokonaisuudessaan kaupungille kaupanteon yhteydessä, jolloin 
tonttien omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät ostajille.

Pasilan Postipuiston pohjoisosan alueen (ns. Maaliikennekeskuksen 
alue) hakualueiden 1, 2 ja 3 ensimmäisinä toteutettavien kortteleiden 
rakentamisen on tarkoitus alkaa arviolta vuonna 2019. Alueen rakenta-
minen kestää esityksen kohteena olevien ensimmäisinä toteutettavien 
kortteleiden tonttien osalta korttelista vaihdellen yhteensä noin 4 - 6 
vuotta.

Tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 15 olevasta perustelumuis-
tiosta.

Lopuksi

Kaupunginhallituksen varauspäätöksen ja siihen perustuvan ilmoittau-
tumis- ja neuvottelumenettelyin Postipuiston pohjoisosan toteuttami-
seksi järjestetyn kilpailun lopputuloksena on saatu ratkaisu, jota voi-
daan pitää hyvänä niin laadullisesti kuin rahoitus- ja hallintamuotoja-
kaumalle asetettujen tavoitteiden kannalta. Toteutettavan lopputulok-
sen turvaamiseksi on aiheellista tehdä kilpailun voittajien kanssa sitovat 
toteutussopimukset ja kiinteistökaupan esisopimukset. 

Ehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Kaupunkiympäristölautakunta
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Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 18.05.2017 § 276

HEL 2017-005475 T 10 01 01 01

Kiinteistökartta 87/677 495; Postiljooninkatu, Rullakkokatu, Rullakkokuja, Leimasinkatu ja Paketti-
katu

Päätös

A

Kiinteistölautakunta päätti Pasilan Postipuiston pohjoisosan asuinkort-
teleita ym. koskevan ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn perusteel-
la valita Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan (Pasila) liitteestä nro 1 
ilmenevän tonttijakoluonnoksen mukaisen suunnitellun korttelin nro 
17115 suunnitellun tontin (AK) nro 1 tai siitä muodostettavien tonttien 
varauksensaajaksi ja toteuttajaksi parhaimman lopullisen projektisuun-
nitelman (”Pasilan Postipuiston pohjoisosan asuinkortteleiden 17114 ja 
17115 projektisuunnitelma 28.4.2017”) tekemiseen hakualueelle 1 osal-
listuneen Y-Säätiö sr:n (Y-tunnus 0623680-7) ehdolla, että kaupungin 
toimivaltainen elin hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä nro 2 olevan 
toteutussopimuksen ja että Y-Säätiö sr sitoutuu noudattamaan mainitun 
tontin varausehtoina po. sopimuksessa sovittuja ehtoja.

Lisäksi kiinteistölautakunta päätti varata ehdollisesti Y-Säätiö sr:lle liit-
teestä nro 1 ilmenevän tonttijakoluonnoksen mukaisen suunnitellun op-
tiokorttelin nro 17114 suunnitellun tontin (AK) nro 2 tai muut myöhem-
min tarkentuvat tontit. Kaupunki päättää myöhemmin ehdollisen va-
rauksen voimaan tulemisesta, mikäli varauksensaaja on täyttänyt toteu-
tussopimuksessa mainitut po. optiokorttelin tontin varaamiselle asetetut 
edellytykset. Optiokorttelin tontista tehdään myöhemmin erikseen to-
teutussopimus.

B
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Kiinteistölautakunta päätti Pasilan Postipuiston pohjoisosan asuinkort-
teleita ym. koskevan ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn perusteel-
la valita Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan (Pasila) liitteestä nro 1 
ilmenevän tonttijakoluonnoksen mukaisen suunnitellun korttelin nro 
17115 suunniteltujen tonttien (AK) nrot 2, 4, 5, 6 ja 7 tai niistä muodos-
tettavien tonttien varauksensaajaksi ja toteuttajaksi parhaimman lopulli-
sen projektisuunnitelman (”Pasilan Postipuiston pohjoisosan asuinkort-
teleiden 17114 ja 17115 projektisuunnitelma 28.4.2017”) tekemiseen 
hakualueelle 1 osallistuneen Rakennusliike Evälahti Oy:n (Y-tunnus 
0158992-9) ehdolla, että kaupungin toimivaltainen elin hyväksyy mainit-
tujen tonttien osalta liitteenä nro 3 olevan kiinteistökaupan esisopimuk-
sen ja että Rakennusliike Evälahti Oy sitoutuu noudattamaan mainittu-
jen tonttien varausehtoina po. sopimuksessa sovittuja ehtoja.

Lisäksi kiinteistölautakunta päätti varata ehdollisesti Rakennusliike 
Evälahti Oy:lle liitteestä nro 1 ilmenevän tonttijakoluonnoksen mukai-
sen suunnitellun optiokorttelin nro 17114 suunnitellut tontit (AK) nrot 4, 
5, 6 ja 8 tai muut myöhemmin tarkentuvat tontit. Kaupunki päättää myö-
hemmin ehdollisen varauksen voimaan tulemisesta, mikäli varauksen-
saaja on täyttänyt kiinteistökaupan esisopimuksessa mainitut po. optio-
korttelin tonttien varaamiselle asetetut edellytykset. Optiokorttelin ton-
teista tehdään myöhemmin erikseen toteutussopimus ja/tai kiinteistö-
kaupan esisopimus.

C

Kiinteistölautakunta päätti Pasilan Postipuiston pohjoisosan asuinkort-
teleita ym. koskevan ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn perusteel-
la valita Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan (Pasila) liitteestä nro 1 
ilmenevän tonttijakoluonnoksen mukaisen suunnitellun korttelin nro 
17115 suunnitellun tontin (AK) nro 3 tai siitä muodostettavien tonttien 
varauksensaajaksi ja toteuttajaksi parhaimman lopullisen projektisuun-
nitelman (”Pasilan Postipuiston pohjoisosan asuinkortteleiden 17114 ja 
17115 projektisuunnitelma 28.4.2017”) tekemiseen hakualueelle 1 osal-
listuneen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran (Y-tunnus 0117086-
1) ehdolla, että kaupungin toimivaltainen elin hyväksyy mainitun tontin 
osalta liitteenä nro 4 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ja että 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera sitoutuu noudattamaan mainitun 
tontin varausehtoina po. sopimuksessa sovittuja ehtoja.

Lisäksi kiinteistölautakunta päätti varata ehdollisesti Keskinäinen Elä-
kevakuutusyhtiö Eteralle liitteestä nro 1 ilmenevän tonttijakoluonnoksen 
mukaisen suunnitellun optiokorttelin nro 17114 suunnitellut tontit (AK) 
nrot 3 ja 9 tai muut myöhemmin tarkentuvat tontit. Kaupunki päättää 
myöhemmin ehdollisen varauksen voimaan tulemisesta, mikäli varauk-
sensaaja on täyttänyt kiinteistökaupan esisopimuksessa mainitut po. 
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optiokorttelin tonttien varaamiselle asetetut edellytykset. Optiokorttelin 
tonteista tehdään myöhemmin erikseen toteutussopimus ja/tai kiinteis-
tökaupan esisopimus.

D

Kiinteistölautakunta päätti Pasilan Postipuiston pohjoisosan asuinkort-
teleita ym. koskevan ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn perusteel-
la valita Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan (Pasila) liitteestä nro 1 
ilmenevän tonttijakoluonnoksen mukaisen suunnitellun korttelin nro 
17115 suunnitellun tontin (AK) nro 8 tai siitä muodostettavien tonttien 
varauksensaajaksi ja toteuttajaksi parhaimman lopullisen projektisuun-
nitelman (”Pasilan Postipuiston pohjoisosan asuinkortteleiden 17114 ja 
17115 projektisuunnitelma 28.4.2017”) tekemiseen hakualueelle 1 osal-
listuneen TA-Rakennuttaja Oy:n (Y-tunnus 1447260-7) ehdolla, että 
kaupungin toimivaltainen elin hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 
nro 5 olevan toteutussopimuksen ja että TA-Rakennuttaja Oy sitoutuu 
noudattamaan mainitun tontin varausehtoina po. sopimuksessa sovittu-
ja ehtoja.

Lisäksi kiinteistölautakunta päätti varata ehdollisesti TA-Rakennuttaja 
Oy:lle liitteestä nro 1 ilmenevän tonttijakoluonnoksen mukaisen suunni-
tellun optiokorttelin nro 17114 suunnitellut tontit (AK) nrot 1 ja 7 tai 
muut myöhemmin tarkentuvat tontit. Kaupunki päättää myöhemmin eh-
dollisen varauksen voimaan tulemisesta, mikäli varauksensaaja on 
täyttänyt toteutussopimuksessa mainitut po. optiokorttelin tonttien va-
raamiselle asetetut edellytykset. Optiokorttelin tonteista tehdään myö-
hemmin erikseen toteutussopimus.

E

Kiinteistölautakunta päätti Pasilan Postipuiston pohjoisosan asuinkort-
teleita ym. koskevan ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn perusteel-
la valita Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan (Pasila) liitteestä nro 6 
ilmenevän tonttijakoluonnoksen mukaisen suunnitellun korttelin nro 
17120 suunniteltujen tonttien (AK) nrot 1, 2, 3, 4 ja 5 tai niistä muodos-
tettavien tonttien sekä suunnitellun korttelin nro 17121 suunnitellun ton-
tin (LPA) nro 1 tai siitä muodostettavien tonttien varauksensaajaksi ja 
toteuttajaksi parhaimman lopullisen projektisuunnitelman (”Pasilan Pos-
tipuiston uusi asuinalue, projektisuunnitelma 28.4.2017”) hakualueelle 
2 tehneen Bonava Suomi Oy:n (Y-tunnus 2726714-3) ehdolla, että kau-
pungin toimivaltainen elin hyväksyy mainittujen tonttien osalta liitteenä 
nro 7 olevan toteutussopimuksen ja liitteenä nro 8 olevan kiinteistökau-
pan esisopimuksen ja että Bonava Suomi Oy sitoutuu noudattamaan 
mainittujen tonttien varausehtoina po. sopimuksissa sovittuja ehtoja.
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Lisäksi kiinteistölautakunta päätti varata ehdollisesti Bonava Suomi 
Oy:lle liitteestä nro 6 ilmenevän tonttijakoluonnoksen mukaisen suunni-
tellun optiokorttelin nro 17116 suunnitellut tontit (AK) nrot 1, 2, 3, 4 ja 5 
tai muut myöhemmin tarkentuvat tontit. Kaupunki päättää myöhemmin 
ehdollisen varauksen voimaan tulemisesta, mikäli varauksensaaja on 
täyttä-nyt toteutussopimuksessa ja kiinteistökaupan esisopimuksessa 
mainitut po. optiokorttelin tonttien varaamiselle asetetut edellytykset. 
Optiokorttelin tonteista tehdään myöhemmin erikseen toteutussopimus 
ja/tai kiinteistökaupan esisopimus.

F

Kiinteistölautakunta päätti Pasilan Postipuiston pohjoisosan asuinkort-
teleita ym. koskevan ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn perusteel-
la valita Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan (Pasila) liitteestä nro 9 
ilmenevän tonttijakoluonnoksen mukaisen suunnitellun korttelin nro 
17122 suunniteltujen tonttien (AK) nrot 1, 2, 3 ja 4 tai niistä muodostet-
tavien tonttien sekä suunnitellun korttelin nro 17118 suunnitellun tontin 
(AH) nro 1 tai siitä muodostettavien tonttien varauksensaajaksi ja to-
teuttajaksi parhaimman lopullisen projektisuunnitelman (”Pilvikortteli 
3.5.2017”) hakualueelle 3 tehneen Fira Oy:n (Y-tunnus 2764139-3) eh-
dolla, että kaupungin toimivaltainen elin hyväksyy mainittujen tonttien 
osalta liitteenä nro 10 olevan toteutussopimuksen ja liitteenä nro 11 
olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ja että Fira Oy sitoutuu noudat-
tamaan mainittujen tonttien varausehtoina po. sopimuksissa sovittuja 
ehtoja.

Lisäksi kiinteistölautakunta päätti varata ehdollisesti Fira Oy:lle liitteestä 
nro 9 ilmenevän tonttijakoluonnoksen mukaisen suunnitellun optiokort-
telin nro 17117 suunnitellut tontit (AK) nrot 1, 2, 3 ja 4 tai muut myö-
hemmin tarkentuvat tontit. Kaupunki päättää myöhemmin ehdollisen 
varauksen voimaan tulemisesta, mikäli varauksensaaja on täyttänyt to-
teutussopimuksessa ja kiinteistökaupan esisopimuksessa po. optiokort-
telin tonttien varaamiselle asetetut edellytykset. Optiokorttelin tonteista 
tehdään myöhemmin erikseen toteutussopimus ja/tai kiinteistökaupan 
esisopimus.

G

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan myymään päätöskohdassa B mainitut suunnitellun korttelin nro 
17115 suunnitellut tontit nrot 2, 4, 5, 6 ja 7 tai niistä muodostettavat 
tontit Rakennusliike Evälahti Oy:lle (Y-tunnus 0158992-9) tai tämän pe-
rustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun 
noudattaen liitteenä nro 3 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ehto-
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ja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja kiin-
teistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. 

Lisäksi kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ginhallitus oikeuttaa lautakunnan edellä mainitun kiinteistökaupan esi-
sopimuksen perusteella tekemään kauppakirjat sekä tekemään kiinteis-
tökaupan esisopimukseen tarvittaessa muutoksia ja tarkistuksia sekä 
hyväksymään kauppakirjojen ehdot.

H

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan myymään päätöskohdassa C mainitun suunnitellun korttelin nro 
17115 suunnitellun tontin nro 3 tai siitä muodostettavat tontit Keskinäi-
nen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle (Y-tunnus 0117086-1) tai tämän pe-
rustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun 
noudattaen liitteenä nro 4 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ehto-
ja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja kiin-
teistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. 

Lisäksi kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ginhallitus oikeuttaa lautakunnan edellä mainitun kiinteistökaupan esi-
sopimuksen perusteella tekemään kauppakirjat sekä tekemään kiinteis-
tökaupan esisopimukseen tarvittaessa muutoksia ja tarkistuksia sekä 
hyväksymään kauppakirjojen ehdot.

I

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan myymään päätöskohdassa E mainitut suunnitellun korttelin nro 
17120 suunnitellut tontit nrot 1, 3, 4 ja 5 tai niistä muodostettavat tontit 
Bonava Suomi Oy:lle (Y-tunnus 2726714-3) tai tämän perustamil-
le/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun noudat-
taen liitteenä nro 8 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, kau-
pungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja kiinteistölau-
takunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. 

Lisäksi kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ginhallitus oikeuttaa lautakunnan edellä mainitun kiinteistökaupan esi-
sopimuksen perusteella tekemään kauppakirjat sekä tekemään kiinteis-
tökaupan esisopimukseen tarvittaessa muutoksia ja tarkistuksia sekä 
hyväksymään kauppakirjojen ehdot.

J

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan myymään päätöskohdassa F mainitut suunnitellun korttelin nro 
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17122 suunnitellut tontit nrot 2 ja 3 tai niistä muodostettavat tontit Fira 
Oy:lle (Y-tunnus 2764139-3) tai tämän perustamille/määräämille yhtiöil-
le taikka perustettavien yhtiöiden lukuun noudattaen liitteenä nro 11 
olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä 
kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja kiinteistölautakunnan mahdolli-
sesti päättämiä lisäehtoja. 

Lisäksi kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ginhallitus oikeuttaa lautakunnan edellä mainitun kiinteistökaupan esi-
sopimuksen perusteella tekemään kauppakirjat sekä tekemään kiinteis-
tökaupan esisopimukseen tarvittaessa muutoksia ja tarkistuksia sekä 
hyväksymään kauppakirjojen ehdot.

K

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus 
oikeuttaa lautakunnan tekemään päätöskohdissa A, D, E ja F mainittui-
hin toteutussopimuksiin tarvittaessa muutoksia ja tarkistuksia.  

L

Kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston hallinto-osaston 
tekemään tarvittaessa päätöskohdissa A, D, E ja F mainittuihin toteu-
tussopimuksiin ja päätöskohdissa G - J mainittuihin kiinteistökauppojen 
esisopimuksiin muutoksia ja tarkistuksia sen jälkeen, kun kaupungin-
hallitus tai kaupunginvaltuusto on hyväksynyt po. tontteja koskevat to-
teutussopimukset ja/tai kiinteistökauppojen esisopimukset.  

M

Kiinteistölautakunta päätti hakualueen 1 osalta todeta, että suunniteltu 
tontti 17115/1 esitetään luovutettavaksi Y-Säätiö sr:lle, suunnitellut ton-
tit 17115/2, 4, 5, 6 ja 7 Rakennusliike Evälahti Oy:lle, suunniteltu tontti 
17115/3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle ja suunniteltu tontti 
17115/8 TA-Rakennuttaja Oy:lle ja että optiokorttelin nro 17114 suunni-
tellut tontit nrot 1 - 9 esitetään päätöskohtien A - D mukaisesti varatta-
viksi ehdollisesti mainituille yhtiöille. 

Kiinteistölautakunta päätti hakualueen 2 osalta todeta, että suunnitellut 
tontit 17120/1 - 5 ja 17121/1 esitetään luovutettaviksi Bonava Suomi 
Oy:lle ja että optiokorttelin nro 17116 suunnitellut tontit nrot 1 - 5 esite-
tään päätöskohdan E mukaisesti varattaviksi ehdollisesti mainitulle yh-
tiölle.

Kiinteistölautakunta päätti hakualueen 3 osalta todeta, että suunnitellut 
tontit 17122/1 - 4 ja 17118/1 esitetään luovutettaviksi Fira Oy:lle ja että 
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optiokorttelin nro 17117 suunnitellut tontit nrot 1 - 4 esitetään päätös-
kohdan F mukaisesti varattaviksi ehdollisesti mainitulle yhtiölle.

Kiinteistölautakunta päätti todeta, että koska edellä mainitut tontit esite-
tään luovutettaviksi Y-Säätiö sr:lle, Rakennusliike Evälahti Oy:lle, Kes-
kinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle, TA-Rakennuttaja Oy:lle, Bonava 
Suomi Oy:lle ja Fira Oy:lle tai niiden perustamille/määräämille yhtiölle 
taikka perustettavien yhtiöiden lukuun 16.5.2016 päättyneessä Pasilan 
Postipuiston pohjoisosan ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyssä, 
muut menettelyssä saadut hakemukset (alustavat viite- ja konsepti-
suunnitelmat) mainittujen hakualueiden 1, 2 ja 3 osalta eivät anna ai-
hetta toimenpiteisiin. 

Lopuksi kiinteistölautakunta päätti todeta, että hakualueen 2 korttelin 
nro 17120 ja hakualueen 3 korttelin nro 17122 osalta toteutussopimuk-
set tulee allekirjoittaa samanaikaisesti po. korttelia koskevien kiinteistö-
kaupan esisopimusten kanssa. 

Y-Säätiö sr:n, Rakennusliike Evälahti Oy:n, Keskinäinen Eläkevakuu-
tusyhtiö Eteran, TA-Rakennuttaja Oy:n, Bonava Suomi Oy:n ja Fira 
Oy:n tulee allekirjoittaa osaltaan edellä mainittu sopimus/edellä mainitut 
sopimukset viimeistään viiden (5) kuukauden kuluessa siitä, kun kau-
pungin toimivaltainen viranomainen on sopimukset hyväksynyt.

Varausaluekartta on liitteenä nro 12.

N

Kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tontti-osaston te-
kemään liitteinä oleviin asiakirjoihin tarpeellisia ja perusteltuja muutok-
sia ja tarkistuksia ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.

Lopuksi kiinteistölautakunta päätti todeta, että kaupungissa on valmis-
teilla organisaatiouudistus. Uusi organisaatio aloittaa toimintansa 
1.6.2017 lukien.

Mitä tässä päätöksessä, toteutussopimuksissa ja kiinteistökaupan esi-
sopimuksissa, niiden liitteissä ja/tai lisäehdoissa on todettu kiinteistö-
lautakunnasta, koskee vastaavasti 1.6.2017 alkaen kaupunkiympäristö-
lautakuntaa. Samoin mitä on todettu kiinteistövirastosta, koskee vas-
taavasti uuden organisaation kaupunkiympäristön toimialan maankäyt-
tö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuutta, ja kiinteistöviraston tont-
tiosastosta todettu koskee vastaavasti kaupunkiympäristön toimialan 
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelua. Viittauksella kiinteistö-
viraston hallinto-osastoon tarkoitetaan uudessa organisaatiossa kau-
punkiympäristön toimialan hallinto- ja tukipalvelut -palvelukokonaisuu-
den hallinto- ja lakipalveluita. Viitauksella kiinteistöviraston tonttiosas-
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ton osastopäällikköön tarkoitetaan uudessa organisaatiossa kaupun-
kiympäristön toimialan tonttipäällikköä tai tontit-yksikön päällikköä.

Käsittely

18.05.2017 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Sirkku Ingervo: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
Kiinteistölautakunta päättää, että tontteja ei myydä.

Vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Sirkku Ingervo: Ilmoitan päätökseen seuraavan sisältöisen eriävän mie-
lipiteen: Tontin myyminen ei ole kaupungin kannalta kannattavaa tai 
tarpeellista.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Tiina Aitta, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 73889

tiina.aitta(a)hel.fi
Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi
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§ 736
V 30.8.2017, Kuninkaantammen Lammenrannan asemakaavan muut-
taminen (nro 12401)

HEL 2012-012352 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 33. kaupunginosan (Kaarela, 
Kuninkaantammi) korttelin 33314, osan korttelista 33319 sekä lähivir-
kistysalueiden asemakaavan muutoksen 6.9.2016 päivätyn ja 7.3.2017 
muutetun piirustuksen numero 12401 mukaisena ja asemakaavaselos-
tuksesta ilmenevin perustein. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 
uudet korttelit 33414 - 33420.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12401 kartta, päivätty 6.9.2016, muutettu 
7.3.2017

2 Asemakaavan muutoksen nro 12401 selostus, päivätty 6.9.2016, muu-
tettu 7.3.2017, päivitetty Kslk:n 7.3.2017 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 6.9.2016, täydennetty 7.3.2017 ja asukastilaisuu-
den muistio 4.10.2012

4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Kuninkaantammen keskustan itäpuolella, Pitkäkosken 
vedenpuhdistuslaitoksen eteläpuolella, Keskuspuiston länsireunassa. 
Alueella on juomaveden puhdistukseen aiemmin käytetty tekoallas ja 
enimmäkseen täyttömaata. Osa alueesta on esirakennettu rakentamis-
kelpoiseksi viereisen joukkoliikennetunnelin rakentamisen tuottamalla 
kiviaineksella. Alueella ei ole rakennuksia.

Asemakaavan muutos mahdollistaa teollisuus- ja laitosalueen muutta-
misen viihtyisiksi puukerrostalokortteleiksi ja virkistysalueeksi, joukkolii-
kenteen runkolinjan 560 varteen. Tekoallas kunnostetaan virkistyskäyt-
töön ja sen ympärille varataan puisto- ja liikunta-alueita sekä uimaranta 
ja rakennusala ulkoilumajalle. Asukaspysäköinti keskitetään pysäköinti-
taloon, joka sijaitsee keskeisesti pääkatujen kulmauksessa.

Alueen suunnittelussa painotetaan ekologisesti kestäviä ratkaisuja il-
mastonmuutoksen hillitsemiseksi ja muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin so-
peutumisen eli resilienssin edistämiseksi. Asuinrakennusten pääasialli-
nen rakennusmateriaali on puu. Rakennusten tulee olla energiatehok-
kaita ja myös tuottaa uusiutuvaa energiaa. Kattopinnat tulee hyödyntää 
aurinkosähkön tuottamiseen ja/tai viherkattoina. Hulevesiä viivytetään 
korttelialueilla ennen johtamista alueelliseen hulevesijärjestelmään.

Uutta asuntokerrosalaa on 38 300 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 
950 uutta asukasta.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen osayleiskaavan tavoitteiden mukainen ja edesauttaa 
kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Osayleiskaavassa on 
laaja kaupunkipientalojen korttelialue, jolle saa rakentaa myös raken-
teeseen sopivia kerrostaloja. Kaavaratkaisu poikkeaa vähäisesti osay-
leiskaavasta siten, että osayleiskaavaan merkitty vesialtaan pohjois-
puolinen korttelialue jää rakentamatta kaavataloudellisista syistä joh-
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tuen ja alue osoitetaan puistoksi, ja muille korttelialueille esitetään 3 - 5 
kerroksisten kerrostalojen rakentamista.

Voimassa olevan asemakaavan numero 9360 vuodelta 1989 mukaan 
alue on yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitos-
ten korttelialue, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue sekä lähi-
virkistysalue.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti:

Esirakentaminen 4,5 milj. euroa
Kadut 2 milj. euroa
Puistot ja viheralueet, hulevedet 3,5 milj. euroa
YHTEENSÄ 10 milj. euroa

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta.

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

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 23.9. - 
24.10.2016. Ehdotuksesta on tehty yksi muistutus.

Muistutus

Muistutuksessa viitattiin aiemmin esitettyä suurempaan kerrostalora-
kentamisen määrään ja tästä johtuvaan liikennemäärien huomattavaan 
kasvuun, mikä näkyisi läpiajoliikenteenä Kuninkaantammentiellä. Muis-
tutuksessa ehdotettiin Vedenkierron rakentamista päättyväksi kaduksi, 
sekä vaihtoehtoisesti suoran yhteyden rakentamista Vesimittarinkadul-
ta Kuninkaantammentielle.

Muistutukseen annettu vastine on vuorovaikutusraportissa (liite 3).

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymän (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymän (HSY), kiinteistölautakunnan, liikuntalautakunnan, pelas-
tuslautakunnan, yleisten töiden lautakunnan ja ympäristölautakunnan 
lausunnot.
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Helen Sähköverkko Oy:n lausunto kohdistui alueella sijaitsevan keski-
jännitekaapelin siirron kustannuksiin sekä sähkönjakelumuuntamoiden 
sijoittumiseen.

HSL:n lausunto koski Myyrmäestä Keskuspuistoon suunniteltua pää-
pyöräilyverkon seutureittitasoista pyöräily-yhteyttä sekä pysäkeille joh-
tavia kävely-yhteyksiä kaava-alueella.

HSY:n lausunto kohdistui alueen vesihuollon järjestämisestä aiheutu-
viin kustannuksiin, alueen halki kulkevaan yhdyskuntateknisen huollon 
tunneliin, johtokuja-alueelle esitettyihin kiinteisiin rakenteisiin ja ulokkei-
siin sekä kaavakartasta puuttuvaan päävesijohdon johtokujamerkin-
tään.

Kiinteistölautakunnan lausunto kohdistui rakentamisen toteutuksen oh-
jauskeinoihin, puuta rakennusmateriaalina koskevaan kaavamääräyk-
seen, uusiutuvan energian hyödyntämiseen kaava-alueella, kunnoste-
tun sakka-allas-alueen merkitsemisemiseen kaavakarttaan sekä raken-
tamisen määrään ja rakennusaloihin.

Liikuntalautakunnan lausunnon mukaan Palettilammen kaavoittaminen 
uimarannaksi on kannatettavaa, jos uimarannan perustamisen ja hoi-
don vaatimat taloudelliset resurssit turvataan. Alueen tulisi olla ensisi-
jaisesti tai vähintään ensivaiheessa puistoa. Lisäksi liikuntalautakunta 
lausui ulkoilumajan kustannuksista sekä pysäköintipaikkojen riittävyy-
destä.

Pelastuslautakunta esitti huomiotavaksi pelastustoimen tarpeet Ellen 
Thesleffin puistossa sekä Palettilammen ympäristössä.

Yleisten töiden lautakunnan lausunto kohdistui johtokujamerkintöihin, 
kunnostetun sakka-allas-alueen maanalaisten suojarakenteiden huo-
mioimiseen kaavakartassa, tontteja rajaavien tukimuurien sijaintiin sekä 
yleisten alueiden toteutuksesta aiheutuviin kustannuksiin.

Ympäristölautakunnan lausunnon mukaan kaavaehdotuksessa paino-
tetaan esimerkillisesti ekologisesti kestäviä ratkaisuja ilmastonmuutok-
sen hillitsemiseksi ja muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin sopeutumisen 
edistämiseksi. Lisäksi ympäristölautakunta esitti kunnostettujen sakka-
altaiden merkitsemistä kaavakarttaan erityisalueen merkinnällä.

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy, liikennelai-
tos -liikelaitos (HKL) ja asuntotuotantotoimisto. Muilla viranomaisilla ei 
ollut huomautettavaa.
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Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (lii-
te 3).

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti kaa-
vaselostuksen toiseksi viimeisestä luvusta. Tehdyt muutokset eivät ole 
olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun esityk-
sen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12401 kartta, päivätty 6.9.2016, muutettu 
7.3.2017

2 Asemakaavan muutoksen nro 12401 selostus, päivätty 6.9.2016, muu-
tettu 7.3.2017, päivitetty Kslk:n 7.3.2017 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 6.9.2016, täydennetty 7.3.2017 ja asukastilaisuu-
den muistio 4.10.2012

4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- Esitysteksti
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ja ympäristökeskus Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto
Pelastuslautakunta
Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.03.2017 § 131

HEL 2012-012352 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0585_3, karttaruutu 682494, 683494

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 6.9.2016 päivätyn ja 7.3.2017 muutetun asemakaavan muutoseh-
dotuksen nro 12401 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 
33. kaupunginosan (Kaarela, Kuninkaantammi) korttelia 33314, 
osaa korttelia 33319 sekä lähivirkistysalueita (muodostuvat uudet 
korttelit 33414–33420).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutukseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla 
kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

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

06.09.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Suvi Tyynilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 37264

suvi.tyynila(a)hel.fi
Kati Immonen, insinööri, puhelin: 310 37254

kati.immonen(a)hel.fi
Ulla Jaakonaho, arkkitehti, puhelin: 310 37113

ulla.jaakonaho(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Topi Vuorio, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37193

topi.vuorio(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 08.12.2016 § 166

HEL 2012-012352 T 10 03 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lau-
sunnon:

Liikuntalautakunnan mielestä Palettilammen kaavoittaminen uimaran-
naksi on kannatettavaa, jos uimarannan perustamisen ja hoidon vaati-
mat taloudelliset resurssit turvataan.

Liikuntalautakunnan mielestä alueen tulisi olla ensisijaisesti tai vähin-
tään ensivaiheessa puistoa. Uimakelpoinen puistolampi sopisi parem-
min Kuninkaantammen alueen suunnitelmiin, joissa painotetaan ekolo-
gisesti kestäviä ratkaisuja. Uimarannan perustaminen ja hoito ovat kus-
tannuksiltaan mittavampia verrattuna uimakelpoisen puistolammen pe-
rustamiseen ja hoitoon.

Lautakunnan mielestä uimaranta lisäisi alueen houkuttelevuutta ja alu-
een asukkaiden virkistysmahdollisuuksia. Liikuntalautakunta kuitenkin 
huomauttaa, että lammen muuttaminen uimarantakelpoiseksi tarkoit-
taa, että siellä tulee olla ylläpidosta vastaavaa henkilökuntaa, pukuko-
pit, wc:t, jätehuolto ym. Puistolammella ei ole näitä vaatimuksia.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2017 29 (77)
Kaupunginhallitus

Asia/3
14.08.2017

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

Lisäksi liikuntalautakunta katsoo, että alueelle suunniteltu ulkoilumajan 
osalta suunnitelmaa tulisi kehittää siten, että majan liittäminen kunnal-
listekniikkaan ei vaadi kohtuuttomia taloudellisia panostuksia.

Liikuntalautakunta huomauttaa, että alueen pysäköintitarpeita tulee tar-
kastella Keskuspuiston kokonaisuuden kannalta. Mikäli Palettilammes-
ta tehdään uimaranta ja alueelle tulee ulkoilumaja ja lisäksi kohteen tu-
lisi palvella Keskuspuistoa laajemminkin, nyt suunniteltu 30 paikan py-
säköintialue jää pieneksi.

Liikuntatoimi ei ole varautunut uimarannan esirakentamisen, varsinai-
sen investoinnin tai uimarannan ylläpitämisen vaatimiin kustannuksiin, 
vaan ne tulee suunnitelmien edetessä osoittaa erikseen.

Käsittely

08.12.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Kirsti Laine-Hendolin: Muutetaan kappaleessa nro 4 lause kuulumaan: 
"Liikuntalautakunta kuitenkin huomauttaa, että lammen.."

Muutetaan kappaleessa nro 6 teksti kuulumaan: nyt suunniteltu 30 pai-
kan pysäköintialue jää pieneksi.

Esittelijä
osastopäällikkö
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi(a)hel.fi
Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi
Matti Kuusela, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 08.11.2016 § 427

HEL 2012-012352 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutos mahdollistaa teollisuus- ja laitosalueen muutta-
misen kerrostalo- ja virkistysalueeksi noin 900 uudelle asukkaalle. Juo-
mavedenpuhdistukseen aiemmin käytetty tekoallas kunnostetaan vir-
kistyskäyttöön ja sen ympärille varataan puisto- ja liikunta-alueita sekä 
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uimaranta ja rakennusala ulkoilumajalle. Uusia rakennettavia katuja 
ovat Paletinkierto, Vedenkierto sekä jalankululle ja pyöräilylle varattu 
Palettikuja. Asemakaavan muutosalueeseen osittain kuuluvaan Ven-
nynpuistoon on merkitty rakennusala leikkipuistotoimintaa varten. Pa-
lettilampea ympäröivä Ellen Thesleffin puisto rakennetaan alueen lähi-
puistoksi. Puistoihin toteutetaan hulevesien hallintaratkaisuita, joilla py-
ritään säilyttämään nykyiset virtaamaolosuhteet rakentamisen jälkeen.

Asemakaavassa on esitetty johtokuja-alueita tontin puolelle niin, että 
johtokuja on kiinni rakennusalueen rajassa, johon rakennuksen seinä 
rajautuu. Johtokuja-alueen ja rakennusalan väliin tulee jättää riittävä tila 
muun muassa rakennuksen rakenteiden ja mahdollisten ulokkeiden si-
joittamiselle. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että kunnallistekniikan johto-
jen sijoittamisessa tavoitteena on mitoitus, jolla kunnallistekniikan joh-
dot sekä operaattorien kaapelit ovat rakennettavissa katualueen puolel-
le.

Palettilammen pohjoispuoleiselle Ellen Thesleffin puistoon rakennetut 
maanalaiset suojarakenteet tulee merkitä kaavakarttaan.

Tonttien rajoille merkityt tukimuurit tulee sijoittaa tontin puolelle ja osoit-
taa tontin vastuulle.

Rakennusvirastolle asemakaavan toteuttamisesta aiheutuvat kustan-
nukset ovat katujen osalta arviolta 2,0 miljoonaa euroa ja puistojen, vi-
heralueiden sekä näiden hulevesien hallinnan osalta arviolta 3,5 miljoo-
naa euroa. Lisäksi toteuttamisesta aiheutuu 4,5 miljoonan euron suu-
ruiset esirakentamisen kustannukset, joista kaupungin osuutta ei ole 
vielä sovittu.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi
Jorma Rajala, projektinjohtaja, puhelin: 310 38573

jorma.rajala(a)hel.fi
Juha Sorvali, projektinjohtaja, puhelin: 310 70834

juha.sorvali(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 03.11.2016 § 448

HEL 2012-012352 T 10 03 03

Lausunto
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Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Kuninkaan-
tammen Lammenrannan alueen asemakaavan muutosehdotuksesta 
nro 12401 seuraavan lausunnon:

Kaavaehdotus ja osayleiskaava

Kaavaehdotuksen keskeisenä tavoitteena on luoda viihtyisä ja ekologi-
nen asuinympäristö, ohjata rakennusten energiatehokkuutta paranta-
viin ratkaisuihin sekä edistää uusiutuvan energian käyttöä. Kaavaehdo-
tuksessa alueelle toteutettavissa rakennuksissa julkisivujen ja rakentei-
den pääasialliseksi rakennusmateriaaliksi on määrätty puu.

Kuninkaantammen osayleiskaavassa kaava-alue on kaupunkipientalo-
jen korttelialuetta, johon saa rakentaa myös kerrostaloja ja asuinympä-
ristöön sopivia liike- ja työtiloja, puistomaista virkistysaluetta sekä ur-
heilu- ja virkistyspalvelujen aluetta. Vesiallas on merkitty kunnostetta-
vaksi virkistyskäyttöön. 

Maanomistus ja tontinluovutusehdot

Kuninkaantammen itäosaan sijoittuva kaava-alue on kokonaisuudes-
saan Helsingin kaupungin omistuksessa. Kuten kiinteistöviraston anta-
massa lausunnossa asemakaavan muutosluonnoksesta jo todettiin, 
alueen toteutusta on mahdollista ohjata tulevaisuudessa tehtävillä ra-
hoitus- ja hallintamuotoa koskevilla valinnoilla, tontinluovutusehdoilla 
sekä rakennuttajien valinnalla. Kaava-alueeseen ei kohdistu vielä ton-
tinvarauksia.

Puu rakennusmateriaalina

Kaavaselostuksen mukaan puu rakennusmateriaalina luo alueelle 
omanlaisensa identiteetin, jonka voidaan katsoa soveltuvan kaupunki-
kuvallisesti Lammenrannan alueelle. 

Asemakaavaluonnoksessa esitettyä määräystä, jonka mukaan raken-
nusten pääasiallisen rakennusmateriaalin tulee olla puuta, on kaavaeh-
dotuksessa tarkennettu siten, että rakennusten tulee olla julkisivuiltaan 
ja rakenteeltaan pääosin puuta. Olisi kuitenkin edelleen suotavaa, ettei 
puuta edellytetä rakennusmateriaalina esimerkiksi sellaisissa osissa, 
joiden rakentaminen puusta huomattavasti nostaa rakennusten toteut-
tamiskustannuksia tavanomaiseen verrattuna.   

Asemakaavalla ei ole tarkoituksenmukaista määrätä sitovasti käytettä-
västä rakennusmateriaalista, vaan kaavan tulisi sallia muutkin hyvää 
kaupunkikuvaa sekä laadukasta, ekologista ja kohtuuhintaista asumista 
mahdollistavat ratkaisut materiaalista riippumatta.
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Kerrostalojen osalta puu luo materiaalina suunnittelulle ja rakentamisel-
le omanlaisensa haasteet. Puukerrostaloille löytyy tällä hetkellä hyvin 
rajattu määrä toteuttajia. Puukerrostalojen rakentamiseen liittyvien epä-
varmuustekijöiden vuoksi olisi tarkoituksenmukaista ohjata rakentamis-
materiaalien käyttöä asemakaavan sijaan tontinluovutusehtojen avulla, 
jolloin kyettäisiin paremmin reagoimaan, mikäli puun käyttäminen pää-
asiallisena rakennusmateriaalina aiheuttaisi ongelmia toteuttajien vä-
häisyyden tai rakentamisen haasteiden vuoksi. 

Uusiutuvan energian hyödyntäminen

Kaavaehdotuksen eräänä tavoitteena on edistää uusiutuvan energian 
käyttöä. Kaavaehdotukseen otettua määräystä kattopintojen hyödyntä-
misestä viherkattoina ja/tai aurinkosähkön tuottamiseen voidaan pitää 
ehdottomuudessaan rajaavana. Ulkopuolelle jäävät muut tulevaisuuden 
mahdollisesti mukanaan tuomat uusiutuvan energian hyödyntämisen 
innovaatiot. Kiinteistölautakunta pitää tavoitetta uusiutuvan energian 
käytön edistämisestä tärkeänä, ja siksi asemakaavamääräysten tulisi-
kin sallia uusiutuvan energian hyödyntäminen nyt ehdotettua laajem-
min.

Ellen Thesleffin puisto ja Palettilampi

Asemakaava-alueen itäosa muodostuu Ellen Thesleffin puistosta (VP) 
ja Palettilammesta (W). Puisto ja lampi rakennetaan aiemmin veden-
puhdistamotoimintaan liittyneiden altaiden alueelle. Kaksi pohjoisinta 
allasta on täytetty sekalaisella täyttömateriaalilla ja tämän alueen kun-
nostustyöt ovat valmistuneet tänä syksynä. 

Kiinteistölautakunta edellyttää, että edellä mainittu kunnostettu täyttö-
maa-alue merkitään soveltuvalla merkinnällä asemakaavakarttaan. 
Kunnostetulla alueella on eriste- ja kaasunkeräysrakenteita, jotka eivät 
saa tulevassa käytössä vaurioitua, ja siksi niiden sijainnin tulee käydä 
ilmi myös asemakaavadokumentista. Lisäksi alueen puistosuunnittelus-
sa ja rakentamisessa tulee huomioida kunnostusrakenteet ja niiden 
asettamat rajoitukset, esimerkiksi syväjuurisia puita ei eristerakenteen 
päälle voida istuttaa.

Kaavoitettavasta rakennusoikeuden määrästä

Kiinteistövirasto pyysi asemakaavaluonnosta koskeneessa kaavalau-
sunnossaan tutkimaan mahdollisuutta nostaa alueelle toteutettavien 
asuinkerrosneliömetrien määrää esimerkiksi kerroslukuja nostamalla. 
Koska tämä johtaa suurempaan autopaikkamäärään, pyydettiin myös, 
että vastaavasti pysäköintilaitosta laajennetaan.
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Kaavaehdotuksessa tämä on huomioitu 4 350 kerrosneliömetrin lisäyk-
sellä 33 700 kerrosneliömetristä 38 050 kerrosneliömetriin. Rakennus-
ten sallitut kerrosluvut ovat myös kasvaneet luonnosvaiheesta. Kaa-
vaehdotuksessa olevien asuinkerrostalojen asukaspysäköinti on tarkoi-
tus sijoittaa yhteen pysäköintilaitokseen, jonka kerroslukua on kaava-
luonnosvaiheesta nostettu yhdellä. 

Kiinteistölautakunta pitää tätä hyvänä muutoksena, mutta painottaa, et-
tä kerroslukuja yhä nostamalla voitaisiin paremmin mahdollistaa toteu-
tusedellytykset kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle. Samalla otettaisiin 
voimakkaampi askel kohti asuntotuotannon määrän tämänhetkisten ta-
voitteiden toteuttamista.

Kiinteistölautakunta katsoo myös, että kaava-alueen kerrostalotonttien 
rakennusalojen tulisi olla määritetty väljemmin siten, että talo- ja asun-
tosuunnittelussa voitaisiin hyödyntää itäsuuntaan avautuvat puisto- ja 
lampinäkymät. Tämä lisäisi asumisviihtyvyyttä sekä todennäköisesti 
myös tonttien kiinnostavuutta ja arvoa.

Kaavaluonnosvaiheen aikaiset asuntotuotantotavoitteet olivat huomat-
tavasti nykyistä matalammat. Kaupunginvaltuuston hyväksymän uuden 
asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (22.6.2016) 
tavoitteena on luoda edellytykset nostaa asuntotuotannon määrä 7 000 
asuntoon vuoteen 2019 mennessä. Asemakaavoja tulee puolestaan 
laatia asuntotuotantoon vähintään 600 000 kerrosneliömetriä. 

Muutenkin asumisen keskittyminen tulevaisuudessa yhä enemmän 
suurimpiin kaupunkeihin johtaa siihen, että asuntotuotannon määrään 
kohdistuu entistä voimakkaampia korotuspaineita. 

Lopuksi

Kiinteistölautakunta puoltaa kaavaluonnosta edellyttäen, että edellä 
mainittuihin seikkoihin kiinnitetään huomiota ja niihin löydetään tarkoi-
tuksenmukaiset ratkaisut.

Käsittely

03.11.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Sami Haapanen: Muutan esitystäni seuraavasti:
Lausuntoehdotuksen kohtaan Kaavoitettavasta rakennusoikeuden 
määrästä lisätään uusi seuraavan sisältöinen neljäs kappale niin, että 
neljäs kappale muuttuu samalla viidenneksi kappaleeksi:

Kiinteistölautakunta katsoo myös, että kaava-alueen kerrostalotonttien 
rakennusalojen tulisi olla määritetty väljemmin siten, että talo- ja asun-
tosuunnittelussa voitaisiin hyödyntää itäsuuntaan avautuvat puisto- ja 
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lampinäkymät. Tämä lisäisi asumisviihtyvyyttä sekä todennäköisesti 
myös tonttien kiinnostavuutta ja arvoa.  

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Minja Mäkelä, avustava lakimies, puhelin: 09 310 76012

minja.makela(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 01.11.2016 § 122

HEL 2012-012352 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Lammenrannan (Kaare-
la, Kuninkaantammi) asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12401:

Asemakaavaehdotuksessa tulee huomioida pelastustoiminnan tarpeet 
myös Ellen Thesleffin puistossa, sekä Palettilammen ympäristössä.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 11.10.2016 § 318

HEL 2012-012352 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Asemakaavan muutos mahdollistaa energiatehokkaan asumisen jouk-
koliikenteen runkolinjan 560 varrella. Ympäristölautakunnan mielestä 
kaavaehdotuksessa painotetaan esimerkillisesti ekologisesti kestäviä 
ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja muuttuviin ilmasto-olo-
suhteisiin sopeutumisen edistämiseksi.

Palettilammen pohjoispuolella sijaitsevat entiset sakka-altaat A ja C on 
jo kunnostettu. Alueelle on suunniteltu kaavaehdotuksen mukaisesti El-
len Thesleffin puisto. Sakka-altaiden kunnostus perustuu pintaeristämi-
seen ja pitkäaikaiseen kaasujen ja vesien hallitsemiseen. Eristysraken-
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ne kattaa kokonaisuudessaan sakka-altaiden A- ja C-alueen. Tälle alu-
eelle on syytä lisätä erityisalueen merkitä, jolla kielletään toimenpiteet, 
jotka voivat vahingoittaa eristysrakenteita. Alueelle ei voida istuttaa tai 
saa muodostua sellaista kasvillisuutta, jonka juuristo voi vaarantaa pin-
tarakenteiden toimivuuden.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

anu.haahla(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 13.04.2016 § 41

HEL 2012-012352 T 10 03 03

Nimistötoimikunta keskusteli Kuninkaantammen suunnittelutilanteesta 
ja nimistötarpeista. Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia 
uusia nimiä:

Ellen Thesleffin polku–Ellen Thesleffs stig
(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (maalaustaide); liitynnäinen (Ellen Thesleffin 
puiston mukaan);

Palettikuja–Palettgränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (maalaustaide); liitynnäinen (Palettilammen ja 
Paletinkierron mukaan);

ja

Sivellinpolku–Penselstigen
(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (maalaustaide).

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 3.2.2016

HEL 2012-012352 T 10 03 03
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Kaavaluonnos ja maanomistus

Kaavan eräänä tavoitteena on luoda viihtyisä asuinympäristö ja pyrkiä 
korostamaan alueen ekologisuutta, vaikuttamaan rakennusten energia-
tehokkuutta parantaviin ratkaisuihin sekä edistämään uusiutuvan ener-
gian käyttöä. Kaavaluonnoksessa alueelle toteutettavissa rakennuksis-
sa pääasialliseksi rakennusmateriaaliksi on määrätty puu.

Kuninkaantammen osayleiskaavassa kaava-alue on kaupunkipientalo-
jen korttelialuetta, johon saa rakentaa myös kerrostaloja ja asuinympä-
ristöön sopivia liike- ja työtiloja, puistomaista virkistysaluetta sekä ur-
heilu- ja virkistyspalvelujen aluetta. Vesiallas on merkitty kunnostetta-
vaksi virkistyskäyttöön. 

Kuninkaantammen itäosaan sijoittuva kaava-alue on kokonaisuudes-
saan Helsingin kaupungin omistuksessa. Alueen toteutusta on näin ol-
len mahdollista ohjata tulevaisuudessa tehtävillä rahoitus- ja hallinta-
muotoa koskevilla valinnoilla, tontinluovutusehdoilla sekä rakennutta-
jien valinnalla. Kaava-alueeseen ei kohdistu vielä tontinvarauksia.

Rakennusmateriaaleista

Rakennusmateriaalina puu luo alueelle omanlaisensa identiteetin, jon-
ka voidaan katsoa soveltuvan kaupunkikuvallisesti ko. alueelle. Mää-
räys jonka, mukaan rakennusten pääasiallisen rakennusmateriaalin tu-
lee olla puuta, jättää avoimeksi sen voidaanko rakennusten runkora-
kenteiden ym. rakentamiseen käyttää myös muuta kuin puuta ja miltä 
osin. Olisi suotavaa, ettei puuta edellytetä rakennusmateriaalina esi-
merkiksi sellaisissa osissa, minkä johdosta rakennusten toteuttamis-
kustannukset kohoavat huomattavasti tavanomaiseen verrattuna.   

Puurakenteisten pienkerrostalojen rakentaminen on ollut vähäistä, mis-
tä johtuen tonteille saattaa olla vaikeaa löytää toteuttajia. Kerrostalojen 
osalta puu luo materiaalina suunnittelulle ja rakentamiselle omanlaisen-
sa haasteet ja niille löytyy tällä hetkellä hyvin rajattu määrä toteuttajia. 
Puukerrostalojen rakentamiseen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi 
olisi tarkoituksenmukaista ohjata rakentamismateriaalien käyttöä ase-
makaavan sijasta tontinluovutusehtojen avulla, jolloin kyettäisiin parem-
min reagoimaan, mikäli puun käyttäminen pääasiallisena rakennusma-
teriaalina aiheuttaisi ongelmia toteuttajien vähäisyyden vuoksi. Näin ol-
len asemakaavalla ei ole tarkoituksenmukaista määrätä sitovasti käy-
tettävästä rakennusmateriaalista, vaan kaavan tulisi sallia muutkin hy-
vää kaupunkikuvaa sekä laadukasta ja ekologista asumista mahdollis-
tavat ratkaisut materiaalista riippumatta.
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Kaavoitettavasta rakennusalasta

Kaavataloudellisten seikkojen vuoksi vesialueen pohjoispuolella sijait-
seva alue on asuinrakentamisen sijaan merkitty kaavassa puistoalu-
eeksi. Noin 2 hehtaarin suuruisen alueen kaavoittaminen puistoalueek-
si vaikuttaa olennaisesti alueelle toteuttavaan asuinkerrosneliömetrien 
määrään. Edellä mainitusta johtuen kiinteistövirasto pyytää tutkimaan 
mahdollisuutta korottaa alueelle toteutettavan asuinkerrosneliömetrien 
määrää esimerkiksi kerroslukujen nostamisella.

Kaupungin AM-ohjelman asuntotuotannon tavoitteena todetaan olevan 
5 000 asunnon toteuttaminen vuodessa, joista 3 600 toteutetaan kau-
pungin omistamalle maalle. Edellä mainittua tavoitetta on nostettu kau-
punginvaltuuston toimesta vuonna 2013 yhteensä 5 500 asunnon to-
teuttamiseksi. Asumisen keskittyessä tulevaisuudessa yhä enemmän 
suurimpiin kaupunkeihin, johtaa tämä siihen että asuntotuotannon mää-
rään kohdistuu entistä voimakkaampia korotuspaineita. Maankäyttö- ja 
rakennuslaki edellyttää, että kaavoituksella turvataan riittävän asunto-
tuotannon edellytykset erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Pysäköinti

Pienkerrostalojen pysäköinti on tarkoitus sijoittaa yhteen pysäköintilai-
tokseen. Kiinteistövirasto pitää tätä tarkoituksenmukaisena ratkaisuna. 
Alueelle kaavoitettava asuinkerrosneliömetrimäärä on riippuvainen py-
säköintilaitokseen sijoitettavien autopaikkojen määrästä, joten kiinteis-
tövirasto pyytää myös tutkimaan erilaisia vaihtoehtoja ja niiden kustan-
nuksia autopaikkojen lisäämiseksi.

Lopuksi

Kiinteistövirasto esittää edellä mainittuja toimenpiteitä asuntotuotanto-
tavoitteiden saavuttamiseksi kaava-alueella. Kiinteistövirasto puoltaa 
kaavaluonnosta edellyttäen, että edellä mainittuihin seikkoihin kiinnite-
tään huomiota ja niihin löydetään tarkoituksenmukaiset ratkaisut.

Lisätiedot
Tuukka Toropainen, kiinteistölakimies, puhelin: 310 34244

tuukka.toropainen(a)hel.fi
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Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 23.12.2015

HEL 2012-012352 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Liikennelaitos –liikelaitokselta 
(HKL) lausuntoa Kuninkaantammen Lammenrannan osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmasta. Suunnittelualueeseen kuuluu Pitkäkosken ve-
denpuhdistuslaitoksen korttelin (kortteli 33319) eteläosa, itäosa Haku-
ninmaantie 5:n teollisuuskorttelista (kortteli 33314) sekä metsäalueita.

Kuninkaantammen lammenrannan alueelle on suunnitteilla kaupunki-
pientaloja ja pienkerrostaloja noin 800 asukkaalle sekä virkistysalueita. 
Tekolampi, tuleva Palettilampi, kunnostetaan virkistyskäyttöön ja sille 
rakennetaan uimaranta. Samassa yhteydessä tutkitaan myös mahdolli-
suudet rakentaa tulevaisuudessa uusi Keskuspuiston käyttäjiä palvele-
va ulkoilumaja ja liikuntapalveluja Kuninkaantammeen. Tärkeiden ulkoi-
lureittien jatkuvuudesta huolehditaan.

Asemakaavoitettavat alueet on jaettu kahteen osa-alueeseen. Näiden 
alueiden välillä kulkee joukkoliikenneyhteys (Jokeri 2) Paloheinäntun-
nelin kautta. Jokeri 2 -linjalla liikennöin nykytilanteessa linja-autot, ja tu-
levaisuudessa pikaraitiotievaunut.

HKLn kantana on, että suunnittelualueiden välissä tulevaisuudessa kul-
kevien raitiovaunujen liikennöinnistä aiheutuu lähiympäristöön melu- ja 
tärinähaittoja, jotka tulee huomioida kaavoitettavien alueiden kiinteistö-
jen sijoittelussa ja rakennusmääräyksissä.

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

jaakko.laurila(a)hel.fi

Rakennusvirasto 18.12.2015

HEL 2012-012352 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Ku-
ninkaantammen lammenrannan kaavaluonnoksesta 18.12.2015 men-
nessä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa puukerrostalojen ja kaupunkipien-
talojen sekä virkistysalueen rakentamisen Kuninkaantammeen. Teolli-
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suus- ja laitosaluetta muutetaan asumiseen ja virkistykseen. Kaava-
alueelle on tulossa asuntoja noin 800 asukkaalle. 

Asemakaavan muutoksessa muodostuu viisi uutta korttelia ja niitä pal-
velevat katualueet. Vedenkierto-kadun varrelle tulee pientalokortteli, 
Paletinkierron varrelle kolme kerrostalokorttelia ja Kuninkaantammen-
kierron eteläpuolelle yhdistetty pientalojen ja kerrostalojen kortteli. Py-
säköintiä varten varataan tontti pysäköintitalolle. Rakennukset ovat 
pääosin puurakenteisia. Talousrakennuksissa ja katoksissa on viher-
katto ja hulevesiä viivytetään korttelialueilla. Palettilammen äärelle ra-
kennetaan uimaranta, ulkoilumaja ja puistoalueita.

Katutilan riittävyys tulee tarkistaa kunnallistekniikan mahtumisen ja ra-
kennettavuuden kannalta.

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Liikuntavirasto 18.12.2015

HEL 2012-012352 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan Kuninkaantammen lam-
menrannan asemakaavan muutosta. Vedenpuhdistuslaitokselta vapau-
tuneiden tekolampien ympäristöön suunnitellaan puukerrostaloja, kau-
punkipientaloja, puistoa ja lampea.

Palettilampea ei tule kaavoittaa uimarannaksi koska uimarantana sen 
hoito tulee liian kalliiksi ja liikuntaviraston resurssit eivät riitä siihen. Ko-
ko alueen tulisi olla puistoa. Uimarannan perustaminen ja hoito on kal-
lista verrattuna uimakelpoisen puistolammen hoitoon. Uimarannalla tu-
lee olla ylläpidosta vastaavaa henkilökuntaa, pukukopit, wc:t, jätehuolto 
ym. Puistolammella ei ole näitä vaatimuksia.

Palettilammen uimarantastatus edellyttäisi esim. veden laadun seuran-
taa, säännöllisiä sukeltamalla tehtäviä tarkastuksia vieraiden esineiden 
varalta ja hiekan seulontaa 2 – 3 kertaa viikossa. Ranta, wc:t ja puku-
kopit tulisi siivota päivittäin ja alueen hoito sitoisi useita henkilöitä. Mi-
käli Palettilammesta tehtäisiin uimaranta, vaatisi se kunnon pysäköin-
tialuetta. 30 paikan pysäköintialue on täysin riittämätön.

Palettilampi
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Kuninkaantammen altaat on rakennettu Pitkäkosken vedenpuhdista-
mon sakka-altaiksi, joihin on johdettu alumiinihydroksidisakkaa. Ennen 
altaiden rakentamista, alue oli peltoa. Ensimmäinen allas rakennettiin 
vuonna 1959. Aluksi Pitkäkosken puhdistamolla puhdistettiin Vantaan-
joen vettä ja 1980-luvun alkupuolelta alkaen Päijännetunnelin vettä. Al-
taiden käyttö vedenpuhdistuksen sakka-altaina päättyi 1985. Tämän 
jälkeen kaksi allasta täytettiin sekalaisella maa-aineksella, jonka seas-
sa on erilaisia jätteitä (betonia, putken pätkiä, metallia jne.), pilaantu-
nutta maata, puhdistamolietettä sekä
orgaanista ainesta (lauta, puu, risut, turve, heinä, jne.)

Palettilampi on tyhjennettiin vedestä 2011. Palettilammen pohjassa on 
vedenpuhdistamon sakkaa, joka on tarkoitus jättää altaan pohjalle pei-
tettynä geosynteetillä ja kitkamaakerroksella. Kaavan teknis- taloudelli-
sen tarkastelun yhteydessä on esitetty, että pohjan peittämisen jälkeen 
lammen vesipinta palautetaan. Vesisyvyydeksi on arvioitu 1,4 m.

Mikäli Palettilampeen rakennetaan laitureita tms. rakenteita, suositel-
laan ne rakennettavan kelluvina. Geosynteetin ylimääräisiä läpäisyjä 
tulisi välttää, jotta ei aiheutettaisi riskiä, että sakka saattaisi tunkeutua 
ylös esim. mahdollisesta paalun ja geosynteetin välisestä raosta.

Palettilammen vedenlaadun pitämiseksi uimakelpoisena lampeen on 
suunniteltu johdettavaksi Päijänne-tunnelin vettä. Raakavesiputken al-
kupää on Pitkäkosken vesilaitoksella, josta se johdetaan rakennetun 
ajoyhteystunnelin seinällä vesilaitoksen tontin eteläosaan ja sieltä maa-
kaivannossa Palettilammen luoteiskulmaan. Lampeen vesi johdetaan 
säätöventtiilin kautta. Venttiilin avulla voidaan raakaveden syöttöä sää-
dellä veden laadun mukaan. Lammen vesikiertoa suunniteltaessa on 
lähtökohdaksi otettu, että lammen vesi vaihtuu n. kerran kahdessa kuu-
kaudessa. Lisäveden poistamiseksi lammesta on itäreunaan suunnitel-
tu veden poistojärjestelyt.

Ulkoilumaja

Alueen itäosaan Palettilammen koilliskulman läheisyyteen on suunnitel-
tu rakennettavan Pitkäkosken reittejä palveleva ulkoilumaja. Ko. alueen 
pohjamaa on savea ja ulkoilumaja esitetään rakennettavan paaluperus-
tuksen varaisesti. Mikäli ulkoilumaja sijoitettaisiin osin Palettilammen 
pohjan sakkakerroksen kohdalle, tulisi selvittää sakan mahdolliset kor-
roosiovaikutukset paaluille. Ulkoilumajalle ei ole esitetty tonttia, eikä se 
siten ole HSY:n toimialueella. Ulkoilumajalle tulee rakentaa oma vesi-
johto ja paineviemäri sekä jätevesipumppaamo. Vesijohto ja painevie-
märi tulee rakentaa pohjoiseen Vedenkierto-kadulle ja katua pitkin län-
teen. Vesijohdon ja paineviemärin kokonaispituudet ovat n. 500 metriä.
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30 paikan pysäköintialue on täysin riittämätön ulkoilumajalle talviai-
kaan. Pysäköintialue palvelee keskuspuiston alueen ulkoilijoita ja hiih-
täjiä.

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 9.12.2015

HEL 2012-012352 T 10 03 03

Kommentteja Kuninkaantammen Lammenrannan kaavaluonnokseen 
30.11.2015

Kohdassa maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantu-
neisuuden kunnostaminen mainitaan Paletinkierto-katu: tekstissä esite-
tään kadun perustaminen esikuormitetun saven varaan, mikäli esikuor-
mitus ehtii vaikuttaa riittävän korkeana penkereenä riittävän kauan.

Alueen esirakennustyön yhteydessä Paletinkiertokadun kohdalle tehtiin 
massanvaihto tulevaa putkijohtojen siirtoa varten. Kadun linjaus on säi-
lynyt sovitusti paikallaan, katu voidaan perustaa jo tehdyn massanvaih-
don varaan.

Vedenkiertokadun osalla, alueen pohjoislaidalla tulee, perustamistavan 
tarkastelu tehdä kadun rakennussuunnittelun yhteydessä kappaleessa 
esitetyllä tavalla. Alueella on nyt kuormituspenger. Suunnitelmat ovat 
tarkentuneet esirakennusvaiheen aikaisista, joten myös perustamistapa 
tulee tarkastella uudelleen.

K33415 osalla on hyvä esittää alimmat sallitut perustamissyvyydet. Pe-
rustamissyvyydellä on vaikutusta Ellen Thesleffin puiston stabiliteettiin. 

Kaavaluonnoksen teon aikaisissa palavereissa on esitetty, ettei alueel-
le saa rakentaa kellareita. Tuleehan tämä mukaan asemakaavaan.

Lisätiedot
Miia Paatsema, projektipäällikkö, puhelin: 310 37820

miia.paatsema(a)hel.fi
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§ 737
V 30.8.2017, Suursuon päiväkodin (LPK Suursuo - DH-Stigen) han-
kesuunnitelma

HEL 2017-004139 T 10 06 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Suursuon päiväkodin 25.4.2017 
päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 
3 326 brm² ja rakentamiskustannukset ovat enimmillään arvonlisäverot-
tomina 11,2 milj. euroa kustannustasossa 11/2016. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma LPK Suursuo-DH Stigen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Oulunkylän Suursuonlaitaan on entisessä kiinteistöviraston tilakeskuk-
sessa tehty hankesuunnitelma ja teetetty viitesuunnitelmat lasten päi-
väkotia varten.

Kolmikerroksinen betonirunkoinen uudisrakennus tulee kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan suomen- ja ruotsinkielisen päivähoidon käyttöön. 
Rakennus suunnitellaan noin 335 tilapaikan päiväkodiksi. Hankesuun-
nitelma on laadittu entisen kiinteistöviraston tilakeskuksen, ent. varhais-
kasvatusviraston ja ent. opetusviraston yhteistyönä. Hankkeen suunnit-
telun yhteydessä on kuultu asiantuntijoina kaupunkisuunnitteluviraston, 
rakennusvalvontaviraston, ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen 
edustajia.
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Pohjoisen suurpiirin alueella on palvelutarpeesta johtuen etsitty var-
haiskasvatukselle soveltuvia tiloja ja tontteja jo useiden vuosien ajan 
yhteistyössä entisen kiinteistöviraston tilakeskuksen ja entisen kaupun-
kisuunnitteluviraston kanssa. Suunnitelmien mukaan uusi päiväkotira-
kennus korvaa alueella toimivan päiväkoti Suursuon ja daghemmet Sti-
genin. Nykyinen päiväkoti Suursuo toimii kahdessa eri rakennuksessa 
ja nykyinen daghemmet Stigen on ns. paviljonkipäiväkoti.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

Esittelijän perustelut

Alueellinen tarkastelu

Pohjoisen suurpiirin alueella on etsitty varhaiskasvatukselle soveltuvia 
tiloja ja tontteja yhteistyössä entisen kiinteistöviraston tilakeskuksen ja 
entisen kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Pohjoisen suurpiirin 1 - 6 -
vuotiaiden lasten lukumäärä tulee kasvamaan seuraavan kymmenen 
vuoden aikana. Väestön kasvua on ennustettu erityisesti Maunulan pe-
ruspiirissä, jossa 1 - 6 -vuotiaiden lasten määrä kasvaa väestöennus-
teen mukaan noin 350 lapsella eli 15 % vuosien 2017 - 2027 välillä. 
Lasten määrän kasvu kiihtyy ennustusjakson loppua kohti.

Hankesuunnitelman mukaan uusi 335 tilapaikan päiväkotirakennus kor-
vaa ja kokoaa samoihin tiloihin alueella toimivan 137 tilapaikan päivä-
koti Suursuon sekä 42 tilapaikan ruotsinkielisen päiväkoti Stigenin 
(Daghemmet Stigen). Uuteen päiväkotiin tulee uusia tilapaikkoja noin 
156. Nykyinen päiväkoti Suursuo toimii kahdessa eri rakennuksessa, 
joista toinen sijaitsee rakennettavaksi aiotulla tontilla. Toinen ns. Suur-
suon alatalo toimii Helsingin kaupungin asunnot Oy:ltä vuokratuissa ti-
loissa osoitteessa Metsäpurontie 12. Nykyinen päiväkoti Stigen toimii ti-
lapäisessä päiväkotirakennuksessa osoitteessa Haavikkotie 5 / Maunu-
lanmäki 5.

Uusi päiväkoti suunnitellaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ruot-
sinkielisen päivähoito- ja koulutuslinjan (dagvård och utbildning) alueel-
listen tarpeiden pohjalta. Päiväkotiin suunnitellut tilapaikat jakautuvat 
lopullisen tilaratkaisun ja vuokranmaksupinta-alan jälkeen siten, että 
ruotsinkielisille tulee niistä noin 20 % ja suomenkielisille noin 80 %.

Toiminnalliset perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tavoitteena on turvata alueen 
lapsiperheille riittävät ja oikea-aikaiset varhaiskasvatuspalvelut lähipal-
veluina ja helposti julkisin liikennevälinein saavutettavina. Lisäksi stra-
tegian mukaisesti tiloja toteutettaessa tullaan huomioimaan tilojen teho-
kas, monipuolinen ja joustava käyttö.
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Päiväkoti Suursuon sijoittaminen pohjoiselle varhaiskasvatusalueelle 
vahvistaa alueen pysyvää palveluverkkoa oleellisesti.

Daghemmet Stigenin tilapäisen paviljonkirakennuksen rakennusluvalle 
on haettu jatkoaikaa, jotta päiväkodin toiminta voidaan turvata uuden 
korvaavan tilan valmistumiseen asti. Ruotsinkieliselle päiväkodille tarvi-
taan kuitenkin pysyvä tilaratkaisu, joka on tarkoitus päiväkoti Suursuon 
yhteydessä toteuttaa.

Uusi päiväkotirakennus toteutetaan mahdollisimman suurena yksikkö-
nä, koska lasten määrä kasvaa voimistuen 2020-luvun loppua kohti. 
Suursuon tontti antaa hyvät lähtökohdat suuren yksikön rakentamiselle.

Taloudelliset perustelut

Hankkeen laajuus kasvatettiin mahdollisimman suureksi 335 tilapaikan 
yksiköksi suunnitteluprosessin aikana kaavoittajan tuella. Suurempi 
hankekoko varmistaa hyvät taloudelliset toimintaedellytykset, edulli-
semman suunnitteluratkaisun ja paremmat pedagogiset resurssit. Li-
säksi tavoitteena on luopua jatkossa joistakin alueen kustannustehotto-
mista päiväkotitiloista.

Suursuon päiväkodin hankesuunnitelma

Rakennuksesta tulee kolmikerroksinen P1-paloluokan rakennus. Ra-
kennus muodostaa yhden yksikerroksisen ja yhden kaksikerroksisen 
palo-osaston sekä ullakolle sijoittuvan tekniikkatilan palo-osaston.

Suunnitelmien toiminnallinen laatutaso perustuu RT-kortiston ja 
RakMK:n määräyksiin sekä kiinteistöviraston tilakeskuksen, varhais-
kasvatusviraston ja viranomaisten suunnitteluohjeisiin ja laatutasota-
voitteisiin. Suunnitelmat vastaavat Helsingin kaupungin kehittämän 
konseptipäiväkodin käsikirjan mukaista toiminnallista laatutasoa. Keittiö 
on kuumennuskeittiö. Keittiön laitteet, kalusteet ja varusteet ovat Hel-
singin kaupungin suunnitteluohjeiden mukaisia.

Rakennusmassa on yksinkertainen pohjaltaan suorakulmainen kappa-
le, joka sisältää uuden toiminnallisen päiväkotiajattelun mukaiset tilat. 
Massoittelun ja materiaalivalintojen avulla tuetaan kohteen energiate-
hokkuus- ja kustannustavoitteiden saavuttamista.

Tilat on jäsennöity yleispäteviin ja selkeisiin, pienryhmätoimintaa tuke-
vista toimintatiloista koostuviin toiminta-alueisiin, jotka sijaitsevat raken-
nuksen pitkillä sivuilla. Näiden väliin rakennuksen keskirunkoon jää 
luonteeltaan avoin ja vaihteleva tilasarja, joka kiertyy ylävalon ympärille 
käsittäen ruokailu-, apu- ja pienryhmätiloja. Syvä runko mahdollistaa ly-
hyet etäisyydet talon sisällä ja tukee muunneltavuuden toteutumista.
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Rakennus perustetaan maan- ja kallionvaraisesti. Alapohja on alustati-
lallinen tuulettuva alapohja. Rakennusrunko koostuu paikallavaletusta 
betonista ja betonielementeistä. Suunnittelussa ja rakentamisessa kiin-
nitetään erityistä huomiota kosteudenhallintaan, materiaalivalintoihin ja 
rakennusvaipan tiiveyteen, jotta rakennus olisi terveellinen, turvallinen 
ja pitkäikäinen. 

Julkisivut verhotaan puhtaaksimuuratulla tiiliverhouksella. Ikkunoiden 
aurinkosuojaus on toteutettu limittämällä verhousta ”pitsimuurauksek-
si”. Sokkelit ja tukimuurit ovat pystysuuntaiseksi lautamuotattua paikal-
lavalettua betonia. Vesikatteena on lasitettu vaalea tiilikate. Ympäristön 
runsaat korkeuserot asettavat ulkonäkövaatimuksia myös rakennuksen 
kattopinnalle, joka näkyy ”viidentenä julkisivuna” pitkienkin avointen 
maisematilojen yli. Sisäänkäynti- ja pihakatoksissa katteena on viher-
katto. Räystäät ja syöksytorvet ovat maalattua teräsohutlevyä. Materi-
aalivalinnoissa periaatteena on ollut ”oikeiden” materiaalien tuntu.

Esteettömyystarkastelu

Hankesuunnittelussa on noudatettu olosuhteiden sallimissa rajoissa 
Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelmaa ja rakennus on suunni-
teltu esteettömäksi. Rakennuksen pääsisäänkäynti, 1. krs pihasisään-
käynti sekä henkilökunnan sisäänkäynti ovat esteettömiä ja esteettö-
mästi saavutettavissa.

Tontin suuntaus korttelin sisäosaa kohti sekä edullinen ilmansuunta 
mahdollistavat konseptisuunnitteluohjeen mukaan mitoitetut piha-alueet 
ja niiden hyvän käytettävyyden. Esteettömät wc-tilat ovat kaksipuolisia 
ja ne toteutetaan kaikkiin kerroksiin. Esteettömyys huomioidaan opas-
teissa ja valaistuksessa. Rakennuksessa on hissi.

Piha- ja ympäristösuunnitelman periaatteet

Piha-alueiden suunnittelun haasteena ovat olleet tontin suuret 7 m:n 
korkeuserot. Niitä käytetään myös hyväksi mielenkiintoisen pihamiljöön 
aikaansaamiseksi. Piha-alue jakautuu keskellä sijaitsevaa kumpua kier-
tävän reitin varrelle, jonne leikkivälineet on hajautettu useisiin toimin-
nallisiin pisteisiin. Piha-alueiden jatkosuunnitelmissa otetaan huomioon 
kaupungin hulevesistrategia. Piha-alueen vaiheittaisesta toteuttamises-
ta on suunnitelma, joka mahdollistaa päiväkodin toimimisen vanhoissa 
tiloissa työmaavaiheen aikana.

Tontin rikkautena voidaan pitää hienoa lehtomaista metsäluontoa, jota 
on pyritty mahdollisuuksien mukaan säilyttämään. Olevaa puustoa säi-
lytetään ja uusia puita istutetaan. Piha on aidattu ja siitä on erotettu eril-
linen kokoontumispiha saattoalueen läheisyyteen. Pienten ja isompien 
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lasten piha-alueita ei ole eriytetty, ei myöskään eri kieliryhmien pihoja. 
Pihalle luodaan vehreyttä rajatuilla istutusalueilla.

Hankkeen laajuus

Laajuustiedot:

Tontin pinta-ala on 8 760 m².

Rakennusoikeus on 6 570 kem².

Kerrosala on 2 806 kem² sisältäen ulkoseinän 250 mm ylityksen, jonka 
lisäksi kylmät ulkotilat ovat yhteensä 222 kem² sisältäen lasitetut kuistit, 
vaunukatoksen ja ulkovälinevaraston sadekatoksineen. 

Bruttoala on 3 326 brm², jonka lisäksi kylmät ulkotilat ovat yhteensä 
222 brm² sisältäen lasitetut kuistit, vaunukatoksen ja ulkovälinevaras-
ton sadekatoksineen.

Kokonaishuoneistoala on (sis. tekniset tilat) 3 023 htm² (josta tekniset 
tilat 280 htm²).

Vuokranmaksupinta-ala on 2 684 htm².

Tilapaikka-ala on 2 587 htm².

Tilavuus on 12 800 m³.

Hankkeen kustannukset

Kustannusarvion mukaan hankkeen enimmäishinta arvonlisäverotto-
mana on 11,2 milj. euroa kustannustasossa 11/2016.

Kustannuksiin ei sisälly nykyisin tontilla olevien rakennusten purkukus-
tannuksia eikä väistötiloista aiheutuvia kustannuksia. Kiinteistöviraston 
tilakeskus tulee esittämään erillistä rahoitusta näille kustannuksille ton-
tin saamiseksi rakentamiskelpoiseksi.

Väistötilakustannuksiin sisältyy nykyisen päiväkodin tekniikan siirrosta 
aiheutuvat kustannukset, joka joudutaan tekemään ennen nykyisen kir-
jastorakennuksen purkua. Lisäksi pihaa joudutaan rakentamaan useas-
sa vaiheessa, jotta uudisrakentamisen ajaksi saadaan nykyiselle päivä-
kodille riittävä piha-alue.

Vuokravaikutus

Päiväkoti Suursuon nykyinen vuokra on 9,05 euroa/htm²/kk ja vuosi-
vuokra 124 309 euroa. Daghemmet Stigenin nykyinen vuokra on 24,93 
euroa/htm²/kk ja vuosivuokra 111 360 euroa.
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Uudisrakennuksen kustannusten (11,2 milj. euroa) ja pihan vaiheistuk-
sesta muodostuvien kustannusten (0,29 milj. euroa) mukaan laskettu 
vuokra-arvio käyttäjälle on 24,50 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokran 
osuus on 20,00 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus 4,50 eu-
roa/htm²/kk (sisältäen kiinteistöviraston tilakeskuksen hallintokulua 0,50 
euroa/htm²/kk). Uudisrakennuksen vuokranmaksun perusteena oleva 
huoneistoala on 2 684 htm².

Päiväkodin vuokrakustannukset ovat kuukaudessa noin 66 000 euroa 
ja vuodessa noin 792 000 euroa.

Vuokrakustannukset yhtä tilapaikkaa kohden kuukaudessa ovat  
noin 200 euroa (tilapaikkoja 335).

Kiinteistövirasto tilakeskuksen vuokran laskentaperusteena on 3 %:n 
tuotto ja 30 vuoden poistoaika. Pääomavuokra tarkentuu toteutuneiden 
kustannusten mukaan ja ylläpitovuokra valmistumisajankohdan ylläpito-
vuokraa vastaavaksi.        

Varhaiskasvatuslautakunnan ja opetuslautakunnan kannanotot

Varhaiskasvatuslautakunta päätti 16.5.2017 (57 §) hyväksyä päiväkoti 
Suursuo-daghemmet Stigenin tarveselvityksen ja antoi hankesuunnitel-
masta omalta osaltaan puoltavan lausunnon.

Samoin opetuslautakunta päätti 25.4.2017 (52 §) hyväksyä 30.3.2017 
päivätyn päiväkoti Suursuo - daghemmet Stigenin tarveselvityksen ja 
antaa puoltavan lausunnon sen hankesuunnitelmasta.

Vaikutukset käyttötalouteen

Arvioidut käyttökustannukset ilman vuokramenoja ovat kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan osalta noin 2 830 828 euroa vuodessa, josta 
henkilöstömenojen osuus on noin 1 653 299 euroa.

Toiminnan käynnistämiskustannukset suomenkielisen toiminnan osalta 
ovat noin 130 000 euroa ja ruotsinkielisen toiminnan osalta noin 40 000 
euroa.

Yhteisten käyttökustannusten, kuten esim. ruoka- ja siivouspalvelujen 
(200 400 euroa), yhteydessä käytetään aiemmin mainittua prosenttija-
koa.

Hankkeen rahoitus

Hanke sisältyy vuoden 2017 talousarvion talonrakennushankkeiden ra-
kentamisohjelmaan vuosiksi 2017 - 2026. Hanke on merkitty 10,5 milj. 
euron suuruisena vuosina 2018 - 2019 rakennettavana hankkeena. 
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Hankkeen rahoitustarve 11,2 milj. euroa otetaan huomioon rakentami-
sohjelmaa tarkistettaessa.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeen toteutuksesta vastaa kaupunkiympäristön toimialan raken-
nuttamisyksikkö. Uudisrakennus tulee kaupunkiympäristön toimialan 
rakennetun omaisuuden hallintayksikön omistukseen. Kiinteistön ylläpi-
dosta vastaa ylläpitoyksikkö.

Suunnittelu- ja toteutusaikataulu:

- hankesuunnittelu 6/2016 - 4/2017

- toteutussuunnittelu 4/2017 - 12/2017

- rakentamisen valmistelu 1/2018 - 3/2018

- rakentaminen 4/2018 - 8/2019.

Lopuksi

Ehdotus on entisen kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma LPK Suursuo-DH Stigen

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Varhaiskasvatuslautakunta 16.05.2017 § 57
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HEL 2017-004139 T 10 06 00

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti hyväksyä päiväkoti Suursuo-Stigenin 
tarveselvityksen ja antoi kiinteistölautakunnalle 25.4.2017 päivätystä 
hankesuunnitelmasta omalta osaltaan puoltavan lausunnon.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Pirjo-Riitta Sihvonen, suunnittelija, puhelin: 310 43229

pirjoriitta.sihvonen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 04.05.2017 § 204

HEL 2017-004139 T 10 06 00

Kiinteistökartta 115/680 496, Suursuonlaita 6

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Suursuon päiväkodin 
25.4.2017 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hank-
keen enimmäislaajuus on 3 326 brm² ja rakentamiskustannukset ovat 
enimmillään arvonlisäverottomina 11,2 milj. euroa kustannustasossa 
11/2016. 

Päätös tehdään ehdolla, että varhaiskasvatusvirasto ja opetusvirasto 
antavat hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jat-
kamaan tämän hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöksen 
lainvoimaisuutta.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi
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§ 738
V 30.8.2017, Valtuutettu Osku Pajamäen aloite lapsiin kohdistuvien 
voimavarojen riittävyyden arvioimisesta

HEL 2015-003158 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tomi Se-
vanderin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin

Katja.Rimpila(a)hel.fi
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Osku Pajamäen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 23.9.2015 (§228) palauttaa valtuutettu Osku 
Pajamäen ja 14 muun valtuutetun aloitteen lapsiin kohdistuvien voima-
varojen riittävyyden arvioimisen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. 
Palauttaessaan aloitteen valtuusto edellytti suunnitelmaa siitä, miten 
kaupungin lautakuntien ja kaupunginhallituksen talousarvioesityksessä 
otetaan huomioon lasten tarpeet lapsen edun toteuttamiseksi, jotta Hel-
singistä muodostuu maan lapsiystävällisin kunta ja näinkin voidaan tur-
vata kaupungin menestys.
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Kaupungin talousarviovalmistelun keskeisiä lähtökohtia on väestönke-
hityksen ja palvelutarpeiden arviointi. Palvelujen kattavuutta ja paikka-
määriä suhteessa väestönkehitykseen arvioidaan erityisen tarkasti lap-
siperheiden ja kouluikäisten palveluissa. Huolimatta taloudellisesti tiu-
koista viime vuosista on kaupungin talousarviossa määrärahalisäyksiä 
kohdennettu erityisesti varhaiskasvatukseen ja opetukseen.

Toimialaorganisaatioon siirtyminen on keskittänyt lapsien palvelut en-
tistä selkeämmin omaksi kokonaisuudekseen ja mahdollistaa synergian 
resursoinnissa, toiminnoissa ja seurannassa. Lautakunnat ja toimialat 
kohdistavat arvioitujen palvelutarpeiden perusteella määrärahansa toi-
mintoihin, palvelumuotoihin ja alueellisesti.

Sote- ja maakuntauudistuksen mahdollisesti toteutuessa pääosa kun-
nan menoista tulee kohdistumaan lapsiin ja nuoriin.

Tulevina vuosina otetaan huomioon hallituksen kärkihankkeisiin kuulu-
van Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) mahdolliset tu-
lokset. Hanke on käynnissä 2018 loppuun saakka. Hanketta koordinoi 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Osana LAPE-ohjelman toimintakult-
tuurin muutoksen kokonaisuutta on Lapsivaikutusten arviointi (LAVA) ja 
lapsibudjetointi. Valtakunnallisen LAPE-hankkeen tavoitteena on, että 
hankkeen päättyessä on luotu lapsilähtöisen budjettianalyysin kunnalli-
sesti sovellettava malli, jota on pilotoitu hankkeen aikana. Päämääränä 
on, että maakunnissa kehitetään ja maakunnissa otetaan lopulta käyt-
töön LAVA-malli.

Hankkeen avulla tuetaan kulttuurinmuutosta, jossa eri organisaatiot 
(kunnat, maakunnat ja ministeriöt) ja toimialat päätöksiä valmistelles-
saan tunnistavat päätöksensä vaikutukset lapsiin. Tavoitteena on mal-
lintaa ja ottaa käyttöön päätösten lapsivaikutusten arviointi eli väline 
lapsen edun selvittämiseen päätöksenteon perustaksi. Lapsivaikutus-
ten arvioinnissa selvitetään ja otetaan huomioon lasten oma näkökulma 
aikuisten näkökulman lisäksi. Tavoitteena on, että säädösvaikutusten 
arvioinnissa ja kuntien päätösten ennakkoarviointiin on olemassa mallit 
lapsivaikutusten arvioimiseksi. Niiden avulla lapsivaikutusten arviointi 
voidaan ottaa säännönmukaiseksi osaksi valmistelu ja päätöksentekop-
rosessia. 

Lapsibudjetointi tarkoittaa kunnan, maakunnan tai valtion talousarvion 
tarkastelemista lapsenoikeusnäkökulmasta. Lapsibudjetointi ei tarkoita 
erillisen ”lasten talousarvion” tekemistä, vaan kyse on talousarvion lap-
siin kohdistuvien määrärahojen tarkastelusta kokonaisuutena hallinto- 
ja toimialarajat ylittäen. Lapsibudjetointi on kokonaisuutena uusi hanke 
ja kokemukset ovat vielä vähäiset.  
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Aloitteessa tarkoitettu talousarvioesitysten muotoilu lasten tarpeiden 
huomioon ottamiseksi on tarkoituksenmukaista toteuttaa tavalla, joka 
on yhteensopiva edellä tarkoitetun valtakunnan tasolla tehtävän kehit-
tämistyön kanssa. Helsingin kaupungin ei siksi tässä vaiheessa ole jär-
kevää ryhtyä laatimaan omia lapsen oikeuksia koskevia talousarvio-oh-
jeita. 

Helsingin kaupungilla oli käytössä talouden seurannassa kaupunkiyh-
teinen palveluluokitus, joka koostui etupäässä elinkaariajattelun mukai-
sista asiakaspalveluista ja kaupunkiyhteisistä tukipalveluista. Palvelu-
luokkia oli yhteensä 17 ja niiden tarkoituksena oli antaa tietoa johtami-
sen tueksi. Yksi palveluluokka oli lasten palvelut eli ydinpalvelut, jotka 
kohdistuvat lapsiin virastoissa ja liikelaitoksissa. Ohjeistuksesta huoli-
matta palveluluokituksen käyttö virastoissa oli vähäistä eikä sitä näin 
ollen kyetty hyödyntämään. Seurannasta luovuttiin toimialaorganisaa-
tioon siirtymisen yhteydessä kun toimialaorganisaatiossa lasten palve-
lut keskittyivät.

Lapsivaikutusten arviointi pelkästään taloudellisten painotusten näkö-
kulmasta ei anna riittävää kuvaa lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja olo-
suhteista. Tietokeskus on koostanut Lasten hyvinvointikertomuksen 
vuonna 2017. Katsaukseen käytetty tietosisältö perustuu rakenteilla 
olevan lasten hyvinvoinnin tilastotietokannan sisältöihin www.hyvinvoin-
titilastot.fi ja antaa yleiskuvan käytössä olevista tilastotiedoista lasten 
palvelujen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. 
https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_04_04_Tyopaperei-
ta_4_Hognabba_Ranto.pdf

Helsingin kaupungin päätöksenteossa ja toiminnoissa on huomioitu eri 
tavoin lasten etu.

Päätöksenteossa perheiden näkökulmasta on oleellista, että palvelut 
on turvattu kaupungissa. Terveydenhuoltopalveluiden osalta perheet 
ovat saaneet terveysseurantaa, tukea ja ohjausta eri elämäntilanteissa. 
Vastaavasti päivähoitopalvelut (päivähoito, esiopetus, kerhotoiminta, il-
tapäivätoiminta ja leikkipuistojen avoimet varhaiskasvatuspalvelut) on 
tuotettu lähipalveluina. Päivähoitopalveluja on saatu eri hoitomuodossa 
ja erityistä tukea on ollut saatavilla tarvittaessa. 

Opetuksen osalta koulutus- ja nuorisotakuun toteutumisesta ja syrjäyty-
misen ennalta ehkäisemisestä on huolehdittu. Esiopetus on niveltynyt 
luontevasti perheen arkeen ja tulevat kouluratkaisut ovat olleet perhei-
den tiedossa varhain etukäteen. Perusopetuksen osalta on turvattu tur-
vallinen ja laadukas lähikouluverkko ja erityistä tukea tarvitsevat oppi-
laat on huomioitu opetusjärjestelyissä. Iltapäivätoiminta on liittynyt luon-
tevasti osaksi koulupäivään. Omaa palvelutuotantoa on täydennetty 
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muiden koulutuksen järjestäjien tuottamilla koulutuspalveluilla, kuten 
yksityisillä sopimuskouluilla ja valtion kouluilla. Toisen asteen tutkinto 
ehkäisee syrjäytymistä, lisää työllistymistä ja pidentää työuria.  Helsin-
gissä koulutus- ja nuorisotakuun toteuttamiseksi on lisätty koulutuspaik-
koja sekä nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa että aikuiskoulu-
tuksessa mukaan lukien oppisopimuskoulutus. Laadukkaita lukiokoulu-
tusvaihtoehtoja on tarjottu. Helsingissä lukiokoulutusta on tarjottu vä-
hintään 60 prosentille perusopetuksen päättävistä nuorista. 

Maahanmuuttajaperheiden kotouttamista on tuettu poikkihallinnollisena 
yhteistyönä varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa ja toisen 
asteen koulutuksessa.

Kaupunginkirjaston yhteistyö tiivistyy kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan kanssa vuonna 2017 Suomi 100 Suuri Luku seikkailu –hank-
keen myötä. Kulttuuri ja vapaa-ajan osalta lasten kulttuuritapahtumia ja 
harrastustoimintaa on järjestetty eri puolilla kaupunkia esimerkkinä 
”Snadeille artsumpi Stadi”, jossa on luotu yhdessä lasten kanssa uusia 
kulttuuri ja taidekasvatuksen toimintamalleja. Kulttuuri ja taidepalveluja 
tuottavia järjestöjä ja säätiötä on kannustettu ja tuettu sekä avustettu. 
Liikuntapalvelujen järjestämisessä on huomioitu lapset ja lapsiperheet. 
Tarjolla on ollut liikuntaan innostavia ympäristöjä ja eri liikuntalajeihin 
on voinut tutustua matalan kynnyksen periaatteella (esim. EasySport ja 
FunAction –toiminta Helsingissä). Lisäksi lähiöliikuntapaikkoja on tarjot-
tu koulujen pihoilla ja puistoissa. 

Lasten kanssa liikkuminen on huomioitu sekä ympäristön rakentami-
sessa että julkisen liikenteen ratkaisussa. 

Sosiaalityön, perhetyön ja lastensuojelun yhteiset linjaukset ja työme-
netelmien osaaminen erilaisissa ongelmatilanteissa ja eri puolilla kau-
punkia on varmistettu oman osaamisen ja/tai verkoston avulla. Lapsi-
näkökulma on aina huomioitu päätöksenteossa: palvelujen kohdenta-
minen, palvelujen tasapuolinen tarjoaminen ja palvelujen laadun tasa-
arvoisuus kaupungin eri osissa on taattu. Lapsilla ja nuorilla on ollut 
mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kasvuympäristössään itseensä 
kohdistuviaan päätöksentekoon ja toimintaan. Edustuksellisen osallis-
tamisen muotoja on luotu Helsingissä esimerkkinä asiakasraadit, lapsi-
parlamentti, nuorisovaltuusto, nuorten vaikuttamiskanava Ruuti, Ruu-
tiExpo ja oppilaskuntatoiminta. Toimenpiteet tukevat nuorten kasvua 
aktiiviseen kansalaisuuteen.

Helsingin kaupunginhallitus on antanut 12.6.2017 laatimisohjeet toimia 
loille ja liikelaitoksille. Vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitel-
maehdotuksen 2018-2020 laatimisohjeissa annetaan toimialoille ja lii-
kelaitoksille ohjeet talousarvion ja –suunnitelman laatimiseksi. Kaupun-
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kistrategia vuosille 2017 – 2021 on tarkoitus hyväksyä kaupunginval-
tuustossa syksyllä 2017, minkä jälkeen se ohjaa talousarvion 2018 val-
mistelua. Strategiaohjelma 2013-2016 sisälsi ”Nuorille tilaa kuulua ja 
loistaa” osioissa keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet lasten hyvinvoinnil-
le. Toimialojen toimintasuunnitelmien ja tulosbudjettien valmisteluvai-
heessa kaupunkistrategia 2017- 2021 on käytettävissä toimialoilla. Lau-
ta ja johtokuntien tulee ottaa strategian tavoitteet huomioon toiminta-
suunnitelmaa ja tulosbudjettia hyväksyessään myöhemmin syksyllä 
2017. 

Kaupunginvaltuustolle järjestettiin seminaari kesäkuussa 2017. Kau-
punginvaltuuston seminaari oli strategiaseminaari, jossa arvioitiin toi-
mintaympäristön nykytilaa ja muutoksia valtuustokauden 2017-2021  
kaupunkistrategian lähtökohdaksi. Valtuuston strategiatyön pohjaksi oli 
valmisteltu kuntalain edellyttämiä analyyseja. Aineistona seminaarissa 
oli visiokartta, vuorovaikutusraportti, yrityshaastattelujen yhteenveto ja 
toimintaympäristöraportti. Toimintaympäristöraportti sisälsi laajahkon 
osuuden nuoriin ja lapsiin kohdistuvista palveluista.

Edellä todetun lisäksi suunnitteilla on Helsingin kaupungin oma kehittä-
mishanke, jonka tavoitteena on parantaa päätösvalmisteluun sisältyvää 
vaikutusarviointia. Hankkeessa on tarkoitus ottaa huomioon eri väestö-
ryhmiin kohdistuvien vaikutusten lisäksi myös kaikki muut olennaiset 
vaikutukset, kuten taloudelliset vaikutukset, ympäristövaikutukset, elin-
keinovaikutukset sekä vaikutukset terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin

Katja.Rimpila(a)hel.fi
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 23.09.2015 § 228

HEL 2015-003158 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

23.09.2015 Palautettiin

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskuste-
lun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi 
merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja 
kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen 
asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. 

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheen-
johtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu 
Pentti Arajärvi valtuutettu Ville Jalovaaran kannattamana ehdottanut, 
että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallituksel-
le uudelleen valmisteltavaksi siten, että valtuusto edellyttää suunnitel-
maa siitä, miten kaupungin lautakuntien ja kaupunginhallituksen talous-
arvioesityksessä otetaan huomioon lasten tarpeet lapsen edun toteutta-
miseksi, jotta Helsingistä muodostuu maan lapsiystävälisin kunta ja 
näinkin voidaan turvata kaupungin menestys.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

3 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei 
voittaa, on valtuutettu Pentti Arajärven palautusehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palauttaessaan aloitteen valtuusto edellyttää suunnitelmaa 
siitä, miten kaupungin lautakuntien ja kaupunginhallituksen talousarvio-
esityksessä otetaan huomioon lasten tarpeet lapsen edun toteuttami-
seksi, jotta Helsingistä muodostuu maan lapsiystävälisin kunta ja näin-
kin voidaan turvata kaupungin menestys.

Jaa-äänet: 39
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Matti 
Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, 
Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Otto Lehti-
puu, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Jar-
mo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pa-
karinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo 
Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto 
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Rautava, Laura Rissanen, Osmo Soininvaara, Ulla-Marja Urho, Pertti 
Villo, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 40
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Yrjö Ha-
kanen, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina 
Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, 
Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Dan Koivulaakso, Eija 
Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Sara Paavolainen, Osku 
Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Nasima Razmy-
ar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Pilvi 
Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki

Tyhjä: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Päivi Storgård, Johan-
na Sydänmaa, Tuulikki Vuorinen

Poissa: 1
Jan Vapaavuori

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluoto ilmoitti tarkoituksenaan olleen äänes-
tää ei.

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uu-
delleen valmisteltavaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 809

HEL 2015-003158 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Osku Pajamäen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 28.05.2015 § 61

HEL 2015-003158 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Nuorisoasiainkeskus katsoo, että lapsivaikutusten arviointi pelkästään 
taloudellisten panostusten näkökulmasta ei anna riittävää kuvaa lasten 
ja nuorten hyvinvoinnista ja olosuhteista. Oleellista on saada lapsilta ja 
nuorilta kokemustietoa sekä arvioida lasten ja nuorten todellisia mah-
dollisuuksia. Lasten ja nuorten hyvinvointia ja olosuhteita seurataan jo 
tällä hetkellä monella eri tavalla. 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013–2016 sisältyy Helsingin 
kaupungin strategiaohjelmaan vuosille 2013-2016. Toimeenpanosuun-
nitelma sisältää monihallinnolliset kehittämiskohteet, lisäksi hallintokun-
nat toteuttavat strategiaohjelmaan tavoitteita ja toimenpiteitä omassa 
toiminnassaan. Toimeenpanosuunnitelman ohjauksesta ja seurannasta 
vastaa monitasoinen LASU-organisaatio. 

Yli 15-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten tilannetta seuraa sivistys-
toimen apulaiskaupunginjohtajan puheenjohtama Helsingin nuorten oh-
jaus- ja palveluverkosto. Nuorisolaki edellyttää, että kunnassa toimii täl-
lainen verkosto. Nuorisolain 7a §:n mukaan nuorten ohjaus- ja palvelu-
verkoston tehtävänä on koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä 
arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja 
suunnitelmien tueksi; edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteen-
sovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laaduk-
kuus ja saavutettavuus, suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapo-
ja nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen 
siirtymiseksi sekä edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän 
tietojen vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja 
viranomaisten kesken.

Nuorten hyvinvointikertomus julkaistiin 21.11.2014. Se muodostuu 
nuorten hyvinvointia kuvaavasta tietokannasta sekä Hyvinvointikerto-
mus-verkkosivustosta, joka sisältää indikaattoritietoa, tutkimustietoa, 
kokemustietoa sekä mahdollisuuden blogien kirjoittamiseen. Kehittä-
mistyössä panostetaan laajasti tiedon tulkintaan, ymmärtämiseen ja 
käyttöönottoon. Kertyneestä tiedosta tuotetaan vuosittain päätöksen-
teon ja palvelukehityksen tueksi kooste.
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Nuorten hyvinvointikertomuksen teemat kehitettiin Amartya Senin ja 
Martha Nussbaumin toimintamahdollisuusteorian pohjalta. Hyvinvoinnin 
osa-alueet ovat elämä ja terveys, itsensä kehittäminen, tulevaisuuden 
hallinta, turvallisuus, tunteet ja vuorovaikutus, aktiivinen kansalaisuus, 
yhdenvertaisuus sekä luonto ja kestävä kehitys. Tavoitteena on, että 
nuorten ohjaus- ja palveluverkosto tekee tuotetun tiedon perusteella 
vuosittain päätöksentekoa varten nostoja ja toimenpide-ehdotuksia. 

Nuorisoasiainkeskus on lisännyt viime vuosina tiedontuotantoa nuorten 
tilanteesta. Viraston noin 400  työntekijästä 353 käytti yhden työpäivän 
vuonna 2014 siihen, että he haastattelivat nuoria Helsingin julkisissa ja 
puolijulkisissa tiloissa. Kun helsinkiläisiltä nuorilta (N=1012) kysyttiin, 
mitä asioita he pitävät tärkeinä omassa asuinympäristössään, nostivat 
he esille seuraavat teemat: oman alueen viihtyisyys, luonto, toimiva 
joukkoliikenne ja oman alueensa suunnitteluun vaikuttaminen. Nuori-
soasiainkeskuksen toiminnasta pääosa suuntautuu alle 18 -vuotiaisiin. 
Kun nuorisoasiainkeskus asettaa tavoitteita, niillä on aina lapsivaikutuk-
sia, jos lapset määritellään alle 18 -vuotiaiksi.

Nuorisoasiainkeskus katsoo, että lapsivaikutusten arviointia olisi tarkoi-
tuksenmukaista kehittää nykyisten rakenteiden yhteydessä. Luontevim-
min se kytkeytyisi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman yhteyteen.

12.05.2015 Pöydälle

Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034

pekka.sihvonen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 26.05.2015 § 90

HEL 2015-003158 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetusviraston määrärahoista suurin osa eli noin 95 % kohdentuu aloi-
tetta koskeviin lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten palveluihin. Opetus-
viraston tuottamia palveluja ovat

- ruotsinkielinen päivähoito
- suomen- ja ruotsinkielinen esi- ja perusopetus sekä iltapäivätoiminta
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- suomen- ja ruotsinkielinen lukio- ja aikuislukiokoulutus sekä
- ammatillinen koulutus

Lisäksi opetustoimen määrärahoista maksetaan erilaisia lainsäädän-
töön ja sopimuksiin perustuvia korvauksia ja avustuksia muille koulu-
tuksen, ruotsinkielisen päivähoidon ja iltapäivätoiminnan järjestäjille se-
kä järjestetään suomi toisena kielenä kursseja helsinkiläisille työttömille 
tai työttömyysuhan alla oleville maahanmuuttajille.

Edellä mainituista palveluista ja menoista ruotsinkielinen päivähoito se-
kä suomen-  ja ruotsinkielinen esi- ja perusopetus ovat kokonaisuudes-
saan alle 18-vuotiaisiin kohdentuvia palveluja. Myös ammatillisen kou-
lutuksen ja lukiokoulutuksen asiakkaat ovat pääosin alle 18-vuotiaita. 
Avustukset ja korvaukset kohdentuvat lähes kokonaan alle 18-vuoitai-
den palveluihin. Yli 18-vuotiaille suunnattuja palveluja ovat lähinnä ai-
kuislukioiden palvelut, ammatillisen koulutuksen sisällä näyttötutkintona 
suoritettavaan perustutkintoon valmistava koulutus ja suurin osa oppi-
sopimuskoulutusta sekä edellä mainitut suomi toisena kielenä kurssit 
helsinkiläisille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville maahanmuut-
tajille.

Opetusviraston opetuslautakunnalle vuosittain valmistelemissa talous-
arvioehdotuksen tarkemmissa perusteluissa sekä tulosbudjeteissa 
määrärahat ja tavoitteet on jo kohdennettu eritellysti em. palveluihin. 
Resurssien kohdentamisen vaikuttavuutta on näin ollen mahdollista ar-
vioida tavoitteiden toteutumisen avulla. Viraston asiakkaiden ikäprofii-
lista johtuen opetusviraston talousarvioehdotuksen yhteydessä tehtävä 
terveysvaikutusten arviointi on myös pitkälti aloitteessa esitettyä lapsi-
vaikutusten arviointia. 

Edellä mainituissa asiakirjoissa ja tilinpäätöksissä toisen asteen koulu-
tusta ei tällä hetkellä eritellä nuorten ja aikuisten palveluihin. Erittely 
pystytään kuitenkin tarvittaessa tekemään kaupungin palveluluokituk-
sella ja opetusviraston nykyisellä suunnittelu- ja seurantajärjestelmällä.

Käsittely

26.05.2015 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 80295
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tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 26.05.2015 § 86

HEL 2015-003158 T 00 00 03

Lausunto

Varhaiskasvatuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon Helsingin Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloit-
teesta lapsiin kohdistuvien voimavarojen riittävyyden arvioimisesta:

Varhaiskasvatuslautakunta katsoo, että lasten ja nuorten hyvinvointia ja 
olosuhteita seurataan monella eri tavalla.

Varhaiskasvatus perustuu yhdenvertaisuuteen ja lasten kasvun ja kehi-
tyksen tukemiseen. Toiminnan keskiössä ja vahvasti osallisena on lap-
si, joka leikkii, liikkuu, taiteilee ja tutkii luovassa ja hyvinvointia edistä-
vässä oppimisympäristössä. 

Varhaiskasvatuspalvelut päivähoito, esiopetus, kerhotoiminta, koulu-
laisten iltapäivätoiminta leikkipuistoissa ja leikkipuistojen avoimet var-
haiskasvatuspalvelut lapsiperheille ovat lähipalvelua ja vaikuttavat rat-
kaisevalla tavalla palvelujen piirissä olevien lasten ja heidän perheiden-
sä hyvinvointiin ja tätä kautta terveys- ja hyvinvointierojen kaventami-
seen. 

Yhtenä toiminnan tavoitteena on lasten ulkoilun, liikkumisen, ravinnon 
ja levon tasapaino. Terveys- ja hyvinvointivaikutuksia edistetään yhdes-
sä lasten vanhempien kanssa huolehtimalla, että lapsilla on mahdolli-
suus aktiiviseen liikkumiseen vähintään kaksi tuntia päivässä. 

Kunnallisessa päivähoidossa olevista 4-vuotiaista lapsista on tehty vuo-
desta 2012 lukien varhaiskasvatuksen arvio lapsen hyvinvoinnista, kas-
vusta ja kehityksestä neuvolan laajennettuun 4-vuotistarkastukseen liit-
tyen. Hyve 4 -mallin mukainen poikkihallinnollinen systemaattinen toi-
mintatapa lisää mahdollisuuksia järjestää lapselle tarvittava tuki perus-
palveluissa ja estää ongelmien vaikeutuminen ennen kouluikää. 4-vuo-
tiaiden lasten laajennetun terveystarkastuksen varhaiskasvatuksen 
osuus, sisältäen lasten haastattelun, auttaa löytämään varhain tuen tar-
peessa olevat lapset ja kohdentamaan tätä varten tarvittavat tukitoi-
menpiteet.

Varhaiskasvatusvirasto tekee tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveysvi-
raston ja opetusviraston kanssa lasten hyvinvoinnin ja sujuvan oppimis-
polun turvaamiseksi. Yhteiset prosessit arvioidaan vuosittain ja niitä ke-
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hitetään johdon tasolla ja paikallisten toimijoiden yhteisissä tapaamisis-
sa. 

Elokuussa 2015 esiopetus muuttuu velvoittavaksi. Esiopetus on tärkeä 
ajanjakso lapsen elämässä. Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan si-
ten, että lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. Var-
haiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodosta-
vat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän 
kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

Varhaiskasvatusviraston ja opetusviraston laatiman kasvun ja oppimi-
sen polku -yhteistyömallin avulla turvataan kaikille lapsille hyvä koulun 
aloitus ja löydetään tukea tarvitsevalle lapselle oikea koulupaikka. Lap-
sen kannalta kasvu ja oppiminen voivat jatkua näin turvallisena. 

Leikkipuistot antavat oman panoksensa perheiden valmennukseen to-
teuttamalla vauvaperhetoimintaa ja tekemällä yhteistyötä neuvolan 
kanssa. Kevään 2015 aikana on avattu www.perheentuki.fi -sivusto, 
jossa varhaiskasvatusvirasto on mukana vauvaperhetoiminnan osalta. 

Maahanmuuttajaperheiden kotouttamista toteutetaan monihallintokun-
taisena yhteistyönä järjestämällä leikkipuistoissa kotona lastaan hoita-
vien pienten lasten vanhemmille lastenhoitoa sinä aikana, kun vanhem-
mat osallistuvat suomenkielen koulutukseen. Vuoden 2014 aikana ope-
tusryhmiä oli 13, joissa opiskelijoita oli 8–15/ryhmä. Lastenhoitoa jär-
jestettiin vuosina 2014–2015 kahdessa perhetalossa (Sahrami ja Naa-
puri) ja kuudessa leikkipuistossa (Lehdokki, Kannelmäki, Traktori, Myl-
lynsiipi, Tuorinniemi ja Mustakivi). 

Lapsen tukemiseen varhaiskasvatusvirastossa on palkattu 372 henki-
löä erityistä tukea tarvitsevia lapsia varten.

Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten kielen ja identiteetin kehitystä tu-
kemaan on hoito- ja kasvatushenkilökunnan lisäksi resurssina 14 suo-
mi toisena kielenä lastentarhanopettajaa. He toimivat lapsiryhmissä 
mallintajina, perehdyttävät ja tukevat lasten kanssa päivittäin toimivaa 
henkilökuntaa lasten identiteettiä tukevien ja kielitaitoa kehittävien toi-
mintamallien käytössä.

Edellä mainittujen resurssien lisäksi varhaiskasvatuksessa on osana 
kaupungin talousarviota käytössä ns. positiivisen diskriminaation mää-
räraha yhteensä 0,85 milj. euroa. Tavoitteena on edistää lasten hyvin-
vointia alueilla, joilla indikaattoreiden mukaan on keskimääräistä enem-
män syrjäytymisen riskitekijöitä. Rahoituksen avulla on vahvistettu päi-
väkoti- ja leikkipuistotoiminnassa lasten kanssa työskentelevää henkilö-
kuntaresurssia. Hoito- ja kasvatushenkilöstön määrää on lisätty (19 li-
sävakanssia, joista kolme erityislastentarhanopettajaa). Henkilöstön 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2017 62 (77)
Kaupunginhallitus

Asia/5
14.08.2017

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

koulutustasovaatimuksen noston kautta (30 vakanssia) on painotettu 
osaamista pedagogisesti ohjattuun toimintaan lasten kanssa sekä kas-
vatuskumppanuuteen vanhempien kanssa. 

Varhaiskasvatusviraston positiivisen diskriminaation määrärahaa ("PD-
raha") ei ole nostettu vuoden 2012 jälkeen, vaikka lasten määrä on sa-
maan aikaan kasvanut. Viraston toimintamenoista PD-raha on vain 0,2 
%, kun opetusvirastossa se on 0,6 %. Varhaiskasvatuslautakunta esit-
tää varhaiskasvatusviraston talousarvioesityksessä, että kaupunginhal-
litus lisäisi viraston toimintamenoihin PD-rahan tasokorotuksen 150 000 
euroa, ja tekisi linjauksen, että tulevaisuudessa PD-raha kasvaisi hoi-
dettavien lapsien lukumäärän kasvaessa.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013–2016 sisältyy Helsingin 
kaupungin strategiaohjelmaan vuosille 2013–2016. Toimeenpanosuun-
nitelma sisältää monihallinnolliset kehittämiskohteet, lisäksi hallintokun-
nat toteuttavat strategiaohjelmaan tavoitteita ja toimenpiteitä omassa 
toiminnassaan. Toimeenpanosuunnitelman ohjauksesta ja seurannasta 
vastaa monitasoinen LASU-organisaatio. Varhaiskasvatusvirasto osal-
listuu omalta osaltaan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan si-
sältyvien tavoitteiden toteuttamiseen ja hyvinvointitiedon raportointiin. 
Varhaiskasvatusvirasto on mukana syksyllä käynnistyvässä kaupunki-
tasoisessa hyvinvointiraportoinnin koordinaatioverkostossa. 

Helsingin kaupungilla on kaupunkiyhteinen palveluluokitus. Sen tarkoi-
tuksena on saada kaupunkikokonaisuuden yhteisten prosessien kus-
tannukset selville, joka koostuu kaupunkiyhteisistä tukipalveluista sekä 
pääasiassa elinkaariajattelun mukaisista asiakaspalveluista. Palvelu-
luokkia on yhteensä 17 ja niiden tarkoituksena on kerätä ylätason ta-
loustietoa. Yksi palveluluokka on lasten palvelut. Tähän palveluun koh-
distetaan virastojen ja liikelaitosten ydinpalvelut, jotka kohdistuvat lap-
siin. Viitteellinen ikäryhmä on 0–12 vuotta, mutta jokainen virasto ja lii-
kelaitos soveltaa tätä omien palveluidensa ja erityislainsäädäntöönsä 
mukaisesti. Lasten palveluita ovat esimerkiksi juuri päivähoito. Nuorten 
palveluiden ikäryhmä on 13–19 vuotta. Nuorten palveluihin kuuluu esi-
merkiksi perusopetus ja nuorisotoimi.

Varhaiskasvatusvirasto seuraa ja arvioi omien palveluiden talouden ja 
toiminnan lukuja tarkasti muun muassa palvelukohtaisten yksikköhinto-
jen kehitystä.

Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että lasten hyvinvointitietoa 
kootaan ja lapsivaikutuksia arvioidaan osana Helsingin talousarvioval-
mistelua ja tilinpäätöstä.

Käsittely
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26.05.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Jani Moliis: Korvataan s. 3 toinen kappale: "Varhaiskasvatusviraston 
positiivisen diskriminaation määrärahaa ("PD-raha") ei ole nostettu vuo-
den 2012 jälkeen, vaikka lasten määrä on samaan aikaan kasvanut. Vi-
raston toimintamenoista PD-raha on vain 0,2 %, kun opetusvirastossa 
se on 0,6 %. Varhaiskasvatuslautakunta esittää varhaiskasvatusviras-
ton talousarvioesityksessä, että kaupunginhallitus lisäisi viraston toi-
mintamenoihin PD-rahan tasokorotuksen 150 000 euroa, ja tekisi lin-
jauksen, että tulevaisuudessa PD-raha kasvaisi hoidettavien lapsien lu-
kumäärän kasvaessa."

Kannattajat: Terhi Mäki

Varhaiskasvatuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Jani Moliisin 
tekemän vastaehdotuksen.

19.05.2015 Pöydälle

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42 550

nina.onufriew(a)hel.fi
Juha Kesänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 29379

juha.kesanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.05.2015 § 168

HEL 2015-003158 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä palvelujärjestelmän seurantaan 
on Helsingissä olemassa oma jo vakiintunut rakenteensa. Lastensuoje-
lulaki (12 §) velvoittaa kuntia laatimaan suunnitelman lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin edistämiseksi kunnassa. Lasten ja nuorten hyvinvointi-
suunnitelma 2013–2016 sisältyy Helsingin kaupungin strategiaohjel-
maan. Lastensuojelulain 12 §:n edellyttämät tiedot lasten ja nuorten hy-
vinvoinnista, lastensuojelun tarpeesta sekä palveluista sisältyvät val-
tuustokausittain laadittavaan Helsingin tila ja kehitys raporttiin. Lasten 
ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimeenpanosuunnitelma sisältää 
keskeiset monihallinnolliset kehittämistoimenpiteet. Sen lisäksi hallinto-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2017 64 (77)
Kaupunginhallitus

Asia/5
14.08.2017

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

kunnat toteuttavat strategiaohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä omassa 
toiminnassaan. Toimeenpanosuunnitelmaa ohjataan ja seurataan Las-
ten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin johtamisrakenteissa. Tavoittei-
den toteutumisesta raportoidaan myös kaupungin strategiaohjelman 
seurantaan.

Yli 15-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointia ja palvelujen 
järjestämistä seuraa ja ohjaa lakisääteinen Helsingin nuorten ohjaus- ja 
palveluverkosto. Nuorisolaki 7a §:n mukaan nuorten ohjaus- ja palvelu-
verkoston tehtävänä on mm. koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista 
sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksen-
teon ja suunnitelmien tueksi, edistää nuorille suunnattujen palvelujen 
yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, 
laadukkuus ja saavutettavuus. Nuorten hyvinvointikertomus julkaistiin 
21.11.2014. Se muodostuu nuorten hyvinvointia kuvaavasta tietokan-
nasta sekä Hyvinvointikertomus-verkkosivustosta, joka sisältää tilasto-
ja, tutkimustietoa sekä kokemustietoa. Kertyneestä tiedosta tuotetaan 
vuosittain päätöksenteon ja palvelukehityksen tueksi kooste.

Terveydenhuoltolain 11 §:n mukaan kunnan on päätöksenteon ja rat-
kaisujen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon tehtävien pää-
tösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hy-
vinvointiin. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu myös kau-
pungin strategisiin linjauksiin. Sosiaali- ja terveysvirastossa on luotu 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointimalli, jonka päivitetyn version 
kaupunginjohtaja on hyväksynyt 2.4.2014. Arviointiohjetta on uudistettu 
siten, että hyvinvoinnin käsite on terveyskäsitteen rinnalla aiempaa 
vahvemmin. Lisäksi ohjeeseen on lisätty maininta herkkiin väestöryh-
miin, kuten lapsiin kohdistuvien vaikutusten huomioon ottamisesta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Nykyisillä toimintatavoilla on mahdollista saada riittävä näkemys lapsiin 
ja nuoriin kohdistuvan toiminnan resursoinnissa tapahtuvista muutok-
sista ja terveys- ja hyvinvointivaikutuksia kyetään arvioimaan riittäväs-
ti."

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Maria Kahila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi
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§ 739
Hankintaoikaisuvaatimus, siivouskoneet ja niiden huollot (H002-17)

HEL 2017-001825 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus hylkäsi Diversey Suomi Oy:n 29.5.2017 jättämän 
hankintaoikaisuvaatimuksen lisäyksineen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Diversey Suomi Oy, hankintaoikaisu, H002-17
2 Diversey Suomi Oy, hankintaoikaisu, liite, Tarjouspyyntö  8.3.2017, 

H002-17
3 Diversey Suomi Oy, hankintaoikaisu, liite, käytöstä poistettavat koneet,  

H002-17
4 Diversey Suomi Oy, hankintaoikaisu, liite, Tarjous 27.3.2017, H002-17
5 Diversey Suomi Oy, hankintaoikaisu, liite, TASKI-koneet ja kierrätys , 

H002-17
6 Vastaus hankintaoikaisuvaatimukseen 2017
7 Puhastusmasinad-Lumeranta
8 Lisäys hankintaoikaisuun 21.6.2017
9 Lisäyksen liite, tilaajavastuu.fi raportti
10 Tilaajavastuu.fi raportti 5.4.2017 Dysnomia_Oy.pdf
11 Dysnomia Oy tilaajavastuuraportti 5.7.2017.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös
Liite 1
Liite 6
Liite 7

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustasäännökset

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia han-
kintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä.

Helsingin kaupungin 1.6.2017 voimaan tulleen uuden hallintosäännön 
19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alai-
sen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kau-
punginhallitus.

Hankintaoikaisuvaatimus

Siivouskoneiden ja niiden huoltojen hankinnassa tarjouksen antanut Di-
versey Suomi Oy on esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksen määräajas-
sa. Diversey Suomi Oy on saattanut asian myös valituksena markkina-
oikeuteen.

Diversey Suomi Oy vaatii hankintapäätöksen kumoamista, Dysnomia 
Oy:n tarjouksen hylkäämistä ja uuden vertailun suorittamista hankinnan 
3. kohderyhmässä. Diversey Suomi Oy katsoo, että hankintakeskus on 
toiminut tarjouspyynnön vaatimusten vastaisesti hyväksyessään Dys-
nomia Oy:n selvityksen asianmukaisesta jätteenkäsittelystä. Toiseksi 
Diversey Suomi Oy pitää Dysnomia Oy:n tarjousta 3. kohderyhmässä 
tarjouspyynnön vastaisena.

Hankintamenettely

Kilpailutuksessa hankittiin ammattikäyttöön tarkoitettuja siivouskoneita. 
Hankinnassa oli kolme kohderyhmää, ja osatarjoukset näihin olivat 
mahdollisia. Hankinnan 3. kohderyhmässä pyydettiin tarjouksia yhdis-
telmäkoneesta, jonka työleveys on 43-45 cm ja jossa on harjaveto. 
Muiden vaatimusten ohella edellytettiin, että myyjä ottaa tarvittaessa 
vastaan käytöstä poistettuja koneita uusia koneita vastaavan määrän. 
Tarjoajan tuli selvittää, miten käytöstä poistettavat koneet toimitetaan 
asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn. Kohderyhmässä yhtenä vaatimuk-
sena oli myös, että koneen vetoalustan irrotus ei vaadi työntekijän pol-
vistumista tai kumartumista. Tarjoajan tuli selvittää, kuinka vetoalusta 
irrotetaan.

Käytettyjä, poistettavia koneita koskevat ehdot on tarjouspyynnössä 
esitetty Kierrätys-otsikon alla. On edellytetty, että tarjoajalla on valmiu-
det ottaa vastaan poistettavia koneita ja pyydetty selvitystä siitä, miten 
(myyjän/ostajan toimenpiteet) koneet toimitetaan asianmukaiseen jät-
teenkäsittelyyn. Jätelain määritelmän mukaan jätteen käsittelyllä tarkoi-
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tetaan jätteen hyödyntämistä tai loppukäsittelyä, mukaan lukien hyö-
dyntämisen tai loppukäsittelyn valmistelu. Näin ollen asianmukainen 
jätteenkäsittely voi olla myös käytöstä poistettujen koneiden kierrätystä. 
Tarjoajan on toiminnanharjoittajana joka tapauksessa, riippumatta han-
kintamenettelystä tai tarjouspyynnön ehdoista, noudatettava jätelain-
säädäntöä vastaanottaessaan käytöstä poistettuja koneita.

Dysnomia Oy on tarjouksessaan ilmoittanut ottavansa vastaan käytöstä 
poistetut koneet ja toimittavansa ne yhteistyökumppanilleen Puhastus-
masinad OU:lle, jossa koneet joko kunnostetaan tai puretaan varaosik-
si. Vastaus ja selvitys on täyttänyt tarjouspyynnön ehdon.

Siivouskoneen vetoalustan irrottamisesta Dysnomia Oy on tarjoukses-
saan selvittänyt, että alusta irtoaa napin painalluksella. Selvitys on täyt-
tänyt tarjouspyynnön ehdon siitä, että vetoalustaa irrotettaessa ei tarvit-
se polvistua eikä kumartua. Hankintaoikaisuvaatimuksen esittäjä Diver-
sey Suomi Oy on tarjonnut samaa konetta; kone täyttää tarjouspyyn-
nön toiminnallisen vaatimuksen.

Kumpikaan Dysnomia Oy:n vastauksista tai selvityksistä ei ole antanut 
aihetta tarjouksen hylkäämiseen. Hankintaoikeudellisten periaatteiden 
pohjalta hylkääminen ei olisi ollut edes mahdollista.

Lisäys hankintaoikaisuvaatimukseen

Diversey Suomi Oy on 22.6.2017 toimittanut lisäyksen alkuperäiseen 
hankintaoikaisuvaatimukseensa. Lisäyksessä Diversey Suomi Oy vaatii 
Dysnomia Oy:n sulkemista kilpailutuksesta kelpoisuusvaatimusten täyt-
tymättömyyden takia.

Hankintapäätös on tehty 16.5.2017. Tarjoajien kelpoisuusehdot (pois-
sulkemisen perusteet ja kelpoisuudelle asetetut vaatimukset) on tarkis-
tettu hankintalainsäädäntöä ja Helsingin kaupungin harmaan talouden 
torjunnan ohjetta noudattaen ennen hankintapäätöksen tekoa. Dysno-
mia Oy on täyttänyt kaikki kelpoisuudelle asetetut ehdot tilaajavastuu.fi-
tarkastusraportin 5.4.2017 mukaisesti eikä edellytyksiä poissuljennalle 
ole ollut. Diversey Suomi Oy:n toimittaman vaatimuslisäyksen tilaaja-
vastuu.fi-raportissa 15.6.2017 tarkastellaan puolestaan tilannetta, joka 
on vallinnut hankintayksikön (hankintakeskuksen) tekemän hankinta-
päätösajankohdan jälkeen.

Verovelka, josta ei ole lainvoimaista päätöstä tai tuomiota, on harkin-
nanvarainen poissulkemisperuste. Harkinnassa tulee kiinnittää huomio-
ta hankintaoikeudelliseen suhteellisuuden periaatteeseen. Hankintalain 
mukaan verovelan maksaminen tai sitova sopimus maksujärjestelystä 
estää perusteen käytön.
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Hankintapäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen, jolloin päätöstä ei 
tässä vaiheessa panna täytäntöön. Hankinnassa ei siten ole myöskään 
solmittu hankintasopimuksia, eikä hankintasopimusta lain mukaan voi-
dakaan tehdä ennen kuin markkinaoikeus on antanut asiassa päätök-
sen. Markkinaoikeuden annettua päätöksensä voidaan päätöksen si-
sällöstä riippuen mahdollisesti tehdä hankintasopimukset. Tässä vai-
heessa Dysnomia Oy:n tilaajavastuu.fi-raporttia tarkastellaan uudelleen 
ja tarkistetaan, ettei siinä ole selvitettäviä puutteita. Kaikkien sopimus-
toimittajien tilaajavastuu.fi-raportteja seurataan kattavasti ja säännön-
mukaisesti myös sopimuskauden aikana. Jos veroissa tai lakisääteis-
ten eläkemaksujen maksamisessa ilmenee puutteita, pyydetään selvi-
tys ja puutteet pyydetään korjaamaan. Helsingin kaupungin hankintaso-
pimusehtojen mukaan voidaan hankintasopimus purkaa, jos puutteita 
ei korjata.

Diversey Suomi Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen lisäys ei anna aihet-
ta hankintapäätöksen muuttamiseen.

Kuuleminen

Hallintolain mukaisesti on kaikille hankinnan 3. kohderyhmään tarjouk-
sen antaneille varattu mahdollisuus lausua hankintaoikaisuvaatimuksen 
johdosta. Dysnomia Oy on lausunut asiasta.

Kuulemislausunnossaan Dysnomia Oy selvittää, että käytöstä poistet-
tujen koneiden akut, joihin hankintaoikaisuvaatimuksessa viitataan, toi-
mitetaan Kuusakoski Oy:lle, jonka myös Diversey Suomi Oy ilmoittaa 
tarjouksessaan ongelmajätteiden käsittelijäksi. Vetoalustan irrottami-
sesta Dysnomia Oy toteaa, että vetoalusta irtoaa koneen alaosan polki-
men/kytkimen/napin painamisella.

Dysnomia Oy:lle on varattu mahdollisuus lausua myös Diversey Suomi 
Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen lisäyksen johdosta. Dysnomia Oy on 
vastauksessaan 5.7.2017 selvittänyt, ettei sillä ole verovelkaa. Dysno-
mia Oy on toimittanut tilaajavastuu.fi-raportin 5.7.2017, jossa ei ole mi-
tään selvitettävää, sillä kaikki velvoitteet ja maksut on hoidettu.

Päätelmä

Hankintaoikaisuvaatimus ja sen lisäys on huolellisesti tutkittu hankinnat 
ja kilpailuttaminen -yksikössä. Hankintamenettelyssä ei ole tapahtunut 
virhettä lain soveltamisessa, vaan hankintakeskus (1.6.2017 alkaen 
hankinnat ja kilpailuttaminen -yksikkö) on toiminut hankintamenettelys-
sä tarjouspyynnön ehtojen, kaupungin harmaan talouden torjunnan oh-
jeen ja hankintalainsäädännön mukaisesti.
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Myöskään kuulemisessa ei ole noussut esiin sellaista uutta tietoa, joka 
muuttaisi tätä käsitystä. Dysnomia Oy:n kuulemislausunnot vahvistavat 
osaltaan, että hankintamenettelyssä on toimittu hankintalain mukaisesti 
tasapuolisesti ja syrjimättä tarjouspyynnön ehtoja noudattaen.

Näin ollen saapunut hankintaoikaisuvaatimus tai sen lisäys eivät anna 
aihetta muuttaa 16.5.2017 tehtyä hankintapäätöstä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651

marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet

1 Diversey Suomi Oy, hankintaoikaisu, H002-17
2 Diversey Suomi Oy, hankintaoikaisu, liite, Tarjouspyyntö  8.3.2017, 

H002-17
3 Diversey Suomi Oy, hankintaoikaisu, liite, käytöstä poistettavat koneet,  

H002-17
4 Diversey Suomi Oy, hankintaoikaisu, liite, Tarjous 27.3.2017, H002-17
5 Diversey Suomi Oy, hankintaoikaisu, liite, TASKI-koneet ja kierrätys , 

H002-17
6 Vastaus hankintaoikaisuvaatimukseen 2017
7 Puhastusmasinad-Lumeranta
8 Lisäys hankintaoikaisuun 21.6.2017
9 Lisäyksen liite, tilaajavastuu.fi raportti
10 Tilaajavastuu.fi raportti 5.4.2017 Dysnomia_Oy.pdf
11 Dysnomia Oy tilaajavastuuraportti 5.7.2017.pdf

Oheismateriaali

1 Vertailu Siivouskoneet H002-17
2 Ohje harmaan talouden torjumiseksi.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös
Liite 1
Liite 6
Liite 7



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2017 70 (77)
Kaupunginhallitus

Asia/6
14.08.2017

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

Päätöshistoria

Hankintakeskus Hankintajohtaja 16.05.2017 § 30

HEL 2017-001825 T 02 08 02 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä alla mainitut tarjoukset siivouskoneista 
kahdeksi (2) vuodeksi hinnaltaan halvimpina.

Kohderyhmä 1. Pölynimurit 

- Suomen Alfa Cleaning Oy (0238741-3)

- CC-tukku Oy (0679560-9)

Kohderyhmä 2. Yhdistelmäkoneet, työleveys enintään 38 cm

- CC-tukku Oy (0679560-9)

Kohderyhmä 3. Yhdistelmäkone, työleveys 43-45 cm, harjaveto

- Suomen Alfa Cleaning Oy (0238741-3)

- CC-tukku Oy (0679560-9)

- Dysnomia Oy (2494330-2)

Lisäksi hankintaan kuuluu kahden (2) vuoden optiokausi, jonka käyttöö-
notosta hankintayksikkö päättää erikseen suoraa hankintaa käyttäen 
ennen perussopimuskauden päättymistä. 

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 370 000 euroa sisältäen 
mahdollisen optiokauden.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erik-
seen allekirjoitettavalla sopimuksella. EU-kynnysarvot ylittävien hankin-
tojen osalta sekä kansallisen kynnysarvon ylittävässä liitteen E palvelu-
hankinnassa tai käyttöoikeussopimuksessa hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tie-
doksi. 

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupungin hankintakeskuksen 21.2.2017 
julkaistuun tarjouspyyntöön. Siivouskoneiden ja niiden huoltojen han-
kinta on toteutettu avoimella menettelyllä. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2017 71 (77)
Kaupunginhallitus

Asia/6
14.08.2017

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

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 22.2.2017 ja korjausilmoitus 
8.3.2017 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoi-
tukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 27.3.2017. 

Määräaikaan mennessä saapui 7 tarjousta: CC-tukku Oy (2 rinnakkais-
ta tarjousta), Diversey Suomi Oy, Dysnomia Oy, Oy Hako Ground & 
Garden Ab, Papyrus Supplies Oy ja Suomen Alfa Cleaning Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaati-
mukset ja selvitysvelvollisuudet.

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu niiden tar-
joajien osalta, jotka näyttivät tulevan valituiksi

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

Määräajassa saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia, lu-
kuun ottamatta

- Dysnomia Oy:n ja Oy Hako Ground & Garden Ab:n tarjouksia kohde-
ryhmässä 2 (Yhdistelmäkoneet, työleveys enintään 38 cm). Tarjotut ko-
neet eivät testausten perusteella täyttäneet tarjouspyynnössä vaadittua 
ominaisuutta imu taaksepäin ajettaessa.

- Oy Hako Ground & Garden Ab:n tarjousta kohderyhmässä 3 (Yhdis-
telmäkone, työleveys 43-45 cm, harjaveto). Tarjotussa koneessa ei tes-
tauksen perusteella ole tarjouspyynnössä vaadittua irrotettavaa likave-
sisäiliötä.

Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi hankintakes-
kuksen on hylättävä tarjouspyynnön vastaisina Dysnomia Oy:n ja Oy 
Hako Ground & Garden Ab:n tarjoukset kohderyhmässä 2 sekä Oy Ha-
ko Ground & Garden Ab:n tarjous kohderyhmässä 3.

Tarjousten vertailu

Valintaperusteena on hinnaltaan halvin laatuvaatimukset täyttävä kone. 
Kaikissa kohderyhmässä valitaan 3 halvimman tarjouksen tehnyttä toi-
mittajaa. Samasta koneesta tehdään sopimus vain yhden tarjoajan 
kanssa.

Hankittaville tuotteille on asetettu vähimmäisvaatimuksina laadullisia 
vaatimuksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavien tuotteiden on pitänyt 
täyttää. Jos laadulliset vähimmäisvaatimukset eivät ole täyttyneet, on 
tarjottu tuote hylätty tarjouspyynnön vastaisena. Tarjousten vertailu on 
tämän päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Vertailu osoit-
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taa, että hinnaltaan halvimman laadulliset kriteerit täyttävän tarjouksen 
ovat tehneet:

Kohderyhmä 1. Pölynimurit 

- Suomen Alfa Cleaning Oy

- CC-tukku Oy

Kohderyhmä 2. Yhdistelmäkoneet, työleveys enintään 38 cm

- CC-tukku Oy

Kohderyhmä 3. Yhdistelmäkone, työleveys  43-45  cm, harjaveto

- Suomen Alfa Cleaning Oy

- CC-tukku Oy

- Dysnomia Oy

Lisätiedot
Raili Alanko, puhelin: +358931031764

raili.alanko(a)hel.fi
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§ 740
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 32. 

jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta  
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuurijaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveysjaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
- kansliapäällikkö  
- elinkeinojohtaja  
- hallintojohtaja  
- hankintajohtaja  
- henkilöstöjohtaja  
- kaupunginlakimies  
- rahoitusjohtaja  
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja  
- tietotekniikkaapäällikkö  
- viestintäpäällikkö  
  
keskushallinnon viranhaltijat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- Korkeasaaren eläintarha  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 734, 735, 736, 737, 738 ja 740 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 739 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 146 §
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Marcus Rantala Jaana Pelkonen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 23.08.2017.


