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Kokousaika 28.08.2017 16:00 - 16:32

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

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

heenjohtaja
Arhinmäki, Paavo kaupunginhallituksen 2. 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

Muut

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

johtaja
Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Aho, Mikko kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Machere, Saila vs. elinkeinojohtaja
Pohjaniemi, Marju henkilöstöjohtaja
Raitio, Markku va. tietotekniikka- ja viestintäjohtaja
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Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Åhlgren, Harry vs. kaupunginlakimies
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Tapiolinna, Hilkka vs. kaupunginsihteeri
Katajamäki, Paula tiedottaja
Tammisto, Mari hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
755 - 767 §:t

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
755 ja 756 §:t

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
757 - 767 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Mari Tammisto hallintoasiantuntija
755 - 767 §:t
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§ Asia

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

756 Asia/2 V 13.9.2017, Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021

757 Asia/3 F 13.9.2017, Val av ledamöter i fullmäktige för Kårkulla samkommun 
för mandattiden som börjar 2017

757 Asia/3 V 13.9.2017, Jäsenten valitseminen Kårkulla samkommun -nimisen 
kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

758 Asia/4 V 13.9.2017, Luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten määrät 
2017 -päätöksen muuttaminen toimikuntien osalta

759 Asia/5 V 13.9.2017, Ullanlinnan Korkeavuorenkatu 21:n asemakaavan muut-
taminen (nro 12394, tontti 104/19)

760 Asia/6 Asuntotontin 20828/8 varausehtojen muutos

761 Asia/7 Valtuutettu Vesa Korkkulan toivomusponsi opiskelija-alennusten laa-
jentamisen kustannusvaikutuksista

762 Asia/8 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi yöraitioliikenteestä Laa-
jasaloon

763 Asia/9 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltami-
sesta merikaapelihankkeessa

764 Asia/10 Päiväkoti Borgströminmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelma

765 Asia/11 Osto-oikeuden lisääminen NCC Property Development Oy:lle perustet-
tavan yhtiön lukuun vuokratun tontin  vuokrasopimukseen (Laajasalo, 
tontti 49034/5)

766 Asia/12 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esi-
tykseksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta

767 Asia/13 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 755
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 Nasima 
Razmyarin ja Pia Pakarisen sekä varatarkastajiksi Marcus Rantalan ja 
Anni Sinnemäen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 756
V 13.9.2017, Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021

HEL 2017-009006 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Jan Va-
paavuoren ehdotuksesta.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupunkistrategian vuosiksi 
2017–2021. (Liite 1). Kaupunkistrategia on lähtökohtana valmisteltaes-
sa vuoden 2018 talousarvioehdotusta sekä muita valtuustokauden ta-
lousarvioita ja toimenpiteitä.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että strategian toteuttamista ar-
vioidaan ja seurataan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seuran-
taa. Valtuustokauden puolivälissä tehdään etenemisen tarkastelu.

Esittelijän perustelut

Kaupunkistrategia 2017-2021 on kaupungin uuden johtamisjärjestel-
män mukaisesti laadittu.

Kaupunginvaltuuston ja lautakuntien strategiatyö

Uusi kaupunginvaltuusto aloitti strategiatyönsä kokoontumalla semi-
naariin 15.-16.6.2017. Seminaarissa valtuusto arvioi kaupungin toimin-
taympäristön nykytilaa ja muutoksia valtuustokauden 2017–2021 kau-
punkistrategian valmistelun lähtökohdaksi.  Valtuuston strategiatyön 
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pohjaksi seminaariin oli valmisteltu kuntalain edellyttämiä analyyseja. 
Valtuustoseminaarin aineisto koostui toimintaympäristöraportista, johta-
misjärjestelmän uudistamisprosessin yhteydessä tehdystä skenaario- 
ja visiotyöskentelystä ja yrityshaastattelujen yhteenvetoraportista. Ai-
neisto on julkaistu kaupungin internetsivuilla https://www.hel.fi/helsin-
ki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/valtuusto-
seminaari-2017

Elokuun alkupuolella uudet toimialalautakunnat kokoontuivat strategia-
seminaareihin, joissa tunnistetiin kaupungin yhteisiä ja toimialakohtai-
sia tavoitteita ja teemoja valtuustokaudelle. Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnan seminaari oli 8.8.2017, kaupunkiympäristölautakunnan 
10.8.2017, kulttuurin ja vapaa-ajanlautakunnan 9.-10.8. 2017 ja sosiaa-
li- ja terveyslautakunnan 9.8.2017. Lisäksi kaupunginhallituksen elinkei-
nojaosto käsitteli strategian elinkeinopoliittisia kysymyksiä seminaaris-
saan 21.8.2017.

Lautakuntien seminaarien jälkeen pormestarin johdolla pormestarikunta 
on työstänyt näkemystä kaupungin strategian keskeisistä teemoista. 
Pormestarikunta on työskennellyt myös yhdessä viranhaltijajohdon 
kanssa, jotta johtamisuudistuksen yhteydessä keväällä 2017 tehty toi-
mialojen suunnittelu- ja valmistelutyö on hyödynnetty kaupunkistrate-
gian linjausten laatimisessa.

Kuntastrategia kuntalaissa

Kuntalaki (410/2015) tuli voimaan 1.5.2015. Laissa säädetään ensi ker-
taa kuntastrategiasta. Kuntastrategian myötä vahvistuu myös kunnan 
toiminnan ohjaaminen kokonaisuutena.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tu-
levista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan 
tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa valtuuston tulee myös 
määritellä, miten strategian toteutumista arvioidaan ja seurataan.

Kuntastrategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pit-
kän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon (1) 
kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, (2) palvelujen järjestämi-
nen ja tuottaminen, (3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt 
palvelutavoitteet, (4) omistajapolitiikka, (5) henkilöstöpolitiikka, (6) kun-
nan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä (7) eli-
nympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntalain perustelujen mukaan tavoitteena on vähentää erillisten, sek-
torikohtaisten suunnitelmien tarvetta. Talousarvio ja -suunnitelma on 
laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kun-
nan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmas-
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sa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoit-
teet.

Toimintaympäristöraportti

Tutkimustietoon, tilastoihin ja kaupungin palveluja kuvaavaan tietoon 
pohjautuva katsaus kaupungin nykytilaan ja arvioituihin muutoksiin on 
koottu laajaan toimintaympäristöraporttiin.

Raportin sisältö kattaa tiedollisesti kuntalain edellyttämät kuntastrate-
gian sisältöalueet: asukkaiden hyvinvointi, palvelujen järjestäminen ja 
tuottaminen, palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, 
osallistumismahdollisuudet sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman 
kehittäminen.

Toimintaympäristöraportti on tehty kaupunginkanslian ja toimialojen yh-
teistyönä keväällä 2017.

Päätöksen liitteenä 2 oleva toimintaympäristöraportti on valtuustosemi-
naarissa käytössä ollut 7.6.2017 versio.

Toimintaympäristöraportti on saatavissa internetissä eri julkaisumuo-
doissa osoitteessa: http://toimintaymparisto.hel.fi/

Kaupunkistrategian toteutus

Kaupunkistrategian tavoitteet otetaan huomioon talousarvioehdotuksen 
2018  ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2018–2020 valmistelussa sekä 
valmisteltaessa muita valtuustokauden talousarvioita ja toimenpiteitä. 
Keskushallinnon, toimialojen ja tytäryhteisöjen tulee toteuttaa kaupun-
kistrategian linjauksia toiminnassaan.

Kaupunginvaltuuston päätettyä kaupunkistrategiasta kaupunginhallitus 
seuraa ja ohjaa toteutusta.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkistrategia 2017-2021
2 Toimintaympäristöraportti

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Lautakunnat ja johtokunnat
Toimialat, virastot ja liikelaitokset
Tytäryhteisöt
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§ 757
F 13.9.2017, Val av ledamöter i fullmäktige för Kårkulla samkommun 
för mandattiden som börjar 2017

HEL 2017-006646 T 00 01 06

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet på förslag av 
Otso Kivekäs.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige beslutar välja tre ledamöter och tre personliga ersätta-
re i fullmäktige för Kårkulla samkommun för mandattiden som börjar 
2017 enligt följande:

Ledamöter Ersättare
  
__________________ __________________
__________________ __________________
Oscar Ohlis Jona Granlund

Föredragandens motiveringar

Kårkulla samkommun är en i lagen angående specialomsorger om ut-
vecklingsstörda avsedd samkommun med uppgift att bereda speci-
alomsorger för den svenskspråkiga befolkningen i sina medlemskom-
muner. Helsingfors är medlem i samkommunen.
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Helsingfors stad har enligt grundavtalet rätt att välja tre ledamöter och 
personliga ersättare för dem i samkommunens fullmäktige. Samkom-
munens fullmäktige har en mandattid på fyra år.

Kvotprincipen i 4 a § 1 mom. i lagen om jämställdhet mellan kvinnor 
och män ska följas vid valet, dvs. kvinnor och män ska vara represen-
terade till minst 40 % vardera, om inte särskilda skäl talar för något an-
nat.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Kårkulla samkommun Kommunalbesvär, fullmäktige
De i beslutet angivna
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§ 757
V 13.9.2017, Jäsenten valitseminen Kårkulla samkommun -nimisen 
kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-006646 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita vuonna 2017 alkavaksi toimikaudek-
si kolme jäsentä ja kolme henkilökohtaista varajäsentä Kårkulla sam-
kommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon seuraavasti:

Jäsenet Varajäsenet
  
__________________ __________________
__________________ __________________
Oscar Ohlis Jona Granlund

Esittelijän perustelut

Kårkulla samkommun on kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa 
laissa tarkoitettu kuntayhtymä, jonka tarkoituksena on jäsenkuntiensa 
ruotsinkielisen väestön erityishuollon järjestäminen. Helsinki on kun-
tayhtymän jäsen.
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Helsingin kaupungilla on perussopimuksen mukaan oikeus valita kun-
tayhtymän valtuustoon kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajä-
senet. Kuntayhtymän valtuuston toimikausi on neljä vuotta.

Jäsenten valinnassa tulee noudattaa tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin 
mukaista kiintiöperiaatetta eli toimielimessä tulee olla sekä naisia että 
miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta 
johdu.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kårkulla samkommun Kunnallisvalitus, valtuusto
Päätöksessä mainitut
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§ 758
V 13.9.2017, Luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten mää-
rät 2017 -päätöksen muuttaminen toimikuntien osalta

HEL 2017-003722 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa 17.5.2017, 238 § hyväksymiään 
luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia siten, että 1 kohdan 12 kap-
pale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Toimivaltaisen toimielimen asettaman toimikunnan, neuvottelukunnan, 
vaikuttajatoimielimen tai muun vastaavan työryhmän kokouksista mak-
setaan palkkiona puheenjohtajalle 150 euroa ja jäsenelle 130 euroa, 
jos asettamispäätöksessä todetaan tätä päätöstä sovellettavan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet (Kvsto 17.5.2017, muutos 
13.9.2017)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi luottamushenkilöiden taloudelliset etuu-
det 17.5.2017, 238 §. Päätöksen 1 kohdan 12 kappale koski toimikun-
nan, neuvottelukunnan, vaikuttajatoimielimen tai muun vastaavan työ-
ryhmän kokouksista maksettavia palkkioita. Päätöksen mukaan tätä 
määräystä sovelletaan ainoastaan kaupunginhallituksen asettamiin eli-
miin.
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Helsingin kaupungin hallintosäännön 13 luvun 1 §:n 2 momentin 11 
kohdan mukaan kuitenkin myös tarkastuslautakunta voi asettaa toimi-
kuntia arvioinnin valmistelua varten. Koska muukin toimielin kuin kau-
punginhallitus voi asettaa toimikuntia, on perusteltua muuttaa toimikun-
tien palkkioita koskeva kohta siten, että erilaisten toimielinten ja vastaa-
vien jäsenille voidaan asettavasta tahosta riippumatta maksaa palkkio-
ta, mikäli toimivaltainen asettava toimielin näin päättää.

Ehdotetut uudet taloudelliset etuudet ovat liitteenä 1.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet (Kvsto 17.5.2017, muutos 
13.9.2017)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Toimialat, virastot ja liikelaitokset

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 17.05.2017 § 238

Kaupunginhallitus 08.05.2017 § 499

Kaupunginhallitus 02.05.2017 § 464
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§ 759
V 13.9.2017, Ullanlinnan Korkeavuorenkatu 21:n asemakaavan 
muuttaminen (nro 12394, tontti 104/19)

HEL 2013-006965 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 7. kaupunginosan (Ullanlinna) 
korttelin 104 tontin 19 asemakaavan muutoksen 10.5.2016 päivätyn ja 
8.11.2016 muutetun piirustuksen numero 12394 mukaisena ja asema-
kaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12394 kartta, päivätty 10.5.2016, muutet-
tu 8.11.2016

2 Asemakaavan muutoksen nro 12394 selostus, päivätty 10.5.2016, muu-
tettu 8.11.2016, päivitetty Kslk:n 8.11.2016 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 10.5.2016, täydennetty 8.11.2016
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Museovirasto, kulttuuriympäris-
tön suojelu
Puolustusvoimat Pääesikunta
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee Ullanlinnassa osoitteessa Korkeavuo-
renkatu 21 sijaitsevaa tonttia, jolla sijaitsee Axel Högbergin suunnittele-
ma, vuonna 1889 rakennettu uusrenessanssityylinen kerrostalo, ns. 
Ohranan talo.

Asemakaavan muutoksen myötä tontin käyttötarkoitus muuttuu virasto-
ja hallintorakennusten korttelialueesta (YH) asuinkerrostalojen korttelia-
lueeksi (AK). Tontilla sijaitsevalle kiinteistölle osoitetun kerrosalan mää-
rä 8 025 k-m² muutetaan 8 075 k-m²:ksi. Asuntojen osuus kerrosalasta 
on noin 7 300 k-m² ja kivijalkaliiketilojen osuus noin 775 k-m². Asuntoja 
kiinteistöön tulee noin 62 kpl.

Kaupunginhallitus on 4.4.2016 hyväksynyt asemakaavasta poikkeami-
sen, joka mahdollistaa rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen asu-
miseen. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on varmistaa kadun-
varsirakennuksen kulttuurihistoriallisten, rakennustaiteellisten ja kau-
punkikuvallisten arvojen säilyminen käyttötarkoituksen muutoksen ja 
kiinteistön yksityisomistukseen siirtymisen yhteydessä. Korkeavuoren-
kadun ja Punanotkonkadun kulmassa Johanneksen kirkkoa lähes vas-
tapäätä sijaitseva uusrenessanssityylinen kadunvarsirakennus (5 645 
k-m²) suojellaan. Rakennuksen myöhemmin rakennettu pihasiipi (1 440 
k-m²) ja ullakko- ja kattokerrokset (yht. 600 k-m²) on tarkoitus uudistaa 
asuinkäyttöön. Vuonna 1987 valmistuneeseen pihasiipeen ei liity erityi-
siä suojeluarvoja. Kadunvarsirakennuksen ensimmäisen kerroksen tilat 
osoitetaan kivijalkaliiketiloiksi.

Esittelijän perustelut

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

Voimassa oleva asemakaava on mm. sisätilojen suojelun osalta van-
hentunut. Uudet suojelumääräykset koskevat etenkin kadunvarsiraken-
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nuksen julkisivuja, vesikattoja ja rakennuksen arvokkaita sisätiloja, ku-
ten porrashuoneita.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Kaavoituksen vaiheet ja vuorovaikutus

Tontti on siirtynyt Suomen valtion omistuksesta yksityisomistukseen 
1.9.2016. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkai-
sun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

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

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 12.8. - 12.9.2016. Kaavaehdotuk-
sesta tehtiin yksi muistutus.

Muistutus

Muistutus kohdistui tonttien 104/14 ja 104/19 väliseen rajaseinään ja 
sen aukotukseen, arkkitehtoniseen laatuun, teknisten laitteiden sijoituk-
seen sekä ikkunoiden ja julkisivupinnan kunnolle asetettaviin määräyk-
siin tai niiden puutteeseen. Lisäksi huomautettiin, että osa tontin 104/19 
maanalaisista rakenteista ja perustuksista ulottuu tontin 104/14 puolelle 
ja myös niistä on edellytettävä tehtävän rasitesopimus.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), museoviraston, puolustusvoi-
mien, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-
keskus), kiinteistölautakunnan, pelastuslautakunnan, yleisten töiden 
lautakunnan ja ympäristökeskuksen lausunnot.

ELY-keskuksen lausunnossa todettiin, että rakennuksen suojelutavoit-
teet on tunnistettu ja turvattu suojelumääräyksin ansiokkaasti. Lisäksi 
ELY-keskus esitti, että suojelumääräystä täydennetään kaavaselostuk-
sessa todetulla maininnalla "Valtion omistamien rakennusten suojelusta 
annetun asetuksen (480/1985) nojalla suojeltu rakennus. Asetuksen 
(480/1985) mukainen suojelu lakkaa, kun rakennuksesta on tehty ra-
kennusperinnön suojelusta annetun lain (498/201) mukainen päätös ja 
se on saanut lainvoiman."

Kiinteistölautakunta lausui, että koska asemakaavan muutosehdotus 
on saman sisältöinen kuin aiemmin myönnetty poikkeamislupa, tontin 
arvo ei nouse eikä maapoliittisia neuvotteluja ole tarpeen käydä. Poik-
keamismenettelyn yhteydessä tehtyä sopimusta (ED 3875) tullaan kui-
tenkin tarkistamaan kohdentamalla se poikkeamisluvan sijasta asema-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2017 15 (82)
Kaupunginhallitus

Asia/5
28.08.2017

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

kaavan muutosehdotukseen. Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa 
ennen kuin tontin omistajan kanssa on tehty sopimuksen tarkistaminen.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

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.

Maankäyttösopimus on allekirjoitettu 30.3.2016 ja kiinteistölautakunnan 
edellyttämä sopimuksen tarkistaminen on tehty 19.1.2017.

Päätösehdotus on entisen kaupunkisuunnitteluviraston tarkistetun eh-
dotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12394 kartta, päivätty 10.5.2016, muutet-
tu 8.11.2016

2 Asemakaavan muutoksen nro 12394 selostus, päivätty 10.5.2016, muu-
tettu 8.11.2016, päivitetty Kslk:n 8.11.2016 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 10.5.2016, täydennetty 8.11.2016
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Havainnekuva 10.5.2016
3 3875 sopimus
4 3875 sopimuksen tarkastus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Museovirasto, kulttuuriympäris-
tön suojelu
Puolustusvoimat Pääesikunta
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Pelastuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.11.2016 § 368

HEL 2013-006965 T 10 03 03

Ksv 1541_7, karttaruutu 672497

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 10.5.2016 päivätyn ja 8.11.2016 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12394 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 7. kaupunginosan (Ullanlinna) korttelin 104 tonttia 19.

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-
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turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla 
kohdassa Päätöksenteko.

www.hel.fi/ksv

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

10.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Kirsti Rantanen, arkkitehti, puhelin: 310 37074

kirsti.rantanen(a)hel.fi
Juuso Helander, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

juuso.helander(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 25.08.2016 § 351

HEL 2013-006965 T 10 03 03

Kiinteistökartta 63/672 497, Korkeavuorenkatu 21

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Helsingin 
kaupungin 7. kaupunginosan (Ullanlinna) korttelin 104 tonttia 19 koske-
vasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12394 seuraavan lau-
sunnon:

Lautakunta toteaa, että aloitteen asemakaavan muuttamisesta on teh-
nyt tontin omistaja Suomen valtio, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa hallinto- ja viras-
torakennusten tontin (YH) muuttaminen asuinkäyttöön (AK) ja raken-
nuksen (ns. Ohranan talo) suojeluarvojen säilyminen. Käyttötarkoituk-
sen muutokselle on jo aiemmin (4.4.2016) myönnetty poikkeamispää-
tös.

Poikkeamismenettelyn yhteydessä on käyty kaupunginhallituksen 
9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tonti-

http://www.hel.fi/www/ksv/fi
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nomistajan kanssa. Neuvottelujen tuloksena kaupunki ja Senaatti-kiin-
teistöt ovat allekirjoittaneet sopimuksen 3.3.2016 (ED 3875).

Koska asemakaavan muutosehdotus on saman sisältöinen kuin aiem-
min myönnetty poikkeamislupa, tontin arvo ei nouse eikä maapoliittisia 
neuvotteluja ole tarpeen käydä. Poikkeamismenettelyn yhteydessä teh-
tyä sopimusta (ED 3875) tullaan kuitenkin tarkistamaan kohdentamalla 
se poikkeamisluvan sijasta asemakaavan muutosehdotukseen. Kaava-
muutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tontin omistajan kanssa 
on tehty sopimuksen tarkistaminen. 

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen joh-
dosta.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Peter Haaparinne

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 28.06.2016 § 229

HEL 2013-006965 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

anu.haahla(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 14.06.2016 § 80

HEL 2013-006965 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Korkeavuorenkatu 21:n 
asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12394:
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Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoseh-
dotuksesta nro 12394, Korkeavuorenkatu 21 (Ullanlinnan tontti 104/19).

Asemakaavan muutosehdotuksessa on riittävällä tavalla huomioitu pa-
loturvallisuuteen liittyvät asiat.

Esittelijä
vs. pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 14.06.2016 § 296

HEL 2013-006965 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutos koskee rakennusta eikä siitä aiheudu kustan-
nuksia rakennusvirastolle.

Yleisten töiden lautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavamuu-
tokseen.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Rakennusvirasto 6.8.2015

HEL 2013-006965 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa ase-
makaavan muutoksesta (osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1213-
00/15) sekä poikkeamispäätöksestä tontille 7/104/19 osoitteessa Kor-
keavuorenkatu 21, 14.8.2015 mennessä.
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Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista asemakaavan muutokseen.

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 5.6.2015

HEL 2013-006965 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta koskien Korkeavuorenkatu 21 asemakaavan 
muutosta. Suunnittelualue sijaitsee Ullanlinnassa Korkeavuorenkadun 
ja Punanotkonkadun kulmatontilla. Rakennus on tarkoitus palauttaa 
asuinkäyttöön ja alimman kerroksen katutasolle avautuvat tilat liiketila-
käyttöön.

Kaavoitettavaa tonttia rajaavilla kaduilla kulkee raitiotielinja 10.

HKLn kantana on, että suunniteltaessa asuinrakentamista lähelle raitio-
tieratoja, tulee kiinteistöjen suunnittelussa kiinnittää huomiota raitiovau-
nuliikenteestä aiheutuvaan meluun ja tärinään. Raitiotieliikenteen tarvit-
semaa ratasähköistystä varten tulee huomioida ripustusten vaatima tila 
ja kiinnitysratkaisut kiinteistössä.

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

jaakko.laurila(a)hel.fi
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§ 760
Asuntotontin 20828/8 varausehtojen muutos

HEL 2017-005285 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti muuttaa Sato Oyj:lle kaupunginhallituksen 
päätöksellä 27.4.2015 (438 §) varatun Helsingin kaupungin 20. kau-
punginosan (Länsisatama) korttelin nro 20828 tontin nro 8 (kiinteistö-
tunnus 91-20-828-8, pinta-ala 1 888 m², os. Atlantinkatu 12) varauseh-
toja seuraavasti:

Tontti tulee toteuttaa pääosin vapaarahoitteisena vuokra-asuntotuotan-
tona. Tontille toteutettavista asunnoista enintään noin 30 % voidaan 
kuitenkin toteuttaa vapaarahoitteisina omistusasuntoina ilman Hitas-eh-
toja. 

Muilta osin noudatetaan kaupunginhallituksen varauspäätöksen 
27.4.2015 (438 §) mukaisia ehtoja.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kopio asemakaavan muutoksen nro 12331 kaavakartasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sato Oyj Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä
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Sato Oyj:lle on varattu Länsisataman Jätkäsaaresta asuinkerrostalo-
tontti (AK) 20828/8 vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen suunnittelua 
varten. Mainitulle tontille ja viereiselle Hitas I -omistusasuntotuotantoon 
varatulle tontille (AK) 20828/7 on tarkoitus toteuttaa Sato Oyj:n 75-vuo-
tisjuhlahankekokonaisuus, jonka tavoitteena on korkeatasoisten vapaa-
rahoitteisten vuokra-asuntojen sekä korkeatasoisten ja kohtuuhintais-
ten Hitas-omistusasuntojen toteuttaminen.

Ehdotuksen mukaan tontin 20828/8 varausehtoja muutettaisiin siten, 
että nyt vapaarahoitteiseen vuokra-asuntotuotantoon osoitetulle tontille 
toteutettavista asunnoista enintään noin 30 % voitaisiin tästä poiketen 
toteuttaa vapaarahoitteisina myytävinä omistusasuntoina ilman Hitas-
ehtoja. Muilta osin noudatettaisiin kaupunginhallituksen varauspäätök-
sen 27.4.2015 (438 §) mukaisia ehtoja. 

Varausehtojen muuttamista voidaan kaupungin intressit huomioiden pi-
tää hyväksyttävänä ottaen huomioon AM-ohjelman mukainen tavoiteltu 
asuntojen rahoitus- ja hallintamuotojakauma, sillä Jätkäsaaren alueella 
sääntelemättömien vapaarahoitteisten omistusasuntojen osuus on jää-
nyt toistaiseksi suhteellisen pieneksi.

Esittelijän perustelut

Varausehtojen muuttaminen

Varauspäätös

Kaupunginhallitus päätti 27.4.2015 (438 §) varata Sato Oyj:lle Helsingin 
kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelin nro 20828 suun-
nitellun tontin nro 1 asuntohankkeiden suunnittelua varten 31.12.2017 
saakka muun ohella seuraavin ehdoin:

Tontin rakennusoikeudesta enintään noin 8 800 k-m² tulee toteuttaa va-
paarahoitteisena vuokra-asuntotuotantona.

Vapaarahoitteiseen vuokra-asuntotuotantoon varattava tontti tule luo-
vuttaa myymällä käypään arvoon. Asunnot on tällöin pidettävä vuokra-
asuntokäytössä vähintään 10 vuotta tontille rakennettavien rakennus-
ten valmistumisesta lukien. 

Tontin rakennusoikeudesta vähintään noin 3 000 k-m² tulee toteuttaa 
omistusasuntotuotantona Hitas I -ehdoin. Varauksensaaja on velvolli-
nen sopimaan kohteen Hitas-hankintahinnan määräytymisen periaat-
teista ennen kohteen markkinoinnin aloittamista.

Hitas-omistusasuntotuotantona toteutettavien asuntojen keskipinta-alan 
tulee olla vähintään 75 h-m². Kiinteistöviraston tonttiosasto voi perustel-
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lusta syystä myöntää mainittuun keskipinta-alavaatimukseen vähäisiä 
muutoksia.

Hanke nimettiin Sato Oyj:n 75-vuotisjuhlahankkeeksi, jonka tavoitteena 
on korkeatasoisten vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen sekä korkeata-
soisten ja kohtuuhintaisten Hitas-omistusasuntojen toteuttaminen va-
rausalueelle.

Varauksensaaja oli tätä varten velvollinen kustannuksellaan yhteistyös-
sä kaupungin kanssa järjestämään tontista kansainvälisen arkkitehtuu-
rikutsukilpailun.

Varauksensaajan hanke tuli suunnitella ja rakentaa voittaneen ehdotuk-
sen mukaisesti tai vähintäänkin siitä ilmenevää laatutasoa ja perusrat-
kaisuja noudattaen. Hankkeen pääsuunnittelija sekä tontin rakentamis-
ta koskevat rakennuslupasuunnitelmat tuli esittää kiinteistöviraston 
tonttiosaston sekä Länsisataman aluetyöryhmän hyväksyttäviksi ennen 
rakennusluvan hakemista. 

Varauksensaaja on velvollinen sopimaan hankkeen toteuttamisen ja 
hallinnoinnin kannalta tarkoituksenmukaisesta tonttijaosta ennen raken-
nussuunnittelun aloittamista sekä kustannuksellaan hakemaan tontti-
jaon sekä tonttien lohkomista ja rekisteröintiä ennen rakennusluvan ha-
kemista, ellei kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa toisin sovita. 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan teke-
mään varausehtoihin vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia.

Hankkeen tilanteesta

Sato Oyj on varauspäätöksen tekemisen jälkeen aloittanut hankkeen 
toteutussuunnittelun varausehtojen mukaisesti. Tontista on järjestetty 
kansainvälinen arkkitehtuurikutsukilpailu, jonka voittaneen ehdotuksen 
perusteella hankkeen suunnittelua on edelleen jatkettu rakennuslupa-
vaihetta silmällä pitäen. 

Ohjeellisesta kaavatontista 20828/1 on muodostettu tontit 20828/7 ja 8, 
joista tontille 20828/7 toteutetaan varauspäätöksen mukaisesti vapaa-
rahoitteisia omistusasuntoja Hitas I -ehdoin. Tontin 20828/7 rakennu-
soikeus on yhteensä 3 050 k-m². Varauspäätöksen mukainen vapaara-
hoitteinen vuokra-asuntotuotanto on suunniteltu sijoittumaan tontille 
20828/8, jonka rakennusoikeus on yhteensä 8 750 k-m². 

Tonteille suunnitellut hankkeet ovat tällä hetkellä rakennuslupavaihees-
sa. Rakentamisen olisi alustavien aikataulujen mukaan tarkoitus alkaa 
syksyllä 2017, joten tontille olisi myös aiheellista vahvistaa myyntipe-
rusteet kaupunginhallituksen varauspäätöksen mukaisesti.
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Varausehtojen muuttamista koskeva hakemus

Sato Oyj pyytää 4.5.2017 päivätyllä hakemuksellaan, että tontin 
20828/8 varausehtoja muutettaisiin siten, että tontille toteutettavista 
asunnoista enintään noin 30 % voitaisiin toteuttaa vapaarahoitteisina 
myytävinä omistusasuntoina ilman Hitas-ehtoja. Tällöin tontille suunni-
teltujen asuntojen kokonaismäärästä, 147 kpl, tulisi vuokra-asuntojen 
osuus olemaan yhteensä 103 kpl ja omistusasuntojen yhteensä 44 kpl. 
Muilta osin noudatettaisiin kaupunginhallituksen varauspäätöksen 
27.4.2015 (438 §) mukaisia ehtoja. Samalla Sato Oyj pyytää, että tontin 
hinta voitaisiin vahvistaa käytyjen neuvottelujen mukaisesti.

Perustelut varausehtojen muuttamiselle

Ehdotettua varausehtojen muutosta voidaan tältä osin pitää kaupungin 
kannalta perusteltuna ottaen huomioon AM-ohjelman asuntojen hallin-
ta- ja rahoitusmuotoa koskevat tavoitteet, sillä tähän mennessä Jätkä-
saaressa asuntotuotanto on keskittynyt pääasiassa säänneltyyn ja väli-
mallin asuntotuotantoon ja nimenomaan sääntelemättömien vapaara-
hoitteisten omistusasuntojen osuus on jäänyt suhteellisen pieneksi. 

Varausehtojen muutoksella voidaan toisaalta vaikuttaa myönteisesti ra-
kennusteknisesti vaativan ja laajan hankkeen (noin 8 750 k-m²) toteutu-
misen edellytyksiin.

Koska esitetyn hallintamuodon muutoksen voi katsoa tukevan kaupun-
gin AM-ohjelman toteutumista, esitettyä varausehtojen muutosta voi-
daan pitää kaupungin intressit huomioiden hyväksyttävänä.

Ehdotus perustuu kiinteistölautakunnan esitykseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kopio asemakaavan muutoksen nro 12331 kaavakartasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Sato Oyj Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 18.05.2017 § 266

HEL 2017-005285 T 10 01 01 00

Kiinteistökartta 49/671 495, Atlantinkatu 12

Päätös

A

Kiinteistölautakunta päätti muuttaa Sato Oyj:lle (Y-tunnus 0201470-5) 
varatun Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) kortte-
lin nro 20828 tontin nro 8 (kiinteistötunnus 91-20-828-8, pinta-ala 
1 888 m², os. Atlantinkatu 12) varausehtoja seuraavasti:

1       

Tontti tulee toteuttaa pääosin vapaarahoitteisena vuokra-asuntotuotan-
tona. Tontille toteutettavista asunnoista enintään noin 30 % voidaan 
kuitenkin toteuttaa vapaarahoitteisina omistusasuntoina ilman Hitas-eh-
toja. 

Tontti luovutetaan myymällä käypään arvoon. Vuokra-asunnot on täl-
löin pidettävä vuokra-asuntokäytössä vähintään 10 vuotta tontille ra-
kennettavan rakennuksen valmistumisesta lukien.  

2       

Muilta osin noudatetaan kaupunginhallituksen varauspäätöksen 
27.4.2015 (438 §) mukaisia ehtoja.

B

Edellyttäen, että kiinteistölautakunta hyväksyy päätösehdotuksen A, 
kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan myymään Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisata-
ma) korttelin nro 20828 tontti nro 8 tai siitä muodostettava vapaarahoit-
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teiseen sääntelemättömään vuokra- ja omistusasuntotuotantoon toteu-
tettava tontti seuraavin ehdoin: 

1       

Tontin (AK) 20828/8 tai siitä muodostettavan tontin/tonttien kauppahin-
ta on vapaarahoitteisten sääntelemättömien vuokra- ja omistusasunto-
jen osalta 1 150 euroa/k-m²  31.12.2018 asti.

Kauppahintaa ei peritä siltä osin kuin asemakaavamääräykset sallivat 
asemakaavaan merkityn kerrosalan ylityksen.       

Mikäli tontin tai siitä muodostettavan tontin/tonttien lopullinen yhteen-
laskettu kerrosalan määrä lainvoimaisessa rakennusluvassa ylittää 
asemakaavan tai myöhemmin laadittavan tonttijaon mukaisen ko. tontin 
enimmäisrakennusoikeuden, kaupungilla on oikeus periä kultakin ylittä-
vältä kerrosneliömetriltä vastaavaa lisäkauppahintaa.

1.1.2019 alkaen edellä mainituin tavoin määräytyvää kauppahintaa tar-
kistetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi 3 prosentin vuotuisella korolla 
kaupan tekemiseen asti. 

2       

Muilta osin tontin tai siitä muodostettavan tontin/tonttien kaupassa nou-
datetaan kaupungin normaalisti käyttämiä kiinteistökaupan ehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja ja tarkentavia 
kauppahinnan määräytymistä koskevia ehtoja.

Samalla kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakun-
ta oikeutetaan tekemään tontista (AK) 20828/8 tai siitä muodostetta-
vasta vapaarahoitteiseen sääntelemättömään vuokra- ja omistusasun-
totuotantoon toteutettavasta tontista/tonteista lopulliset kiinteistökaupan 
kauppakirjat sekä päättämään niiden ehdot.

Käsittely

18.05.2017 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Sirkku Ingervo: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
Kiinteistölautakunta päättää, että tonttia ei myydä ja että vuokra-asun-
not on pidettävä vuokra-asuntokäytössä vähintään 40 vuotta.

Vastaehdotus raukesi kannattomattomana.

Sirkku Ingervo: Ilmoitan päätökseen seuraavan sisältöisen eriävän mie-
lipiteen: Tontin myyminen ei ole järkevää kaupungin kokonaisedun mu-
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kaan. 100 miljoonan myyntitavoite voidaan saavuttaa ilman tätäkin 
myyntiä. Uusi valtuusto on vasta tekemässä uutta strategiaa, eikä ny-
kyisen kaltaista tontinmyyntitavoitetta välttämättä edes ole jatkossa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi
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§ 761
Valtuutettu Vesa Korkkulan toivomusponsi opiskelija-alennusten 
laajentamisen kustannusvaikutuksista

HEL 2017-002669 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginval-
tuuston 1.3.2017 hyväksymän toivomusponnen (Vesa Korkkula) joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdotta-
jalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 1.3.2017 valtuutettu Vesa Korkkulan aloitetta opiskelija-
alennuksen laajentamisesta 30 vuotta täyttäneisiin opiskelijoihin, oppi-
sopimuskoulutuksessa oleviin ja ammatillisen peruskoulutuksen val-
mentavassa koulutuksessa oleviin (VALMA) kaupunginvaltuusto hyväk-
syi samalla seuraavan toivomusponnen:

’Hyväksyessään päätöksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvite-
tään koko HSL-alueen osalta kustannusvaikutuksen nousu siltä osin, 
että opiskelija-alennus laajennettaisiin 30 vuotta täyttäneisiin ja sitä 
vanhempiin opiskelijoihin sekä oppisopimuskoulutuksessa oleviin (Ve-
sa Korkkula)
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Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-
väksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuute-
tuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunnot.

HSL:n tariffijärjestelmässä pääperiaatteena on antaa opiskelija-alennus 
ns. ensiopiskelijoille 29 ikävuoteen saakka. Sitä vanhemmille myönne-
tään opiskelija-alennus silloin, kun heillä on Kelan myönteinen opintotu-
ki- tai kuntoutusrahapäätös. Opiskelun tulee myös pääsääntöisesti joh-
taa tutkintoon tai ammattiin. 

HSL päättää Helsingin seudun joukkoliikenteen alennus- ja vapaalippu-
jen myöntämisperusteet. Perusteet ja alennusprosentit ovat yhtenäiset 
kaikissa HSL -kunnissa. Alennukseen oikeutettuja on nykyisin noin 60 
000 opiskelijaa. Toivomusponnen toteuttaminen kaksinkertaistaisi 
HSL:n mukaan opiskelija-alennukseen oikeutettujen määrän, jos kaikki 
HSL-alueella opiskelevat ja oppisopimusopiskelijat saisivat alennuksen.

Mikäli alennus myönnettäisiin kaikille 30 vuotta täyttäneille ja sitä van-
hemmille opiskelijoille sekä oppisopimuskoulutuksen piirissä oleville, 
olisi kokonaiskustannuslisäys noin 32,0 milj. euroa. Tästä Helsingin 
osuus olisi noin 17,2 milj. euroa.

Kustannusvaikutus on tehdyn arviolaskelman perusteella huomattava. 
Lipputulojen pieneneminen jouduttaisiin kattamaan lisäämällä jäsen-
kuntien rahoitettavia kuntaosuuksia, nostamalla muiden matkustajien 
lippujen hintoja tai karsimalla liikenteen tarjontaa. Alennukseen oikeu-
tettujen joukon laajentaminen nykyisestä ei ole perusteltua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 HSL:n lausunto 7.6.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.05.2017 § 244

HEL 2017-002669 T 00 00 03

Hankenumero 5264_114

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon:

Toimialueellaan noudatettavasta joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjes-
telmästä päättää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL). Kau-
punki voi pyytää HSL:ltä arvion opiskelija-alennuksen laajentamisen ai-
heuttamasta kustannusvaikutuksesta.

Uutta tariffijärjestelmää valmistellessaan HSL on pyrkinyt yhtenäiseen 
ja koko seudulla samoilla periaatteilla toimivaan lippujärjestelmään. Tä-
mä koskee myös opiskelijoiden ja muiden erityisryhmien alennusperus-
teita.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2017 31 (82)
Kaupunginhallitus

Asia/8
28.08.2017

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

§ 762
Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi yöraitioliikenteestä 
Laajasaloon

HEL 2017-002670 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 1.3.2017 hyväksymän toivomusponnen (Tuomas Rantanen) joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdotta-
jalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 HSL:n lausunto 23.5.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 1.3.2017 valtuutettu Seija Muurisen aloitetta Kruunusil-
tojen käytöstä yöaikaan kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraa-
van toivomusponnen:

’Valtuusto edellyttää, että Kruunuvuoren siltojen käyttöä suunniteltaes-
sa selvitetään mahdollisuutta, että juuri Laajasaloon menevän raitio-
vaunulinjan aikataulujen kohdalla tutkitaan myös alueen yöbusseja kor-
vaavien yöraitiovaunujen mahdollisuutta.’ (Tuomas Rantanen)
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Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan, 
liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan sekä Helsingin seudun liiken-
ne -kuntayhtymän (HSL) lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Laajasa-
loa palvelevat nykyisin metron liikennöinnin päätyttyä Rautatientorilta 
lähtevät yöbussilinjat kaikkina päivinä noin klo 1.30 asti. Linja 85N kul-
kee lisäksi viikonloppuöinä noin kello 4.30 asti ns. aamuyöliikenteenä. 
Aamuyöliikenteen laajentaminen Laajasaloon viikonlopun lisäksi muille 
päiville ei ole tällä hetkellä HSL:n suunnitelmissa. Aamuyönliikenteen 
järjestäminen aiheuttaisi lisääntyviä liikennöinti- ja kaluston kunnossa-
pitokustannuksia sekä haasteita mm. kaluston kunnossapidon järjeste-
lyille. 

Kruunusillat -hankkeen raitiotien yleissuunnitelmassa on esitetty Rauta-
tieaseman ja Yliskylän välisen raitiolinjan liikennöintiajoiksi arkisin ja 
lauantaisin kello 5.30 - 1.30, sunnuntaisin kello 6.30 - 1.30. Kruunusillat 
-hankkeen valmistuttua raitioliikenne täydentää siten alueen yöbussilin-
joja kello 01.30 asti. Yöliikenne Kruunuvuorenrannan alueelle alkaa 
bussiliikenteenä jo ennen raitiotien valmistumista.

HSL, joka vastaa joukkoliikenteen palvelutason ja linjaston suunnitte-
lusta, ei ole vielä suunnitellut sitä, miten Kruunuvuorenrannan aamuyö-
liikenne järjestetään Linjaston ja palvelutason suunnittelu tapahtuu lä-
hempänä Kruunusillat -hankkeen valmistumista 2020 -luvulla. HSL:n 
mukaan aamuyönliikenteen ajaminen raitiovaunuilla on periaatteessa 
mahdollista, mutta HSL selvittää yöliikenteen kokonaisuutena ja kus-
tannustehokkuus huomioon ottaen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 HSL:n lausunto 23.5.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 11.05.2017 § 80

HEL 2017-002670 T 00 00 03

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausun-
non kaupunginhallitukselle koskien Tuomas Rantasen toivomuspontta 
valtuutettu Seija Muurisen aloitteeseen Kruunusiltojen joukkoliikenne-
käytöstä yöaikaan:

Kruunusillat -hankkeen yleissuunnitelmassa raitiovaunulinjojen liiken-
nöinti (vuorovälit, liikennöintiajat) on suunniteltu vuosien 2025 ja 2040 
tilanteeseen. Suunnitelmassa liikennöinti ajoittuu kello 05:30 ja 01:30 
väliselle ajalle; ajat vastaavat osittain nykyverkon linjojen liikennöintiai-
koja. Suunnitelmassa ei ole kuvattu yöliikennettä, eikä sen kustannus-
vaikutusta ole huomioitu kustannusraportissa.

HKL:n alustavien selvitysten perusteella yöllinen raitiovaunuliikenne li-
säisi kustannuksia kaluston kunnossapidossa ja liikennöinnissä sekä 
aiheuttaisi mahdollisia haasteita infran kunnossapidon järjestelyille. Lii-
kenteen lisääntyviin kustannuksiin tulee huomioida erityisesti valvomo-
toimintojen lisäresursointi yöliikenteen ajaksi poiketen täysin nykyisestä 
liikennöintimallista ja yöliikenteen vaatimista järjestelyistä liikenteenhoi-
tamiseen. Kaluston kunnossapito liikennöintiajan pidentyessä lisää 
myös kustannuksia kaluston luontaisen seisonta-ajan lyhentyessä. 
Kunnossapidon resursointi tulisi liikennöintiajan pidentyessä kohdentaa 
vaunukalustoon merkittävästi lyhyempään aikaikkunaan sekä tapahtu-
vaksi yöaikaan, mikä lisää palkkakustannuksia henkilömäärän lisäyk-
sen sekä yötyön vuoksi. Infran kunnossapitoon liikennöinnin jatkuminen 
yöliikenteenä aiheuttaisi kunnossapidon kannalta tarkempaa suunnitte-
lua sekä ennakointia. Laajempien kunnossapitotöiden kuten kiskojen ja 
ristikoiden korjausten yhteydessä on syytä varautua poikkeusliikenteen 
järjestelyihin. 

HKL:n näkemyksen mukaan yöliikenne on hoidettavissa, kun edellä 
mainitut seikat ja niiden aiheuttamat kustannukset otetaan huomioon 
operoinnissa.

Esittelijä
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yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Markus Keisala, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35838

markus.keisala(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.05.2017 § 246

HEL 2017-002670 T 00 00 03

Hankenumero 5264_115

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon:

Laajasaloa palvelevat nykyisin metron liikennöinnin päätyttyä Rauta-
tientorilta lähtevät yöbussilinjat 85N ja 86N. Nämä linjat kulkevat kaikki-
na päivinä noin kello 23.30 - 01.30 välisenä aikana. Linja 85N kulkee li-
säksi perjantain ja lauantain sekä lauantain ja sunnuntain välisinä öinä 
noin kello 4.30 asti ns. aamuyöliikenteenä. 

Kruunusillat -hankkeen raitiotien yleissuunnitelmassa on esitetty Rauta-
tieaseman ja Yliskylän välisen raitiolinjan liikennöintiajoiksi arkisin ja 
lauantaisin kello 5.30-1.30, sunnuntaisin kello 6.30 - 1.30. Tämä vastaa 
esimerkiksi raitiolinjan 4 liikennöintiaikoja. Kruunusillat -hankkeen val-
mistuttua raitioliikenne täydentää siten alueen yöbussilinjoja kello 01.30 
asti. Kruunuvuorenrannan osalta yöliikenteen järjestämistä on tarpeen 
suunnitella bussiliikenteenä jo ennen raitiotien valmistumista.

Aamuyöliikennettä ajetaan Laajasaloon nykyisin vain viikonloppuisin, 
eikä sen laajentaminen muille päiville ole tällä hetkellä suunnitelmissa. 
Aamuyöliikenteen ajaminen myös raitioliikenteenä on periaatteessa 
mahdollista, mutta kustannukset ovat todennäköisesti bussiliikennettä 
suurempia. Avorahasteisen raitioliikenteen osalta aamuyöliikenteessä 
jouduttaisiin miettimään myös turvallisuutta ja maksaneisuuden valvon-
taa.

Kruunuvuorenrannan aamuyöliikenteen järjestämistä ei ole vielä suun-
niteltu tarkemmin. Yhtenä tavoitteena on linjaston pysyminen mahdolli-
simman samanlaisena ympäri vuorokauden; toisaalta yölinjaston on toi-
mittava kustannustehokkaasti. Kasvavan Laajasalon joukkoliikenteen 
yöliikennöinnin järjestäminen täytyy kuitenkin suunnitella kokonaisuute-
na, jossa Kruunusillat -raitioyhteys on yksi mahdollistava tekijä. Joukko-
liikenteen palvelutason ja linjaston suunnittelemisesta vastaa Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL).
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Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Niko Setälä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37031

niko.setala(a)hel.fi
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§ 763
Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta sovel-
tamisesta merikaapelihankkeessa

HEL 2017-007193 T 11 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapaus-
kohtaisesta soveltamisesta Eastern Light Finland I Oy:n merikaapeli-
hankkeeseen seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunginhallitus viittaa Helsingin kaupungin ympäristöpalve-
lujen ympäristönsuojeluviranomaisena 3.8.2017 antamaan lausuntoon 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja toteaa, että 
tarvetta ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaiseen so-
veltamiseen ei ole. Merikaapelin asianmukainen rakentaminen ja käyttö 
sekä näistä mahdollisesti aiheutuvat haitalliset ympäristövaikutukset 
voidaan käsitellä hankkeen vesilupamenettelyssä sekä Helsingin kau-
pungin asemakaavoitettuja yleisiä alueita koskevassa pakollisessa si-
joituslupa- ja rakennuslupamenettelyssä.

Hanke on Suomen dataliikenneyhteyksien kapasiteetin ja käyttövar-
muuden kannalta merkittävä ja on hyvä, että merikaapelin rantautumis-
paikkoja on Helsingissä.

Lausuntopyynnön liitemateriaali ja sen valmistelu osoittavat, että nykyi-
sessä esisuunnitteluvaiheessa jatkosuunnittelun ja vuorovaikutuksen 
tarpeet on hyvin tunnistettu. Kaapelin rantautumispaikoista ja maalle si-
joittuvista rakenteista todetaan liitemateriaalissa, että kaapelin rantau-
tumispaikat on valittu teiden ja sähköverkon läheisyydestä siten, että 
haitallisia vaikutuksia suojelualueisiin ja merenpohjaan vältetään mah-
dollisimman paljon. Rantautumispaikkoihin, ei kuitenkaan suoraan ran-
taan, rakennetaan signaalinvahvistuslaitteille noin 40 m2 suuruiset va-
kiorakenteiset kytkentäsuojat. Kaikki maalla sijaitsevat rakenteet käsi-
tellään erikseen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupaproses-
seissa. 

Hakemuksen mukaan hanke toteutetaan ympäristöä mahdollisimman 
vähän häiritsevillä työtavoilla. Rantautumiskohdat toteutetaan ns. suun-
taporauksen avulla, mikä huolellisesti suunniteltuna on erityisesti Hel-
singin tiiviissä kaupunkirakenteessa edullinen toteutustapa.
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Helsingin kaupungin alueella merikaapelin suunnitellulla sijaintipaikalla 
sekä kaapelin rantautumispaikoilla Lauttasaaren Särkiniemessä ja Me-
risatamassa Helsingin kaupunki omistaa maa- ja vesialueen.

Molemmat rantautumispaikat ovat asemakaavoitettuja. Asemakaavas-
sa on Merisatamassa kaapelin rantautumispaikaksi esitetyllä paikalla 
luonnonmukaisena  säilytettävää ja hoidettavaa puistoaluetta. Käytän-
nössä kyse on avokalliosta ja yleiselle jalankululle varatusta alueesta, 
jolla huoltoajo on sallittu. Asemakaavassa koko Särkiniemi on kulttuuri-
historiallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä, jossa on suojeltuja mui-
naismuistolain mukaisia muinaismuistoalueita ja perinteiselle kesäma-
jatoiminnalle osoitettuja alueita. Muinaismuistoalueilla on 1800-luvun 
puolustusvarustuksia ja tykkiasemia. Kesämaja-alueilla majojen ympä-
ristö tulee kaavamääräysten mukaan säilyttää mahdollisimman luon-
nonmukaisena. Lisäksi Särkiniemessä on suojeltu luontotyyppi, arvok-
kaita metsä- ja lintukohteita ja metsäverkostoa, ja koko rantavyöhyke 
on ensimmäisen luokan arvokasta kasvillisuuskohdetta.

Kaapelin rantautumispaikkoja ja maalle sijoittuvia kaapeleita ja raken-
teita suunniteltaessa on huomioitava Helsingin maankäytöllisestä suun-
nittelusta johtuvat rajoitteet. Merisatamassa on erityisiä toiminnallisia, 
virkistyksellisiä ja kulttuurihistoriallisia arvoja ja esimerkiksi 40 m2:n 
suuruisen kytkentäsuojan sijoittaminen Merisatamaan tai Kaivopuiston 
alueelle vaatisi asemakaavan muutoksen. Särkiniemessä on toiminnal-
listen, virkistyksellisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen lisäksi luontoar-
voja, lailla suojeltuja muinaismuistoja ja perinteistä lomamajatoimintaa.                      

Helsingin kaupunki on jo aiemmin antanut suostumuksen rantautumis-
kohtiin sijoittuville kaivoille ja niistä edelleen puisto- ja kaupunkiraken-
teeseen jatkuvien maakaapeleiden sijoittamiselle.

Jatkosuunnittelussa ja toteutusvaiheessa tulee kiinnittää erityistä huo-
miota Merisataman sijoitussuostumuksen arvokasta puistoaluetta kos-
kevaan ehtoon, jonka mukaan puiden osalta on noudatettava 2,5 met-
rin suoja-aluetta. Sama suoja-aluevaatimus koskee Särkiniemen sijoi-
tuspaikkaa. Särkiniemen muinaismuistoaluetta koskee myös muinais-
muistolain mukainen suojelu, josta poikkeamisesta päättää elinkeino-, 
liikenne ja ympäristökeskus. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
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1 UUDELY:n lausuntopyyntö
2 Eastern Light Finland I Oy:n lausuntopyyntö Uudenmaan ympäristökes-

kukselta YVA-menettelyn soveltamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Helsingin 
kaupungin lausuntoa Eastern Light Finland I Oy:n hakemuksen johdos-
ta. Lausuntoa on pyydetty 10.8.2017 mennessä. Lausunnon antamisel-
le varattua määräaikaa on pidennetty 31.8.2017 asti.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Eastern Light Finland I Oy on pyytänyt Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukselta 12.4.2017 päätöstä siitä, edellyttääkö yhtiön 
suunnittelema kuituoptinen merenalainen kaapelihanke Suomen alue-
vesillä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä tässä yksittäistapauk-
sessa.

Hakemuksen mukaan Eastern Light AB on rakentamassa useita uusia 
kansainvälisiä kuituoptisia merikaapeleita televiestintään Itämeren alu-
eella. Yhteydet eivät sisällä sähköä. Eastern Light on aloittamassa en-
simmäisen rakennusvaiheen, johon sisältyy uuden kuituoptisen mere-
nalaisen kaapelin rakentaminen Ruotsin ja Suomen välillä.  

Suunniteltu hanke sijoittuu Helsingin osalta Helsingin edustan merialu-
eelle, sekä maissa Lauttasaaren ja Kaivopuiston alueille. Kaapeli asen-
netaan merenpohjaan ns. free-lay – tekniikalla eli kaapeli (ulkohalkaisi-
ja 27 mm) lasketaan vapaasti, sen sijaan että se kaivettaisiin meren-
pohjaan. Tällöin merenpohjaan kohdistuu vain vähäisiä vaikutuksia ja 
esimerkiksi laskemisen aiheuttama samennus jää minimaaliseksi.
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Lauttasaaressa sijaitsevassa kaapelin rantautumiskohdassa on lähei-
syydessä luonnonsuojelulain mukainen suojeltu luontotyyppi: Särkinie-
men merenrantaniitty. Lisäksi koko Särkiniemi-Veijarivuorenniemi väli-
nen merenrantaosuus on arvioitu Luontotietojärjestelmässä kasvilli-
suus- ja kasvistokohteena arvoluokkaan I. Vattuniemi on myös arvioitu 
arvoluokan II arvokkaaksi lintualueeksi, sekä Särkiniemen puiston osal-
ta paikallisesti arvokkaaksi lepakkoalueeksi (arvoluokka III).

Easter Light Finland I Oy:n toimittaman kaapelin asentamisen ympäris-
tövaikutuksia sekä niiden lieventämisestä kuvaavan asiakirjan mukaan 
kaapeli aiotaan sijoittaa maa-alueella suuntoporaustekniikalla poratta-
vaan aukkoon. Poraus tehdään maalta käsin noin sadan metrin päästä 
tai kauempaa vesirajasta rannan alta kohti merta, kunnes vesisyvyys 
on 5 - 10 m. Tällöin rannoilla ei tehdä mitään kaivantoja ja herkimmillä 
alueilla lähempänä rantaa merikaapeli sijoitetaan useita metrejä pohjan 
alle, jolloin meren pohja pysyy koskemattomana.

Saadut lausunnot

Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunkiympäristön 
ympäristöpalveluiden lausunnot.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 UUDELY:n lausuntopyyntö
2 Eastern Light Finland I Oy:n lausuntopyyntö Uudenmaan ympäristökes-

kukselta YVA-menettelyn soveltamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala 17.8.2017
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Hanke on Suomen dataliikenneyhteyksien kapasiteetin ja käyttövar-
muuden kannalta merkittävä. On hyvä, että merikaapelin rantautumis-
paikkoja on Helsingissä. 

Lausuntopyynnön liitemateriaali ja sen valmistelu osoittavat, että nykyi-
sessä esisuunnitteluvaiheessa jatkosuunnittelun ja vuorovaikutuksen 
tarpeet on vesialueiden osalta hyvin tunnistettu. Kaapelin rantautumis-
paikoista ja maalle sijoittuvista rakenteista todetaan liitemateriaalissa, 
että kaapelin rantautumispaikat on valittu teiden ja sähköverkon lähei-
syydestä siten, että haitallisia vaikutuksia muun muassa suojelualuei-
siin ja merenpohjaan vältetään mahdollisimman paljon. Rantautumis-
paikkojen lähelle, ei kuitenkaan suoraan rantaan, rakennetaan signaa-
linvahvistuslaitteille noin 40 m2:n suuruiset vakiorakenteiset kytkentä-
suojat. Hankkeen konsultilta saadun tiedon mukaan Helsinkiin ei tule 
kytkentäsuojia. Kaikki maalla sijaitsevat rakenteet käsitellään itsenäi-
sesti maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupaprosesseissa. 

Hanke toteutetaan mahdollisimman vähän ympäristöä häiritsevillä työ-
tavoilla. Rantautumiskohdat toteutetaan niin kutsutun suuntaporauksen 
avulla, mikä huolellisesti suunniteltuna on erityisesti Helsingin tiiviissä 
kaupunkirakenteessa edullinen toteutustapa.

Helsingin kaupungin alueella merikaapelin suunnitellulla sijaintipaikalla 
sekä kaapelin rantautumispaikoissa Lauttasaaren Särkiniemessä ja 
Merisatamassa Helsingin kaupunki on sekä vesialueen että maa-alu-
een omistaja.

Molemmat rantautumispaikat ovat asemakaavoitettuja, ja koko kaapeli-
reitin varrella on voimassa Helsingin yleiskaava 2002. Merisatamassa 
on asemakaavassa kaapelin rantautumisalueeksi esitetyllä paikalla 
luonnonmukaisena säilytettävää ja hoidettavaa puistoaluetta (VP, lu), 
käytännössä avokalliota ja yleiselle jalankululle varattua aluetta, jolla 
huoltoajo on sallittu. Koko Särkiniemi on kulttuurihistoriallisesti arvokas-
ta kulttuuriympäristöä. Asemakaavassa on suojeltuja muinaismuistolain 
mukaisia muinaismuistoalueita (sm), ja perinteiselle kesämajatoimin-
nalle osoitettuja alueita (m70). Muinaismuistoalueilla on 1800-luvun 
puolustusvarustuksia ja tykkiasemia. Kesämaja-alueilla majojen ympä-
ristö tulee kaavamääräyksen mukaan säilyttää mahdollisimman luon-
nonmukaisena. Lisäksi Särkiniemessä on suojeltu luontotyyppi, arvok-
kaita metsä- ja lintukohteita ja metsäverkostoa, ja koko rantavyöhyke 
on I luokan arvokasta kasvillisuuskohdetta.
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Kaapelin rantautumispaikkoja ja maalle sijoittuvia kaapeleita ja raken-
teita suunniteltaessa on huomioitava Helsingin maankäytöllisestä suun-
nittelusta johtuvat rajoitteet. Merisatamassa on erityisiä toiminnallisia, 
virkistyksellisiä ja kulttuurihistoriallisia arvoja ja esimerkiksi 40 m2:n 
suuruisen kytkentäsuojan sijoittaminen Merisataman tai Kaivopuiston 
alueelle on asemakaava-asia. Särkiniemessä on toiminnallisten, virkis-
tyksellisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen lisäksi luontoarvoja, lailla 
suojeltuja muinaismuistoja ja perinteistä lomamajatoimintaa.

Rantautumiskohtiin sijoittuville kaivoille ja niistä edelleen puisto- ja kau-
punkirakenteeseen jatkuvien maakaapeleiden sijoittamiselle on jo ai-
emmin myönnetty sijoitussuostumukset.

Jatkosuunnittelussa ja toteutusvaiheessa tulee kiinnittää erityistä huo-
miota Merisataman sijoitussuostumuksen arvokasta puistoaluetta kos-
kevaan ehtoon, jossa puiden osalta on noudatettava 2,5 metrin suoja-
aluetta. Samaa ehtoa tulee noudattaa myös Särkiniemessä, vaikka sitä 
ei lupaehdoissa erikseen mainitakaan. Särkiniemenpuistoa koskevassa 
sijoitussuostumuksessa on jäänyt huomiotta alueella sijaitsevat mui-
naismuistoalueet, joille kaapelia ei voi ilman poikkeamispäätöstä sijoit-
taa. Niiden osalta myönnettyä sijoitussuostumusta on vielä muutettava 
ja neuvoteltava kaavasta poikkeamisen ehdoista asemakaavoituksen ja 
museoviranomaisten kanssa. Poikkeamisen muinaismuistolain mukai-
sesta suojelusta myöntää ELY-keskus. Vaihtoehtoisesti maankäyttö ja 
kaupunkirakenteessa on yhteistyövalmiudet etsiä paremmin soveltuva 
paikka.

Maankäytön yleissuunnittelun, asemakaavoituksen ja kaupunkitila- ja 
maisemasuunnittelun käsityksen mukaan tarvetta soveltaa hankkee-
seen harkinnanvaraista hanke-yva -menettelyä ei ole, sillä merikaapelin 
asianmukainen rakentaminen ja käyttö sekä näistä aiheutuvat mahdolli-
sesti haitalliset ympäristövaikutukset voidaan käsitellä vesilupamenet-
telyllä sekä Helsingin kaupungin asemakaavoitettuja yleisiä alueita kos-
kevalla pakollisella sijoituslupa- ja rakennuslupamenettelyllä.

Hanke

Ruotsalaisen Eastern Light AB:n hankkeessa rakennettaisiin kuituopti-
nen merikaapeli välille Tukholma-Utö-Hanko-Helsinki-Kotka.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia pyytää Kaupunkiympäristön toimialan lausuntoa 
3.8.2017 mennessä. (Lisäaikaa saatu 11.8.2017 saakka.)

Kaupunkiympäristön toimiala 2.8.2017

Lisätiedot
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Maija Lounamaa, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37258
maija.lounamaa(a)hel.fi

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

Kirsti Rantanen, arkkitehti, puhelin: 310 37074
kirsti.rantanen(a)hel.fi

Mikko Reinikainen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37206
mikko.reinikainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Ympäristöpalve-
lut Ympäristönsuojelu 3.8.2017

HEL 2017-007193 T 11 01 01

Eastern Light Finland I Oy on pyytänyt Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukselta 12.4.2017 päätöstä siitä, edellyttääkö yhtiön 
suunnittelema kuituoptinen merenalainen kaapelihanke Suomen alue-
vesillä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä yksittäistapauksessa 
(Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 468/1994, 4 §). Kau-
punginhallitus on pyytänyt ympäristöpalveluilta lausuntoa 3.8.2017 
mennessä.

Suunniteltu hanke sijoittuu Helsingin osalta Helsingin edustan merialu-
eelle, sekä maissa Lauttasaaren ja Kaivopuiston alueille. Kaapeli asen-
netaan merenpohjaan ns. free-lay – tekniikalla eli kaapeli (ulkohalkaisi-
ja 27 mm) lasketaan vapaasti, sen sijaan että se kaivettaisiin meren-
pohjaan. Tällöin merenpohjaan kohdistuu vain vähäisiä vaikutuksia ja 
esimerkiksi laskemisen aiheuttama samennus jää minimaaliseksi.

Lauttasaaressa sijaitsevassa kaapelin rantautumiskohdassa on lähei-
syydessä luonnonsuojelulain mukainen suojeltu luontotyyppi: Särkinie-
men merenrantaniitty. Lisäksi koko Särkiniemi-Veijarivuorenniemi väli-
nen merenrantaosuus on arvioitu Luontotietojärjestelmässä kasvilli-
suus- ja kasvistokohteena arvoluokkaan I. Vattuniemi on myös arvioitu 
arvoluokan II arvokkaaksi lintualueeksi, sekä Särkiniemen puiston osal-
ta paikallisesti arvokkaaksi lepakkoalueeksi (arvoluokka III).

Easter Light Finland I Oy:n toimittaman kaapelin asentamisen ympäris-
tövaikutuksia sekä niiden lieventämisestä kuvaavan asiakirjan mukaan 
kaapeli aiotaan sijoittaa maa-alueella suuntoporaustekniikalla poratta-
vaan aukkoon. Poraus tehdään maalta käsin noin sadan metrin päästä 
tai kauempaa vesirajasta rannan alta kohti merta, kunnes vesisyvyys 
on 5 - 10 m. Tällöin rannoilla ei tehdä mitään kaivantoja ja herkimmillä 
alueilla lähempänä rantaa merikaapeli sijoitetaan useita metrejä pohjan 
alle, jolloin meren pohja pysyy koskemattomana.
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Helsingin ympäristöpalveluiden käytössä olevien merellisten ympäristö-
tietojen mukaan Helsingin merialueelle sijoittuvan kaapelin laskureitillä 
ei ole sellaisia luonnonarvoiltaan arvokkaita arvoja jotka vaarantuisivat 
hankkeen vuoksi. Maanpinnalla oleville luontoarvoille ei käsityksemme 
mukaan aiheudu kielteisiä vaikutuksia.

Koko kaapelin laskemiseen menee hakijan ilmoituksen mukaan aikaa 
noin viikko ja maalla suoritetaan porausta kohdekohtaisesti 2 – 3 päi-
vää. Näin ollen Helsingin merialueelle kohdistuva ympäristövaikutus on 
kestoltaan lyhytaikainen ja maalle suoritettavien toimenpiteiden valvon-
ta voidaan toteuttaa samanlaisten ilmoitus- ja lupamenettelyn kautta 
kuin muissakin vastaavan kokoluokan tapauksissa. 

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelujen mukaan hanke ei edellytä 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä Helsingin alueen luontoon tai 
merenpohjaan kohdistuvien ympäristövaikutusten osalta. 

Lisätiedot
Jari-Pekka Pääkkönen, johtava ympäristötutkija, puhelin: +358 9 310 31536

jari-pekka.paakkonen(a)hel.fi
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§ 764
Päiväkoti Borgströminmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelma

HEL 2017-002250 T 10 06 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päiväkoti Borgströminmäen 
22.2.2017 päivätyn uudisrakennuksen hankesuunnitelman, ja oikeuttaa 
samalla rakennetun omaisuuden hallintapäällikön vuokraamaan Kruu-
nuvuoren Palvelu Oy:ltä osittain päiväkodin käyttöön samassa kiinteis-
tössä sijaitsevan asukastilan jäljempänä esittelijän perusteluissa kuva-
tuin ja muuten tavanomaisin ehdoin.

Päiväkoti on tarkoitus toteuttaa yhteishankkeena Kruunuvuorenrannan 
Palvelu Oy:n omistukseen tulevan asukastilan kanssa. 

Uudisrakennuksena toteutettavan yhteishankkeen enimmäislaajuus on 
1595 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta yhteensä arvonli-
säverottomana 5 870 000 euroa toukokuun 2016 kustannustasossa. 

Hanke toteutetaan keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä, jonka osake-
kannasta Helsingin kaupungin omistukseen tulevan päiväkodin osuus 
on noin 80 % sekä Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n omistukseen tu-
levan asukastilan osuus noin 20 %.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Lpk Borgströminmäki hankesuunnitelma 22.2.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kruunuvuorenrannan Palvelu 
Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Esitysteksti
Liite 1
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Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kruunuvuorenrantaan, osoitteeseen Föglönkuja 1, suunnitellun keski-
näisenä kiinteistöosakeyhtiöhankkeena toteuttavaan rakennukseen si-
joittuvat sekä lasten päiväkoti Borgströminmäki että Kruunuvuorenran-
nan Palvelu Oy:n asukastila.

Asemakaavassa on määrätty päiväkotitilojen enimmäiskerrosalaksi 
1200 kem² ja asukastilan vähimmäiskerrosalaksi 300 kem². 

Hankkeessa rakennettava kerrosala on yhteensä 1500 kem² ja toteu-
tettava bruttoala yhteensä 1595 brm².

Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

Esittelijän perustelut

Yleistä hankkeesta

Borgströminmäki kuuluu kaakkoiseen varhaiskasvatusalueeseen. Päi-
väkoti Borgströminmäki tulee olemaan lähivuosina Kruunuvuorenran-
nan uuden asuinalueen ainoa päiväkoti, ennen kuin seuraava päiväkoti 
Hopealaakso arvion mukaan vuonna 2021 valmistuu.

Kiinteistö sijoittuu osoitteeseen Föglönkuja 1 (kortteli 49044, tontti 2). 
Päiväkodin piha-alueen itä-reunalla on kalliota, jota ei kustannussyistä 
louhita. Jotta päiväkodille saadaan riittävän kokoinen ja turvallinen leik-
kipiha-alue, kasvatetaan pihaa viereiseltä tontilta erotettavalla 308 m²:n 
kaistaleella.

Lasten päiväkoti Borgströminmäki toteutetaan tämän päivän laatutasoa 
noudattaen, voimassa olevien rakennusmääräysten ja ohjeiden sekä 
Helsingin kaupungin ohjeiden mukaisesti. Tilat suunnitellaan terveelli-
siksi, turvallisiksi, viihtyisiksi ja ajanmukaisiksi. Päiväkoti on suunniteltu 
yhteistyössä varhaiskasvatusviraston kanssa uusimman päiväkotikon-
septin mukaan.

Asukastila on suunniteltu yhdessä Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n 
edustajien kanssa. Asukastilasta on tarkoitus vuokrata tilaa kaupungille 
ja edelleen varhaiskasvatus ja esiopetus -palvelukokonaisuuden käyt-
töön yhteisesti sovittujen käyttöaikojen suhteessa kymmenen vuoden 
(10) määräaikaisella vuokra-ajalla ja jatkaa sopimusta määräajan jäl-
keen toistaiseksi voimassaolevana.

Hankkeen laajuus
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Päiväkoti on kaksikerroksinen ja sen huoneistoala on 1048,5 htm². 
Asukastila on yksikerroksinen ja sen laajuus on 237,5 htm². Koko uu-
disrakennuksen huoneistoala on yhteensä 1286 htm². 

Asukastilasta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön vuokratta-
van yhteiskäyttötilan päivähoidon tilapaikkojen määrittämisessä huo-
mioon otettavan suhteellisen osuuden laskennallinen pinta-ala on noin 
90 htm², joten päiväkoti Borgströminmäen käyttöön tuleva huoneistoala 
on yhteensä 1138,5 htm². 

Koko uudisrakennuksen bruttoala on 1595 brm² ja laskennallinen hyö-
tyala 1139 hym².

Investointi

Tilakeskuksen laatiman yhteishankkeen suunnitteluvaiheen (HKA) kus-
tannusarvio on 5 870 000 euroa arvonlisäverottomana toukokuun 2016 
kustannustasossa.

Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakekannasta Helsingin kaupungin 
omistukseen tulevan noin 80 % (päiväkodin) osuuden enimmäishinta 
on 4 696 000 euroa, ja Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n omistukseen 
tulevan noin 20 % (asukastilan) osuuden enimmäishinta on 1 174 000 
euroa.

Asukastilan vuokraaminen päiväkodin käyttöön

Samaan rakennukseen sijoittuvan Kruunuvuorenrannan Palvelu
Oy:n asukastilan kanssa päiväkodilla on yhteiskäyttötiloina mm. salitilat
ja muita aputiloja, joiden laskennalliseksi pinta-alaksi on hankesuunni-
telmassa arvioitu käyttöaikojen suhteessa noin 90 htm². Tämä laske-
taan mukaan päiväkodin yhteensä 1138,5 htm² vuokra-alaan sekä tila-
paikkoja määrittävään pinta-alaan. 

Yhteiskäytössä olevan asukastilan vuokra on sovittu saman suuruiseksi 
kuin tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukaan määriteltävä sisäinen 
vuokra, joka tarkentuu toteutuneiden kustannusten mukaan.

Asukastilasta Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:lle maksettava vuokra 
sisältäen ylläpidon on noin 2268 euroa/kk eli 27 216 euroa vuodessa. 
Pääomavuokran osuus on noin 22 356 euroa vuodessa. 

Vuokravaikutus varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuudelle

Päiväkodin arvioitu kokonaisvuokra on 25,20 euroa/htm²/kk, joka sisäl-
tää pääomavuokraa 20,70 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokraa 4,50 eu-
roa/htm² (, jossa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden 
hallintokulu on 0,50 euroa/m²/kk). 
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Päiväkodin käyttöön tuleva pinta-ala on yhteensä 1138,5 htm², jonka 
vuokrakustannukset ovat noin 28 690 euroa/kk ja noin 344 290 eu-
roa/vuosi. Tilapaikkoja on 142. Kustannus tilapaikkaa kohden on noin 
36 204 euroa.

Pääomavuokra tarkentuu toteutuneiden kustannusten mukaan.  Raken-
nukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden  laskentaperusteena on 
3 % tuotto ja 30 vuoden poistoaika. 

Ylläpidon hoidosta sovitaan kiinteistöyhtiön muodostamisen yhteydes-
sä. Lopullinen ylläpitovuokra määräytyy toteutuneiden kustannusten 
mukaan tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukaisesti.

Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto

Varhaiskasvatuslautakunta päätti 7.3.2017 (32 §) puoltaa päiväkoti 
Borgströminmäen uudisrakennusta koskevan hankesuunnitelman hy-
väksymistä.

Hankkeen aikataulu ja toteutus

Uudisrakentaminen on tarkoitus aloittaa pohjarakennustöillä toukokuus-
sa 2017. Kohteen arvioitu valmistumisaika on syksyllä 2018.

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palveluko-
konaisuus toimii koko hankkeen rakennushankkeeseen ryhtyvänä ja 
vastaa hankkeen toteuttamisesta sekä perustaa kiinteistöosakeyhtiön 
yhdessä Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n kanssa. 

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy ostaa asukastilan osakekannan kau-
pungilta erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti siten, että koko 
omistusoikeus siirtyy Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:lle viimeistään 
hankkeen käyttöönottohetkellä. Kauppahinta tulee olemaan omistusoi-
keuksien suhteessa jaettu osuus koko hankkeen toteutuneesta koko-
naiskustannuksesta.

Rakennuttamistehtävät hoitaa rakennukset ja yleiset alueet -palveluko-
konaisuuden kilpailuttama rakennuttajakonsultti.

Rahoitussuunnitelma

Kaupunginvaltuuston vuodelle 2017 hyväksymän talousarvion 
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2017 - 2026 
hankeen kustannuksiksi on esitetty 5,5 miljoonaa euroa vuosille 2017 - 
2018.

Väistötila

Hanke on uudisrakennushanke, väistötilaa ei tarvita.
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Lopuksi

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Lpk Borgströminmäki hankesuunnitelma 22.2.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kruunuvuorenrannan Palvelu 
Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 09.03.2017 § 103

HEL 2017-002250 T 10 06 00

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti, että kaupunginhallitus hyväksyy päiväkoti 
Borgströminmäen 22.2.2017 päivätyn uudisrakennuksen tarveselvityk-
sen ja hankesuunnitelman, ja että kaupunginhallitus oikeuttaa kiinteis-
töviraston tilakeskuksen päällikön vuokraamaan Kruunuvuoren Palvelu 
Oy:ltä päiväkodin käyttöön samassa kiinteistössä sijaitsevan asukasti-
lan jäljempänä kuvatuin ehdoin.
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Päiväkoti on tarkoitus toteuttaa yhteishankkeena Kruunuvuoren Palvelu 
Oy:n omistukseen tulevan asukastilan kanssa. 

Uudisrakennuksena toteutettavan yhteishankkeen enimmäislaajuus on 
1595 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta yhteensä arvonli-
säverottomana 5 870 000 euroa toukokuun 2016 kustannustasossa. 

Hanke toteutetaan keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä, jonka osake-
kannasta Helsingin kaupungin omistukseen tulevan päiväkodin osuus 
on noin 80 % sekä Kruunuvuoren Palvelu Oy:n omistukseen tulevan 
asukastilan osuus noin 20 %.

Päätökset hyväksytään ehdolla, että varhaiskasvatuslautakunta antaa 
hankkeesta puoltavan lausunnon. 

Lisäksi kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuk-
sen jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Marjut Rantapuro, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 21025

marjut.rantapuro(a)hel.fi
Jarmo Raveala, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 07.03.2017 § 32

HEL 2017-002250 T 10 06 00

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti hyväksyä päiväkoti Borgströminmäen 
uudisrakennusta koskevan liitteenä olevan tarveselvityksen ja antoi 
kiinteistölautakunnalle 22.2.2017 päivätystä hankesuunnitelmasta 
omalta osaltaan puoltavan lausunnon.

Käsittely

07.03.2017 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Aleksi Niskanen: Varhaiskasvatuslautakunta on huolestunut Helsingin 
kaupungin palveluiden korkeista tilavuokrista. Helsingin kaupunginval-
tuuston täytyy tehdä enemmän töitä ensi kaudella, jotta tilavuokria saa-
daan alennettua.
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Aleksi Niskasen ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Leena Kalalahti, suunnittelija, puhelin: 040 760 2515

leena.kalalahti(a)hel.fi
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§ 765
Osto-oikeuden lisääminen NCC Property Development Oy:lle perus-
tettavan yhtiön lukuun vuokratun tontin  vuokrasopimukseen (Laa-
jasalo, tontti 49034/5)

HEL 2016-007878 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Ar-
hinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan li-
säämään NCC Property Development Oy:lle perustettavan yhtiön lu-
kuun vuokratun 49. kaupunginosan (Laajasalo) korttelin nro 49034 
suunnitellun tontin nro 9 (rakennusoikeus 12 000 k-m²) maanvuokraso-
pimukseen osto-oikeutta tarkoittavan ehdon seuraavin edellytyksin:

1

Vuokralaisella on oikeus ostaa tontti kaupungilta, kun tontille on raken-
nettu noin 9 099 k-m²:n suuruinen ostoskeskus, ostoskeskus on hyväk-
sytty käyttöönotettavaksi, tontin viereiset asuinkerrostalot mahdollistava 
asemakaavamuutos nro 12430 on tullut lainvoimaiseksi, ja ensimmäi-
selle asuinkerrostalolle on myönnetty rakennuslupa. Lisäksi uuden 
suunnitellun tontin 49034/9 tulee olla lohkottu ja merkitty kiinteistörekis-
teriin. Osto-optio on voimassa viisi vuotta pitkäaikaisen maanvuokraso-
pimuksen allekirjoittamisesta, 14.5.2022 saakka.

Mikäli asemakaavamuutos ei ole tullut voimaan 31.12.2021 mennessä, 
on vuokralaisella oikeus ostaa tontti tästä huolimatta.
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2

Liiketontin hinta perustuu elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaa-
vaan yksikköhintaan 21 euroa/k-m². Kauppahinta määräytyy kaupante-
kohetkellä voimassa olevan asemakaavan mukaisen kokonaisrakennu-
soikeuden perusteella, ja kauppahinta tarkistetaan viimeksi julkaistun 
indeksipisteluvun mukaan korjatulla yksikköhinnalla. Nykyisen asema-
kaavaehdotuksen nro 12430 mukaan tontin rakennusoikeus on 12 000 
k-m² ja myyntihinta siten noin 4,85 milj. euroa.

3

Muilta osin noudatetaan kaupungin vakiintuneita kiinteistökaupan ehto-
ja sekä kaupunkiympäristölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäeh-
toja.

Tiivistelmä

Laajasalon uutta ostoskeskusta on suunniteltu vuodesta 2005 lähtien. 
Laajasalon keskustan kehittyminen on vihdoin lähdössä liikkeelle. Pit-
käaikaisella maanvuokrasopimuksella mahdollistettiin ostoskeskuksen 
rakentamisen aloittaminen toukokuussa. Asemakaavamuutoksella 
mahdollistetaan myöhemmin asuinkerrostalojen rakentaminen ostos-
keskuksen viereen.

Ostoskeskustontin vuokrasopimukseen ehdotetaan sijoittajakysynnän 
varmistamiseksi lisättäväksi vuokralaisen osto-oikeutta tietyin edellytyk-
sin tarkoittava ehto.

Esittelijän perustelut

Pitkäaikainen maanvuokrasopimus

NCC Property Development Oy:lle on kiinteistölautakunnan päätöksellä 
6.4.2017 (167 §) vuokrattu perustettavan yhtiön lukuun 49. kaupungi-
nosan (Laajasalo) korttelin nro 49034 suunniteltu tontti nro 9 (rakennu-
soikeus 12 000 k-m²) vuoden 2046 loppuun jatkuvin maanvuokrasopi-
muksin. 

Tontille suunnitellun uudisrakennuksen koko olisi noin 9 099 k-m² ja se 
toisi Laajasaloon uutta liike- ja palvelutilaa. Ostoskeskukseen sijoittuisi 
kahden päivittäistavarakaupan lisäksi kirjasto, nuorisotalo, kuntokes-
kus, ravintola, kahviloita ja muita paikallispalveluita sekä kellariin liityn-
täpysäköintipaikkoja. NCC on ollut kaupungin pyynnöstä osallisena laa-
timassa viitesuunnitelmaa koko varatun alueen kehittämisestä. Yhtiö 
pyytää nyt, että maanvuokrasopimukseen lisättäisiin osto-oikeutta tar-
koittava ehto, mikä lisäisi sijoittajien mielenkiintoa hankkeeseen. 
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Liitteessä 1 on sijaintikartta ja liitteessä 2 havainnekuvia.

Varauspäätös

Alue on ollut varattuna kaupunginhallituksen 11.8.2014 (788 §) teke-
mällä päätöksellä kauppakeskushankkeen suunnittelua varten NCC:lle, 
Helsingin Osuuskauppa Elannolle ja Keskolle 31.12.2015 saakka. Alue 
on sittemmin ollut vuokrattuna lyhytaikaisesti NCC:lle rakennus- ja pur-
kuluvan hakemista varten. Varauspäätös on liitteenä 3.

Asemakaavatilanne ja tonttitiedot

Tontti kuuluu voimassa olevan 9.1.2015 voimaan tulleen asemakaavan 
nro 11743 mukaan ostoskeskusta varten tarkoitettuun liikerakennusten 
korttelialueeseen (KM). Asemakaavan mukaisella suunnitellulla tontilla 
49034/3 on liikerakennusoikeutta yhteensä 10 000 k-m². Alueelle on 
tehty 9.9.2016 tonttijako nro 12825, jossa ostoskeskukselle on muo-
dostettu tontti 49034/5. Tontin pinta-ala on 12 051 m².

Rakennusoikeutta ei käytettäisi ensimmäisessä vaiheessa kokonaan, 
koska kortteliin on tarkoitus tehdä asemakaavamuutos nro 12430, joka 
mahdollistaisi ostoskeskuksen laajennuksen lisäksi merkittävän mää-
rän asuinrakennusoikeutta, jonka varaaminen käsitellään erikseen.

Esirakentamistyöt ovat katujen ja johtosiirtojen osalta käynnissä ja tont-
ti on rakentamiskelpoinen toukokuun loppuun mennessä.

Ajantasa-asemakaava määräyksineen on liitteenä 4 ja asemakaavaeh-
dotus liitteenä 5.

Vuokrausperusteet

Tonttia vuokrattaessa vuokranmäärityksessä käytettiin apuna ulkopuo-
lista kiinteistöarviota. Vuokra perustuu käytettyyn rakennusoikeuteen 9 
099 k-m² ja 5 %:n tuottovaatimukseen. Ensimmäisen kerroksen raken-
nusoikeuden 6 172 k-m² osalta vuokra perustuu hintaan 21 euroa/k-m² 
(ind.100) ja toisen kerroksen rakennusoikeuden 2 601 k-m² osalta hin-
taan 15,75 euroa/k-m² (ind.100) sekä kellarikerroksen rakennusoikeu-
den 326 k-m² osalta hintaan 10,50 euroa/k-m² (ind.100). Keskihinta on 
noin 370 euroa/k-m² tämän päivän hintatasossa, mikä vastaa tontin 
ominaisuudet ja rasitteet huomioon ottaen alueen käypää hintatasoa. 

Vuosivuokra on 31.3.2018 saakka 167 301 euroa. 

Hankkeelle on aiheutunut merkittäviä lisäkustannuksia tulevaan asuin-
rakentamiseen varautumisesta ja yleisten jalankulkuyhteyksien toteut-
tamisesta. Ostoskeskuksen katolle tullaan myöhemmin toteuttamaan 
kortteliin suunniteltujen asuinkerrostalojen asuntopihat, jotka on otettu 
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huomioon ostoskeskuksen rakenteiden kantavuudessa ja palosuojauk-
sessa. Lisäksi vesikaton kautta kulkee yleinen jalankulkuyhteys. Lisä-
kustannuksista johtuen vuokrasta peritään 50 % rakennustöiden aika-
na, kuitenkin kauintaan 31.12.2018 saakka.

Osto-oikeus

Kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunkiympäristölautakunta oi-
keutetaan lisäämään tontin pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen osto-oi-
keutta tietyin edellytyksin tarkoittava ehto sijoittajakysynnän varmista-
miseksi.

Esitetyn osto-oikeusehdon mukaan vuokralaisella on oikeus ostaa tontti 
kaupungilta, kun tontille on rakennettu noin 9 099 k-m²:n suuruinen os-
toskeskus, ostoskeskus on hyväksytty käyttöönotettavaksi, tontin vie-
reiset asuinkerrostalot mahdollistava asemakaavamuutos nro 12430 on 
tullut lainvoimaiseksi ja ensimmäiselle asuinkerrostalolle on myönnetty 
rakennuslupa. Osto-oikeus on voimassa viisi vuotta pitkäaikaisen 
maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisesta.

Mikäli em. asemakaavamuutos ei ole tullut voimaan 31.12.2021 men-
nessä, on vuokralaisella oikeus ostaa tontti tästä huolimatta.

Myyntihinnan määrityksessä on käytetty ulkopuolista kiinteistöarvioita. 
Hinta perustuu elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaan yksik-
köhintaan 21 euroa/k-m², joka on tämän päivän hintatasossa noin 
404 euroa/k-m². Tämän hetken asemakaavaehdotuksen nro 12430 mu-
kaan rakennusoikeus on 12 000 k-m² ja myyntihinta siten noin 4,85 
milj. euroa.

Tontin myynti kaavamuutoksen jälkeen on maanmyyntiperiaatteiden 
mukainen, koska tontti tulee loppuun asti jalostetuksi.

Lisäehdot

Vuokrasopimuksessa on lisäehtoja liityntäpysäköinnin ja tulevaan 
asuinrakentamiseen liittyvistä yhteisjärjestelyistä. Vuokralainen on li-
säksi velvollinen aktiivisesti hankkimaan kaavamuutokseen liittyville 
asunto- ja pysäköintitonteille yhteistyötoteuttajan ja esittämään tätä 
kaupungille tonttien varauksensaajaksi.

Lopuksi

Hakemuksen kohteena olevan liiketontin 49034/5 vuokrasopimukseen 
on perusteltua myöntää osto-oikeus sijoittajakysynnän varmistamiseksi 
ja näin hankkeen toteuttamisen varmistamiseksi. Ostoskeskuksen ra-
kentaminen on maanrakennustöidenosalta alkanut viime toukokuussa, 
ja suunnitelmien mukaan rakennus valmistuisi marraskuussa 2018.
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Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Havainnekuvia
3 Varauspäätös
4 Voimassa oleva asemakaava 11743
5 Asemakaavaehdotus 12430

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
NCC Property Development Oy Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistövirasto Tonttiosasto Yritystonttitoimisto Yritystonttitoimiston toimistopäällik-
kö 04.05.2017 § 99

HEL 2016-007878 T 10 01 01 02

Yliskylän puistokatu

Päätös

Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö päätti muuttaa NCC Property De-
velopment Oy:lle (y-tunnus 17655193) perustettavan yhtiön lukuun 
Laajasalon uuden ostoskeskuksen rakennusluvan hakemista varten 
1.1.2017 - 30.6.2017 väliseksi ajaksi vuokratun noin 11 377 m²:n mää-
räalan vuokrasopimusta seuraavasti:
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1
Vuokra-alue vastaa tonttia 49034/5 ja sen uusi pinta-ala on 12 051 m².

2
Alkaen 1.5.2017 vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi 14 päivän irti-
sanomisajoin, enintään kuitenkin siihen saakka kun tontin pitkäaikainen 
maanvuokrasopimus alkaa.

3
Alkaen 1.5.2017 kuukausivuokra on 13 942 euroa. Vuokranmaksun 
eräpäivä on kuukauden 1. päivä.

4
Aikaisempi ehto nro 2 muutetaan seuraavaksi:

Vuokralaisella on oikeus omalla riskillään 1.5.2017 alkaen aloittaa 
vuokra-alueella maanrakennustyöt, kuten esimerkiksi pintamaiden 
poiston ja ponttiseinän rakentamisen.

Vuokralainen suorittaa kaikissa tilanteissa maanrakennustyöt omalla 
vastuullaan. Vuokranantaja ei vastaa mistään vahingoista, haitoista ei-
kä kustannuksista, mikäli kiinteistölautakunta tai sen valtuuttama viran-
haltija päättää vastaisuudessa olla pitkäaikaisesti vuokraamatta tai 
muutoin luovuttamatta vuokra-aluetta vuokralaiselle.

Vuokralainen on tällöin velvollinen kustannuksellaan viipymättä ennal-
listamaan vuokra-alueen ja saattamaan sen muutoinkin vuokranantajan 
hyväksymään kuntoon. Jätettävistä paaluista tulee esittää sijaintikartta 
ja kantavuusselvitys.

5
Vuokra-alueen maanrakentamisen yhteydessä irrotettavat maa- ja ki-
viainekset ovat kaupungin omaisuutta. Tämän vuoksi vuokralainen on 
velvollinen korvauksetta kuljettamaan mainitut maa- ja kiviainekset kau-
pungin osoittamaan paikkaan.

Mikäli kaupungilla ei ole osoittaa maa- ja kiviaineksille vastaanottopaik-
kaa, eikä kaupunki muuta ilmoita, mainittujen maa- ja kiviainesten 
omistusoikeus siirtyy vuokralaiselle. Tällöin vuokralainen on velvollinen 
kustannuksellaan huolehtimaan niistä kulloinkin voimassa olevien 
säännösten mukaisesti. 

Vuokralainen on velvollinen lunastamaan rakennustyön yhteydessä 
kaadettavat puut tai toimitta-maan ne kustannuksellaan kaupungin 
osoittamaan paikkaan. Kaadettavien puiden lunastuksesta tai kuljetuk-
sesta sovitaan kaupungin (Stara) suorittamassa puustokatselmukses-
sa.
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Asiaa koskevia tarkempia tietoja ilmenee tontti-osaston kaupungin tont-
tien rakennuttajille laatimasta toimintaohjeesta "Kaivu- ja louhintatoi-
menpiteiden suorittaminen sekä kaadettavat puut".

Muuten noudatetaan entisiä ehtoja.

Vuokraustunnus L1149-12.

Päätöksen perustelut

NCC Property Development Oy on 25.4.2017 hakenut muutosta lyhy-
taikaiseen vuokrasopimukseen, koska maanrakennustyöt olisi tarkoitus 
aloittaa toukokuun alussa. NCC aloittaisi tällä sopimuksen muutoksella 
muun muassa pintamaiden poistamisen ja ponttiseinän rakentamisen.

NCC on saanut rakennusluvan noin 10 605 k-m:²n laajuista uutta os-
toskeskusta varten.

Pitkäaikainen maanvuokrasopimuksesta on kiinteistölautakunnan pää-
tös (6.4.2017 §167). Sopimukseen sisältyvästä osto-optiosta ei ole vie-
lä kaupunginhallituksen päätöstä, minkä takia pitkäaikaista maanvuok-
rasopimusta ei voida vielä allekirjoittaa.

Kuukausivuokra perustuu kiinteistölautakunnan päättämään vuosivuok-
raan.

Kiinteistövirasto Tonttiosasto Yritystonttitoimisto Yritystonttitoimiston 
toimistopäällikkö 10.02.2017 § 32

Kiinteistövirasto Tonttiosasto Yritystonttitoimisto Yritystonttitoimiston 
toimistopäällikkö 04.07.2016 § 194

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 06.04.2017 § 167

HEL 2016-007878 T 10 01 01 02

Yliskyläntie 1, Yliskylän puistokatu

Päätös

A

Kiinteistölautakunta päätti vuokrata NCC Property Development Oy:lle 
(y-tunnus 1615779-0) perustettavan yhtiön lukuun 49. kaupunginosan 
(Laajasalo) korttelin 49034 tontin 5 (kiinteistötunnus 91-49-34-5, raken-
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nusoikeus 10 000 k-m², pinta-ala 12 051 m²) ostoskeskusta varten 
1.5.2017 - 31.12.2046 väliseksi ajaksi ja muutoin seuraavin ehdoin:

1 

Perusvuosivuokra on 8700 euroa. Vuokra perustuu käytettyyn rakennu-
soikeuteen 9 099 k-m² ja 5 %:n tuottovaatimukseen. Ensimmäisen ker-
roksen rakennusoikeuden 6 172 k-m² osalta vuokra perustuu hintaan 
21 euroa/k-m² (ind.100) ja toisen kerroksen rakennusoikeuden 2 601 k-
m² osalta hintaan 15,75 euroa/k-m² (ind.100) sekä kellarikerroksen ra-
kennusoikeuden 326 k-m² osalta hintaan 10,50 euroa/k-m² (ind.100).

Vuosivuokra on 31.3.2018 saakka 167 301 euroa. Vuokrasta peritään 
50 % rakennustöiden aikana, kuitenkin enintään 31.12.2018 saakka.

2

Vuokralainen on velvollinen laatimaan hankkeen toteuttamisen ja käy-
tön edellyttämät rasitesopimukset sekä toimittamaan ne hyväksyttäväk-
si kiinteistöviraston tonttiosastolle.

3 

Muutoin noudatetaan liitteenä 5 olevaa maanvuokrasopimusluonnosta.

4

NCC Property Developmentille rakennus- ja purkuluvan hakemista var-
ten tehty lyhytaikainen vuokrasopimus (vuokraustunnus L1149-12V) 
merkitään päättyväksi samalla kun em. pitkäaikainen vuokrasopimus 
allekirjoitetaan.

(L1149-13)

B

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kiinteistölautakun-
ta oikeutetaan myymään NCC Property Development Oy:lle (y-tunnus 
1615779-0) perustettavan yhtiön lukuun 49. kaupunginosan (Laajasalo) 
korttelin suunniteltu tontti 49034/9 (rakennusoikeus 12 000 k-m²) seu-
raavin ehdoin:

1

Vuokralaisella on oikeus ostaa tontti kaupungilta, kun tontille on raken-
nettu noin 9 099 k-m²:n suuruinen ostoskeskus, ostoskeskus on hyväk-
sytty käyttöönotettavaksi, tontin viereiset asuinkerrostalot mahdollistava 
asemakaavamuutos nro 12430 on tullut lainvoimaiseksi, ja ensimmäi-
selle asuinkerrostalolle on myönnetty rakennuslupa. Lisäksi uuden 
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suunnitellun tontin 49034/9 tulee olla lohkottu ja merkitty kiinteistörekis-
teriin. Osto-optio on voimassa viisi vuotta pitkäaikaisen maanvuokraso-
pimuksen allekirjoittamisesta.

Mikäli em. asemakaavamuutos ei ole tullut voimaan 31.12.2021 men-
nessä, on vuokralaisella oikeus ostaa tontti tästä huolimatta.

2

Liiketontin hinta perustuu elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaa-
vaan yksikköhintaan 21 euroa/k-m². Kauppahinta määräytyy kaupante-
kohetkellä voimassa olevan asemakaavan mukaisen kokonaisrakennu-
soikeuden perusteella, ja kauppahinta tarkistetaan viimeksi julkaistun 
indeksipisteluvun mukaan korjatulla yksikköhinnalla. Nykyisen asema-
kaavaehdotuksen nro 12430 mukaan tontin rakennusoikeus on 12 000 
k-m² ja myyntihinta siten noin 4,85 milj. euroa.

3

Muilta osin noudatetaan kaupungin vakiintuneita kiinteistökaupan ehto-
ja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi
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§ 766
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen 
esitykseksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta

HEL 2017-008041 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnok-
sesta hallituksen esitykseksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttami-
sesta seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunginhallitus pitää esitysluonnoksessa  kuvatuista  kol-
mesta vaihtoehdosta kannatettavimpana toisena vaihtoehtona esitettyä 
ratkaisua, jossa opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut tarjo-
taan ammatillista perustutkintoa tai sen osaa suorittaville sekä valmen-
tavien koulutusten opiskelijoille. Ratkaisu, jossa oikeus oppilas- ja opis-
kelijahuoltolain mukaisiin kuraattori- ja psykologipalveluihin laajenne-
taan koskemaan kaikkia ammatillista perustutkintoa suorittavia opiskeli-
joita sekä valmentavassa koulutuksessa olevia opiskelijoita, poistaa on-
gelmat palveluiden saatavuudessa samassa tilanteessa oleville opiske-
lijoille ja edistää siten yhdenvertaisuutta ja opiskelijoiden valmistumista. 
On tärkeää panostaa ongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puut-
tumiseen. Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta yhdistää eri koulutus-
muotoja ja palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden vuoksi on hyvä, et-
tä oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on yhdenmukainen tämän kanssa.

Vaihtoehto laajentaa psykologi- ja kuraattoripalveluiden piiriin tulevien 
opiskelijoiden määrää. On ehdottoman tärkeää, että palvelun laajen-
nuksen kustannukset eivät tule kuntien maksettavaksi. 

Vaihtoehto, jossa palvelujen piiriin tulisivat kaikki ammatillisen koulutuk-
sen opiskelijat tai kaikki tutkintokoulutuksen opiskelijat, laajentaisi pal-
velujen saatavuutta liikaa, ja koskisi esimerkiksi jo työelämässä olevia 
aikuisia. Vaihtoehto, jossa palvelujen piiriin kuuluisivat vain ammatillista 
perustutkintoa ja valmentavia koulutuksia suorittavat opiskelijat, mutta 
ulkopuolelle rajattaisiin oppisopimuksena koulutusta suorittavat opiske-
lijat, ei myöskään ole kannatettava. Oppisopimuksella opiskelevilla tuen 
tarpeet ovat samanlaisia kuin muissakin koulutusmuodoissa opiskele-
villa. Oppisopimuskoulusta tehdään myös erilaisina yhdistelminä mui-
den koulutusmuotojen kanssa ja opiskelijat siirtyvät koulutusmuodosta 
toiseen. Tukipalvelujen tulisi olla näissäkin tilanteissa saatavilla.  

Esityksen kustannusvaikutukset
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Muutosesitys lisää opiskeluhuollon kustannuksia, jotka tulisi korvata 
täysimääräisenä kunnille. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjel-
massa on linjaus, että pidättäydytään uusien, kuntien menoja lisäävien 
tehtävien ja velvoitteiden antamisesta ilman, että samalla päätetään 
vastaavan suuruisista velvoitteiden karsimisista tai uusien velvoitteiden 
täysimääräisestä rahoittamisesta. Esityksessä esitettyä arviota seura-
ten Helsingin kaupungissa ammatillisen koulutuksen opiskeluhuollon 
kustannukset psykologi- ja kuraattoripalveluissa nousisivat nykyisestä 
noin 2,2 miljoonasta noin kolmeen miljoonaan euroon vuodessa. 

Helsingin kaupunki eroaa toimintaympäristönä muusta Suomesta ja 
kustannukset ovat suuremmat kuin keskimäärin Suomessa. Helsingis-
sä on paljon enemmän koulutuksen järjestäjiä kuin muissa kunnissa ja 
monet muualla toimivista oppilaitoksista toimivat myös Helsingissä, mi-
kä tekee opiskelijamäärien arvioinnista ja ennustamisesta vaikeaa. Hel-
singissä on myös paljon koulutuksenjärjestäjiä, joiden opiskelijamäärät 
ovat hyvin pieniä. Palvelut pitää turvata myös näiden opiskelijoille, mikä 
lisää kustannuksia. Epävarmuutta kustannusten arviointiin tuo lisäksi 
ammatillisen koulutuksen uudistus, jonka vaikutuksia opiskelijamääriin 
ei vielä tiedetä. 

Helsingissä on enemmän maahanmuuttajia ja turvapaikan saaneita 
kuin muualla Suomessa. Maahanmuuttajat ja turvapaikan saaneet tar-
vitsevat psykologi- ja kuraattoripalveluita enemmän ja heidän tarpeen-
sa asettavat uusia haasteita psykologi- ja kuraattoripalveluille. Helsin-
gissä psykologi- ja kuraattoripalveluiden kustannukset ovat muuta maa-
ta suuremmat. Helsingin näkökulmasta on siis ensiarvoisen tärkeää, et-
tä esityksen mukaisen mallin toteutuessa kustannukset eivät tule kau-
pungin maksettavaksi. 

Perustelut psykologi- ja kuraattoripalveluiden laajentamiselle

Opiskeluhuollon tilanne on jo pitkään ollut opiskelijoiden kannalta epä-
tasa-arvoinen. Opintojen etenemisen esteet, kuten taloudelliset ja sosi-
aaliset haasteet ja ongelmat, mielenterveyden ongelmat, vaikeudet 
oman elämän hallinnassa jne. ovat opiskelijoilla samanlaisia huolimatta 
koulutusmuodosta. Yhtäläiset oikeudet opiskeluhuoltoon ovat kaikkien 
kannalta edulliset ja säästävät pidemmällä aikavälillä kustannuksia. 

Esityksessä oleva mitoitussuositus (780 opiskelijaa/kuraattori ja 1000 
opiskelijaa/psykologi) on tarkoituksenmukainen. Esityksen mukaan täy-
si-ikäisten opiskelijoiden tarve esim. kuraattorin palveluihin saattaa olla 
vähäisempi kuin nuorten. Täysi-ikäisillä opiskelijoilla on kuitenkin eri 
tyyppisiä palvelun tarpeita kuin nuorilla. Esimerkiksi maahanmuuttajien 
ja turvapaikan saaneiden opiskeluhuollolliset tarpeet asettavat uusia 
vaatimuksia opiskeluhuollon järjestämiselle. Lisäksi perustutkinnon 
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suorittamista aloittavilla aikuisilla on usein taustalla keskeytyneitä kou-
lutuksia, oppimisvaikeuksia tai muita opintojen etenemistä vaikeuttavia 
syitä. Tarve palvelun laajentamiselle on selkeä ja resurssit suhteessa 
opiskelijamääriin on syytä pitää samalla tasolla kuin ennenkin.

Opiskeluhuollon liittyminen opiskeluterveydenhuoltoon

Opiskeluhuoltoon kuuluu myös opiskeluterveydenhuolto ja esityksessä 
olevissa vaihtoehdoissa se sisältyy opiskelijoille tarjottaviin palveluihin. 
Hallituksen esitysluonnoksessa todetaan, että esityksen antohetkellä 
käsittelyssä oleva sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus saattaa ai-
heuttaa muutoksia oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin ja esitys on laadittu 
voimassa olevan lainsäädännön pohjalta. Helsingin kaupunginhallitus 
pitää tärkeänä, että  opiskeluterveydenhuoltopalvelut turvataan samo-
jen periaatteiden mukaisesti kuin psykologi- ja kuraattoripalvelutkin. 
Tällä hetkellä opiskeluterveydenhuollon järjestäminen kuuluu kunnille. 
Hallituksen esityksen laskelmissa ei ole otettu huomioon kustannuksia, 
jotka syntyisivät opiskeluterveydenhuoltopalveluiden järjestämisestä 
esityksen mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 5.7.2017
2 Lausuntoversio 5.7.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Opetus- ja kulttuuriministeriö Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituk-
sen esitykseksi eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttami-
sesta. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 31.8.2017 saakka.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oppilas- ja opiskelijahuoltolakia 
johtuen ammatillisesta koulutuksesta annetusta uudesta laista, joka tu-
lee voimaan 1.1.2018. Uudistuksen myötä siirrytään yhteen tapaan 
suorittaa ammatillinen tutkinto. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain sovelta-
misalaa ei ole enää ammatillisen koulutuksen osalta mahdollista määri-
tellä sovellettavan lainsäädännön ja tutkinnon suorittamistavan perus-
teella. Oppilas- ja opiskelijahuoltolakia muutettaisiin siten, että oikeus 
kuraattori- ja psykologipalveluihin laajennettaisiin koskemaan kaikkia 
ammatillista perustutkintoa suorittavia opiskelijoita ja valmentavassa 
koulutuksessa olevia opiskelijoita. Lakimuutos merkitsee oppilas- ja 
opiskelijahuollon laajentumista myös aikuiskoulutuksessa opiskeleville. 
Nykytilanteessa samaa tutkintoa samalla koulutuksen järjestäjällä suo-
rittavat opiskelijat voivat olla eri asemassa opintososiaalisia etuuksia 
myönnettäessä riippuen siitä, järjestetäänkö koulutusta ammatillisesta 
peruskoulutuksesta annetun lain nojalla vai ammatillisesta aikuiskoulu-
tuksesta annetun lain nojalla.

Hallituksen esityksessä esitellään kolme vaihtoehtoa. 

1) Palvelujen piiriin tulisivat kaikki ammatillisen koulutuksen opiskelijat 
tai kaikki tutkintokoulutuksen opiskelijat. Uusina kohderyhminä opiskeli-
jahuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen piiriin tulisivat  nykyisin näyt-
tötutkintona ammatillista perustutkintoa (ns. aikuiskoulutus), ammatti-
tutkintoa ja erikoisammattitutkintoa suorittavat. Kustannusvaikutus olisi 
noin 13 milj. euroa.

2) Palvelujen piiriin tulisivat ammatillista perustutkintoa tai sen osaa 
suorittavia opiskelijoita sekä valmentavien koulutusten opiskelijoita. 
Opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen ulkopuolelle jäisivät 
siis ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavan tutkintokoulutuk-
sen ja muun tutkintoon johtamattoman koulutuksen opiskelijat. Kustan-
nusvaikutus olisi noin 5 milj. euroa. 

3) Palvelujen piiriin kuuluisivat vain ammatillista perustutkintoa ja val-
mentavia koulutuksia suorittavat opiskelijat, mutta ulkopuolelle rajattai-
siin oppisopimuksena koulutusta suorittavat opiskelijat.

Lausunnolla olevassa luonnoksessa hallituksen esitykseksi kannate-
taan vaihtoehtoa kaksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 5.7.2017
2 Lausuntoversio 5.7.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Opetus- ja kulttuuriministeriö Esitysteksti

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 21.08.2017 § 752

HEL 2017-008041 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

21.08.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 3.8.2017

HEL 2017-008041 T 03 00 00

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala antaa seuraavan lausunnon kau-
punginhallitukselle:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kannattaa esityksessä esitetyistä 
vaihtoehdoista ratkaisua, jossa tarjotaan opiskeluhuollon kuraattori- ja 
psykologipalvelut ammatillista perustutkintoa tai sen osaa suorittaville 
sekä valmentavien koulutusten opiskelijoille. Edellytyksenä on, että 
mallista ei synny lisäkustannuksia kunnille.

Hallituksen esityksen taustaa

Hallituksen esityksessä laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttami-
sesta ehdotetaan, että oikeus oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisiin 
kuraattori- ja psykologipalveluihin laajennettaisiin koskemaan kaikkia 
ammatillista perustutkintoa suorittavia opiskelijoita ja valmentavassa 
koulutuksessa olevia opiskelijoita. Esitetty muutos on ammatillisen kou-
lutuksen opiskeluhuollon kannalta kokonaisuudessaan tarpeellinen. 
Muutos liittyy uudistukseen, jonka myötä siirrytään yhteen tapaan suo-
rittaa ammatillinen tutkinto. Yhteen tutkinnon suorittamistapaan siirtymi-
sen myötä oppilas- ja opiskelijahuoltolain soveltamisalaa ei ole enää 
ammatillisen koulutuksen osalta mahdollista määritellä sovellettavan 
lainsäädännön ja tutkinnon suorittamistavan perusteella. Oppilas- ja 
opiskelijahuoltolakia muutettaisiin siten, että oikeus oppilas- ja opiskeli-
jahuoltolain mukaisiin kuraattori- ja psykologipalveluihin laajennettaisiin 
koskemaan kaikkia ammatillista perustutkintoa suorittavia opiskelijoita 
ja valmentavassa koulutuksessa olevia opiskelijoita. Esityksen mukaan 
oikeudet opiskeluhuoltopalveluihin tulisivat ammatillisen koulutuksen 
uudistuksen myötä yhdistyvissä nuorten ja aikuisten koulutuksissa yh-
täläisiksi, jota ne nykyisen voimassa olevan lain perusteella eivät ole. 

Nykytilanteessa samaa tutkintoa samalla koulutuksen järjestäjällä suo-
rittavat opiskelijat voivat olla eri asemassa opintososiaalisia etuuksia 
myönnettäessä riippuen siitä, järjestetäänkö koulutusta ammatillisesta 
peruskoulutuksesta annetun lain nojalla vai ammatillisesta aikuiskoulu-
tuksesta annetun lain nojalla.

Nykyisen lain mukaan kunnat vastaavat opiskeluhuoltopalveluiden jär-
jestämisestä. 

Hallituksen esityksessä esitellään kolme vaihtoehtoa 
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1) Palvelujen piiriin tulisivat lisäksi nykyisin näyttötutkintona ammatillis-
ta perustutkintoa (ns. aikuiskoulutus), ammattitutkintoa ja erikoisam-
mattitutkintoa suorittavat. Kustannusvaikutus olisi noin 13 milj. euroa. 

2) Palvelujen piiriin tulisivat ammatillista perustutkintoa tai sen osaa 
suorittavia opiskelijoita sekä valmentavien koulutusten opiskelijoita. 
Opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen ulkopuolelle jäisivät 
siis ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavan tutkintokoulutuk-
sen ja muun tutkintoon johtamattoman koulutuksen opiskelijat. Kustan-
nusvaikutus olisi noin 5 milj. euroa. 

3) Palvelujen piiriin kuuluisivat vain ammatillista perustutkintoa ja val-
mentavia koulutuksia suorittavat opiskelijat, mutta ulkopuolelle rajattai-
siin oppisopimuksena koulutusta suorittavat opiskelijat. 

Hallituksen esityksessä kannatetaan vaihtoehtoa kaksi. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kannattaa vaihtoehtoa kaksi

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pitää esite-
tyistä vaihtoehdoista kannatettavimpana toisena vaihtoehtona esitettyä 
ratkaisua, jossa tarjotaan opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalve-
lut ammatillista perustutkintoa tai sen osaa suorittaville sekä valmenta-
vien koulutusten opiskelijoille. Ratkaisu, että oikeus oppilas- ja opiskeli-
jahuoltolain mukaisia kuraattori- ja psykologipalveluja laajennetaan 
koskemaan kaikkia ammatillista perustutkintoa suorittavia opiskelijoita 
sekä valmentavassa koulutuksessa olevia opiskelijoita, poistaa ongel-
mat palveluiden saatavuudessa samassa tilanteessa oleville opiskeli-
joille ja edistää siten yhdenvertaisuutta ja opintojen valmistumista. On 
tärkeää panostaa ongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumi-
seen. Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta yhdistää eri koulutusmuo-
toja ja palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden vuoksi on hyvä, että 
oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on yhdenmukainen tämän kanssa.

Vaihtoehto kaksi laajentaa psykologi- ja kuraattoripalveluiden piiriin tu-
levien opiskelijoiden määrää. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pi-
tää ehdottoman tärkeänä, että palvelun laajennuksen kustannukset ei-
vät tule kuntien maksettavaksi. 

Vaihtoehto yksi laajentaisi palvelujen saatavuutta liikaa, koskien esi-
merkiksi jo työelämässä olevia aikuisia. Vaihtoehto kolme rajaisi pois 
oppisopimuksella opiskelevat, mutta tätä ei pidetä kannatettavana. Op-
pisopimuksella opiskelevilla tuen tarpeet ovat samanlaisia kuin muissa-
kin koulutusmuodoissa opiskelevilla. Oppisopimuskoulusta tehdään 
myös erilaisina yhdistelminä muiden koulutusmuotojen kanssa ja opis-
kelijat siirtyvät koulutusmuodosta toiseen. Tukipalvelujen tulisi olla näis-
säkin tilanteissa saatavilla.  



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2017 67 (82)
Kaupunginhallitus

Asia/12
28.08.2017

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

Esityksen kustannusvaikutukset

Muutosesitys lisää opiskeluhuollon kustannuksia, jotka tulisi korvata 
täysimääräisenä kunnille. Esityksessä esitettyä arviota seuraten Helsin-
gin kaupungissa ammatillisen koulutuksen opiskeluhuollon kustannuk-
set psykologi- ja kuraattoripalveluissa nousisivat nykyisestä noin 2,2 
miljoonasta kolmeen miljoonaan. 

Muutosesityksen arvio perustuu vuoden 2014 tietoihin, jolloin esityksen 
mukaiset kuraattori- ja psykologipalvelut olisivat koskeneet koko Suo-
messa 178 705 opiskelijaa. Voimassa olevan oppilas- ja opiskelijahuol-
tolain palvelujen piiriin kuuluviin opiskelijoihin olisi tullut 48 705 opiskeli-
jaa lisää.

Helsingin kaupunki eroaa kuitenkin toimintaympäristönä muusta Suo-
mesta ja kustannukset saattavat olla suuremmat kuin keskimäärin Suo-
messa. Helsingissä on paljon enemmän koulutuksen järjestäjiä kuin 
muissa kunnissa ja monet muualla toimivista oppilaitoksista toimivat 
myös Helsingissä, mikä tekee opiskelijamäärien arvioinnista ja ennus-
tamisesta vaikeaa. Helsingissä on myös paljon koulutuksenjärjestäjiä, 
joiden opiskelijamäärät ovat hyvin pieniä. Palvelut pitää turvata näiden 
opiskelijoille, mikä saattaa lisätä kustannuksia. Epävarmuutta kustan-
nusten arviointiin tuo lisäksi ammatillisen koulutuksen uudistus, jonka 
vaikutuksia opiskelijamääriin ei vielä tiedetä. 

Helsingissä on enemmän maahanmuuttajia ja turvapaikan saaneita 
kuin muualla Suomessa. Maahanmuuttajat ja turvapaikan saaneet tar-
vitsevat psykologi- ja kuraattoripalveluita yleensä enemmän ja heidän 
tarpeensa asettavat uusia haasteita psykologi- ja kuraattoripalveluille. 
Todennäköisesti Helsingissä psykologi ja kuraattoripalveluiden kustan-
nukset ovat muuta maata suuremmat. Helsingin näkökulmasta on siis 
ensiarvoisen tärkeää, että esityksen mukaisen mallin toteutuessa kus-
tannukset eivät tule kaupungin maksettavaksi. 

Perustelut psykologi ja kuraattoripalveluiden laajentamiselle

Opiskeluhuollon tilanne on jo pitkään ollut opiskelijoiden kannalta epä-
tasa-arvoinen. Opintojen etenemisen esteet, kuten taloudelliset ja sosi-
aaliset haasteet ja ongelmat, mielenterveyden ongelmat, vaikeudet 
oman elämän hallinnassa jne. ovat opiskelijoilla samanlaisia huolimatta 
koulutusmuodosta. On kaikkien kannalta epäedullista kysyä koulutus-
muotoa opiskeluhuollollisen palvelun tarpeen ilmetessä ja evätä palvelu 
koulutusmuodon perusteella. Yhtäläiset oikeudet opiskeluhuoltoon ovat 
kaikkien kannalta edulliset ja säästävät pidemmällä aikavälillä kustan-
nuksia. 
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Esityksessä oleva mitoitussuositus (780 opiskelijaa/kuraattori ja 1000 
opiskelijaa/psykologi) on tarkoituksenmukainen. Esityksen mukaan täy-
si-ikäisten opiskelijoiden tarve esim. kuraattorin palveluihin saattaa olla 
vähäisempi kuin nuorten. Täysi-ikäisillä opiskelijoilla on kuitenkin eri 
tyyppisiä palvelun tarpeita kuin nuorilla. Esimerkiksi maahanmuuttajien 
ja turvapaikan saaneiden opiskeluhuollolliset tarpeet asettavat uusia 
vaatimuksia opiskeluhuollon järjestämiselle. Lisäksi perustutkinnon 
suorittamista aloittavilla aikuisilla on usein taustalla keskeytyneitä kou-
lutuksia, oppimisvaikeuksia tai muita opintojen etenemistä vaikeuttavia 
syitä. Tarve palvelun laajentamiselle on selkeä ja resurssit suhteessa 
opiskelijamääriin on syytä pitää samalla tasolla kuin ennenkin.

Opiskeluhuollon liittyminen opiskeluterveydenhuoltoon

Opiskeluhuoltoon kuuluu myös opiskeluterveydenhuolto ja esityksessä 
olevissa vaihtoehdoissa se sisältyy opiskelijoille tarjottaviin palveluihin. 
Hallituksen esitysluonnoksessa todetaan, että esityksen antohetkellä 
käsittelyssä oleva sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus saattaa ai-
heuttaa muutoksia oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin ja esitys on laadittu 
voimassa olevan lainsäädännön pohjalta. Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala pitää tärkeänä, että opiskeluterveydenhuoltopalvelut turvataan 
samojen periaatteiden mukaisesti kuin psykologi- ja kuraattoripalvelut-
kin. Tällä hetkellä opiskeluterveydenhuollon järjestäminen kuuluu kun-
nille. Hallituksen esityksen laskelmissa ei ole otettu huomioon kustan-
nuksia, jotka syntyisivät opiskeluterveydenhuoltopalveluiden järjestämi-
sestä esityksen mukaisesti.

Lisätiedot
Crister Nyberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 86659

crister.nyberg(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala 27.7.2017

HEL 2017-008041 T 03 00 00

Helsingin kaupunginhallitus pyytää lausuntoa opetus-ja kulttuuriministe-
riön lähettämästä lausuntopyynnöstä esitykseksi oppilas- ja opiskelija-
huoltolain muuttamisesta. Luonnos hallituksen esitykseksi liittyy amma-
tillisen koulutuksen reformiin (HE 39/2017 vp). Sosiaali- ja terveystoi-
miala antaa lausunnon kaupunginhallitukselle oman toimialan näkökul-
masta.

Yleistä lain muuttamisen tarpeesta
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Sosiaali- ja terveystoimiala toteaa lausuntonsa aluksi, että oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain sisällön muuttaminen vastaamaan lakiehdotusta 
ammatillisen koulutuksen reformiksi on välttämätön, koska ammatillisen 
koulutuksen ja oppilas- ja opiskelijahuollon lakien sisältöjen tulee olla 
linjassa keskenään. 

Lakiesityksessä ammatillisen koulutuksen reformiksi esitetään ammatil-
lista koulutusta koskevien säädöksien kokoamista yhteen lakiin nykyi-
sen kahden lain sijasta. Lakimuutos merkitsee oppilas- ja opiskelija-
huollon palvelujen laajentumista myös aikuiskoulutuksessa opiskelevil-
le. Kaksi erillistä lakia ovat aiheuttaneet arkityössä haasteita oppilas- ja 
opiskelijahuollon palvelujen linjaamisessa ja ovat myös asettaneet 
opiskelijat eriarvoiseen asemaan opiskellessaan samaa tutkintoa. Muu-
tos selkeyttää myös opiskeluterveydenhuollon yhteistyötä oppilaitosten 
kuraattoreiden ja psykologien kanssa. 

Keskeiset ehdotukset

Esityksen yleisperusteluosassa esitetään kolme oppilas- ja opiskelija-
huoltolain muutoksen toteuttamisvaihtoehtoa:

1) Esitetään koskemaan kaikkia ammatillisen koulutuksen opiskelijoita 
tai kaikkia tutkintokoulutuksen opiskelijoita. Uusina kohderyhminä opis-
kelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen piiriin tulisivat nykyisin 
näyttötutkintona ammatillista perustutkintoa, ammattitutkintoa ja erikoi-
sammattitutkintoa suorittavat. Kustannusvaikutus olisi noin 13 milj. eu-
roa.

2) Esitetään koskemaan ammatillista perustutkintoa tai sen osaa suorit-
tavia opiskelijoita sekä valmentavien koulutusten opiskelijoita. Opiskeli-
jahuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen ulkopuolelle jäisivät siis am-
matti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavan tutkintokoulutuksen ja 
muun tutkintoon johtamattoman koulutuksen opiskelijat. Kustannusvai-
kutus olisi noin 5 milj. euroa.

3) Esitetään koskemaan vain ammatillista perustutkintoa ja valmentavia 
koulutuksia suorittavia opiskelijoita. Ulkopuolelle rajataan pois oppisopi-
muksena koulutusta suorittavat opiskelijat. Ei kustannusvaikutuksia.

Lausunnolla olevassa luonnoksessa on päädytty esittämään vaihtoeh-
toa nro 2. Ehdotuksen ulkopuolelle jäisivät ammatti- ja erikoisammatti-
tutkintojen koulutus sekä muu tutkintoon johtamaton koulutus. Palvelu-
jen piiriin pääsisivät sen sijaan ammatillista perustutkintoa näyttötutkin-
tona suorittavat ja perustutkintoa työvoimakoulutuksena suorittavat 
opiskelijat.
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Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala pitää vaihtoehtoa nro 2 
tarkoituksenmukaisimpana ratkaisuna ottaen huomioon palvelun piirin 
tulevat uudet opiskelijaryhmät ja heidän tarpeensa oppilashuoltoon se-
kä yhteistyön opiskeluterveydenhuollon kanssa. Myös 5 milj. euron lisä-
kustannusta psykologi- ja kuraattoripalvelujen lisäämisessä kansallisel-
la tasolla voidaan pitää kohtuullisena.

Esityksen vaikutukset

Lain piirin tulevan opiskelijamäärän lisääntyessä tarvitaan lisää kuraat-
toreja ja psykologeja. Psykologi- ja kuraattoritoiminnan laajentamisesta 
vaihtoehdon 2 mukaan on laskettu aiheutuvan kustannuksia ja lisäre-
surssitarpeita kunnille. Kuraattoreiden ja psykologien saatavuudessa 
voi olla myös haasteita. Esityksessä todetaan kuitenkin, että palvelujen 
tarjoaminen riittävän varhain tuo kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä. 
Muutoksella voi olla myönteisiä vaikutuksia nuorten osallisuuteen ja 
työllisyyteen. Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala yhtyy näihin näke-
myksiin.

Lakiesityksessä käsitellään muutostarpeita ainoastaan psykologi- ja ku-
raattoripalveluissa. Oppilashuolto pitää sisällään myös kuntien sosiaali- 
ja terveystoimialaan kuuluvan opiskeluterveydenhuollon. Opiskeluhuol-
lon laajentaminen voi tarkoittaa tarvetta lisätä opiskeluterveydenhuollon 
resursseja, mikä aiheuttaa sosiaali- ja terveystoimille kustannuksia. 
Näitä kustannusvaikutuksia ei esityksessä nosteta esille. Helsingin so-
siaali- ja terveystoimialan näkemys on, että muutoksen kustannus- ja 
resurssivaikutus oppilashuoltoon tulee arvioida kokonaisuutena, jossa 
opiskeluterveydenhuollon kustannukset ovat mukana.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala pitää hyvänä sitä, että esityksen 
yleisperusteluissa on maininta maakunnallisen sosiaali- ja terveyspal-
velujen uudistuksesta. Perusteluissa todetaan, että sosiaali- ja terveys-
palvelujen  uudistus saattaa aiheuttaa muutoksia oppilas- ja opiskelija-
huoltolakiin ja muutoksen tarvetta tullaan arvioimaan erikseen edus-
kunnan hyväksyttyä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koske-
van lakiesityksen.

Opiskelu ja koulutus tulevaisuudessa rakentuvat erilaisista toteutusta-
voista ja kokonaisuuksista, joissa voidaan yhdistellä eri tutkintoja tai nii-
den osia. Jatkossa on tärkeää seurata tilastollisesti erilaisten opinto-
muotojen toteutumista ja niissä ilmeneviä haasteita, jotta voidaan ar-
vioida tarvetta oppilas- ja opiskeluhuollon muutoksille. Opiskeluhuollon 
palvelut ovat tärkeitä tukimuotoja opiskelijoille. 

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala nostaa esille huolen osan koulu-
tuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten (ns. NEET-nuoret) 
jäämisestä oppilashuollon ja työterveyshuollon ulkopuolelle. Kuntien tu-
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lee ottaa huomion myös näiden nuorten tarpeet ja tarjota heille aktiivi-
sesti palveluja. Lopuksi todettakoon, että Helsingissä opiskelutervey-
denhuollon palveluja on viime vuosina jo tarjottu vaihtoehdossa nro 2 
esiin nostetuille opiskelijaryhmille sekä myös NEET-nuorille. NEET-ter-
veystarkastustoimintaa on toteutettu vuodesta 2013 lähtien vuosittain 
noin 2000:lle 16-29 -vuotiaalle nuorelle. Aikuislukioissa päätoimisesti 
opiskelevat ovat saaneet oppilashuollon palveluja.

Lisätiedot
Marketta Kupiainen, hallintoylihoitaja, puhelin: 310 42348

marketta.kupiainen(a)hel.fi
Maarit Sulavuori, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310 58283

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Sari Tuominen, idän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 46700

sari.tuominen(a)hel.fi
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§ 767
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 34. 

jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 22.8.2017
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 24.8.2017
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.8.2017
- kulttuurijaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 22.8.2017
- sosiaali- ja terveysjaosto 24.8.2017
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 23.8.2017
  
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  
nimistötoimikunta 23.8.2017

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
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 755, 756, 757, 760, 761, 762, 763, 765, 766 ja 767 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 758 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
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 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, jolla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä
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 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

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

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 759 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä kos-
kevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen
 viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
 maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla 

maankäytöllä on vaikutuksia
 rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvis-

sa asioissa toimialueellaan.
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Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti 
nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
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 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 
vaaditaan tehtäväksi

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
ehyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun.

Pöytäkirja

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

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero: (09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

4
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OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 764 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
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Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Mari Tammisto
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pia Pakarinen Marcus Rantala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 05.09.2017.


