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Kokousaika 02.10.2017 16:00 - 16:23

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Arhinmäki, Paavo kaupunginhallituksen 2. varapu-

heenjohtaja
Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Pelkonen, Jaana
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima apulaispormestari

saapui 16:12, poissa: 886 - 889 §:t
Rydman, Wille
Sevander, Tomi
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Rantanen, Mari varajäsen
Vanhanen, Reetta varajäsen
Yanar, Ozan varajäsen

Muut

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Aho, Mikko kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Panhelainen, Pia vs. sosiaali- ja terveystoimialan toi-

mialajohtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Pohjaniemi, Marju henkilöstöjohtaja
Raitio, Markku va. tietotekniikka- ja viestintäjohtaja
Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Åhlgren, Harry vs. kaupunginlakimies
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Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Katajamäki, Paula tiedottaja
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
886 - 894 §:t

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
886 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
887 - 894 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
886 - 894 §:t



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2017
Kaupunginhallitus

02.10.2017

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

§ Asia

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

887 Asia/2 V 11.10.2017, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

888 Asia/3 V 11.10.2017, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

889 Asia/4 V 11.10.2017, Kalasataman keskus 2:n asemakaavan muuttaminen 
(nro 12438)

890 Asia/5 V 11.10.2017, Helsingin kaupungin neurologian toimintojen siirtäminen 
liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymälle

891 Asia/6 V 11.10.2017 Vuokraus-ja myyntiperusteet asuin-, autopaikoitus- ja 
yhteispihatonteille (Herttoniemi ja Laajasalo)

892 Asia/7 Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikön viran perustaminen 
kaupunginkansliaan

893 Asia/8 Kaupunginvaltuuston 27.9.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano

894 Asia/9 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 886
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 Reetta 
Vanhasen ja Marcus Rantalan sekä varatarkastajiksi Nasima Razmy-
arin ja Jaana Pelkosen.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimieli-
sesti pöytäkirjan tarkastajaksi Otso Kivekkään sijasta Reetta Vanha-
sen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäse-
net Otso Kivekkään ja Marcus Rantalan sekä varatarkastajiksi jäsenet 
Nasima Razmyarin ja Jaana Pelkosen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 887
V 11.10.2017, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2017-009925 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Nelli Sviilille eron käräjäoikeuden lautamiehen luottamus-
toimesta ja

 valitsee Kari Kotilan käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Nelli Sviilin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 (294 §) Nelli Sviilin (SDP) käräjä-
oikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi 
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toimikaudeksi. Nelli Sviili pyytää 14.9.2017 eroa käräjäoikeuden lauta-
miehen luottamustoimesta kotikunnan vaihtumisen vuoksi.

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuus-
to valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaa-
vaksi ajaksi. Käräjäoikeuden lautamiehestä on soveltuvin osin voimas-
sa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushen-
kilö.

Käräjäoikeuden lautamieheksi valittavan tulee täyttää käräjäoikeuden 
lautamiehistä annetun lain 2 §:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Nelli Sviilin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 888
V 11.10.2017, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2017-010268 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Akseli Koskelalle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsee Terhi Aallon käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 (294 §) Akseli Koskelan (Vihr.) 
käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päätty-
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väksi toimikaudeksi. Akseli Koskela pyytää 18.9.2017 eroa käräjäoikeu-
den lautamiehen luottamustoimesta.

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuus-
to valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaa-
vaksi ajaksi. Käräjäoikeuden lautamiehestä on soveltuvin osin voimas-
sa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushen-
kilö.

Käräjäoikeuden lautamieheksi valittavan tulee täyttää käräjäoikeuden 
lautamiehistä annetun lain 2 §:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 889
V 11.10.2017, Kalasataman keskus 2:n asemakaavan muuttaminen 
(nro 12438)

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 
10593, korttelin 10620 tontin 6 ja korttelin 10621 tontin 6 sekä katua-
lueiden asemakaavan muutoksen 28.2.2017 päivätyn piirustuksen nu-
mero 12438 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perus-
tein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12438 kartta, päivätty 28.2.2017
2 Asemakaavan muutoksen nro 12438 selostus, päivätty 28.2.2017
3 Vuorovaikutusraportti 28.2.2017
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helsingin seudun ympäristöpal-
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velut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee kahta Kalastaman keskuksen tornia se-
kä keskuksen länsipuolella sijaitsevaa korttelia ja katualueita. Kaavarat-
kaisu mahdollistaa tornien käyttötarkoituksen muuttamisen ja hotellin 
rakentamisen keskuksen länsipuolella olevaan kortteliin. Lisäksi kaava-
ratkaisu mahdollistaa Lautatarhankadun muuttamisen jalankulku- ja 
pyöräilykaduksi sekä Festarikujan rakentamisen.

Voimassa olevassa asemakaavassa toimistotorniksi määritelty torni 
muutetaan asuinkäyttöön ja hotellitorni muutetaan toimiston ja huoneis-
tohotellin tarpeisiin. Nykyinen toimitilakortteli muutetaan hotelliraken-
nusten korttelialueeksi ja mahdollistetaan arkkitehtikilpailun voittaneen 
ehdotuksen toteuttaminen kortteliin. Keskuksen läheisyydessä olevaa 
jalankulun ja pyöräilyn ympäristöä kehitetään.

Uutta asuntokerrosalaa on 10 930 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 
240 asukasta.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen osayleiskaavan mukainen. Kaavaratkaisu on myös 
Helsingin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoittei-
den mukainen.

Alue sijoittuu rakentuvan Kalasataman keskiöön. Alueella on tällä het-
kellä Kalasataman keskuksen työmaa, metroasema, Lautatarhankatu, 
Junatie sekä Sörnäisten rantatieltä johtavaa luiskaa penkereineen. 
Joukkoliikenneyhteydet ovat erinomaiset.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 2013–2014) ja 
niissä alue on merkitty hotellirakennusten ja toimistorakennusten kort-
telialueeksi sekä katualueeksi. 

Asemakaavan toteuttaminen ei edellytä varsinaisia kynnysinvestointeja 
kaupungilta. Nykyisille katualueille tehtävät muutokset Lautatarhanka-
dulla ajoneuvoliikenteestä pyöräilyn ja jalankulun käyttöön voidaan to-
teuttaa erillisenä kokonaisuutenaan, mikäli pyritään laatutason nostami-
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seen. Festarikujan alikulkutunneli voidaan toteuttaa asemakaavasta 
riippumattomana erillisenä hankkeena. Festarikujasta on laadittu enti-
sessä rakennusvirastossa hankesuunnitelma ja asiaa on aiemmin käsi-
telty yleisten töiden lautakunnassa. 

Kaupunki saa tuloja tonttien myymisestä. Tonttien 10620/6 ja 10621/6 
(tornit 7 ja 8) määräosien myymisestä on aiemmin sovittu Kalasataman 
keskuksen toteutussopimuksessa, ja käyttötarkoituksen muutoksesta 
aiheutuvia mahdollisia kauppahinnantarkistuksia käsitellään erikseen. 
Korttelin 10593 tontista on tehty suunnitteluvaraus ja sen luovutuseh-
doista sovitaan erikseen.

Suunnittelun  vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa katualueet ja suunnitellun hotellitontin kort-
telin 10593. Kalasataman keskuksen korttelialueet ovat osittain kau-
pungin ja osittain yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kans-
sa.

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

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 7.4.–8.5.2017. Kaavaehdo-
tuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kun-
tayhtymän (HSY), turvallisuus- ja kemikaaliviraston, liikenneliikelaitok-
sen, kaupunginmuseon, kiinteistölautakunnan, pelastuslautakunnan ja 
yleisten töiden lautakunnan lausunnot.

HSY:n lausunto kohdistui vesihuollon järjestämiseen alueella.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausunto kohdistui alueen läheisyy-
dessä sijaitseviin, vaaralliseksi luokiteltaviin, kemikaaleja varastoiviin ja 
käsitteleviin kohteisiin.

Liikenneliikelaitoksen lausunto kohdistui raideliikenteen häiriöttömyy-
den ja toimintavarmuuden turvaamiseen.

Kaupunginmuseon lausunto kohdistui Suvilahden saavutettavuuteen 
sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennuskantaan.

Kiinteistölautakunnan lausunto kohdistui huoneistohotellin kaavamää-
räyksiin.
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Pelastuslautakunnan lausunto kohdistui hälytysajoyhteyksiin, hotellin 
paloturvallisuuteen ja pelastuslaitoksen operatiivisen toimintakyvyn 
mahdollistamiseen.

Yleisten töiden lautakunnan lausunto kohdistui kaavasta kaupungille ai-
heutuviin investointeihin.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. Helen Sähköverkko Oy 
ja ympäristökeskus ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa.

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huo-
mioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaehdotukseen on tehty 
muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta kaavaehdotuksen sisältöä, 
joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Kalasataman keskuksen toteuttamisesta on laadittu erillinen toteutus-
sopimus alueen rakennuttajan ja Helsingin kaupungin kesken, joten 
maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Päätösehdotus on kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kau-
punkirakenne -palvelukokonaisuuden asemakaavoituspalvelun tarkiste-
tun esityksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12438 kartta, päivätty 28.2.2017
2 Asemakaavan muutoksen nro 12438 selostus, päivätty 28.2.2017
3 Vuorovaikutusraportti 28.2.2017
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva 28.2.2017
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki

Tiedoksi

Kaupunginmuseo
Kaupunkiympäristölautakunta
Liikenneliikelaitoksen johtokunta
Pelastuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Asemakaavoitus 22.8.2017

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Hankenumero 2123_6

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 28.2.2017 päivättyä 10. kaupun-
ginosan (Sörnäinen) korttelin 10593, korttelin 10620 tontin 6 ja korttelin 
10621 tontin 6 sekä katualueiden asemakaavan muutosehdotusta nro 
12438. Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtai-
sesti liitteestä ja kaavaselostuksesta.
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Asemakaavoituspalvelun mielestä kaavaehdotukseen tehdyt muutokset 
eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen 
nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien 
kanssa ja niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Kalastaman keskuksen 
kahta tornia, keskuksen länsipuolella sijaitsevia yhtä korttelia ja katua-
lueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kalasataman keskuksen kahden tor-
nin käyttötarkoituksen muutoksen ja hotellin rakentamisen keskuksen 
länsipuolella olevaan kortteliin. Lisäksi kaavaratkaisu mahdollistaa Lau-
tatarhankadun muuttamisen jalankulku- ja pyöräilykaduksi sekä Festa-
rikujan rakentamisen.

Tavoitteena on Kalasataman keskuksen kahden tornin käyttötarkoituk-
sen muuttaminen siten, että toimistotorni muutetaan asuinkäyttöön ja 
hotellitorni muutetaan toimiston ja huoneistohotellin tarpeisiin. Nykyinen 
toimitilakortteli muutetaan hotellirakennusten korttelialueeksi ja mahdol-
listetaan arkkitehtikilpailun voittaneen ehdotuksen toteuttaminen kortte-
liin. Keskuksen läheisyydessä jalankulun ja pyöräilyn ympäristöä kehi-
tetään.

Uutta asuntokerrosalaa on 10 930 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 
240 asukasta. 

Kaavaratkaisu edistää Kalasataman keskuksen sekä viihtyisän ja suju-
van jalankulkuympäristön toteutumista.

Helsingin kaupunki omistaa katualueet ja suunnitellun hotellitontin kort-
telin 10593. Kalasataman keskuksen korttelialueet ovat osittain kau-
pungin ja osittain yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kans-
sa. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtä-
ville. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. 
Esitetyt huomautukset kohdistuivat alueen läheisyydessä sijaitseviin 
vaaralliseksi luokiteltaviin kemikaaleja varastoiviin ja käsitteleviin koh-
teisiin, kaupungille aiheutuviin investointeihin, hälytysajoyhteyksiin, ho-
tellin paloturvallisuuteen ja pelastuslaitoksen operatiivisen toimintaky-
vyn mahdollistamiseen, huoneistohotellin kaavamääräyksiin, Suvilah-
den saavutettavuuteen sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ra-
kennuskantaan, raideliikenteen häiriöttömyyden ja toimintavarmuuden 
turvaamiseen. Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty 
yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. 
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Muistutuksia ei esitetty.

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

Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden 
mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijoittuu rakentuvan Kalasataman keskiöön. Alueella on tällä het-
kellä Kalasataman keskuksen työmaa, metroasema, Lautatarhankatu, 
Junatie sekä Sörnäisten rantatieltä johtavaa luiskaa penkereineen. 
Joukkoliikenneyhteydet ovat erinomaiset Kalasataman metroaseman 
takia. 

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 2013–2014) ja 
niissä alue on merkitty hotellirakennusten ja toimistorakennusten kort-
telialueeksi sekä katualueeksi. Kalasataman keskuksen maanalaisessa 
asemakaavassa alue on osoitettu yleisen pysäköintilaitoksen ja väes-
tönsuojelun tiloille. 

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 28.2.2017 asettaa kaavaehdotuk-
sen nähtäville. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 7.4.–8.5.2017.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

• Helen Sähköverkko Oy

• Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 

• Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

• kaupunginmuseo
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• kiinteistölautakunta

• pelastuslautakunta

• yleisten töiden lautakunta

• ympäristökeskus

• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausunto kohdistui alueen läheisyy-
dessä sijaitseviin vaaralliseksi luokiteltaviin kemikaaleja varastoiviin ja 
käsitteleviin kohteisiin. Yleisten töiden lautakunnan lausunto kohdistui 
kaavasta kaupungille aiheutuviin investointeihin. Pelastuslautakunnan 
lausunto kohdistui hälytysajoyhteyksiin, hotellin paloturvallisuuteen ja 
pelastuslaitoksen operatiivisen toimintakyvyn mahdollistamiseen. Kiin-
teistölautakunnan lausunto kohdistui huoneistohotellin kaavamääräyk-
siin. Kaupunginmuseon lausunto kohdistui Suvilahden saavutettavuu-
teen sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennuskantaan. Hel-
singin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL) lausunto kohdistui 
raideliikenteen häiriöttömyyden ja toimintavarmuuden turvaamiseen. 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) lausunto 
kohdistui vesihuollon järjestämiseen alueella.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Sähköverkko 
Oy ja ympäristökeskus. 

Rakennusvalvontavirasto ei vastannut lausuntopyyntöön. Kaavaehdo-
tuksesta on neuvoteltu rakennusvalvontaviraston kanssa erillisin neu-
votteluin. 

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huo-
mioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaehdotukseen on tehty 
muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta kaavaehdotuksen sisältöä. 
Vastineet lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset on esitetty yksityiskohtaisesti liit-
teessä ja kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Kaavaselostusta on 
täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden, asemakaavan kuvauk-
sen sekä liitteenä olevan seurantalomakkeen osalta.

Vuorovaikutusraportti on liitteenä.

Tarkemmat perustelut
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Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Asemakaavan ja sen mukaisten käyttötarkoituksen muutosten toteutta-
minen ei edellytä varsinaisia kynnysinvestointeja kaupungilta. Nykyisille 
katualueille tehtävät muutokset lautatarhankadulla ajoneuvoliikenteestä 
pyöräilyn ja jalankulun käyttöön voidaan toteuttaa erillisenä kokonai-
suutenaan, mikäli pyritään laatutason nostamiseen. Asemakaavamuu-
tosalueella sijaitseva Festarikujan alikulkutunneli voidaan toteuttaa ase-
makaavasta riippumattomana erillisenä hankkeena. Festarikujasta on 
laadittu rakennusvirastossa hankesuunnitelma ja asiaa on aiemmin kä-
sitelty yleisten töiden lautakunnassa.

Kaupunki saa tuloja tonttien myymisestä. Tonttien 10620/6 ja 10621/6 
(tornit 7 ja 8) määräosien myymisestä on aiemmin sovittu Kalasataman 
keskuksen toteutussopimuksessa ja käyttötarkoituksen muutoksesta ai-
heutuvia mahdollisia kauppahinnantarkistuksia käsitellään erikseen. 
Korttelin 10593 tontista on tehty suunnitteluvaraus ja sen luovutuseh-
doista sovitaan erikseen.

Jatkotoimenpiteet

Kalasataman keskuksen toteuttamisesta on laadittu erillinen toteutus-
sopimus alueen rakennuttajan ja Helsingin kaupungin kesken, joten 
kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen mukaiselle 
maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Lisätiedot
Salla Hoppu, arkkitehti, puhelin: 310 37240

salla.hoppu(a)hel.fi
Tuomas Hakala, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi
Riikka Österlund, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37312

riikka.osterlund(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 13.07.2017 § 2

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Päätös
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Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12438 pohjakartan 
kaupunginosassa 10 Sörnäinen. Pohjakartta täyttää Maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on val-
mistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12438
Kaupunginosa: 10 Sörnäinen
Kartoituksen työnumero: 35/2016
Pohjakartta valmistunut: 5.9.2016
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten 
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.

Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö 9.5.2017

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Liikennelaitos toteaa asiasta seuraavaa:

Kaavoitus-, suunnittelu- ja toteuttamistyössä on kuitenkin huomioitava 
seuraavat asiat:

 Asemakaavan muuttaminen nykyisestä ja suunnittelualueella suori-
tettavissa korjaus- ja uudisrakentamishankkeissa tulee ottaa huo-
mioon metro- ja raitioliikenteen kiskojen läheisyys ja siitä mahdolli-
sesti aiheutuvat melu- ja tärinähaitat.
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 Pysäköintialueen perustusten tekeminen ei saa aiheuttaa metrora-
dalla penkereen tai muiden rakenteiden sortumia.

 Työnaikaiset ja valmiit rakennelmat eivät saa tukkia metron nykyisiä 
huolto-, hätäpoistumis- ja palokunnan hyökkäysteitä (jos sellaisia 
alueella on).

 Kaikenlainen rakentaminen (lyöntipaalutus, ampuminen jne.) ei saa 
häiritä metroliikennettä.

 Rakentamisen yhteydessä mahdollisesti tapahtuvien räjäytysten ja 
louhimisen yhteydessä on huomioitava niiden turvallinen suunnitte-
lu, koskien olemassa olevia rataliikenteen yhteydessä olevia raken-
nelmia ja tiloja. HKL:n tuleva ohjeistus ”Metroradan vieressä tapah-
tuva rakentaminen” pitää huomioida uudis- ja korjausrakentamisen 
yhteydessä.

 Rakennusten ja Kalasataman kokonaisvalaistussuunnitelmassa on 
huomioitava raitioliikenteen kuljettajien näkökyvyn turvaaminen 
suunnitelmaa tehdessä.

 Lautatarhankadun päässä olevan metro- ja sähkönsyöttöaseman 
yhteyteen on sallittava ja järjestettävä metroliikenteen tarvitseman 
huoltoauton kulku ja pysäköintipaikka.

 Lautatarhankadun päässä olevan metroaseman yhteyteen on sallit-
tava ja järjestettävä metroliikenteen tarvitseman jäteauton kulku ja 
pysäköintipaikka, ellei metroaseman jätepistettä voida sijoittaa toi-
seen paikkaan.

 Metroaseman kattorakenteisiin mahdollisesti kertyvän lumikuorman 
turvallinen poistamisen ja siihen tarvittava tila on huomioitava met-
roaseman ympäristössä.

Jos edellä mainittuja ei pystytä takaamaan, suunnittelun ja rakentami-
sen tulee edetä vuorovaikutuksessa liikennelaitoksen edustajien kans-
sa.

Lisätiedot
Jouni Ikonen, isännöitsijä, puhelin: 35889

jouni.ikonen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 5.5.2017

HEL 2016-006416 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Helsingin kaupunginmuseolta 
lausuntoa koskien Kalasataman keskus 2 -asemakaavaehdotusta. Hel-
singin kaupunginmuseo tarkastelee asiaa perustehtävänsä mukaisesti 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu kantanaan seu-
raavaa.

Asemakaavan muutos koskee korttelia 10593, korttelin 10620 tonttia 6, 
korttelin 10621 tonttia 6 sekä katualueita. Kaavaratkaisu koskee Kala-
sataman keskuksen kahta tornia, keskuksen länsipuolella sijaitsevaa 
yhtä korttelia sekä katualueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kalasata-
man keskuksen kahden tornin käyttötarkoituksen muutoksen ja hotellin 
rakentamisen keskuksen länsipuolella olevaan kortteliin. Lisäksi kaava-
ratkaisu mahdollistaa Lautatarhankadun muuttamisen jalankulku- ja 
pyöräilykaduksi sekä Festarikujan rakentamisen Junatien alle yhdistä-
mään Suvilahden ja Tukkutorin alueita toisiinsa. 

Kaavatilanne

Ympäristöministeriön vuonna 2008 vahvistamassa Uudenmaan maa-
kuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta. Vuonna 
2014 vahvistetussa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa suunnitte-
lualue on keskustatoimintojen aluetta sekä tiivistettävää aluetta. Helsin-
gin yleiskaavan 2002 mukaan suunnittelualue on pääosin keskustatoi-
mintojen aluetta, Suvilahden alue on merkitty hallinnon ja julkisten pal-
velujen alueeksi joka on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue, jota tulee kehittää siten, 
että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Helsingin uudessa vahvista-
mattomassa yleiskaavassa alue on liike- ja palvelukeskustan aluetta. 
Alueella on voimassa myös Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan 
osayleiskaava, jonka mukaan alue on keskustatoimintojen aluetta, pal-
velujen ja hallinnon aluetta sekä katualuetta. Suvilahden rakennukset 
on tässä osayleiskaavassa varustettu merkinnällä: ”suojellaan raken-
nuslainsäädännöllä”. Alueella voimassaolevien asemakaavojen mu-
kaan alue on hotellirakennusten ja toimistorakennusten korttelialuetta 
sekä katualuetta. 

Suvilahden alueen kulttuurihistorialliset arvot

Kaavamuutosalue rajautuu lounaispuolellaan kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaaseen Suvilahden entisen sähkö- ja kaasulaitoksen alueeseen, 
joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
(RKY). Alue on otettu 2000-luvulla kulttuurikäyttöön ja se muodostaa 
myös festivaalialueen. Suvilahden alue on vakiintunut helsinkiläisen 
kaupunkikulttuurin keskukseksi. 

Kaupunginmuseon lausunto
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Kaupunginmuseo on lausunut asiasta aiemmin osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmavaiheessa. Tuolloin todettiin, että kaavamuutoksen yhtenä 
tavoitteena tulee olla Suvilahden alueen luonteva liittäminen ympärille 
kehittyvään kaupunginosaan sekä Suvilahden kulttuurikeskuksen toi-
minnan edellytysten vahvistaminen.

Kaupunginmuseo katsoo, että Suvilahden saavutettavuuden edistämi-
nen jalankulkijoille ja pyöräilijöille on hyvä asia, koska se edistää sa-
malla sekä Suvilahden että Tukkutorin ja Teurastamon alueen kulttuu-
riympäristön säilymistä saavutettavuudellaan ja mielekkäällä käyttötar-
koituksellaan. Festarikujan rakentamisen yhteydessä tulee huomioida 
sen sovittaminen Suvilahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ra-
kennuskantaan ja teollisuusympäristöön. Kaasukellon ja sähkövoima-
lan välinen puistoalue toimii rajaavana suojavyöhykkeenä Sörnäisten 
rantatieltä Itäväylälle vievälle rampille, joten sen säilyminen Festariku-
jan rakentamisen yhteydessä on suotavaa.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa suunnitelmiin.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 7.11.2016

Lisätiedot
Maaret Louhelainen, tutkija, puhelin: +358403347014

maaret.louhelainen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 04.05.2017 § 232

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Kiinteistökartta 89/676 498 ja 75/674 498, Hermannin rantatie 1 ja Leonkatu 2

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Helsingin 
kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) Kalasataman keskuksen 
asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12438 seuraavan lausunnon:

Suunnitelma kaavaselostuksen mukaan

Asemakaavan muutos koskee korttelia nro 10593, tornitontteja 10620/6 
ja 10621/6 sekä katualueita. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kalasataman 
keskuksen kahden tornin käyttötarkoituksen muutoksen ja hotellin ra-
kentamisen keskuksen länsipuolella olevaan kortteliin. Lisäksi kaava-
ratkaisu mahdollistaa Lautatarhankadun muuttamisen jalankulku- ja 
pyöräilykaduksi sekä Festarikujan rakentamisen.

Tavoitteena on Kalasataman keskuksen kahden tornin käyttötarkoituk-
sen muuttaminen siten, että toimistotorni muutetaan asuinkäyttöön ja 
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hotellitorni muutetaan toimiston ja huoneistohotellin tarpeisiin. Nykyinen 
toimitilakortteli muutetaan hotellirakennusten korttelialueeksi ja mahdol-
listetaan arkkitehtikilpailun voittaneen hotelliehdotuksen toteuttaminen 
kortteliin. Keskuksen läheisyydessä jalankulun ja pyöräilyn ympäristöä 
kehitetään.

Kaavaratkaisun myötä kerrosala säilyy ennallaan, mutta uutta asunto-
kerrosalaa on 10 930 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 240 asukas-
ta. Tontti 10620/6 mahdollistaa 26-kerroksisen hybriditornin, johon ra-
kennetaan kauppakeskuksen päälle toimistotiloja ja huoneistohotelli. 
Tontille 10621/6 rakennetaan asuntoja 24-kerroksiseen torniin. Lisäksi 
tontille on rakennettava tilat päiväkotia varten.

Alueen pysäköinti sijoittuu kokonaisuudessaan keskuksen maanalai-
seen yhteiskäyttöiseen pysäköintilaitokseen. Kaavaratkaisu edistää Ka-
lasataman keskuksen sekä viihtyisän ja sujuvan jalankulkuympäristön 
toteutumista.

Maanomistuksesta ja varaustilanne

Helsingin kaupunki omistaa katualueet ja suunnitellun hotellitontin kort-
telin nro 10593. Kalasataman keskuksen korttelialueet ovat osittain 
kaupungin ja osittain SRV:n yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on 
tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu ha-
kijan kanssa.

Kalasataman keskus on SRV:n projekti samoin kuin suunniteltu 15 000 
k-m²:n suuruinen hotellitontti 10593/4 on varattu 31.12.2018 asti 
SRV:lle kaupunginhallituksen päätöksellä.

Lausunto

Asemakaavan muutos vauhdittaa Kalasataman keskuksen ja sitä ym-
päröivän alueen toteutumista. Kaavamuutoksen myötä poistuu 12 000 
k-m²:n suuruinen toimistotontti, jonka tilalle tulee 15 000 k-m²:n suurui-
nen hotellitontti. Kalasataman keskuksen ympärillä on voimakasta ky-
syntää sekä 0hotelleille että toimistoille. Jatkossa Kalasataman toteut-
tamiskelpoisten toimistotonttien muuttamista hotellikäyttöön tulee harki-
ta entistä tarkemmin, sillä toimistokysyntä ei näytä suuntautuvan pie-
nen kerrostasoalan takia korkeisiin torneihin. Kalasatamassa on tällä 
hetkellä vireillä lisäksi kaupunkiympäristön toimialan toimitalo, Keskon 
pääkonttori ja Lindström Investin toimistohankkeita.

AL-tontin huoneistohotellin kaavamääräystä tulisi tarkentaa siten, että 
se velvoittaa huoneistohotellin rakentamiseen.
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Asemakaavaa on valmisteltu hyvässä yhteistyössä kaupunkisuunnitte-
luviraston kanssa, joten kaavaehdotuksesta ei ole tässä vaiheessa 
muuta huomautettavaa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

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

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 02.05.2017 § 46

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Kalasataman keskus 2 -nimisestä asemakaa-
van muutoksesta nro 12438 seuraavan lausunnon:

Pelastuslaitokselle tulee mahdollistaa hälytysajoyhteys Lautatarhanka-
tua pitkin metroasemalle ja sähkönsyöttöasemalle.

Kalasatamakeskuksen länsipuolinen hotellirakennus on metrimääräi-
sen korkeutensa puolesta sellainen, että paloturvallisuuden ja pelastus-
laitoksen operatiivisen toimintakyvyn mahdollistamiseksi rakennus on 
varustettava seuraavilla järjestelyillä:

Rakennus on varustettava automaattisella sammutuslaitteistolla.

Yksi rakennuksen hisseistä on varustettava laittein, jotka mahdollista-
vat hissin käytön tulipalotilanteessa. Hissin kori on mitoitettava paari-
kuljetukseen sopivaksi. 

Rakenteellista paloturvallisuutta ja pelastushenkilöstön toimintakykyä 
koskeva jatkosuunnittelu tulee käydä pelastusviranomaisen kanssa tar-
vittavin erillisneuvotteluin.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31031238

pekka.ronkainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 25.04.2017 § 150
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HEL 2016-006416 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutos koskee Kalasataman keskuksen kahta tornia, 
keskuksen länsipuolella sijaitsevia yhtä korttelia ja katualueita. Kaava-
ratkaisu mahdollistaa Kalasataman keskuksen kahden tornin käyttötar-
koituksen muutoksen ja hotellin rakentamisen keskuksen länsipuolella 
olevaan kortteliin. Lisäksi kaavaratkaisu mahdollistaa Lautatarhanka-
dun muuttamisen jalankulku- ja pyöräilykaduksi sekä Festarikujan ra-
kentamisen.

Asemakaavan ja sen mukaisten käyttötarkoituksen muutosten toteutta-
minen ei edellytä varsinaisia kynnysinvestointeja kaupungilta. Nykyisille 
katualueille tehtävät muutokset Lautatarhankadulla ajoneuvoliikentees-
tä pyöräilyn ja jalankulun käyttöön voidaan toteuttaa erillisenä kokonai-
suutenaan, mikäli tavoitteena on laatutason nosto.

Esittelijä
va. kaupunginarkkitehti
Sonja Liljeblad

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

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

heikki.takainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 25.04.2017 § 129

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

juha.korhonen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2017 § 115
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HEL 2016-006416 T 10 03 03

Ksv 2123_6

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 

 asettaa 28.2.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12438 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 10. kau-
punginosan (Sörnäinen) korttelia 10593, korttelin 10620 tonttia 6, 
korttelin 10621 tonttia 6 sekä katualueita.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuil-
la: kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

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

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijalta Kus-
tannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykus-
tannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12438 hyväksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä 
maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä eh-
dotuksesta annetut lausunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudel-
leen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Salla Hoppu, arkkitehti, puhelin: 310 37240

salla.hoppu(a)hel.fi
Johanna Iivonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37137

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

raila.hoivanen(a)hel.fi
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Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37250
kaarina.laakso(a)hel.fi

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

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:n kannanottoa osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmasta 1269-00/16 ja kaavaluonnoksesta, Sör-
näinen, Hermannin rantatie 3 ja 9.

HKL:n kantana on, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa sekä 
kaavaluonnoksessa tulee ottaa huomioon alueen läheisyydessä liiken-
nöivä metro ja siitä aiheutuvat mahdolliset melu- ja tärinähaitat.

Lisätiedot
Simo Karjalainen, ratatöiden valvoja, puhelin: 310 36888

simo.karjalainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 10.11.2016

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Kohteen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon ohjeen 
”Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla vuosina 2020, 
2050 ja 2100” mukaiset korkeimmat merivedenpinnan tasot.

Hotellitontin osalta (K10593) rakennustöillä ei saa aiheuttaa muutoksia 
pohjavedenpinnan korkeuteen eikä virtaussuuntaan. Alueella käytettä-
vän perustamistaparatkaisun toteutettavuus tulee tarkastella alueen 
pohjavesivirtausmallin avulla (SRV/ Pöyry/ Riku Hakoniemi). Käytettävä 
ratkaisu ei saa aiheuttaa muutoksia virtaussuunnissa myöskään työnai-
kaisesti. Työnaikaisella pohjavedenpinnan muutoksella voi olla vaiku-
tusta pohjaveden virtaussuuntiin ja siten haitta-aineiden kulkeutumi-
seen.

Kalasataman keskuksen alueella tapahtuvat tornien (korttelit 10620 ja 
10621) käyttötarkoituksen muutokset eivät vaikuta rakennusten perus-
tamistapaan. Näiden osalta kaava ei muutu geoteknisestä näkökulmas-
ta. Rakennuskohde on erittäin ahdas ja ympäröivä infra täydentyy kort-
telin ympärillä jatkuvasti. Ahtaus tulee ottaa huomioon käytettävissä pe-
rustamisvaiheen ratkaisuissa. Kohde sijoittuu pääasiallisesti täyttö- ja 
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kitkamaa-alueelle. Maanalaisten rakenteiden osalta ohjeistus aiemmas-
sa kaavassa on hyvä. 

Lisätiedot
Miia Paatsema, projektipäällikkö, puhelin: 310 37820

miia.paatsema(a)hel.fi
Risto Niinimäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 37827

risto.niinimaki(a)hel.fi

Rakennusvirasto 4.11.2016

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1269-00/16 ja kaavaluonnoksesta, 
Sörnäinen, Hermannin rantatie 3 ja 9. Määräaika on 25.11.2016.

Kalasataman keskuksen kahden tornin käyttötarkoitusta on suunniteltu 
muutettavan ja keskuksen viereiseen kortteliin suunnitellaan hotellia. 
Suunnitelmissa on myös ajoneuvoliikenteen poistaminen Lautatarhan-
kadulta sekä Festarikujan rakentaminen.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä huomautettavaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta 1269-00/16 tai kaavaluonnoksesta. 

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

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

heikki.takainen(a)hel.fi
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§ 890
V 11.10.2017, Helsingin kaupungin neurologian toimintojen siirtämi-
nen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopii-
rin kuntayhtymälle

HEL 2017-005941 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:  

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä 1 olevan sopimuksen Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoiva-
palvelujen palvelukokonaisuuden kuntoutuksen osaamiskeskuksen 
neurologian poliklinikan ja kuntoutustoiminnan siirtämisestä Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Helsingin yliopistollisen 
keskussairaalan sairaanhoitoalueen neurologian klinikkaan 1.1.2018 al-
kaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikkeenluovutussopimus neurologian toimintojen luovuttaminen HUSl-
le_ LUONNOS 31.5.2017_(muokattu 22082017)

2 HYKS HKI NEU integraatio ESISELVITYS 20.10.2016.pdf
3 HYKS HKI NEU integraatiotyöryhmän LOPPURAPORTTI  

31.5.2017.pdf
4 Henkilöstön asemaa koskeva liite, siirtosopimus neurologia31082017
5 Henkilöstötoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

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

siirtyvä henkilöstö Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää (22.8.2017 § 210), että Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan kuntoutuksen osaamiskeskuk-
sen neurologian poliklinikka ja kuntoutustoiminta siirretään Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) Helsingin yliopis-
tollisen keskussairaalan sairaanhoitoalueen (HYKS) neurologian klinik-
kaan 1.1.2018 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. 
Siirrettävä toiminta käsittää neurologian erikoisalan polikliinisia tutki-
mus-, hoito- ja kuntoutus- ja neuropsykologian palveluja polikliinisesti ja 
kuntoutusosastoilla. Ylilääkärin johtamaan toimintaan kuuluu kaksi 
alayksikköä: neurologian poliklinikka ja neurologian vuodeosastot.  

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellytti yksimielisesti, että jatkossa huo-
lehditaan neurologisen kuntoutuksen resursseista ja kaupungille jäävän 
avohoidon, sairaala- ja kotihoidon kuntoutustoiminnan osaamisen ja re-
surssien riittävyydestä muutoksen jälkeen. Lisäksi lautakunta katsoi, et-
tä tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja konsultaatiomahdollisuuksia eri toimi-
joiden kesken, erityisesti potilaan kotiutuessa sairaalasta. Lautakunnan 
esitys sisältyy päätöshistoriaan.    

Neurologiassa tavallisimpia sairauksia ovat aivoverenkiertohäiriöt, epi-
lepsia, migreeni, Parkinsonin tauti, MS-tauti, keskushermostoinfektiot, 
aivovammat, lihassairaudet, monihermosairaudet ja muistisairaudet. 
Neurologian diagnostiikka tukeutuu keskushermoston neuroradiologi-
seen kuvantamiseen sekä kliinisen neurofysiologian hermoston säh-
köistä toimintaa mittaaviin tutkimuksiin. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat 
neurokirurgia ja neuropatologia.
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Helsingin kaupungin neurologian poliklinikalla ja kuntoutustoiminnassa 
on neurologista polikliinista diagnostiikkaa ja siellä annetaan vaativaa 
neurologista hoitoa ja -osastokuntoutusta sekä avokuntoutusta. Osas-
topotilaita hoidetaan pääasiassa aivohalvauksen tai aivovamman vuok-
si. Polikliiniset potilaat edustavat koko neurologian kirjoa.

Potilaista noin 70 % ohjautuu neurologiselle avokuntoutuspoliklinikalle 
Laakson kuntoutusosastoilta ja noin 30 % HYKSin neurologian klinikal-
ta Meilahden sairaalasta tai neurokirurgian klinikalta Töölön sairaalas-
ta. Kuntoutuksen osaamiskeskuksen neurologian avokuntoutuspolikli-
nikka tekee yhteistyötä HYKSin neurologian aivovammapoliklinikan ja 
avokuntoutuspoliklinikan kanssa.

Helsingin kaupungin neurologian toiminnoissa tuotetaan vuosittain noin 
450 osastokuntoutusjaksoa ja noin 11 000 käyntiä tai hoitopuhelua. Yk-
sittäisiä potilaita hoidetaan noin 3 700. Toiminnan kokonaiskustannus 
vuonna 2016 oli 8 737 299 euroa ja ennuste vuodelle 2017 on 
9 166 176 euroa.

Toiminnan siirtämisen esiselvitys ja loppuraportti ovat liitteinä 2 ja 3. 

Helsingin kaupungin neurologian ja HYKSin neurologian toimintojen yh-
distyminen vahvistaa molempia yksiköitä. Yhdistyminen tuottaa syner-
giaetuja erityisesti avokuntoutuksessa ja aivovammojen polikliinisessa 
hoidossa. Integraatio mahdollistaa neurologisen kuntoutuksen tutki-
mustoiminnan merkittävän laajentamisen ja tieteellisen työn tulosten 
nopean käyttöönoton kuntoutuspotilaiden hyväksi. 

Suomen Akatemia ja Duodecim suosittelevat neurologisen kuntoutuk-
sen keskittämistä suuriin erikoissairaanhoidon yksiköihin riittävän mo-
niammatillisen osaamisen ja riittävien voimavarojen varmistamiseksi. 
Myös valmisteilla oleva erikoissairaanhoidon työnjako ja keskittäminen 
puoltaa päätösehdotuksen mukaista ratkaisua. 

Liikkeenluovutuksessa on kysymys hallinnollisesta uudelleenjärjeste-
lystä ja luovutuksen tarkoituksena on järjestää horisontaalista yhteis-
työtä. Luovutuksen seurauksena HUS tuottaa palvelun kaupungille HU-
Sin perussopimuksen 3 §:n 4 momentin nojalla. Yhteistyötä ohjaavat 
vain yleiseen etuun liittyvät näkökohdat eikä yhteistyön tarkoituksena 
ole osapuolten voiton tavoittelu.   

Henkilöstön ja toiminnan siirtyminen

Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaattein ns. vanhoina työnteki-
jöinä HUSin palvelukseen ja siirtymässä sovelletaan työsopimuslain 1 
luvun 10 §:n ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 §:n sään-
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nöksiä. Siirtyviä henkilöitä on 94. Liitteenä 4 on henkilöstön asemaan 
koskeva liite.  

Palvelussuhdeasunnon vuokralaisten asuminen pyritään turvaamaan 
kaupungin vuokra-asunnossa määräaikaisten vuokrasopimusten osalta 
niiden päättymisen asti ja toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopi-
musten osalta joko uudella viiden vuoden määräaikaisella tai toistaisek-
si voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Asunnon vuokra määritellään 
uudelleen.

Toimintojen siirtymistä on käsitelty henkilöstön kanssa yhteistoiminta-
kokouksissa ja toimialan henkilöstötoimikunnassa. Henkilöstön asemaa 
koskeva liite on laadittu yhteistyössä pääsopijajärjestöjen kanssa. Kau-
pungin henkilöstötoimikunta käsitteli asiaa 11.9.2017 ja totesi, että neu-
rologian toimintojen siirtymisen valmistelu on Helsingin kaupungin osal-
ta tehty yhteistoimintamenettelyn mukaisesti. Henkilöstötoimikunnan 
lausunto on liitteenä 5.     

Luovutettavan käyttö- ja vaihto-omaisuuden arvo siirrossa on 19 157,26 
euroa (poistamaton hankintameno). Talouden ja toiminnan tunnusluvut 
ovat liitteessä 1.

Helsingin kaupunki vuokraa siirtyvien toimintojen nykyisin käyttämät ti-
lat HUSille.  

Vuoden 2018 talousarviossa huomioidaan määrärahamuutokset sosi-
aali- ja terveyspalvelujen ja HUS-kuntayhtymän talousarviokohdissa.   

Helsingin kaupungin hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 13 kohdan mukaan 
kaupunginvaltuusto päättää perusterveydenhuollon jonkin osa-alueen 
ja erikoissairaanhoidossa jonkin erikoisalan sekä tietyn, suuruudeltaan 
merkittävän väestönosan joidenkin terveyspalvelujen tuottamisen aloit-
tamisesta ja lopettamisesta kaupungin omana toimintana.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yh-
teydessä kehottaa sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajaa allekir-
joittamaan liikkeenluovutussopimuksen ja tekemään sopimukseen tar-
vittavat tekniset ja vähäiset muutokset sekä kehottaa sosiaali- ja ter-
veystoimialaa huolehtimaan sosiaali- ja terveyslautakunnan edellyttä-
mien resurssien ja yhteistyön järjestelyistä.     

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian henkilöstöosaston, 
talous- ja suunnitteluosaston sekä oikeuspalvelujen kesken. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikkeenluovutussopimus neurologian toimintojen luovuttaminen HUSl-
le_ LUONNOS 31.5.2017_(muokattu 22082017)

2 HYKS HKI NEU integraatio ESISELVITYS 20.10.2016.pdf
3 HYKS HKI NEU integraatiotyöryhmän LOPPURAPORTTI  

31.5.2017.pdf
4 Henkilöstön asemaa koskeva liite, siirtosopimus neurologia31082017
5 Henkilöstötoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä

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

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

siirtyvä henkilöstö Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalvelut
Kaupunginkanslia
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.09.2017 § 872

HEL 2017-005941 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

25.09.2017 Pöydälle

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.08.2017 § 210

HEL 2017-005941 T 00 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 

- hyväksyä omalta osaltaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoi-
mialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuuden 
Kuntoutuksen osaamiskeskuksen neurologian poliklinikan ja kuntoutus-
toiminnan siirtämisen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) 
kuntayhtymän Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) sai-
raanhoitoalueen neurologian klinikkaan 1.1.2018 alkaen liikkeenluovu-
tuksen periaatteiden mukaisesti, sekä 

- esittää siirron hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kau-
punginvaltuustolle.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että huolehditaan jat-
kossa neurologisen kuntoutuksen resursseista ja kaupungille jäävän 
avohoidon, sairaala- ja kotihoidon kuntoutustoiminnan osaamisen ja re-
surssien riittävyydestä muutoksen jälkeen. Lisäksi tarvitaan tiivistä yh-
teistyötä ja konsultaatiomahdollisuuksia eri toimijoiden kesken, erityi-
sesti potilaan kotiutuessa sairaalasta.
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Käsittely

22.08.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kuntoutuksen osaamiskeskuksen va. johtaja Anna-Liisa Lyytinen oli 
kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Laura Nordström: Lisätään uudeksi kappaleeksi päätösehdotuk-
sen loppuun: "Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että huolehdi-
taan jatkossa neurologisen kuntoutuksen resursseista ja kaupungille 
jäävän avohoidon, sairaala- ja kotihoidon kuntoutustoiminnan osaami-
sen ja resurssien riittävyydestä muutoksen jälkeen. Lisäksi tarvitaan tii-
vistä yhteistyötä ja konsultaatiomahdollisuuksia eri toimijoiden kesken, 
erityisesti potilaan kotiutuessa sairaalasta.” 

Kannattaja: Jäsen Saku Etholen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen 1 yksimieli-
sesti ilman äänestystä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Anna-Liisa Lyytinen, Kuntoutuksen osaamiskeskuksen johtaja, puhelin: 310 42660

annaliisa.lyytinen(a)hel.fi
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi
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§ 891
V 11.10.2017 Vuokraus-ja myyntiperusteet asuin-, autopaikoitus- ja 
yhteispihatonteille (Herttoniemi ja Laajasalo)

HEL 2017-008100 T 10 01 01 02

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan vuokraa-
maan 31.12.2080 saakka ja / tai myymään asemakaavaehdotuksen nro 
12366 mukaisen liitteenä olevan kartan tarkoittaman suunnitellun asun-
totontin 43081/2 tai siitä muodostettavat tontit sekä vuokraamaan 
31.12.2080 saakka autopaikkatontin 43057/15 seuraavin ehdoin:    

Luovutustavat

- Vapaarahoitteisena ja sääntelemättömänä vuokra- ja / tai omistusa-
suntotuotantona toteutettavat asuntotontit luovutetaan joko vuokraa-
malla pitkäaikaisesti tai myymällä.

- Vapaarahoitteisena ja sääntelemättömänä vuokra- ja / tai omistusa-
suntotuotantona toteutettavien asuntotonttien maanvuokrasopimuksiin 
voidaan sisällyttää osto-optio, joka on voimassa enintään 5 vuotta 
maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-ajan alkamisesta.

- Vapaarahoitteisena ja sääntelemättömänä vuokra-asuntotuotantona 
toteutettavien asuntotonttien kauppakirjoihin tai osto-optiota koskeviin 
ehtoihin sisällytetään velvollisuus pitää tontti 10 vuotta vuokra-asunto-
käytössä rakennusten käyttöönotosta lukien.

- Muuna kuin vapaarahoitteisena ja sääntelemättömänä vuokra- ja / tai 
omistusasuntotuotantona toteutettavat asuntotontit vuokrataan pitkäai-
kaisesti.

Vuokrausperusteet

Vapaarahoitteisena ja sääntelemättömänä omistus- ja / tai vuokra-
asuntotuotantona, hintakontrolloituna omistusasuntotuotantona tai val-
tion tukemana (muu kuin pitkä korkotuki) vuokra-asuntotuotantona to-
teutettavien tonttien vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavina 
kerrosneliömetrihintoina:
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- 36 euroa asuintilana toteutettavan uudisrakennusoikeuden osalta (ny-
kyarvo elokuun 2017 tasossa 694 euroa)

- 23 euroa monikäyttötilana toteutettavan uudisrakennusoikeuden osal-
ta (nykyarvo 443 euroa)

- 27 euroa asuintilana toteutettavan suojellun rakennuksen osalta (ny-
kyarvo 520 euroa)

- 20 euroa monikäyttötilana toteutettavan suojellun rakennuksen osalta 
(nykyarvo 385 euroa)

Hitas-omistusasuntotuotantona tai valtion tukemana (pitkä korkotuki) 
asumisoikeusasunto- tai vuokra-asuntotuotantona toteutettavien tont-
tien vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavina kerrosneliömetrihintoi-
na:

- 31 euroa asuintilana toteutettavan uudisrakennusoikeuden osalta (ny-
kyarvo 597 euroa)

- 19 euroa monikäyttötilana toteutettavan uudisrakennusoikeuden osal-
ta (nykyarvo 366 euroa)

- 23 euroa asuintilana toteutettavan suojellun rakennuksen osalta (ny-
kyarvo 443 euroa)

- 17 euroa monikäyttötilana toteutettavan suojellun rakennuksen osalta 
(nykyarvo 328 euroa)

Asuntotonttien vuosivuokrista peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille ra-
kennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolai-
naa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asun-
tojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (kor-
kotukea, pitkä korkotuki).

Asemakaavaan merkityn kerrosalamäärän (k-m²) lisäksi rakennettavien 
asuntojen ulkopuolisten asumista palvelevien tilojen osalta ei peritä 
maanvuokraa.

Autopaikkatontin 43057/15 tai siitä muodostettavien tonttien vuosivuok-
ra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 
= 100” pistelukua 100 vastaavana tonttineliömetrihintana 1 euroa (ny-
kyarvo 19,27 euroa).

Kauppahinnat
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Tonttien kauppahinnat perustuvat elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951= 100” pistelukua 100 vastaaviin seuraaviin rakennusoikeuden yk-
sikköhintoihin:

a) 36 euroa asuintilana toteutettavan uudisrakennusoikeuden osalta 
(nykyarvo 694 euroa)

b) 23 euroa monikäyttötilana toteutettavan uudisrakennusoikeuden 
osalta (nykyarvo 443 euroa)

c) 27 euroa asuintilana toteutettavan suojellun rakennuksen osalta (ny-
kyarvo 520 euroa)

d) 20 euroa monikäyttötilana toteutettavan suojellun rakennuksen osal-
ta (nykyarvo 385 euroa)

- Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä / kiinteistökaupan esiso-
pimuksen laatimisen hetkellä viimeksi julkaistulla elinkustannusindeksin 
pisteluvulla korjatun edellä mainitun yksikköhinnan mukaan.

- Kaupungilla on kuitenkin kaikissa tapauksissa oikeus periä vähintään 
edellä mainittuun yksikköhintaan perustuvaa kauppahintaa, joka saa-
daan kertomalla edellä mainittu yksikköhinta luvulla 19,27 (8/2017, ind. 
1927)

- Asemakaavaan merkityn kerrosalamäärän (k-m²) lisäksi rakennetta-
vien asuntojen ulkopuolisten asumista palvelevien tilojen osalta ei peri-
tä kauppahintaa.

B

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan 
vuokraamaan asemakaavan muutoksen nro 12220 mukaiset asunto-
tontit (AK) 43123/4-6 tai niistä muodostettavat tontit 31.12.2080 saakka 
seuraavin ehdoin:

-  Hitas-omistusasuntotuotantona tai valtion tukemana (pitkä korkotuki) 
asumisoikeusasunto- tai vuokra-asuntotuotantona toteutettavien tont-
tien vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihinta-
na 33 euroa (nykyarvo 636 euroa). 

- Asuntotonttien vuosivuokrista peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille 
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asunto-
lainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien 
asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä 
(korkotukea, pitkä korkotuki).
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- Tonteille toteutettavien monikäyttötilojen vuosivuokra määrätään pi-
täen perusteena elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelu-
kua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 21 euroa (nykyarvo 405 
euroa).

- Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.

- Yhteispihatonttien (AH) 43123/7 ja 8 vuosivuokrat määrätään pitäen 
perusteena elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavan tonttineliömetrihintana 1 euroa (nykyarvo 19,27 euroa).

C

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan 
vuokraamaan asemakaavan muutoksen nro 12228 mukaisen välimuo-
don (hitas-omistusasunto- tai valtion tukema asumisoikeusasuntotuo-
tanto) tuotantona toteutettavan asuntotontin (AK) 49080/13 31.12.2080 
saakka seuraavin ehdoin:

- Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindek-
sin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetri-
hintana 28 euroa (nykyarvo 540 euroa).

- Asuntotontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille ra-
kennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolai-
naa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asun-
tojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (kor-
kotukea, pitkä korkotuki).

- Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.

Käsittely

Palautusehdotus:
Veronika Honkasalo:

Palautetaan asia uudelleen valmisteltavaksi siten, että vuokrasopimuk-
seen ei sisällytetä osto-optiota. 

Perustelu: Esitys ei sisällä laskelmia kaupungin kokonaistaloudellisista 
vaikutuksista, eli minkä tuoton kaupunki saa vuokraamisesta suhteessa 
tontin myymiseen. 

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Äänestys
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JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Veronika Honkasalon palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 12
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Marcus Rantala, Na-
sima Razmyar, Wille Rydman, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta 
Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo

Tyhjä: 1
Mari Rantanen

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 12 - 2 (1 tyhjä).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartat ja otteet asemakaavoista
2 Myynti- ja vuokrausperusteet sekä vaikutukset asumiskustannuksiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunkiympäristölautakunnalle esitetään vuokraus- ja myyntiperustei-
den määräämistä Herttoniemen yritysalueella sijaitsevalle asemakaa-
vaehdotuksen mukaiselle asuinkerrostalotontille 43081/2 sekä auto-
paikkatontille 43057/15.  

Lisäksi esitetään vuokrausperusteiden määräämistä Länsi-Herttonie-
messä sijaitseville asuntotonteille 43123/4-6 ja yhteispihatonteille 
43123/7 ja 8 sekä Laajasalossa sijaitsevalle asuntotontille 49080/13.

Esittelijän perustelut
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Herttoniemen yritysalue

Varauspäätös

Kaupunginhallitus päätti 3.4.2017 (350 §) varata Kiinteistö Oy PJV:lle ja 
sen ainoalle osakkeenomistajalle NREP Finland WH 4 Oy:lle asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12366 mukaisen 43. kaupunginosan 
(Herttoniemi) korttelin nro 43081 suunnitellun tontin nro 2 asuntoraken-
tamista varten 31.12.2020 saakka.

Varauspäätöksen mukaan varausalueelle toteutettavasta asuinkerrosa-
lasta tulee toteuttaa:

- noin 60 % vapaarahoitteisena ja sääntelemättömänä omistusasunto-
tuotantona;

- noin 20 % vapaarahoitteisena ja sääntelemättömänä vuokra-asunto-
tuotantona. Tämä osuus voidaan toteuttaa myös kokonaan tai osittain 
vapaarahoitteisena ja sääntelemättömänä omistusasuntotuotantona, 
jolloin omistusasuntotuotannon osuus kokonaisasuinkerrosalasta on 
vähintään noin 60 % ja korkeintaan noin 80 % ja

- noin 20 % välimuodon tuotantona.

Asemakaava

Tontit 43081/2 ja 43057/15 ovat kaupunkisuunnittelulautakunnan 
28.6.2016 hyväksymän asemakaavaehdotuksen nro 12366 mukaiset 
suunnitellut tontit. Kaavaehdotus ei ole vielä edennyt valtuuston käsitte-
lyyn. 

Tontti 43081/2 kuuluu asuinkerrostalojen korttelialueeseen ja sen ra-
kennusoikeus on yhteensä 21 600  k-m2. Tontti 43057/15 kuuluu auto-
paikkojen korttelialueeseen.

Tontin luovutusmuodot ja osto-optio

Vapaarahoitteisena ja sääntelemättömänä vuokra- ja / tai omistusasun-
totuotantona toteutettavat suunnitellusta tontista 43081/2 muodostetta-
vat tontit esitetään luovutettavaksi joko vuokraamalla tai myymällä ra-
kennuttajan valinnan mukaan. 

Vapaarahoitteisena ja sääntelemättömänä vuokra- ja / tai omistusasun-
totuotantona toteutettavien ja vuokraamalla luovutettavien tonttien 
maanvuokrasopimuksiin esitetään sisällytettäväksi osto-optio, joka on 
voimassa enintään 5 vuotta maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-
ajan alkamisesta.
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Edellä esitetty poikkeaa siitä kaupunginhallituksen maanmyynnin edis-
tämisen periaatteita vuosille 2014–2018 koskevan päätöksen 
16.6.2014 (714 §) mukaisesta lähtökohdasta, että vapaarahoitteisena 
ja sääntelemättömänä vuokra- ja / tai omistusasuntotuotantona toteu-
tettavat tontit luovutetaan ensisijaisesti myymällä. Välitöntä ostovelvoi-
tetta ei kuitenkaan näiden vapaarahoitteista asuntorakentamista varten 
luovutettavien tonttien luovutusehtoihin ole asetettu tonttien nopean to-
teutumisen varmistamiseksi, mutta joka tapauksessa näidenkin osalta 
voidaan pitää todennäköisenä, että tontit jatkossa pyritään ostamaan.

Muuna kuin vapaarahoitteisena ja sääntelemättömänä vuokra- ja / tai 
omistusasuntotuotantona toteutettavat tontit vuokrataan pitkäaikaisesti 
vakiintuneen käytännön mukaisesti.

Esitetyt vuokraus- ja myyntiperusteet ja niiden nykyarvot

Tontin vuokraus- ja myyntiperusteet esitetään määrättävän erikseen 
kullekin kerrosalatyypille.

Elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavat 
esitetyt vapaarahoitteisen ja sääntelemättömän tuotannon kerrosneliö-
metrihinnat sekä vuokrauksen että myynnin osalta olisivat seuraavat:

- 36 euroa asuintilana toteutettavan uudisrakennusoikeuden osalta

- 23 euroa monikäyttötilana toteutettavan uudisrakennusoikeuden osal-
ta

- 27 euroa asuintilana toteutettavan suojellun rakennuksen osalta

- 20 euroa monikäyttötilana toteutettavan suojellun rakennuksen osalta

Edellä mainittujen vuokraus- ja myyntiperusteiden nykyarvot nykyarvo 
(indeksin pisteluku 1927, 8/2017) ovat seuraavat:

- 694 euroa asuintilana toteutettavan uudisrakennusoikeuden osalta

- 443 euroa monikäyttötilana toteutettavan uudisrakennusoikeuden 
osalta

- 520 euroa asuintilana toteutettavan suojellun rakennuksen osalta

- 385 euroa monikäyttötilana toteutettavan suojellun rakennuksen osal-
ta

Tontista on hankittu ulkopuolisen arvioitsijan lausunto. Esitetyt yksikkö-
hinnat perustuvat tähän arvioon ja ovat käypiä. Luottamushenkilöt voi-
vat tutustua etukäteen tai kokouksessa esittelijällä ja valmistelijalla ole-
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viin arviokirjan kappaleisiin, jotka voivat sisältää niin arvioitsijan kuin 
kaupunginkin kannalta salassa pidettävää tietoa.

Hitas-omistusasuntotuotantona tai valtion tukemana (pitkä korkotuki) 
asumisoikeusasunto- tai vuokra-asuntotuotantona toteutettavien tont-
tien vuosivuokrat esitetään määrättäväksi pitäen perusteena elinkus-
tannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavina kerros-
neliömetrihintoja:

- 31 euroa asuintilana toteutettavan uudisrakennusoikeuden osalta

- 19 euroa monikäyttötilana toteutettavan uudisrakennusoikeuden osal-
ta

- 23 euroa asuintilana toteutettavan suojellun rakennuksen osalta

- 17 euroa monikäyttötilana toteutettavan suojellun rakennuksen osalta

Hitas-omistusasuntotuotannon ja valtion tukeman (pitkä korkotuki) asu-
misoikeusasunto- tai vuokra-asuntotuotannon osalta vuokrausperustei-
den nykyarvot (indeksin pisteluku 1927, 8/2017) ovat seuraavat:

- 597 euroa asuintilana toteutettavan uudisrakennusoikeuden osalta

- 366 euroa monikäyttötilana toteutettavan uudisrakennusoikeuden 
osalta

-  443 euroa asuintilana toteutettavan suojellun rakennuksen osalta

-  328 euroa monikäyttötilana toteutettavan suojellun rakennuksen osal-
ta

Hitas-omistusasuntotuotannossa ja valtion tukemassa (pitkä korkotuki) 
asumisoikeusasunto- ja vuokra-asuntotuotannossa noudatettavaksi 
esitettävä vuokrausperuste olisi noin 15 % vapaarahoitteisen ja säänte-
lemättömän tuotannon vuokrausperustetta alempi.

Vuokran vaikutus asumiskustannuksiin

Esitettyjen vuokrausperusteiden laskennalliset vaikutukset asumiskus-
tannuksiin (euroa / m2) ovat seuraavat:

- 2,7 euroa asuintilana toteutettavan uudisrakennusoikeuden osalta 
(vapaarahoitteinen ja sääntelemätön omistus- tai vuokra-asuntotuotan-
to)

- 2 euroa asuintilana toteutettavan suojellun rakennuksen osalta vapaa-
rahoitteinen ja sääntelemätön omistus- tai vuokra-asuntotuotanto)
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- 2,3 euroa asuintilana toteutettavan uudisrakennusoikeuden osalta (hi-
tas-omistusasunto ja valtion tukema asumisoikeus- ja vuokra-asunto-
tuotanto) ja ara-alennus huomioiden 1,9 euroa

- 1,7 euroa asuintilana toteutettavan suojellun rakennuksen osalta (hi-
tas-omistusasunto ja valtion tukema asumisoikeus- ja vuokra-asunto-
tuotanto) ja ara-alennus huomioiden 1,4 euroa

Autopaikkatontti

Autopaikkatontin 43057/15 vuosivuokra esitetään määrättävän vakiintu-
neen käytännön mukaisesti pitäen perusteena elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana tonttineliömetrihintana 
1 euroa. 

Vuokrausperusteen nykyarvo (indeksin pisteluku 1927, 8/2017) on 
19,27 euroa.

Länsi-Herttoniemi

Varauspäätös

Kaupunginhallitus päätti 25.8.2014 (836 §) varata Länsi-Herttoniemes-
sä sijaitsevat tontit 43123/4-6 asuntotuotantotoimistolle. Tonttien raken-
nusoikeudesta enintään noin 50 % saa toteuttaa valtion tukemana 
vuokra-asuntotuotantona ja vähintään noin 50 % tulee toteuttaa väli-
muodon asuntotuotantona.

Yhteispihatontteja 43123/7 ja 8 ei erikseen ole varattu, vaan ne luovu-
tetaan korttelin 43123 asuntotonttien käyttöön.

Asemakaava

Kaupunginvaltuuston 10.9.2014 hyväksymän ja 24.10.2014 lainvoimai-
seksi tulleen asemakaavan muutoksen nro 12220 mukaan tontit 
43123/4-6 kuuluvat asuinkerrostalojen korttelialueeseen. 

Tonttien asuinrakennusoikeudet ovat 2900, 4200 ja 4050 k-m2. Tontille 
43123/5 on lisäksi osoitettu monikäyttötilaa 200 k-m2.

Tontit 43132/7 ja 8 kuuluvat asumista palvelevaan yhteiskäyttöiseen 
korttelialueeseen.

Ehdotetut vuokrausperusteet ja niiden nykyarvot

Hitas-omistusasuntotuotantona tai valtion tukemana asumisoikeusa-
sunto- tai vuokra-asuntotuotantona toteutettavien tonttien 43123/4-6 
vuosivuokrat esitetään määrättäväksi pitäen perusteena elinkustannu-
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sindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliö-
metrihintana 33 euroa. 

Monikäyttötilan vuosivuokra esitetään määrättävän pitäen perusteena 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 21 euroa.

Edellä esitettyjen vuokrausperusteiden nykyarvot (indeksin pisteluku 
1927, 8/2017) ovat seuraavat:

- asuintila / hitas-omistusasuntotuotanto tai valtion tukema asumisoi-
keus- tai vuokra-asuntotuotanto 636 euroa

- monikäyttötila / hitas-omistusasuntotuotanto tai valtion tukema asumi-
soikeus- tai vuokra-asuntotuotanto 405 euroa

Hitas-omistusasuntotuotannossa ja valtion tukemassa (pitkä korkotuki) 
asumisoikeusasunto- ja vuokra-asuntotuotannossa noudatettavaksi 
esitettävä vuokrausperuste olisi noin 15 % alueen vapaarahoitteisen ja 
sääntelemättömän tuotannon arvioitua käypää hintaa alempi.

Yhteispihatonttien vuosivuokrat esitetään määrättäväksi vakiintuneen 
käytännön mukaisesti pitäen perusteena elinkustannusindeksin ”loka-
kuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana tonttineliömetrihintana 1 
euroa. Vuokrausperusteen nykyarvo (indeksin pisteluku 1927, 8/2017) 
on 19,27 euroa.

Vuokran vaikutus asumiskustannuksiin

Esitetyn vuokrausperusteen laskennallinen vaikutus asumiskustannuk-
siin (euroa / m2 / kk) nykyarvossa ovat hitas-omistusasuntotuotannos-
sa tai valtion tukemassa asumisoikeus- tai vuokra-asuntotuotannossa 
2,5 euroa ja ara-alennus huomioiden 2 euroa.

Laajasalo / Yliskylä

Varauspäätös

Kaupunginhallitus päätti 25.8.2015 (836 §) varata tontin 49080/13 
asuntotuotantotoimistolle välimuodon asuntotuotannon suunnittelua 
varten.

Asemakaava

Kaupunginvaltuuston 22.10.2014 hyväksymän ja 31.3.2017 lainvoimai-
seksi tulleen asemakaavan muutoksen nro 12228 mukaan tontti 
49080/13 kuuluu asuinkerrostalojen korttelialueeseen. Tontin rakennu-
soikeus on 7 590 k-m2.
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Ehdotetut vuokrausperusteet ja niiden nykyarvo

Tontit 49080/13 esitetään vuokrattavaksi pitäen perusteena elinkustan-
nusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosne-
liömetrihintana 28 euroa (hitas-omistusasuntotuotanto ja valtion tukema 
asumisoikeusasunto- ja vuokra-asuntotuotanto).

Vuokrausperusteen nykyarvo (indeksin pisteluku 1927, 8/2017) on 540 
euroa.

Vuokran vaikutus asumiskustannuksiin

Esitetyn vuokrausperusteen laskennallinen vaikutus asumiskustannuk-
siin (euroa / m2) on 2,2 euroa ja ara-alennus huomioiden 1,7 euroa.

Vuokra-aika

Kaikki tontit esitetään vuokrattavaksi 31.12.2080 saakka.  Vuokra-aika 
on siten vakiintuneen käytännön mukaan noin 60 vuotta.

Lopuksi

Ehdotus on lautakunnan esityksen mukainen ja vuokraus- ja myyntihin-
nat käyvän arvon mukaisia kohteiden ominaisuudet huomioon ottaen. 

Kaupunginhallituksen 16.6.2014 (714 §) tekemän maanmyynnin edistä-
misen periaatteita vuosille 2014–2018 koskevan päätöksen mukaista 
maanmyynnin ostovelvoitetta ei esityksen mukaan vapaarahoitteista 
asuntorakentamista varten luovutettavien tonttien luovutusehtoihin ole 
asetettu tonttien nopean toteutumisen varmistamiseksi, mutta näiden-
kin osalta voidaan pitää todennäköisenä, että tontit jatkossa pyritään 
ostamaan.

Tonttien sijaintikartat ja otteet asemakaavoista ovat liitteenä 1 ja liite 
myynti- ja vuokrausperusteista ja vaikutuksista asumiskustannuksiin liit-
teenä 2. Tonttien nykyarvot on esitykseen tarkistettu viimeisimmän tie-
dossa olevan elinkustannusindeksin pisteluvun mukaisiksi, joten ne 
poikkeavat hieman liitteessä 2 esitetyistä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartat ja otteet asemakaavoista
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2 Myynti- ja vuokrausperusteet sekä vaikutukset asumiskustannuksiin

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.09.2017 § 873

HEL 2017-008100 T 10 01 01 02

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

25.09.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 29.08.2017 § 64

HEL 2017-008100 T 10 01 01 02

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se oi-
keutetaan vuokraamaan 31.12.2080 saakka ja / tai myymään asema-
kaavaehdotuksen nro 12366 mukaisen liitteenä olevan kartan tarkoitta-
man suunnitellun asuntotontin 43081/2 tai siitä muodostettavat tontit 
sekä vuokraamaan 31.12.2080 saakka autopaikkatontin 43057/15 seu-
raavin ehdoin:
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- Vapaarahoitteisena ja sääntelemättömänä vuokra- ja / tai omistusa-
suntotuotantona toteutettavat asuntotontit luovutetaan joko vuokraa-
malla pitkäaikaisesti tai myymällä

- Vapaarahoitteisena ja sääntelemättömänä vuokra- ja / tai omistusa-
suntotuotantona toteutettavien asuntotonttien maanvuokrasopimuksiin 
voidaan sisällyttää osto-optio, joka on voimassa enintään 5 vuotta 
maanvuokrasopimuksen mukaisen vuokra-ajan alkamisesta.

- Vapaarahoitteisena ja sääntelemättömänä vuokra-asuntotuotantona 
toteutettavien asuntotonttien kauppakirjoihin tai osto-optiota koskeviin 
ehtoihin sisällytetään velvollisuus pitää tontti 10 vuotta vuokra-asunto-
käytössä rakennusten käyttöönotosta lukien.

- Muuna kuin vapaarahoitteisena ja sääntelemättömänä vuokra- ja / tai 
omistusasuntotuotantona toteutettavat asuntotontit vuokrataan pitkäai-
kaisesti.

- Vapaarahoitteisena ja sääntelemättömänä omistus- ja / tai vuokra-
asuntotuotantona, hintakontrolloituna omistusasuntotuotantona tai val-
tion tukemana (muu kuin pitkä korkotuki) vuokra-asuntotuotantona to-
teutettavien tonttien vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavina 
kerrosneliömetrihintoina:

o 36 euroa asuintilana toteutettavan uudisrakennusoikeuden osalta 
(nykyarvo 692 euroa)

o 23 euroa monikäyttötilana toteutettavan uudisrakennusoikeuden osal-
ta (nykyarvo 442 euroa)

o 27 euroa asuintilana toteutettavan suojellun rakennuksen osalta (ny-
kyarvo 519 euroa)

o 20 euroa monikäyttötilana toteutettavan suojellun rakennuksen osalta 
(nykyarvo 384 euroa)

- Hitas-omistusasuntotuotantona tai valtion tukemana (pitkä korkotuki) 
asumisoikeusasunto- tai vuokra-asuntotuotantona toteutettavien tont-
tien vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavina kerrosneliömetrihintoi-
na:

o 31 euroa asuintilana toteutettavan uudisrakennusoikeuden osalta 
(nykyarvo 595 euroa)

o 19 euroa monikäyttötilana toteutettavan uudisrakennusoikeuden osal-
ta (nykyarvo 365 euroa)
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o 23 euroa asuintilana toteutettavan suojellun rakennuksen osalta (ny-
kyarvo 442 euroa)

o 17 euroa monikäyttötilana toteutettavan suojellun rakennuksen osalta 
(nykyarvo 326 euroa)

- Asuntotonttien vuosivuokrista peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille 
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asunto-
lainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien 
asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä 
(korkotukea, pitkä korkotuki).

- Tonttien kauppahinnat perustuvat virallisen elinkustannusindeksin ”lo-
kakuu 1951= 100” pistelukua 100 vastaaviin seuraaviin rakennusoikeu-
den yksikköhintoihin:

o 36 euroa asuintilana toteutettavan uudisrakennusoikeuden osalta 
(nykyarvo 692 euroa)

o 23 euroa monikäyttötilana toteutettavan uudisrakennusoikeuden osal-
ta (nykyarvo 442 euroa)

o 27 euroa asuintilana toteutettavan suojellun rakennuksen osalta (ny-
kyarvo 519 euroa)

o 20 euroa monikäyttötilana toteutettavan suojellun rakennuksen osalta 
(nykyarvo 384 euroa)

- Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä / kiinteistökaupan esiso-
pimuksen laatimisen hetkellä viimeksi julkaistulla elinkustannusindeksin 
pisteluvulla korjatun edellä mainitun yksikköhinnan mukaan.

- Kaupungilla on kuitenkin kaikissa tapauksissa oikeus periä vähintään 
edellä mainittuun yksikköhintaan perustuvaa kauppahintaa, joka saa-
daan kertomalla edellä mainittu yksikköhinta luvulla 19,22 (7/2017, ind. 
1922)

- Asemakaavaan merkityn kerrosalamäärän (k-m²) lisäksi rakennetta-
vien asuntojen ulkopuolisten asumista palvelevien tilojen osalta ei peri-
tä maanvuokraa eikä kauppahintaa.

- Autopaikkatontin 43057/15 tai siitä muodostettavien tonttien vuosi-
vuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana tonttineliömetrihintana 1 euroa 
(nykyarvo 19,22).

B
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Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se oi-
keutetaan vuokraamaan asemakaavan muutoksen nro 12220 mukaiset 
seuraavat tontit 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

- Asuntotonttien (AK) 43123/4-6 tai niistä muodostettavien tonttien, jot-
ka toteutetaan Hitas-omistusasuntotuotantona tai valtion tukemana (pit-
kä korkotuki) asumisoikeusasunto- tai vuokra-asuntotuotantona vuosi-
vuokrat määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 33 eu-
roa (nykyarvo 634 euroa). 

- Asuntotonttien vuosivuokrista peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille 
rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asunto-
lainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien 
asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä 
(korkotukea, pitkä korkotuki).

- Tonteille toteutettavien monikäyttötilojen vuosivuokra määrätään pi-
täen perusteena elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelu-
kua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 21 euroa (nykyarvo 404 
euroa).

- Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa

- Yhteispihatonttien (AH) 43123/7 ja 8 vuosivuokrat määrätään pitäen 
perusteena elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavan tonttineliömetrihintana 1 euroa (nykyarvo 19,22 euroa).

C

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se oi-
keutetaan vuokraamaan asemakaavan muutoksen nro 12228 mukaiset 
mukaisen välimuodon (hitas-omistusasunto- tai valtion tukema asumi-
soikeusasuntotuotanto) tuotantona toteutettavan asuntotontin (AK) 
49080/13 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

- Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindek-
sin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetri-
hintana 28 euroa.

- Asuntotontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille ra-
kennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolai-
naa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asun-
tojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (kor-
kotukea, pitkä korkotuki).
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- Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Katarina Nordberg, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 31800

katarina.nordberg(a)hel.fi
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§ 892
Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikön viran perustaminen 
kaupunginkansliaan

HEL 2017-010150 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa kaupunginkansliaan maahanmuutto- 
ja työllisyysasioiden päällikön viran.

Käsittely

Hylkäysehdotus:
Mari Rantanen: 

Uusien päällikkö- ja johtajavirkojen perustaminen vaatii varsin vahvat 
perusteet, joita ehdotus ei riittävästi esittele. Esityksessä ei myöskään 
eritellä miksi tehtäviä ei ole uudelleenjärjestelty jo olemassa olevien 
päällikkötehtävien osalta eikä myöskään viran kustannusvaikutuksia.

Mari Rantasen hylkäysehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Karoliina Ruuskanen, ts. henkilöstöpäällikkö, puhelin: +358 9 310 25277

karoliina.ruuskanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Elinkeino-osasto
Henkilöstöosasto
Kanslian HR
Taloushallintopalvelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kuntalain 11 luvun 87 § mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä 
varten, joissa käytetään julkista valtaa. Kaupunginkanslian elinkeino-
osaston maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikön tehtäväkenttään 
liittyy julkisen vallan käyttöä, minkä vuoksi tehtävää varten on tarkoituk-
senmukaista perustaa uusi virka. 

Julkista valtaa käytetään muun muassa silloin, kun tehtävässä käyte-
tään kunnan delegoitua päätösvaltaa, tehtävään kuuluu esittelyä kun-
nallisessa päätöksentekoprosessissa sekä tehtävissä, joissa voi lakiin 
perustuvan toimivallan perusteella yksipuolisesti päättää toisen edusta, 
oikeudesta tai velvollisuudesta tai antaa toista velvoittavan määräyksen 
tai muulla tavalla tosiasiallisesti puuttua toisen etuun tai oikeuteen. Li-
säksi tietyt hallintopäätösten valmistelutehtävät pitävät sisällään julki-
sen vallan käyttöä silloin, kun valmistelutehtävällä on merkittävä vaiku-
tus päätöksentekoon.

Kaupunginkanslian elinkeino-osaston maahanmuutto- ja työllisyysasioi-
den hoitamiseksi tehdään merkittävä määrä viranhaltijapäätöksiä, jotka 
nyt tekee elinkeinojohtaja. Tarkoituksenmukaisen työnjaon mahdollista-
miseksi, on tarpeen perustaa maahanmuutto- ja työllisyysasioiden 
päällikön virka, jotta tehtävään kuuluvat päätökset voidaan siirtää maa-
hanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikön päätettäviksi. Virkasuhteinen 
maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö toimisi myös elinkeino-
johtajan toisena sijaisena.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan kaupun-
ginhallitus päättää viran perustamisesta. Hallintosäännön 12 luvun 1 
§:n 2 momentin 9 kohdan mukaan kansliapäällikkö, ellei ole siirtänyt 
tehtävää toiselle viranhaltijalle, ottaa palvelukseen kaupunginkanslian 
viranhaltijat ja työntekijät. Lisäksi hän momentin 13 kohdan mukaan 
päättää muista kaupunginkanslian viranhaltijoiden virkasuhteisiin liitty-
vistä asioista. Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan 
mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja sii-
hen perustuvasta palkasta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Karoliina Ruuskanen, ts. henkilöstöpäällikkö, puhelin: +358 9 310 25277

karoliina.ruuskanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet
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Ote
Elinkeino-osasto
Henkilöstöosasto
Kanslian HR
Taloushallintopalvelu
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§ 893
Kaupunginvaltuuston 27.9.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 27.9.2017 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1, 2, 6, 10-17, 19-42, 44-48
  
 Ei toimenpidettä.
  
18, 43 Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
  
3 Täytäntöönpanosta päätetään erikseen.
  
4 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä maini-

tuille ja Helsingin käräjäoikeudelle.
  
5 Kaupunginhallitus päättää
  
 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa 

yhteistyössä Korkeasaaren kanssa perustamaan sää-
tiön Korkeasaaren eläintarhan toiminnan jatkamista var-
ten sekä allekirjoittamaan liitteenä olevien luonnosten 
mukaiset ja muut tarvittavat säätiön perustamis- ym. 
asiakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa teknisluon-
teisia tai muuten vähäisiä muutoksia

  
 hyväksyä perustettavan säätiön peruspääoman maksa-

misen, ja kehottamaan kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosastoa maksamaan peruspääoman 1,2 mil-
joonaa euroa talousarviotililtä 13001, Kaupunginhallituk-
sen käyttövarat

  
 hyväksyä Korkeasaaren eläintarhan toiminnan, omai-

suuden ja henkilöstön siirrot liitteenä olevien asiakirja-
luonnosten mukaisesti sekä kehottamaan kaupungin-
kanslian oikeuspalvelut -osastoa kaupungin puolesta 
allekirjoittamaan kyseiset asiakirjat ja tekemään niihin 
tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muu-
toksia
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 hyväksyä säätiöön siirtyvän henkilöstön asemaa koske-

van neuvottelupöytäkirjan ja siirtymäsopimuksen.
  
 Tiedoksi kaupunginkanslian oikeuspalveluille.
  
7 Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kasvatus- ja 

koulutuslautakunnalle sekä kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosastolle.

  
8 Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.
  
9 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, 
Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristö-
palvelut –kuntayhtymälle ja Liikennevirastolle.

  
 Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, sosiaali- ja 

terveystoimialalle, kaupunginmuseolle ja pelastuslauta-
kunnalle.

  
49-52 Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 894
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 39. 

jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto 25.9.2017
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto 26.9.2017
- ruotsinkielinen jaosto 28.9.2017
kaupunkiympäristölautakunta 26.9.2017
- ympäristö- ja lupajaosto 29.9.2017
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuurijaosto 26.9.2017
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveysjaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
- kansliapäällikkö  
- elinkeinojohtaja  
- hallintojohtaja  
- hankintajohtaja  
- henkilöstöjohtaja  
- kaupunginlakimies  
- rahoitusjohtaja  
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja  
- tietotekniikkaapäällikkö  
- viestintäpäällikkö  
  
keskushallinnon viranhaltijat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- Korkeasaaren eläintarha  
  
henkilöstökassatoimikunta  
nimistötoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 886, 887, 888, 889, 890, 891, 893 ja 894 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 892 §.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2017 58 (58)
Kaupunginhallitus

02.10.2017

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

Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Reetta Vanhanen Marcus Rantala

Nasima Razmyar
890 - 894 §:t

Jaana Pelkonen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 17.10.2017.


