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Kokousaika 11.12.2017 16:00 - 17:15

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

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

heenjohtaja
Arhinmäki, Paavo kaupunginhallituksen 2. varapu-

heenjohtaja
Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Pelkonen, Jaana
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Rydman, Wille
Sevander, Tomi
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

poissa: 1112 §
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Yanar, Ozan varajäsen

Muut

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

johtaja
Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

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

lajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Pohjaniemi, Marju henkilöstöjohtaja
Raitio, Markku va. tietotekniikka- ja viestintäjohtaja
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Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja

poissa: 1112 §
Summanen, Juha hallintojohtaja
Åhlgren, Harry vs. kaupunginlakimies
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Almqvist, Casper tiedottaja
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija
Haapanen, Sami tonttipäällikkö

asiantuntija
saapui 16:18, poistui 17:00, läsnä: 
1122 §

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
1106 - 1127 §:t

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
1106 §, 1110 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
1107 - 1109 §:t, 1111 - 1127 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
1106 - 1127 §:t
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§ Asia

1106 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

1107 Asia/2 V 17.1.2018, Kruununhaan yläasteen koulun perusparannuksen han-
kesuunnitelma

1108 Asia/3 V 17.1.2018, Vuokrausperusteet kolmelle Länsisataman Jätkäsaaren 
asuinkerrostalotontille ja Länsi-Herttoniemen erityisasumiseen osoite-
tulle tontille (tontit 20076/1-3 ja tontti 43122/2)

1109 Asia/4 V 17.1.2018, Vuokrausperusteet Sörnäisten asuntotontin lisärakenta-
misoikeudelle (Sörnäinen, 10250/2)

1110 Asia/5 Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeet

1111 Asia/6 Sovittelunohjaajan viran perustaminen kaupunginkansliaan

1112 Asia/7 Tertiääri- ja primäärilainojen myöntäminen eräille asuntotuotannon 
hankkeille

1113 Asia/8 Lisäpääomasuorituksen tekeminen Jätkäsaaren jätteen putkikeräys 
Oy:lle

1114 Asia/9 Lainan myöntäminen Oranssi Asunnot Oy:lle

1115 Asia/10 Määrärahojen siirtäminen talousarviokohdassa projektialueiden kadut

1116 Asia/11 Määrärahojen siirtäminen talousarviokohdassa projektialueiden puistot 
ja liikunta-alueet

1117 Asia/12 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiö sr:n perusparannusrahastoon

1118 Asia/13 Lausunto sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi 
pelastuslain muuttamisesta

1119 Asia/14 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Nord Stream 2 Ag:n ha-
kemuksesta kahden maakaasuputken sijoittamisesta Suomenlahden 
talousvyöhykkeelle

1120 Asia/15 Valtuutettu Jape Lovénin toivomusponsi Vuosaarenlahden venesata-
man tankkausaseman sijainnista  ja kunnallistekniikasta

1121 Asia/16 Valtuutettu Jape Lovénin toivomusponsi Rastilan leirintäalueen uudel-
leensijoittumisesta Helsingissä Helsingin uudessa yleiskaavassa

1122 Asia/17 Helsinki Garden -hankkeen suunnittelualuevarauksen muuttaminen ja 
täydentäminen
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1123 Asia/18 Lisärakennusoikeuden varaaminen Kiinteistö Oy Auroranlinnalle (Sör-
näinen, tontti 10250/2)

1124 Asia/19 Hankintaoikaisu ja päätöksen korjaaminen, maarakennuskiviainesten 
hankinta 1.1. – 31.12.2018

1125 Asia/20 Sosiaali- ja terveystoimialan eräiden virkojen perustaminen ja erään 
viran lakkauttaminen

1126 Asia/21 Helsingin Musiikkitalon urkuhanketta koskevan yhteistyösopimuksen 
hyväksyminen

1127 Asia/22 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 1106
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 Ozan 
Yanarin ja Jaana Pelkosen sekä varatarkastajiksi Anni Sinnemäen ja 
Pia Pakarisen.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjantarkastajaksi Maria Ohisalon sijasta Ozan Yanarin.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Maria 
Ohisalon ja Jaana Pelkosen sekä varatarkastajiksi Anni Sinnemäen ja 
Pia Pakarisen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 1107
V 17.1.2018, Kruununhaan yläasteen koulun perusparannuksen han-
kesuunnitelma

HEL 2017-010561 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 10.10.2017 päivätyn Kruununhaan ylä-
asteen koulun perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hank-
keen enimmäislaajuus on 5630 brm² ja että rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 14,8 miljoonaa euroa helmi-
kuun 2017 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kruununhaan yläasteen koulun perusparannus, hankesuunnitelma 
10.10.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kruununhaan yläasteen kouluun osoitteessa Snellmaninkatu 18 on 
suunniteltu laaja tekninen ja toiminnallinen perusparannus, jossa ajan-
mukaistetaan tilat, uusitaan taloteknisiä järjestelmiä, korjataan ikkunat 
ja julkisivuja sekä uusitaan pihan pinnat ja toiminnot. Perusparannuk-
sessa parannetaan sisäilmaolosuhteita, energiataloutta, esteettömyyttä 
ja paloturvallisuutta. 

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Hanketta on esitelty ympä-
ristökeskukselle. Hankesuunnitelmaa laadittaessa on kuultu kaupunki-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2017 3 (144)
Kaupunginhallitus

Asia/2
11.12.2017

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

suunnitteluviraston, rakennusvalvontaviraston, kaupunginmuseon ja 
pelastuslaitoksen edustajia.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

Esittelijän perustelut

Koulutilojen tarve

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan Kruununhaan yläasteen 
koulun oppilaaksiottoalueen oppilasmäärän ennustetaan kasvavan noin 
90 oppilaalla lukuvuoteen 2025 - 2026 mennessä. Oman alueen oppi-
laiden lisäksi kouluun otetaan tällä hetkellä soveltuvuuskokeella oppilai-
ta musiikin ja tanssin painotettuun opetukseen.

Kruununhaan yläasteen koulurakennus

Kruununhaan yläasteen koulu on rakennettu vaiheittain. Punatiilinen 
koulurakennus Snellmaninkadun varteen valmistui vuonna 1899. Vuo-
den 1944 pommituksissa rakennus vaurioitui ja se korjattiin ja korotet-
tiin viisikerroksiseksi vuonna 1950. Samaan aikaan toteutettiin Siltavuo-
renpenkereen puolelle kolmikerroksinen laajennus, jossa on rapatut jul-
kisivut. Koulussa on tehty vuosikymmenten kuluessa toiminnan vaati-
mia muutoksia ja teknisiä parannuksia, laajimmin vuosina 1983-1984. 
Koko rakennuksen kattavaa perusparannusta ei ole tehty. Rakennus 
kokonaisuudessaan on laajan teknisen ja toiminnallisen perusparan-
nuksen tarpeessa. Oppilaiden wc-tilat ovat puutteelliset ja kulku niihin 
on ulkokautta. Keittiötilat ovat liian pienet ja oppilaiden ruuanjakelutilat 
ovat käytävällä. Tutkimusten mukaan rakennuksen välipohjissa on ra-
kennusjätettä ja muottilaudoituksia, joiden poistamista suositellaan. 
Myös laajennusosan alapohjan uusimista suositellaan. Julkisivujen tiili-
saumat, osa tiililaatoista, kattopellitykset sekä ikkunat ja parvekkeet 
vaativat korjaustoimenpiteitä. 

Tontilla on voimassa asemakaava vuodelta 1978. Sen mukaan tontti on 
opetus- ja sosiaalitoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta. 
Asemakaavassa rakennuksen Snellmaninkadun puoleista osaa koskee 
merkintä So, jonka mukaan rakennuksen kadunpuoleisiin julkisivuihin 
ja kattokorkeuksiin ei sallita muutoksia.

Hankkeen laajuus on 5630 brm².

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelman mukaan rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä uusi-
taan pääosin ja ullakolle rakennetaan uudet ilmanvaihtokonehuonetilat. 
Rakennuksessa uusitaan osittain lämpö-, vesi- ja viemärijärjestelmät 
sekä sähköjärjestelmiä ja valaistusta. Vanhan osan puurakenteisia väli-
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pohjia puretaan ja puhdistetaan orgaanisista täytteistä ja sen jälkeen 
osittain uusitaan, tarvittaessa niiden rakenteita vahvistetaan. Uuden 
osan kellarin alapohjat uusitaan kosteusongelmien välttämiseksi. Ylä-
pohjat ja sisäänkäyntikatokset kunnostetaan. Ulkoseinien vauriokohdat 
ja saumat korjataan ja vaurioituneet tiililaatat uusitaan. Ikkunat kunnos-
tetaan ja osittain uusitaan. Ikkunoiden lämmöneristystä parannetaan 
vaihtamalla sisäpuitteeseen kaksilasinen umpiolasielementti. Peruspa-
rannus parantaa sisäilmaolosuhteita, energiataloutta, esteettömyyttä ja 
paloturvallisuutta.

Hankkeessa tehostetaan hallinto- ja oppilashuollon tiloja ja paranne-
taan niiden tavoitettavuutta. Ruokailutilojen sijainti muutetaan keskei-
semmäksi ja toteutetaan ajanmukaiset keittiötilat. Aine- ja yleisopetusti-
lojen järjestelyjä, kiintokalustusta, ja varustusta ajanmukaistetaan ja ti-
lojen monikäyttöisyyttä kehitetään. Opetustilojen ja käytävien akustiik-
kaa parannetaan. Oppilaiden wc-tiloja rakennetaan lisää todellisen op-
pilasmäärän vaatima määrä ja esteettömät wc-tilat lisätään. Pihan kal-
listuksia ja rakennekerroksia korjataan sekä sen toiminnallisuutta pa-
rannetaan.

Hankkeen kustannukset

Viitesuunnitelmista laaditun kustannusarvion mukaan hankkeen enim-
mäishinta on 14 800 000 euroa arvonlisäverottomana   eli 2 629 eu-
roa/brm². Kustannukset ovat helmikuun 2017 hintatasossa. 

Vuokravaikutus

Arvioitu enimmäisvuokra perusparannuksen jälkeen on 119 327 eu-
roa/kk (26,93 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokra 23,11 euroa/htm²/kk, 
ylläpitovuokra 3,82 euroa/htm²/kk). Arvioitu vuosivuokra on 1 431 924 
euroa. Vuokranmaksun perusteena on huoneistoala 4431 htm².

Vuokra-arvio on laskettu hankkeen enimmäishinnan perusteella, 30 
vuoden poistoajalla ja 3 % tuotto-odotuksella. Pääomavuokra tarkentuu 
toteutuneiden kustannusten mukaan ja ylläpitovuokra valmistumisajan-
kohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala maksaa väistötiloista rakentami-
sen ajan nykyisten tilojen vuokran suuruista vuokraa. Väistötiloista ai-
heutuva kustannus on otettu huomioon perusparannuksen jälkeen pe-
rittävässä vuokrassa tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaisesti.

Koulun nykyinen vuokra on 60 097,41 euroa/kk (13,66 euroa/htm²/kk, 
josta pääomavuokra 10,58 euroa/htm²/kk, ylläpitovuokra  3,08 eu-
roa/htm²/kk), vuosivuokra 721 169 euroa. Vuokranmaksu perusteena 
on huoneistoala 4399 htm².
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Väistötilat

Koulun koko toiminta siirretään väistötiloihin perusparannuksen toteu-
tuksen ajaksi. Väistötiloiksi on suunniteltu paviljonkia Kaisaniemen 
puistossa sekä Helsingin yliopistokiinteistöt Oy:n tiloja osoitteessa Sil-
tavuorenpenger 5. 

Väistötilojen kustannusten arvioidaan olevan noin 2 400 000 euroa (alv. 
0 %). Väistötilojen kustannukset on otettu huomioon perusparannuksen 
jälkeen perittävän vuokran arviossa. Ne eivät sisälly hankesuunnitel-
massa esitettyihin rakentamiskustannuksiin.  Jatkosuunnittelun aikana 
selvitetään myös muita, edullisempia vaihtoehtoja koulun väistötiloiksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi 31.10.2017 puoltavan lausunnon 
Kruununhaan yläasteen perusparannusta koskevasta hankesuunnitel-
masta. Lautakunta totesi vielä, että erityistä huomiota tulee kiinnittää 
perusparannushankkeen kustannusseurannan, muun suunnittelun oh-
jauksen ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin ajalta, ja myös 
aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.

Hankkeen rahoitus

Hanke sisältyy kaupunginvaltuuston 29.11.2017 hyväksymän vuoden 
2018 talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuo-
siksi 2018 - 2027 hankesuunnitelman mukaisena 14,8 miljoonan raken-
nuskustannuksena. 

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Tavoiteaikataulun mukaan rakentaminen alkaa joulukuussa 2018 ja työ 
valmistuu huhtikuussa 2020.   

Kaupunkiympäristön toimialan rakennuttaminen-palvelu vastaa hank-
keen toteuttamisesta. Rakennuksen ylläpidosta vastaa kaupunkiympä-
ristön toimialan ylläpitopalvelu.

Lopuksi

Ehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten 
alueiden jaoston esityksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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Liitteet

1 Kruununhaan yläasteen koulun perusparannus, hankesuunnitelma 
10.10.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 02.11.2017 
§ 51

HEL 2017-010561 T 10 06 00

Snellmaninkatu 18, 00170 Helsinki

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
esittää kaupunginhallitukselle 10.10.2017 päivätyn Kruununhaan yläas-
teen koulun hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 5630 brm² ja että rakentamiskustannusten enim-
mäishinta on arvonlisäverottomana 14 800 000 euroa helmikuun 2017 
kustannustasossa.

Päätös tehdään ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa 
puoltavan lausunnon hankesuunnitelmasta. 

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset 
alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odot-
tamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
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Tarja Lehto, projektinjohtaja, puhelin: 310 31822
tarja.lehto(a)hel.fi

Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871
paivi.etelamaki(a)hel.fi

Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466
jarmo.raveala(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 31.10.2017 § 95

HEL 2017-010561 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle 10.10.2017 päivätystä Kruu-
nunhaan yläasteen perusparannusta koskevasta hankesuunnitelmasta 
puoltavan lausunnon ja lausui lisäksi seuraavaa: 

Hankesuunnitelma vastaa pääosin hyvin kasvatuksen ja koulutuksen 
toiminnallisia tavoitteita. Uuden OPS16-opetussuunnitelman painotuk-
set edellyttävät, että siirtymisen eri tilojen ja työskentelytapojen välillä 
tulee olla helppoa sekä oppijoille että opettajille. Oppimisen tilojen jous-
tavien yhdistämistapojen ratkaisuja tulee edelleen tutkia ja kehittää yh-
dessä käyttäjätoimialan kanssa. Ääneneristyksen ja -vaimennuksen 
huolellinen toteutus tulee varmistaa. Lisäksi tilojen suunnittelussa tulee 
jatkossakin ottaa huomioon tilojen monipuolinen käyttö, myös toisten 
toimialojen ja asukkaiden kanssa. 

Koulun toimitilaturvallisuuteen liittyvät ratkaisut tulee sovittaa yhteen 
avoimen oppimisympäristön suunnittelutavoitteiden kanssa ja ratkaisu-
jen yksityiskohdat tulee sopia yhdessä käyttäjätoimialan edustajien 
kanssa.

Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman toteuttamiseksi 
tulee kalusteiden ja tietoteknisten ratkaisujen yksityiskohdat suunnitella 
kiinteässä yhteistyössä käyttäjätoimialan kanssa.

Kasvatuksen ja koulutuksen työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön han-
kesuunnitelmavaiheen viitesuunnitelmista 27.9.2017 antama lausunto 
on otettava huomioon jatkosuunnittelussa. Lausunto on liitteenä.

Väistötilaratkaisun suunnittelussa tulee erillisten toimipisteiden määrä 
pyrkiä rajoittamaan 2-3:een koulun joustavan toiminnan turvaamiseksi. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota peruspa-
rannushankkeen kustannusseurannan, muun suunnittelun ohjauksen ja 
laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin ajalta. Myös aikataulun pi-
tävyydestä on huolehdittava.
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Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anne Salli-Suomalainen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86363

anne.salli-suomalainen(a)hel.fi
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§ 1108
V 17.1.2018, Vuokrausperusteet kolmelle Länsisataman Jätkäsaaren 
asuinkerrostalotontille ja Länsi-Herttoniemen erityisasumiseen 
osoitetulle tontille (tontit 20076/1-3 ja tontti 43122/2)

HEL 2017-012108 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan vuokraa-
maan Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) asema-
kaavan muutoksen nro 12270 alueelle sijoittuvat korttelin nro 20076 
tontit nro 1, 2 ja 3 (AK) tai niistä vastaisuudessa muodostettavat tontit 
lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka 
seuraavin ehdoin:  

1

Asuinkerrostalotonttien (AK) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-asuntotuotannon, val-
tion korkotukeman vuokra-asuntotuotannon ja asumisoikeusasuntotuo-
tannon osalta 38 euroa. Laskennallinen k-m2 -hinta hintatasossa 
(9/2017, ind. 19,31) olisi tällöin noin 734 euroa (ns. alennettu Ara-hinta 
noin 587 euroa). 

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

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- 
tai muista vastaavista tiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista vas-
taavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien julkisten palvelutilojen 
(esim. päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mu-
kaisten tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 19 euroa. Laskennallinen kerrosneliömetrihinta 
hintatasossa (9/2017, ind. 19,31) olisi tällöin noin 367 euroa.

2
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Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrasta peritään 
valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin 
asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta tonteilta 
vastaavin periaattein 80 % 31.12.2021 saakka.

Tämän jälkeen valtion tukeman asuntotuotannon osalta asuntotonttien 
vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien 
asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on mak-
samatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen raken-
tamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

3

Asuntotonttien rahoitus- ja/tai hallintamuodon muututtua esimerkiksi va-
rauspäätöksen tai kaavan muuttamisen johdosta po. tonttien osalta voi-
daan käyttää vuokran määräytymisen perusteena uutta rahoitus- ja/tai 
hallintamuotoa vastaavaa, siihen soveltuvaa edellä mainituille tonteille 
merkittyä hintaa.

4

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien vuok-
rausehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan mahdollisesti päättä-
miä lisäehtoja. Hitas-kohteiden osalta noudatetaan lisäksi kaupungin-
valtuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatu-
tason sääntelyä koskevia ehtoja.

B

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan vuokraa-
maan Helsingin kaupungin 43. kaupunginosan (Herttoniemi) asema-
kaavan muutoksen nro 12220 mukaisen valtion tukemana (pitkä korko-
tuki) opiskelija-asuntotuotantona toteutettavan erityisasumisen korttelin 
nro 43122 tontin nro 2 (AKS) 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin 43122/2 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 33 euroa. Laskennallinen kerrosneliömetrihinta 
hintatasossa (9/2017, ind. 19,31) olisi tällöin noin 637 euroa (ns. alen-
nettu Ara-hinta noin 510 euroa).

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä maanvuokraa.
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Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- 
tai muista vastaavista tiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista vas-
taavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien julkisten palvelutilojen (esim. 
päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mukaisten 
tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen elinkustan-
nusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosne-
liömetrihintana 17 euroa. Laskennallinen kerrosneliömetrihinta hintata-
sossa (9/2017, ind. 19,31) olisi tällöin noin 328 euroa.

2

Tontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennet-
tavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on 
maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen ra-
kentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea, 
pitkä korkotuki).

3

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien vuok-
rausehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan mahdollisesti päättä-
miä lisäehtoja.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 kopio asemakaavan muutoksen nro 12270 kaavakartasta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Länsisataman Jätkäsaaren aluerakentamisprojektialueen rakentamisen 
arvioidaan kestävän aina 2020-luvun loppupuolelle saakka. Jätkäsaa-
reen kuuluville osa-alueille on laadittu tai laaditaan alueen kehittämistä 
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ja rakentamista varten tarvittavat asemakaavojen muutokset. Vuok-
rausperuste-esityksen kohteena olevat tontit sijoittuvat Jätkäsaaren 
asemakaavan muutoksen nro 12270 mukaiselle alueelle (Saukonlaituri, 
Länsi). Tonttien rakentaminen on tarkoitus aloittaa tämän hetkisen tie-
don mukaan vuosien 2017 ja 2018 vaihteessa, joten tonteille on nyt ai-
heellista vahvistaa vuokrausperusteet.

Vuokrausperusteiden määrittelyssä on huomioitu Jätkäsaaren alueelle 
aiemmin vahvistetut vuokrausperusteet (Kvsto 17.6.2015, 172 § ja Kvs-
to 29.3.2017, 173 §) ja tonttien sijainti. Tällä tavoin on pyritty yhdenmu-
kaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun.

Asuntotonttien laskennallinen k-m2 -hinta hintatasossa (9/2017, ind. 
19,31) olisi esitetyn mukaisesti noin 734 euroa (ns. alennettu ARA-hin-
ta noin 587 euroa). Asuntotonttien maanvuokran teoreettinen vaikutus 
asumiskustannuksiin olisi mainitussa hintatasossa noin 2,94 euroa/as-
m2/kk (ns. alennettu ARA-hinta huomioiden noin 2,35 euroa/as-m2/kk).

Mainituissa hinta-arvioissa ei ole huomioitu tonteille esitettävää ns. al-
kuvuosialennusta, joka olisi voimassa 31.12.2021 saakka. Alkuvuosia-
lennus alentaa ensi vaiheessa edellä mainittua hintaa valtion tukemien 
kohteiden osalta 30 % ja vapaarahoitteisten kohteiden osalta 20 % 
31.12.2021 saakka.  

Samassa yhteydessä esitetään vuokrausperusteiden määräämistä yk-
sittäiselle Herttoniemessä, Länsi-Herttoniemen osa-alueella sijaitseval-
le erityisasumisen tontille (AKS) 43122/2, jolle toteutetaan valtion tuke-
mia opiskelija-asuntoja. Tontti kuuluu laajempaan alueeseen, jossa alu-
een käyttötarkoitus muutetaan asumiseen. AKS-tontti on aiemmin ollut 
huoltoasemakäytössä.

Laskennallinen k-m2 -hinta hintatasossa (9/2017, ind. 19,31) olisi esite-
tyn vuokrausperusteen mukaisesti tontille 43122/2 noin 637 euroa ja 
ARA-alennus huomioiden noin 510 euroa. Hinnoittelu vastaa viereisiä 
tontteja koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen 11.10.2017 (374 §) 
mukaisia perusteita.

Laskennallinen vaikutus asumiskustannuksiin ilman ARA-alennusta oli-
si noin 2,5 euroa ja ARA-alennus huomioiden noin 2 euroa.

Esittelijän perustelut

Länsisataman Jätkäsaaren rakentamisesta

Länsisataman Jätkäsaaren rakentamisen on arvioitu kestävän aina 
2020-luvun loppupuolelle saakka. Jätkäsaareen kuuluville osa-alueille 
on laadittu tai laaditaan alueen kehittämistä ja rakentamista varten tar-
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vittavat asemakaavojen muutokset. Vuokrausperuste-esityksen kohtee-
na olevat tontit sijoittuvat Jätkäsaaren asemakaavan muutoksen nro 
12270 mukaiselle alueelle (Saukonlaituri, Länsi). Tonttien rakentami-
nen on tarkoitus aloittaa tämän hetkisen tiedon mukaan vielä vuoden 
2017 loppupuolella, joten tonteille on nyt aiheellista vahvistaa vuok-
rausperusteet.

Varauspäätökset

Kaupunginhallitus päätti 23.11.2015 (1 141 §) varata Länsisataman 
Jätkäsaaren asuinkerrostalotontin 20076/2 asuntotuotantotoimistolle 
välimuodon asuntotuotantoa varten 31.12.2017 saakka. Asuntotuotan-
totoimiston ilmoituksen mukaan tontille toteutetaan vapaarahoitteisia 
omistusasuntoja Hitas I -ehdoin. Niin ikään kaupunginhallitus päätti 
23.11.2015 (1 141 §) varata Länsisataman Jätkäsaaren asuinkerrosta-
lotontin 20076/3 asuntotuotantotoimistolle valtion korkotukemien vuok-
ra-asuntojen suunnittelua varten 31.12.2017 saakka.

Kaupunginhallitus päätti edelleen 28.11.2016 (1 081 §) varata Länsisa-
taman Jätkäsaaren asuinkerrostalotontin 20076/1 asuntotuotantotoi-
mistolle vapaarahoitteisten Hitas I -omistusasuntojen suunnittelua var-
ten 31.12.2018 saakka.  

Vuokrausperuste-esityksen kohteena olevien tonttien yhteenlaskettu 
asuinrakennusoikeus on 11 900 k-m2, josta välimuodon asuntotuotan-
non (Hitas) osuus on yhteensä 8 150 k-m2 ja valtion korkotukeman 
vuokra-asuntotuotannon osuus yhteensä 3 750 k-m2.

Asemakaavatiedot

Länsisataman Jätkäsaaren asemakaavan muutos nro 12270 (Saukon-
laituri, Länsi) on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.11.2014 ja se on 
tullut voimaan 16.1.2015. Asemakaavan käsittämälle alueelle rakenne-
taan asuntoja yhteensä noin 132 000 k-m2 sekä 5 kpl autopaikkatontte-
ja. Lisäksi kaava-alueelle rakennetaan toimitila- ja palvelutoimintaa pal-
velevia rakennuksia yhteensä 910 k-m2. 

Kopio asemakaavan muutoksen nro 12270 kaavakartasta on esityslis-
tan liitteenä 1.

Tonttien tiedot

Asuinkerrostalotontin (AK) 20076/1 rakennusoikeus on yhteensä 4 700 
k-m2, josta vähintään 350 k-m2 on toteutettava nk. kivijalkaliiketiloina. 
Tontin 20076/1 pinta-ala on 1 980 m² ja osoite Kuubankatu. Tontti on 
merkitty kiinteistörekisteriin 20.4.2017.
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Asuinkerrostalotontin (AK) 20076/2 rakennusoikeus on yhteensä 4 200 
k-m2, josta vähintään 400 k-m2 on toteutettava nk. kivijalkaliiketiloina. 
Tontin 20076/2 pinta-ala on 1 721 m² ja osoite Atlantinkatu. Tontti on 
merkitty kiinteistörekisteriin 20.4.2017.

Asuinkerrostalotontin (AK) 20076/3 rakennusoikeus on yhteensä 4 100 
k-m2, josta vähintään 350 k-m2 on toteutettava nk. kivijalkaliiketiloina. 
Tontin 20076/3 pinta-ala on 2 016 m2 ja osoite Atlantinkatu. Tontti on 
merkitty kiinteistörekisteriin 20.4.2017.

Maaperätiedot

Kaupungin tietojen mukaan maaperä asemakaavan muutoksen nro 
12270 alueelle sijoittuvilla ja vuokrausperuste-esityksen kohteena ole-
villa tonteilla on pilaantunut aiemmin harjoitetun toiminnan ja vanhojen 
täyttöjen vuoksi. Tonttien pilaantunut maaperä kunnostetaan rakenta-
misen yhteydessä. Rakennuttaja vastaa puhdistamiseen liittyvistä 
maanrakennustoimenpiteistä, kuten kaivusta ja kuljetuksesta, ympäris-
töviranomaisen päätöksen ja kaupungin (maaomaisuusyksikön) ohjei-
den mukaisesti. Kaupunki korvaa rakennuttajalle maaperän puhdista-
misesta aiheutuneet tavanomaisiin maanrakennuskustannuksiin näh-
den ylimääräiset kulut. Maaomaisuusyksikkö vastaa puhdistamisen 
suunnittelusta, tutkimuksista, valvonnasta ja mahdollisesta jälkitarkkai-
lusta.

Vertailutiedot ja ehdotetut vuokrausperusteet

Vuokrausperusteiden määrittelyssä on huomioitu Jätkäsaareen lähialu-
eelle aiemmin vahvistetut vuokrausperusteet ja tonttien sijainti. Tällä ta-
voin on pyritty yhdenmukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun. 

Vertailutietona todetaan ensinnäkin, että kaupunginvaltuusto päätti 
17.6.2015 (172 §) oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 20. 
kaupunginosan (Länsisatama) asemakaavan muutokseen nro 12020 
merkityt erityisasumisen (AKS) tontit 20071/1-2 tai niistä muodostetta-
vat tontit muun ohella seuraavasti:

- Tonttien (AKS) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-asuntojen, valtion korkotukemien 
vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen osalta 37 euroa.

- Tonteille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- tai 
muista vastaavista tiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista vas-
taavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.
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- Tonttien vuosivuokrista peritään 80 % siltä ajalta, jona tonteille raken-
nettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa 
on maksamatta tai jona valtio maksaa tonteille rakennettavien asunto-
jen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korko-
tukea).

- Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrista peritään 
valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin 
asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta tonteilta 
vastaavin periaattein 80 % 31.12.2020 saakka.

Vertailutietona todetaan toiseksi, että kaupunginvaltuusto päätti 
29.3.2017 (173 §) oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 20. 
kaupunginosan (Länsisatama) asemakaavan muutokseen nro 12270 
merkityn ohjeellisen asuntotontin (AK) 20070/2, asemakaavan muutok-
seen nro 12331 merkityt ohjeelliset asuntotontit (AK) 20828/2-3 ja ase-
makaavan muutoksen nro 12331 alueelle sijoittuvan asuntotontin (AK) 
20828/7 tai edellä mainituista tonteista vastaisuudessa muodostettavat 
tontit muun ohella seuraavasti:

- Tonttien (AK) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
asuinkerrosneliömetrihintana Hitas- asuntotuotannon, valtion korkotu-
keman vuokra-asuntotuotannon ja asumisoikeusasuntotuotannon osal-
ta 38 euroa.

- Tonteille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- tai 
muista vastaavista tiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista vas-
taavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

- Tonttien vuosivuokrista peritään 80 % siltä ajalta, jona tonteille raken-
nettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa 
on maksamatta tai jona valtio maksaa tonteille rakennettavien asunto-
jen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korko-
tukea).

- Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrista peritään 
valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin 
asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta tonteilta 
vastaavin periaattein 80 % 31.12.2021 saakka.

Kaupunginvaltuuston vuokrausperustepäätöksen 17.6.2015 (172 §) 
mukaiset tontit sijoittuvat asemakaavan muutoksen nro 12020 tarkoitta-
malle kaava-alueelle (Saukonlaituri, Itä). Näiden tonttien rakentaminen 
on alkanut vuosien 2015-2016 aikana ja hankkeet ovat valmistumassa 
tai jo valmistuneet. Kaupunginvaltuuston vuokrausperustepäätöksen 
29.3.2017 (173 §) mukaiset tontit puolestaan sijoittuvat Jätkäsaaren 
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uusimmille asemakaava-alueille (nro 12331, Atlantinkaari ja nro 12270, 
Saukonlaituri, Länsi). Näiden tonttien rakentaminen on tarkoitus aloittaa 
suurin piirtein vuosien 2017-2018 vaihteessa.

Vuokrausperuste-esityksen kohteena olevat korttelin 20076 tontit 1-3 
sijoittuvat asemakaavan muutoksen nro 12270 (Saukonlaituri, Länsi) 
alueelle vertailun kohteena olevien tonttien välittömään läheisyyteen 
niiden etelä- ja/tai länsipuolelle. Esityksen kohteena olevien tonttien si-
jainti ei siten olennaisesti eroa etenkään viimeisimmän kaupunginval-
tuuston vuokrausperustepäätöksen (29.3.2017, 173 §) tarkoittamien 
tonttien sijainnista. Näin tonttien asuinrakennusoikeuden arvoa voidaan 
pitää suurin piirtein samanarvoisena kuin edellä mainitun valtuuston 
päätöksen tarkoittamien tonttien. Jätkäsaaren yleisessä kehittymisessä 
ja alueen rakentumisessa ei muutoinkaan ole runsaassa puolessa vuo-
dessa tapahtunut mitään erityistä huomioon otettavaa, joten viime mai-
nitun vuokrausperustepäätöksen mukaista hinnoittelua voidaan sovel-
taa tässäkin.

Tonttien vuokrien esitetään näin määräytyvän seuraavasti:

Esityksessä mainittujen asuinkerrostalotonttien (AK) vuosivuokra voitai-
siin määrätä pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”loka-
kuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihin-
tana Hitas-asuntotuotannon, valtion korkotukeman vuokra-asuntotuo-
tannon ja asumisoikeusasuntotuotannon osalta 38 euroa.

Valtion tukemaan asuntotuotantoon toteutettavien tonttien hinnasta on 
neuvoteltu ARA:n kanssa ja ARA pitää esitettyjä hintoja sen ohjeistus-
ten mukaisina ja hyväksyttävinä. Tonttien vuosivuokrista peritään 80 % 
siltä ajalta, jona tonteille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen 
myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa 
tonteille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan pe-
rusteella korkohyvitystä (korkotukea).

Ensi vaiheessa valtion tukemaan tuotantoon toteutettaville asuntoton-
teille tai mainittua tuotantoa vastaavalle tontin asuntorakennusoikeuden 
osuudelle esitetään myönnettäväksi alkuperäisestä vuokrasta 30 % al-
kuvuosialennus ja vapaarahoitteisille kohteille 20 % alkuvuosialennus 
31.12.2021 saakka. Alkuvuosialennus esitetään myönnettäväksi alueen 
rakentamisesta johtuvan keskeneräisyyden perusteella. Tämän johdos-
ta maanvuokrasta perittäisiin valtion tukemilta tonteilta 70 % ja vapaa-
rahoitteisilta tonteilta 80 % 31.12.2021 saakka.

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien liike-, myymälä-, näyttely- 
tai muiden vastaavien tilojen osalta sekä mahdollisesti toteutettavien 
toimisto- ja muiden vastaavien tilojen osalta esitetään perittäväksi 
asuntokerrosalaa vastaavaa maanvuokraa.
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Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien julkisten palvelutilojen 
(esim. päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mu-
kaisten tilojen vuosivuokra voitaisiin määrätä pitäen perusteena viralli-
sen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vas-
taavana kerrosneliömetrihintana 19 euroa. Ehdotettu vuokra vastaa 
yleisten rakennusten tonteilta keskimäärin perittyä vuokratasoa, joka on 
noin puolet vastaavasta asuntotontista peritystä vuokrasta.

Jos tonttien rahoitus- ja/tai hallintamuoto muuttuessa esimerkiksi va-
rauspäätöksen tai kaavan muuttamisen johdosta, niiden vuokran mää-
räytymisen perusteena voidaan käyttää muuttunutta rahoitus- ja/tai hal-
lintamuotoa vastaavaa hinnoitteluperustetta. 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta maanvuokraa ei perit-
täisi.

Yleistä

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asun-
totontin vuosivuokra on 4 % ja muiden tonttien 5 % tontin laskennalli-
sesta hinnasta, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen 
mukaisesti. 

Valtion korkotukemien kohteiden maanvuokrasta esitetään perittäväksi 
normaali 80 % vapaarahoitteisten kohteiden maanvuokrasta siltä ajalta, 
jona valtio maksaa tonteille rakennettavien asuntojen rakentamiseen 
myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea). 

Asuntotonttien laskennallinen kerrosneliömetrihinta hintatasossa 
(9/2017, ind. 19,31) olisi esitetyn mukaisesti noin 734 euroa (ns. alen-
nettu ARA-hinta noin 587 euroa). Asuntotonttien maanvuokran teoreet-
tinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi mainitussa hintatasossa noin 
2,94 euroa/as-m2/kk (ns. alennettu ARA-hinta huomioiden noin 2,35 
euroa/as-m2/kk).

Mainituissa hinta-arvioissa ei ole huomioitu tonteille edellä esitettyä ns. 
alkuvuosialennusta, joka olisi voimassa 31.12.2021 saakka. Alkuvuo-
sialennus alentaa ensi vaiheessa edellä mainittua hintaa valtion tuke-
mien kohteiden osalta 30 % ja vapaarahoitteisten kohteiden osalta 20 
% 31.12.2021 saakka.

Vuokra-aika

Kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2015 (172 §) oikeuttaa kiinteistölauta-
kunnan vuokraamaan 20. kaupunginosan (Länsisatama) asemakaavan 
muutoksen nro 12020 mukaiset ja po. päätöksessä mainitut tontit tai 
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niistä muodostettavat tontit lautakunnan määräämästä ajankohdasta al-
kaen 31.12.2075 saakka.

Jätkäsaaren alueelle viimeksi tänä vuonna vahvistetuissa vuokrauspe-
rusteissa on sovellettu vuoden 2080 lopussa päättyvää vuokra-aikaa, 
mikä merkitsee noin 60 vuoden vuokra-aikaa. Näin voidaan menetellä 
tässäkin tapauksessa, joten vuokra-ajan loppumisajaksi esitetään 2080 
loppua.  

Länsi-Herttoniemen AKS-tontti

Jätkäsaaren tonttien vuokrausperusteiden määräämistä koskevan esi-
tyksen lisäksi esitetään vuokrausperusteiden määräämistä yksittäiselle 
Herttoniemessä, Länsi-Herttoniemen osa-alueella sijaitsevalle erityisa-
sumisen tontille (AKS) 43122/2.

Tonttia koskee kaupunginvaltuuston 10.9.2014 hyväksymä ja 
24.10.2014 lainvoimaiseksi tullut asemakaavan muutos nro 12220. Sen 
mukaan tontti 43122/2 kuuluu erityisasumisen korttelialueeseen (AKS). 
Tontin rakennusoikeus on 4 500 k-m2. Tontti on merkitty kiinteistörekis-
teriin 7.7.2017.

Kaupunginhallitus on 23.11.2015 (1141 §) varannut tontin 43122/2 Hel-
singin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:lle valtion tukemien (pitkä kor-
kotuki) opiskelija-asuntojen suunnittelua varten. Tontille toteutetaan 
asuntoja varauspäätöksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto on 11.10.2017 (374 §) oikeuttanut kaupunkiympä-
ristölautakunnan vuokraamaan samaan kaava-alueeseen kuuluvat Hi-
tas-omistusasuntotuotantona tai valtion tukemana (pitkä korkotuki) asu-
misoikeusasunto- tai vuokra-asuntotuotantona toteutettavat asuntoton-
tit 43123/4-6 pitäen perusteena elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 
100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 33 euroa. 

Myös nyt kyseessä olevan tontin vuokrausperuste on syytä määritellä 
samalla tavalla, sillä kyseessä ei ole ajan kulumiseen tai tonttien omi-
naisuuksiin liittyvää hinnoitteluun vaikuttavaa eroa. Todettakoon, että 
aiemmin huoltoasemakäytössä olleen AKS-tontin 43122/2 alueen maa-
perä on puhdistettu.

Tontin vuosivuokrasta perittäisiin korkotukiaikana 80 % (ns. ARA-alen-
nus). 

Laskennallinen kerrosneliömetrihinta hintatasossa (9/2017, ind. 19,31) 
olisi esitetyn mukaisesti noin 637 euroa ja ARA-alennus huomioiden 
510 euroa. Hinnoittelu ei ylitä ARA:n hyväksymää korkeinta hintaa tällä 
alueella.
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Laskennallinen vaikutus asumiskustannuksiin ilman ARA-alennusta oli-
si noin 2,5 euroa ja ARA-alennus huomioiden noin 2 euroa.

Tontille toteutettavien muiden mahdollisten pääkäyttötarkoituksien mu-
kaisista tiloista perittäisiin asuintiloja vastaavaa vuokraa, kuten edellä 
Jätkäsaaren tonttien osalta on esitetty. Poikkeuksena tästä julkisten 
palvelutilojen (esim. päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötar-
koituksen mukaisten tilojen osalta vuokra määräytyisi 17 euron kerros-
neliömetrihinnan mukaisesti, mikä on puolet asuintilan kerrosneliömetri-
hinnasta vastaten Jätkäsaaren hinnoittelua ja vakiintunutta käytäntöä.

Vakiintuneen käytännön mukaisesti asemakaavaan merkityn kerrosa-
lan lisäksi rakennettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien 
tilojen osalta maanvuokraa ei perittäisi.

Vuokra-aika esitetään määrättäväksi 31.12.2080 saakka. Myös vierei-
set tontit 43123/4-6 vuokrataan 31.12.2080 saakka. Vuokra-aika olisi 
siten vakiintuneen käytännön mukaisesti noin 60 vuotta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 kopio asemakaavan muutoksen nro 12270 kaavakartasta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 21.11.2017 § 238

HEL 2017-012108 T 10 01 01 02

Esitys

A
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Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
kiympäristölautakunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 
20. kaupunginosan (Länsisatama) asemakaavan muutoksen nro 12270 
alueelle sijoittuvat asuntotontit (AK) 20076/1-3 tai niistä vastaisuudessa 
muodostettavat tontit lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 
31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:  

1       

Asuinkerrostalotonttien (AK) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana Hitas-asuntotuotannon, val-
tion korkotukeman vuokra-asuntotuotannon ja asumisoikeusasuntotuo-
tannon osalta 38 euroa. Laskennallinen k-m2 -hinta hintatasossa 
(9/2017, ind. 19,31) olisi tällöin noin 734 euroa (ns. alennettu Ara-hinta 
noin 587 euroa). 

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

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- 
tai muista vastaavista tiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista vas-
taavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien julkisten palvelutilojen 
(esim. päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mu-
kaisten tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 19 euroa. Laskennallinen k-m2 -hinta hintata-
sossa (9/2017, ind. 19,31) olisi tällöin noin 367 euroa.

2       

Alkuvuosialennuksen johdosta asuntotonttien maanvuokrasta peritään 
valtion tukemilta tonteilta tai mainittua tuotantoa vastaavasta tontin 
asuinrakennusoikeuden osuudesta 70 % ja vapaarahoitteisilta tonteilta 
vastaavin periaattein 80 % 31.12.2021 saakka.

Tämän jälkeen valtion tukeman asuntotuotannon osalta asuntotonttien 
vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien 
asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on mak-
samatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen raken-
tamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

3       

Asuntotonttien rahoitus- ja/tai hallintamuodon muututtua esimerkiksi va-
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rauspäätöksen tai kaavan muuttamisen johdosta po. tonttien osalta voi-
daan käyttää vuokran määräytymisen perusteena uutta rahoitus- ja/tai 
hallintamuotoa vastaavaa, siihen soveltuvaa edellä mainituille tonteille 
merkittyä hintaa.

4       

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien vuok-
rausehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan mahdollisesti päättä-
miä lisäehtoja. Hitas-kohteiden osalta noudatetaan lisäksi kaupungin-
valtuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatu-
tason sääntelyä koskevia ehtoja.

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
kiympäristölautakunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 
43. kaupunginosan (Herttoniemi) asemakaavan muutoksen nro 12220 
mukainen valtion tukemana (pitkä korkotuki) opiskelija-asuntotuotanto-
na toteutettava erityisasuminen tontti (AKS) 43122/2 31.12.2080 saak-
ka seuraavin ehdoin:

1

Tontin 43122/2 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana 33 euroa. Laskennallinen k-m2 -hinta hintata-
sossa (9/2017, ind. 19,31) olisi tällöin noin 637 euroa (ns. alennettu 
Ara-hinta noin 510 euroa).

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

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely- 
tai muista vastaavista tiloista sekä mahdollisista toimisto- ja muista vas-
taavista tiloista peritään asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien julkisten palvelutilojen (esim. 
päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mukaisten 
tilojen vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen elinkustan-
nusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosne-
liömetrihintana 17 euroa. Laskennallinen k-m2 -hinta hintatasossa 
(9/2017, ind. 19,31) olisi tällöin noin 328 euroa.

2

Tontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennet-
tavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on 
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maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen ra-
kentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea, 
pitkä korkotuki).

3

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien vuok-
rausehtoja sekä kaupunkiympäristölautakunnan mahdollisesti päättä-
miä lisäehtoja.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kristian Berlin, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36438

kristian.berlin(a)hel.fi
Katarina Nordberg, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 31800

katarina.nordberg(a)hel.fi
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§ 1109
V 17.1.2018, Vuokrausperusteet Sörnäisten asuntotontin lisäraken-
tamisoikeudelle (Sörnäinen, 10250/2)

HEL 2017-013110 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan 
vuokraamaan Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) 
asuinkerrostalojen (AK) korttelin nro 10250 tontin nro 2 asemakaavan 
muutoksen nro 12358 mukaisen lisärakennusoikeuden lautakunnan 
määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin eh-
doin:

1

Tontin (AK) 10250/2 lisärakennusoikeuden osalta vuosivuokra määrä-
tään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951=100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 
sääntelemättömän vapaarahoitteisen vuokra-asuntotuotannon osalta 
49 euroa (nykyarvo 946 euroa/k-m², 9/2017, ind. 1931).

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

Vuokrausperusteet ovat voimassa vuoden 2019 loppuun. Kaupunkiym-
päristölautakunnalla on oikeus määrätä korkeammasta vuokrausperus-
teesta, mikäli se on ajan kulumisen tai muutoin vuokrausperusteiden 
käyvän arvon varmistamiseksi tarpeen. 

2

Tontista perittävää vanhaa maanvuokraa tullaan tarkistamaan 1.1.2033 
lukien silloin erikseen määriteltävien uusien vuokrausperusteiden ja 
käytäntöjen mukaisesti. 

3

Mainittu vuokra-aika 31.12.2075 saakka koskee koko tonttia 10250/2.

4

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien vuok-
rausehtoja ja kaupunkiympäristölautakunnan mahdollisesti päättämiä li-
säehtoja.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Asemakaava nro 12358

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto on 16.3.2016 hyväksynyt Käenkuja 6:n täydennys-
rakentamista koskevan asemakaavan muutoksen nro 12358. Asema-
kaavan muutos on tullut lainvoimaiseksi 10.5.2016.

Kaavamuutoksen mukaiselle tontille 10250/2 on kaavoitettu lisäraken-
nusoikeutta 1 400 k-m². Lisärakennusoikeus mahdollistaa toisen piste-
talon rakentamisen tontille. Tontti 10250/2 on vuokrattu Kiinteistö Oy 
Auroranlinnalle 31.12.2032 saakka. 

Kaupunginvaltuustolle ehdotetaan, että lisärakennusoikeudelle vahvis-
tetaan vuokrausperusteet. 

Esittelijän perustelut

Sörnäisten Vilhonvuoren täydennysrakentamista koskevan asemakaa-
van muutoksen nro 12358 mukaiselle tontille 10250/2 sijoittuu muun 
ohella uusi asuinkerrostalon rakentamisen mahdollistava rakennusala. 
Tontti 10250/2 on vuokrattu pitkäaikaisesti Kiinteistö Oy Auroranlinnalle 
ja tontilla sijaitsee entuudestaan vuokralaisen omistama kahdeksanker-
roksinen kerrostalo. Tontille ei ole tarkoitus hakea tonttijakoa vaan uusi 
asuinrakennus on tarkoitus rakentaa vuokralaisen hallinnassa olevalle 
tontille 10250/2.

Asemakaava ja lisärakennusoikeus
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Kaupunginvaltuusto on 16.3.2016 hyväksynyt Käenkuja 6:n täydennys-
rakentamista koskevan asemakaavan muutoksen nro 12358. Asema-
kaavan muutos on tullut lainvoimaiseksi 10.5.2016.

Kaavamuutoksen mukaiselle tontille 10250/2 on kaavoitettu lisäraken-
nusoikeutta 1 400 k-m². Lisärakennusoikeus mahdollistaa kahdeksan-
kerroksisen pistetalon rakentamisen tontille. Kaavamääräysten mukaan 
tontin autopaikkojen lukumäärä tulee olla 13.

Tontti 10250/2 on vuokrattu pitkäaikaisesti Kiinteistö Oy Auroranlinnalle 
31.12.2032 asti voimassa olevalla maanvuokrasopimuksella. Po. tontil-
la sijaitsee entuudestaan kahdeksankerroksinen kerrostalo. Tonttijakoa 
ei ole tarkoitus hakea vaan lisärakennusoikeus tullaan toteuttamaan 
nykyisen vuokralaisen hallitsemalle tontille 10250/2. 

Ote asemakaavasta nro 12358 on liitteenä 1 ja sijaintikartta liitteenä 2.

Vuokrausperusteet

Lisärakennusoikeuden toteuttaminen edellyttää voimassaolevan maan-
vuokrasopimuksen nro 20666 muuttamista muun muassa vuokra-ajan 
ja vuokran osalta. Lisärakennusoikeuden rakentamista ei saa aloittaa 
tontilla 10250/2 ennen kuin maanvuokrasopimuksen muutos on allekir-
joitettu. Tämän vuoksi lisärakennusoikeudelle tulee määritellä vuok-
rausperusteet. 

Vuosivuokran määräämisen perusteeksi lisärakentamisoikeuden kerro-
salan osalta esitetään virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 
100” pistelukua 100 vastaavaa 49 euron suuruista kerrosneliömetrihin-
taa. 

Nykytasossa ehdotettu kerrosneliömetrihinta vastaa 946 euroa. Maan-
vuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on noin 3,78 eu-
roa/as-m²/kk. 

Hintaa määritettäessä on otettu huomioon ulkopuolisen asiantuntijan 
esittämä arvio Sörnäisten Vilhonvuoren alueen markkinahinnasta. 
Vuokraushintaa määritettäessä on alentavina tekijöinä otettu huomioon 
tontin vuokra-asuntokäyttövelvoite, hankkeen pieni koko sekä Käenku-
jan toisella puolella sijaitsevan kerrostalon näkymiä varjostava vaiku-
tus.

Vuokrausperusteet esitetään vahvistettavaksi 31.12.2075 saakka. Kau-
punginvaltuuston päätöksen (1.10.1980, asia nro 18) mukaisesti asun-
totontin vuosivuokra on 4 % tontin laskennallisesta hinnasta.

Vuokrausperusteet ovat voimassa edellyttäen, että uusi maanvuokra-
sopimus sovitaan alkamaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Kaupun-
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kiympäristölautakunnalla on oikeus määrätä korkeammasta vuokraus-
perusteesta, mikäli se on ajan kulumisen tai muutoin vuokrausperustei-
den käyvän arvon varmistamiseksi tarpeen.

Vuokrasopimukseen otetaan lisäksi ehto alkuperäisen maanvuokraso-
pimuksen maanvuokran tarkistamisesta 1.1.2033 eteenpäin silloin erik-
seen määriteltävien vuokrausperusteiden mukaisesti.

Lopuksi

Ehdotus vuokrausperusteiksi on kaupunkiympäristölautakunnan esityk-
sen mukainen lukuun ottamatta perusteiden voimassaoloa koskevalla 
vähäisellä täydennyksellä. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Asemakaava nro 12358

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
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§ 1110
Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeet

HEL 2017-013051 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen mukaiset vuoden 2018 talous-
arvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä 
toimialoille ja liikelaitoksille.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on 29.11.2017 hyväksynyt kaupungin talousarvion 
vuodeksi 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2018–2020. Hallinto-
säännön mukaan tarkemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpanoksi an-
netaan vuosittain talousarvion noudattamisohjeissa, joista päättää kau-
punginhallitus. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosille 
2017–2021. Kaupunkistrategia on ollut lähtökohtana valmisteltaessa ta-
lousarvioehdotusta 2018 ja on lähtökohta valtuustokauden talousar-
vioille ja -suunnitelmille sekä toimenpiteille. 

Kaupunginhallitus päätti kaupunginvaltuuston kaupunkistrategian hy-
väksymistä koskevan päätöksen täytäntöönpanopäätöksessään 
13.10.2017 kehottaa lautakuntia ja johtokuntia, toimialoja, virastoja ja 
liikelaitoksia sekä tytäryhteisöjä
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- toteuttamaan kaupunkistrategiaa 2017-2021

- ottamaan kaupunkistrategian linjaukset mahdollisuuksien mukaan 
huomioon jo vuoden 2017 toiminnassa

- ottamaan kaupunkistrategian lähtökohdaksi valmisteltaessa vuoden 
2018 toimintasuunnitelmia ja tulosbudjetteja sekä valtuustokauden 
myöhempiä talousarvioita ja -suunnitelmia.

Kaupunkistrategian toimenpiteiden toteutus ja priorisointi tapahtuu osa-
na vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua talousarvion laatimi-
sen yhteydessä kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvioehdotuk-
sen raamin puitteissa. 

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kaupunkistrategian toteut-
tamista arvioidaan ja seurataan osana vuosittaista talouden ja toimin-
nan seurantaa. Kaupunginkanslia valmistelee yhteistyössä toimialojen 
kanssa kaupunginhallitukselle ehdotuksen kaupunkistrategian mittarei-
den ja indikaattoreiden kokonaisuudesta alkuvuodeksi 2018. 

Toimialojen tulee varautua tulosbudjeteissaan kulloinkin voimassa ole-
viin virka- ja työehtosopimuksiin toimialojen talousarvion määrärahojen 
puitteissa. Kaupunginhallituksen käyttövaroihin ei ole varattu keskitetty-
jä palkkamäärärahoja.

Kaupungin organisaatiouudistuksen toimeenpano sekä sote- ja maa-
kuntahallintouudistus ovat vaiheessa, jossa kaikkia kaupungin organi-
saatio- ja henkilöstömuutoksia tulee tarkastella yhtenä kokonaisuutena.

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto koordinoi hallinto- ja tukipalvelu-
henkilöstön sijoittumista uusiin tehtäviin yhteistyössä toimialojen henki-
löstöhallintojen kanssa. Kaupunginkanslian henkilöstöosasto toimii yh-
teistyössä toimialojen ja liikelaitosten kanssa uusien tehtävien löytämi-
seksi niille, joiden työt organisaatiomuutoksen vuoksi loppuvat.  Vaki-
naisen henkilöstön palvelussuhde turvataan, jos työ johtamisjärjestel-
mäuudistuksen vuoksi loppuu. Palvelussuhteen turvaaminen edellyttää 
kuitenkin henkilöstöltä valmiutta siirtyä tehtävästä toiseen. Tehtäväjär-
jestelyissä noudatetaan voimassa olevia uudelleensijoituksen periaat-
teita ja ohjeita.

Noudattamisohjeiden liitteenä 1 on Kaupunginhallituksen pöytäkirjan 
30.10.2017 liitteenä oleva neuvottelutulos Helsingin Kaupungin budjet-
tineuvotteluissa 29.10.2017. Toimialojen ja liikelaitosten tulee ottaa 
huomioon neuvottelutuloksen painotukset toimintasuunnitelmissaan ja 
tulosbudjeteissaan.
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Neuvottelutulokseen sisältyi kaupunginhallituksen vuoden 2017 käyttö-
varoista käyttämättä jäävän 5 milj. euron kohdistaminen kaupunkistra-
tegiassa mainittuihin keskeisiin kohteisiin: nuorten syrjäytymisen ehkäi-
semiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen. Kaupunginkans-
lia valmistelee toimialojen esitysten pohjalta ehdotuksen määrärahan 
kohdentamisesta kaupunginhallituksen päätettäväksi heti vuoden 2018 
alussa.

Henkilöstötoimikunta on antanut noudattamisohjeista lausunnon.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeet.pdf
2 Henkilöstötoimikunnan lausunto 11.12.2017
3 TA 2018 JHL lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 1111
Sovittelunohjaajan viran perustaminen kaupunginkansliaan

HEL 2017-013035 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kaupunginkansliaan sovittelunohjaajan viran.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta 
hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan. 

Sovittelutoiminta siirtyy 1.1.2018 sosiaali- ja terveystoimialalta kaupun-
ginkansliaan. Sovittelunohjaajan virka esitetään perustettavaksi kau-
punginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosastolle osallisuus- ja neu-
vontayksikköön. 

Kuntalain 11 luvun 87 § mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä 
varten, joissa käytetään julkista valtaa. Rikosasioiden ja eräiden riita-
asioiden sovittelusta annetun lain (1015/2005) mukaisessa sovittelussa 
käytetään julkista valtaa. Sovitteluasiassa tehty päätös koskee asiano-
saisen henkilön oikeuksia tai velvollisuuksia ja tämän vuoksi asiassa on 
oltava mahdollisuus hakea päätökseen muutosta.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henki-
löstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohta-
jaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole 
muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt 
tehtävää muulle viranhaltijalle. Tehtävän vaativuuden arvioinnin perus-
teella henkilöstöjohtaja on päättänyt esitettävän sovittelunohjaajan vi-
ran tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2690 euroa kuukaudessa. 
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Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä (Laki 
kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003). Kaupunginkanslia on varannut 
viralle määrärahat vuoden 2018 talousarviossa. Sovittelunohjaajan vir-
ka esitetään perustettavaksi olemassa olevan työsuhteisen tehtävän ti-
lalle.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosasto
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 1112
Tertiääri- ja primäärilainojen myöntäminen eräille asuntotuotannon 
hankkeille

HEL 2017-012565 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää asuntotuotantorahaston varoista terti-
ääri- ja primäärilainoja kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotanto-
päällikön hakemuksen mukaisille hankkeille
seuraavasti:

 Tertiäärilaina Primäärilaina
Heka Jätkäsaari/ Välimerenkatu 3        231 625     1 567 897
Heka Kontula/ Virtarannankatu        337 375  
Heka Jätkäsaari/ Hyväntoivonkatu 7        131 450  
Heka Alppiharju/ Aleksis Kiven katu 40         648 843
Heka Malminkartano/ Naapuripellontie         647 685
Heka Pihlajamäki/ Liusketie 9         814 508

Heka Kalasatama/ Junonkatu 9         93 650        987 106
Heka Malmi/ Teerisuontie 27      1 393 685
Helsingin Asumisoikeus Oy Sandis          243 417
Helsingin Asumisoikeus Oy Tammiontie      1 274 316
Helsingin Asumisoikeus Oy Sprintti  

 
          22 320

Yhteensä      794 100      7 599 777

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan 
asuntotuotannon laatimaan kaupungin puolesta tertiääri- ja primäärilai-
nojen velkakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvista-
mien ehtojen mukaisesti.

Käsittely

Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656
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keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kymp_päätös.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantopäällikkö Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rakennushankkeet rahoitetaan pääosin Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskuksen (ARA) myöntämällä korkotukilainalla ja hankkeen 
edellyttämä omarahoitusosuus katetaan Helsingin kaupungin myöntä-
mällä tertiäärilainalla, jonka ARA rinnastaa yhtiön omiin varoihin. Terti-
äärilaina lyhennetään viidessä vuodessa sen jälkeen kun aravalaina tai 
siihen rinnastettava yhtiön laina on kokonaan maksettu. Tertiäärilainalla 
rahoitetaan vuokratalokohteen korkotukilainan ja käynnistysavustuksen 
jälkeinen, noin 5 %:n suuruinen omarahoitusosuus. Lainan korko on 
tällä hetkellä 4 %.

Heka:n kohteet Jätkäsaaressa, Kontulassa ja Kalasatamassa hakevat 
yhteensä 794 100 euron tertiäärilainoja.

Primäärilaina on Helsingin kaupungin myöntämä laina, jonka korko on 
tällä hetkellä 2 % ja jota lyhennetään 36 vuoden annuiteettitaulukon 
mukaisesti. Korkotukilainaa myönnetään vain asumiskäyttöön sekä 
asumista välittömästi palvelevien tilojen rakentamiseen (esim. varastot, 
saunatilat ja pyykkituvat). Primäärilainalla rahoitetaan kohteisiin sisälty-
viä liike- yms. tiloja, joita ei lueta asumista välittömästi palveleviksi ti-
loiksi.

Heka:n kohteet Jätkäsaaressa, Alppiharjussa, Malminkartanossa, Pih-
lajamäessä, Kalasatamassa ja Malmilla, sekä Haso Sandis, Tammion-
tie ja Sprintti hakevat yhteensä 7 599 777 euron primäärilainoja.
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Esitys on asuntotuotantopäällikön päätöksen mukainen. Asuntotuotan-
torahastossa on tällä hetkellä varoja lainojen myöntämiseen noin 94,2 
miljoonaa euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kymp_päätös.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantopäällikkö Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
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§ 1113
Lisäpääomasuorituksen tekeminen Jätkäsaaren jätteen putkikeräys 
Oy:lle

HEL 2017-011717 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

 hyväksyä 129 822 euron suuruisen lisäpääomasuorituksen tekemi-
sen Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon ja 

 myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettä-
väksi 129 822 euroa lisäpääomasuorituksen maksamiseen vuoden 
2017 talousarvion kohdasta 8 06 02 Arvopaperit, Muut kohteet, Khn 
käytettäväksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oyn esitys.pdf
2 Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oyn esityksen liitteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys 
Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 8.3.2010 § 263 perustaa mm. Jätkäsaareen 
alueellisen yhtiön jätteen putkikeräysjärjestelmän rakennuttamista, 
omistamista, hallinnointia ja ylläpitoa varten. Kaupunginhallitus päätti 
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täytäntöönpanopäätöksen yhteydessä oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vahvistamaan mm. Jätkäsaaren jätteen putkikeräysyhtiön sekä putkike-
räysjärjestelmän käyttäjiksi ja yhtiön osakkaaksi tulevien kiinteistöjen 
omistajien/haltijoiden välillä tehtävien osakemerkintää ja liittymistä sekä 
putkikeräysjärjestelmien käyttöehtoja koskevien sopimusten pääperi-
aatteet.

Kaupunginhallitus päätti 17.12.2012 § 1429 myöntää 1 254 140 euron 
määrärahan yleisten kohteiden yleisten osien rakennusoikeuden mu-
kaisen määrän merkintämaksut ja 7.12.2015 § 1181 yhteensä 
37 136 euroa kahden yleisen kohteen jätteen imusiirtojärjestelmän kiin-
teistöliittymien mukaiset kauppahinnat Jätkäsaaren putkikeräysyhtiölle.

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy esittää, että Helsingin kaupunki 
suorittaisi kiinteistöliittymien arvon suuruiset lisäpääomasuoritukset. 
Osakemerkinnän 129 822 euron lisäpääomasuoritus merkitään yhtiön 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Maksu kohdistuu Helsin-
gin kaupungin jätteen putkikeräysjärjestelmän perustamissopimuksen 
yhteydessä 12.4.2010 merkitsemiin Jätkäsaaren jätteen putkikeräys 
Oy:n B osakkeisiin 73 000 kappaletta.

Lisäpääomasuorituksien maksamiseen tarvittava määräraha tulisi 
myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle vuoden 
2017 talousarvion kohdasta 8 06 02 Arvopaperit, Muut kohteet, Khn 
käytettäväksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oyn esitys.pdf
2 Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oyn esityksen liitteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys 
Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Tiedoksi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2017 37 (144)
Kaupunginhallitus

Asia/8
11.12.2017

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

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 1114
Lainan myöntäminen Oranssi Asunnot Oy:lle

HEL 2017-009112 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Oranssi Asunnot Oy:lle 435 000 eu-
ron suuruisen sosiaalisen lainan talousarvion kohdalta 9 01 02 04 Paki-
lan kaupunginosassa sijaitsevien rakennusten ostamiseen ja peruskor-
jaukseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin 20 vuoden kuluessa.

Lainan korko: Lainasta maksetaan korkoa, joka ylittää 0,35 %-yksiköllä 
peruskoron, kuitenkin yhteensä vähintään 2 %.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi tontin vuokraoi-
keuteen ja tontilla oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja tai muun 
talous- ja suunnitteluosaston hyväksymän vakuuden.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätök-
sen mukaisia velan yleisiä ehtoja sekä yleisiä panttaus- ja takausehto-
ja. Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian ta-
lous- ja suunnitteluosastoa laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus ja hankesuunnitelma.pdf
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oranssi Asunnot Oy Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oranssi Asunnot Oy:n toiminta on voittoa tuottamatonta ja yleishyödyl-
listä. Yhtiö peruskorjaa ja kunnostaa vanhoja, museoviraston suojele-
mia, rakennuksia kohtuuhintaisiksi nuorisoasunnoiksi. Asuntoja voivat 
hakea alle 25-vuotiaat nuoret ja nuoret perheet. Asuminen eroaa taval-
lisesta vuokra-asumisesta selkeimmin siinä, että asukkaat osallistuvat 
aktiivisesti talojen peruskorjaukseen ja kiinteistöjen hoitoon. Asumis-
muodon yhteisöllisyys luo samalla nuorten elämään tukea ja turvaa tar-
joavan sosiaalisen verkoston. Lisäksi Oranssi Asunnot Oy työllistää ja 
kouluttaa nuoria työelämän valmennuksen, oppisopimuskoulutuksen ja 
tuetun palkkauksen keinoin.

Oranssi Asunnot Oy omistaa yhdeksän kiinteistöä Kumpulassa, Hertto-
niemessä, Tapanilassa ja Arabiassa. Vuokrataso vastaa Asumisen ra-
hoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukemaa, julkisyhteisöjen sosiaa-
lisen asuntotuotannon tasoa huolimatta siitä, että toimintaan ei ole saa-
tu valtion yleishyödylliseen asuntotuotantoon kohdennettua tukea.

Oranssi Asunnot Oy hakee 435 000 euron lainaa Pakilan kaupungino-
sassa, osoitteessa Solakalliontie 9-11, sijaitsevien kahden puutalon os-
tamiseen ja peruskorjaukseen nuorisoasunnoiksi. Toisen rakennuksista 
omistaa Helsingin A-Kilta ry ja toisen Helsingin kaupunki. Rakennuk-
sien ostamisesta on jo olemassa esisopimukset ja tontti on asemakaa-
vassa merkitty sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevaksi alueeksi. 
Lisäksi Helsingin A-Kilta ry:n kanssa on sovittu siirtymäajasta nykyisten 
asukkaiden uudelleensijoittamiseksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää Oranssi Asunnot Oy:n nuorisoasu-
mistoimintaa tarpeellisena ja puoltaa lainan myöntämistä. Edullinen, 
yhteisöllinen, ja asukkaiden osallistumiseen kannustava asumismuoto 
lisää nuorten terveyttä ja hyvinvointia.

Oranssi Asunnot Oy:llä on tällä hetkellä kolme kaupungin sosiaalista 
lainaa, joiden yhteismäärä on 375 125 euroa ja joita vastaavien kiinni-
tysvakuuksien vakuusarvo on yhteensä noin 738 000 euroa. Lainoja on 
hoidettu moitteettomasti ja yhtiöllä on riittävästi vakuuksia myös uuden 
lainan nostamiseen.

Esittelijä pitää sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon viitaten        
435 000 euron lainan myöntämistä Oranssi Asunnot Oy:lle perusteltu-
na. Talousarvion kohdalla 9 01 02 04 on sosiaalisiin tarkoituksiin myön-
nettävää lainamäärärahaa 1 500 000 euroa. Päätösehdotuksen mukai-
nen lainan korko on tällä hetkellä 2 %.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus ja hankesuunnitelma.pdf
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oranssi Asunnot Oy Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto
Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.11.2017 § 306

HEL 2017-009112 T 02 05 03 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon lainan myöntämisestä Oranssi Asunnot Oy:lle:

"Oranssi Asunnot Oy on hakenut yhteisöille tarkoitettua sosiaalista luo-
totusta nuorten asuinyhteisö Solakallio -hankkeeseen. Hankkeessa luo-
daan 11 uutta edullista nuorisoasuntoa Helsingin Pakilaan. Hanke 
muodostuu kahden nykyisin päihdekuntoutujien asuntolana toimivan 
puutalokiinteistön hankinnasta ja muuttamisesta yhteisöllisiksi nuori-
soasunnoiksi. Toisen rakennuksista omistaa Helsingin A-Kilta ry ja toi-
sen Helsingin kaupunki. Tontilla on nykyisessä asemakaavassa mer-
kintä YS, eli se on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien raken-
nusten korttelialuetta.
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Pohjaratkaisuun tehdään muutoksia, jotta rakennukset sopisivat pa-
remmin yhteisölliseen nuorisoasumistarkoitukseen. Rakennusten sisäti-
lat jaotellaan erillisiin huoneistoihin, joissa on kussakin omat keittiöt ja 
wc-tilat. Asukkaat jakavat jatkossakin yhteiset suihkutilat, pesutuvan ja 
saunan. Rakennusten käyttötarkoitusta ei muuteta, vaan ne pysyvät vi-
rallisesti asuntoloina.

Oranssi Asunnot Oy:n toiminnan tarkoitus on tarjota edullinen, yhteisöl-
linen ja asukkaiden osallistumiseen kannustava asumismuoto. Orans-
sin asuntoja voivat hakea alle 25-vuotiaat nuoret ja nuoret perheet. 
Asukkaiden valinnassa otetaan huomioon hakijan asunnon tarve ja va-
rallisuus. Oranssi-asumisessa keskeistä on tarjota nuorille asukkaille 
mahdollisuus itse luoda ja muokata omaa asuinympäristöään. Nuoret 
ovat erityisen haavoittuvassa asemassa vuokra-asuntomarkkinoilla joh-
tuen yleisesti pienistä tuloistaan ja nopeasti muuttuvista elämäntilan-
teistaan. Oranssin tarjoaman asumismuodon yhteisöllisyys on erittäin 
suosittua nuorten parissa. Yhteisöllinen asuminen tarjoaa sosiaalisen 
verkoston, joka tuo tukea ja turvaa nuoren arkeen. 

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala pitää Oranssi Asunnot Oy:n toi-
mintamallia kannatettavana ja puoltaa omalta osaltaan hankkeen to-
teuttamista.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Hankkeella on positiivisia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Asumisella 
ja asuinympäristöllä on vaikutusta nuorten terveyteen ja hyvinvointiin. 
Asumisen eri vaihtoehdot ja valinnan mahdollisuudet ja yhteisöllinen 
asuminen lisäävät nuorten terveyttä ja hyvinvointia."

07.11.2017 Pöydälle

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
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§ 1115
Määrärahojen siirtäminen talousarviokohdassa projektialueiden ka-
dut

HEL 2015-002494 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön 
vuoden 2017 talousarvion kohdasta 8 03 02 Projektialueiden kadut, 
Khn käytettäväksi myönnettyjä määrärahoja alakohtien välillä seuraa-
vasti:

TA-alakohta  Euroa
8 03 02 04 Kruunuvuorenranta -  1 300 000
8 03 02 06 Kuninkaankolmio + 1 300 000 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristön toimialan esitys, 28.11.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarviovuoden 2017 aikana on tullut tarve poiketa talousarvion 
kohdan 8 03 02 Projektialueen kadut eräiden projektialueiden määrära-
hajaosta, koska alueiden toteutustarpeet ovat poikenneet talousarvion 
laadintavaiheessa olleesta tavoitteesta. Määrärahojen siirrot ovat tar-
peellisia mm. asuntotuotannon toteuttamiselle.

Kaupunginhallitus päätti 19.6.2017 § 686 myöntää kaupunkiympäristön 
toimialalle 3,0 milj. euroa talousarvion alakohdasta 8 03 02 04 Kruunu-
vuorenrannan kadut. Lisäksi toimialalla on käytettävissä 0,17 milj. eu-
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roa vuonna 2016 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella 
myönnettyä ylitysoikeutta. Määrärahaa jää käyttämättä, koska osa 
hankkeista käynnistyi vasta vuoden 2017 lopulla.

Kaupunginhallitus päätti 19.6.2017 § 686 myöntää kaupunkiympäristön 
toimialalle yhteensä 2,0 milj. euroa talousarvion alakohdasta 
8 03 02 06 Kuninkaankolmio. Lisäksi toimialalla on käytettävissä 
0,56 milj. euroa vuonna 2016 käyttämättä jääneiden määrärahojen pe-
rusteella myönnettyä ylitysoikeutta. Asuntotuotanto edellyttää suunni-
teltua enemmän katurakentamista ja lisätarve on 1,3 milj. euroa.

Edellä esitetyn perusteella kaupunkiympäristön toimiala esittää, että 
toimialalle vuoden 2017 talousarvion kohdasta 8 03 02 Projektialueiden 
kadut myönnettyjä määrärahoja siirretään alakohdasta 8 03 02 04 
Kruunuvuorenranta 1,3 milj. euroa alakohtaan 8 03 02 06 Kuninkaan-
kolmio.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristön toimialan esitys, 28.11.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.06.2017 § 686

HEL 2015-002494 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialalle vuo-
den 2017 talousarvion alakohdasta 8 03 30 21, Hernesaaren ja Telak-
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karannan kadut Jätkäsaaren kadut ja rantarakenteet (uusi talousarvio 8 
03 30 02, Länsisatama), Khn käytettäväksi

 430 000 euroa Hernesaaren ja Telakkarannan katujen 
rakentamiseen,

alakohdasta 8 03 30 22, Jätkäsaaren kadut ja rantarakenteet (uusi ta-
lousarvio 8 03 30 02, Länsisatama), Khn käytettäväksi

 5 000 000 euroa Jätkäsaaren katujen rakentamiseen,

  

alakohdasta 8 03 30 32, Kalasataman kadut ja rantarakenteet (uusi ta-
lousarvio 8 03 02 03, Kalasatama), Khn käytettäväksi 

 8 000 000 euroa Kalasataman katujen rakentamiseen,

alakohdasta 8 03 30 41, Itäväylä - Herttoniemen liittymä (uusi talousar-
vio 8 03 02 04, Kruunuvuorenranta), Khn käytettäväksi

 5 000 000 euroa Itäväylä-Linnanrakentajantien rakenta-
miseen

alakohdasta 8 03 30 43, Kruunuvuorenrannan kadut ja rantarakenteet 
(uusi talousarvio 8 03 02 04,  Kruunuvuorenranta), Khn käytettäväksi

 3 000 000 euroa Kruunuvuorenrannan katujen toteutta-
miseen,

alakohdasta 8 03 30 42 (uusi talousarvio 8 03 02 07) Kruunusillat, Khn 
käytettäväksi

 3 100 000 euroa Kruunusiltoihin liittyvään yleis- ja raken-
nussuunnitteluun,

alakohdasta 8 03 30 51, Ilmala ja Länsi-Pasila, kadut ja rakenteet (uusi 
talousarvio 8 03 02 05, Pasila), Khn käytettäväksi

 2 000 000 euroa Ilmalan ja Länsi-Pasilan katujen raken-
tamiseen
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alakohdasta 8 03 30 52, Keski-Pasila, kadut ja rakenteet (uusi talousar-
vio 8 03 02 05, Pasila), Khn käytettäväksi

 11 000 000 euroa Keski-Pasilan katujen rakentamiseen,

alakohdasta 8 03 30 53, Pohjois-Pasila, kadut ja rakenteet (uusi talous-
arvio 8 03 02 05, Pasila), Khn käytettäväksi

 450 000 euroa, Pohjois-Pasilan katujen toteuttamiseen

alakohdasta 8 03 30 54, Pasilan konepaja-alue (uusi talousarvio 8 03 
02 05, Pasila), Khn käytettäväksi

 420 000 euroa, Pasilan konepaja-alueen katujen raken-
tamiseen,

alakohdasta 8 03 30 61, Kuninkaantammen alue (uusi talousarvio 8 03 
02 06, Kuninkaankolmio), Khn käytettäväksi

 1 420 000 euroa Kuninkaantammen katujen rakentami-
seen,

 

alakohdasta 8 03 30 62, Honkasuon alue (uusi talousarvio 8 03 02 06, 
Kuninkaankolmio), Khn käytettäväksi

 580 000 euroa Honkasuon katujen rakentamiseen ja

alakohdasta 8 03 30 71 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakenta-
minen (uusi talousarvio 8 03 02 08), Khn käytettäväksi

 2 500 000 euroa useiden eri täydennysrakentamiskohtei-
den katujen toteuttamiseen.

19.12.2016 Ehdotuksen mukaan

06.06.2016 Ehdotuksen mukaan

14.12.2015 Ehdotuksen mukaan

16.11.2015 Ehdotuksen mukaan
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15.06.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
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§ 1116
Määrärahojen siirtäminen talousarviokohdassa projektialueiden 
puistot ja liikunta-alueet

HEL 2015-002684 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön 
vuoden 2017 talousarvion kohdasta 8 04 02 Projektialueiden puistot ja 
liikunta-alueet myönnettyjä määrärahoja alakohtien välillä seuraavasti:

TA-alakohta Euroa
8 04 02 01 Kamppi-Töölönlahden puistot - 1 800 000
8 04 02 05 Pasilan puistot -    250 000
   
8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta- alueet + 1 000 000
8 04 02 03 Kalasataman puistot +    800 000
8 04 02 06 Kuninkaankolmion puistot +    250 000

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristön toimialan esitys määrärahojen siirrosta, 
24.11.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 19.6.2017 § 687 myöntää kaupunkiympäristön 
toimialalle talousarvion alakohdasta 8 04 02 01 Kamppi-Töölönlahden 
Puistot 445 000 euroa. Lisäksi toimialalla on ollut käytettävissä Kamp-
pi-Töölönlahden puistoihin vuonna 2016 käyttämättä jääneiden määrä-
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rahojen perusteella myönnettyä ylitysoikeutta 1 620 000 euroa. Kamp-
pi-Töölönlahden puistorakentaminen on edennyt suunniteltua hitaam-
min ja määrärahaa jää käyttämättä 1 800 000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti 19.6.2017 § 687 myöntää kaupunkiympäristön 
toimialalle talousarvion alakohdasta 8 04 02 05 Pasilan puistot 
286 000 euroa. Pasilan puistojen rakentaminen on edennyt suunnitel-
tua hitaammin ja määrärahaa jää käyttämättä 250 000 euroa.

Talousarvion alakohdilla 8 04 02 02 Länsisataman puistot, 8 04 02 03 
Kalasataman puistot ja 8 04 02 06 Kuninkaankolmion puistot määrära-
han tarve on ollut arvioitua suurempi, koska rakentaminen on edennyt 
suunniteltua nopeammin. 

Kaupunkiympäristön toimiala esittää, että toimialalle myönnettyjä puis-
to- ja liikunta-alueiden määrärahoja siirretään talousarvion alakohtien 
välillä seuraavasti:

 8 04 02 01 Kamppi-Töölönlahden puistot - 1,8 milj. euroa
 8 04 02 05 Pasilan puistot - 0,25 milj. euroa
 8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet + 1,00 milj. euroa
 8 04 02 03 Kalasataman puistot + 0,8 milj. euroa
 8 04 02 06 Kuninkaankolmion puistot + 0,25 milj. euroa

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristön toimialan esitys määrärahojen siirrosta, 
24.11.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 19.06.2017 § 687

HEL 2015-002684 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialalle vuo-
den 2017 talousarvion alakohdasta 8 06 30 20, Länsisataman puistot 
(uusi talousarvio 8 04 02 02, Länsisataman puistot ja liikunta-alueet), 
Khn käytettäväksi 

 1 000 000 euroa Länsisataman puistojen rakentamiseen,

alakohdasta 8 04 02 03 Kalasataman puistot (uusi talousarvio 8 06 30 
30), Khn käytettäväksi

 500 000 euroa Kalasataman puistojen rakentamiseen,

alakohdasta 8 06 30 40 Kruunuvuorenrannan puistot (uusi talousarvio 
8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet), Khn käytet-
täväksi

 99 000 euroa Kruunuvuorenrannan puistojen suunnitteluun

alakohdasta 8 06 30 50 Pasilan puistot (uusi talousarvio 8 04 02 05), 
Khn käytettäväksi

 286 000 euroa Pasilan puistojen rakentamiseen ja

alakohdasta 8 06 30 60 Kuninkaankolmion puistot (uusi talousarvio 8 
04 02 06), Khn käytettäväksi

 296 000 euroa Kuninkaankolmion puistojen rakentamiseen

06.06.2016 Ehdotuksen mukaan

08.06.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
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juha.viljakainen(a)hel.fi
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§ 1117
Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiö sr:n perusparannusrahastoon

HEL 2016-013212 T 02 05 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

 hyväksyä 764 500 euron suuruisen sijoituksen tekemisen Stadion-
säätiö sr:n perusparannusrahastoon käytettäväksi Olympiastadionin 
uudistamis- ja perusparannushankkeeseen, 

 myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettä-
väksi vuoden 2017 talousarviomäärärahoja 764 500 euroa sijoituk-
sen maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut 
kohteet, Khn käytettäväksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että Stadion-säätiö sr:n perusparan-
nusrahastoon tehtävä sijoitus luetaan osaksi kaupungin uudistamis- ja 
perusparannushanketta koskevaa kaupunginvaltuuston hyväksymää 
rahoitusosuutta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Stadion-säätiö sr:n hakemus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Stadion-säätiö sr Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Stadion-säätiö

Stadion-säätiö sr on kaupungin määräysvallassa oleva säätiö, jonka 
tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen edistäminen ja tukemi-
nen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsingin 
kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä korvausta 
vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin sekä 
käyttämällä sen huonetiloja. 

Stadion-säätiö hallinnoi ja ylläpitää vuokraoikeuden perusteella vuonna 
1938 valmistunutta kaupungin omistamaa Helsingin Olympiastadionia, 
joka on suojeltu silloisen rakennussuojelulain nojalla 19.10.2006.

Stadion-säätiön hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä, joista kaupunki 
nimeää sääntöjen mukaan puheenjohtajan ja neljä jäsentä. Lisäksi sää-
tiön hallitus voi täydentää itseään yhdellä jäsenellä. Alkaneella toimi-
kaudella hallitus on täydentänyt itseään kaupunginhallituksen konserni-
jaoston nimeämiskehotuksen mukaisesti.

Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushanke

Kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2012, § 385 hyväksyä Suomen valtion 
kanssa solmittavan sopimuksen kaupungin ja valtion välisestä yhteis-
työstä Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittami-
sessa. Yhteistyösopimuksen mukaan osapuolet sitoutuvat rahoitta-
maan perusparannushankkeen hyväksyttävät ja todelliset arvonlisäve-
rottomat kustannukset yhtä suurin osuuksin. 

Kaupunki ja valtio voivat yhteistyösopimuksen mukaan järjestää oman 
osuutensa rahoituksen haluamallaan toisen osapuolen ja Stadion-sää-
tiön kannalta kustannusneutraalilla tavalla. Kaupunginvaltuuston pää-
töksen perustelujen mukaan rahoitus on kaupungin osalta tarkoituksen-
mukaista järjestää ainakin hankkeen silloisessa vaiheessa urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahaston varoista myönnettävällä lainalla.

Kaupunginvaltuusto päätti 11.2.2015, § 47 hyväksyä Helsingin kaupun-
gin ja Suomen valtion välisestä yhteistyöstä Helsingin Olympiastadionin 
perusparannushankkeen rahoittamisessa tehtyyn sopimukseen Suo-
men valtion kanssa solmittavan lisäyksen, jonka mukaan kaupungin ra-
hoitusosuus perusparannushankkeen kustannuksista on yhteensä 
enintään 104,5 miljoonaa euroa. Samalla kaupunginvaltuusto päätti 
osaltaan hyväksyä Helsingin Olympiastadionin uudistamis- ja peruspa-
rannushankkeen 3.11.2014 päivätyn hankesuunnitelman.

Kaupunginvaltuuston päätöksen perustelujen mukaan kaupungin rahoi-
tusosuus on tarkoituksenmukaista kattaa urheilu- ja ulkoilulaitosrahas-
ton varoista Stadion-säätiölle myönnettävällä lainalla, jonka lyhennyk-
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set alkavat vasta perusparannushankkeen valmistumisen jälkeen. Sää-
tiölle maksetaan vuotuista laitos- ja säätiöavustusta rahaston varoista 
myönnetyn lainan korkojen ja lyhennysten maksamiseen.

Kaupunginvaltuusto päätti 18.1.2017, § 8 hyväksyä kaupungin rahoitu-
sosuuden korottamisen Helsingin Olympiastadionin uudistamis- ja pe-
rusparannushankkeen rahoittamisessa 26 miljoonalla eurolla siten, että 
kaupungin rahoitusosuus hankkeen kustannuksista on aiemmin pääte-
tyn enintään 104,5 miljoonan euron sijaan yhteensä enintään 130,5 mil-
joonaa euroa.

Perusparannusrahasto

Säätiölain (487/2015) 22 §:n 1 momentin mukaan liiketoimintaa harjoit-
tavan säätiön hallituksen on viipymättä tehtävä oman pääoman menet-
tämisestä rekisteri-ilmoitus, jos hallitus havaitsee, että säätiön oma 
pääoma on negatiivinen. 

Stadion-säätiö toteuttaa sääntöjensä mukaan tarkoitustaan muun 
muassa luovuttamalla Olympiastadionia korvausta vastaan erilaisiin 
harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin. Stadion-säätiö harjoittaa 
tältä osin liiketoimintaa ja on säätiölain 22 §:n 1 momentin soveltamisa-
lan piirissä.

Stadion-säätiö perusti vuonna 2016 perusparannusrahaston, jonka 
avulla säätiön oma pääoma on tarkoitus säilyttää uudistamis- ja perus-
parannushankkeen aikana positiivisena.

Perusparannusrahaston sääntöjen mukaan rahaston pääomaan kuulu-
vat varat, jotka Helsingin kaupunki sijoittaa rahastoon osana kaupun-
ginvaltuuston päättämää kaupungin rahoitusosuutta Olympiastadionin 
uudistamis- ja perusparannushankkeen kustannuksista. Lisäksi pää-
omaan kuuluvat edellä mainittujen varojen mahdolliset tuotot ja rahas-
toon muutoin mahdollisesti saatavat lisäykset.

Perusparannusrahaston perustamisen yhteydessä tarkoituksena oli, et-
tä kaupunki sijoittaa vuosittain 2016–2019 perusparannusrahastoon tili-
kauden aikana muodostuneen aktivoitujen peruskorjauksien poistojen 
ja kaupungin lainojen lyhennyksiin kaupungin antamien avustusten väli-
sen erotuksen. Perusparannusrahaston lisäykset käytetään Helsingin 
Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen rahoittami-
seen. Perusparannusrahaston pääomaa ei saa käyttää muuhun tarkoi-
tukseen.

Stadion-säätiön perusparannusrahastoa koskevasta päätöksenteosta 
vastaa Stadion-säätiön hallitus tai hallituksen päättämässä laajuudessa 
toimitusjohtaja. Perusparannusrahaston sääntöjen 1.1. (Pääoma) ja 
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1.2. (Käyttötarkoitus) -kohtien muuttaminen sekä rahaston lakkauttami-
nen edellyttävät Helsingin kaupungin suostumusta.

Kaupunginhallitus päätti 19.12.2016, § 1145 hyväksyä 768 500 euron 
suuruisen sijoituksen tekemisen Stadion-säätiö sr:n perusparannus-ra-
hastoon käytettäväksi Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannus-
hankkeeseen.

Stadion-säätiön hakemus

Stadion-säätiö on lähettänyt kaupungille 23.11.2017 liitteenä olevan 
hakemuksen vuonna 2016 päätettyyn perusparannusrahaston perusta-
miseen ja rahastoon vuonna 2017 tehtävään mahdolliseen sijoitukseen 
liittyen. 

Stadion-säätiön hallituksen 21.11.2017 tekemän päätöksen mukaisesti 
säätiö hakee kaupungilta perusparannusrahaston lisäystä vuodelle 
2017 yhteensä 764 500 euroa, joka on aktivoitujen peruskorjauksien 
poistojen, noin 1 203 000 euroa, ja peruskorjausten lainojen lyhennyk-
siin saatujen kaupungin avustusten, 438 500 euroa, erotuksesta muo-
dostuva alijäämä.

Esittelijän kannanotto

Kaupunginvaltuuston 30.11.2016 hyväksymässä vuoden 2017 talous-
arviossa todetaan, että kaupunki varautuu jatkossa osallistumaan 
Olympiastadionin peruskorjaukseen kaupunginvaltuuston 28.11.2012 
hyväksymän Suomen valtion kanssa solmitun sopimuksen kaupungin 
ja valtion välisestä yhteistyöstä Olympiastadionin perusparannushank-
keen rahoittamisesta mukaisesti.

Kaupungin kannalta on tarkoituksenmukaista jatkaa säätiön pääoman 
vahvistamista perusparannusrahastoon tehtävillä pääomapanostuksilla 
siten, että säätiö käyttää kyseisen pääoman uudistamis- ja perusparan-
nushankkeen kustannusten kattamiseen rahaston sääntöjen mukaises-
ti. Tehtävä pääomapanostus luetaan osaksi kaupungin rahoitusosuutta 
hankkeessa, jotta kaupunginvaltuuston päättämää rahoituksen enim-
mäismäärää ei pääomapanostuksilla ylitetä. 

Ensimmäinen sijoitus perusparannusrahastoon tehtiin vuonna 2016. 
Päätöksen perusteluissa todettiin, että perusparannusrahastoon on tar-
peen tehdä vastaavanlaiset sijoitukset myös vuosien 2017, 2018 ja 
2019 osalta, koska aiempien vuosien peruskorjaushankkeisiin liittyvät 
poistot jatkuvat, eikä säätiöllä ole uudistamis- ja perusparannushank-
keen aikana varsinaisen toiminnan tuloja. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2017 55 (144)
Kaupunginhallitus

Asia/12
11.12.2017

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

Vuoden 2017 osalta suunnitelman mukaisten poistojen ja lainojen ly-
hennyksiin myönnettyjen avustusten välinen erotus on noin 764 500 
euroa. Vuoden 2017 talousarviossa on varauduttu kyseessä olevan si-
joituksen tekemiseen. Stadion-säätiön arvio erotuksesta vuonna 2018 
on noin 760 000 euroa ja vuonna 2019 noin 790 000 euroa.

Päätös perusteluineen on kaupunginhallituksen konsernijaoston esityk-
sen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Stadion-säätiö sr:n hakemus

Oheismateriaali

1 Perusparannusrahaston säännöt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Stadion-säätiö sr Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Talpa

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.12.2016 § 1145

HEL 2016-013212 T 02 05 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2017 56 (144)
Kaupunginhallitus

Asia/12
11.12.2017

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

 hyväksyä 768 500 euron suuruisen sijoituksen tekemisen Stadion-
säätiö sr:n perusparannusrahastoon käytettäväksi Olympiastadionin 
uudistamis- ja perusparannushankkeeseen, 

 myöntää kaupunginkanslian käytettäväksi vuoden 2016 talousarvio-
määrärahoja 768 500 euroa sijoituksen maksamiseen talousarvion 
tililtä 8 22 19, Arvopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että Stadion-säätiö sr:n perusparan-
nusrahastoon tehtävä sijoitus luetaan osaksi kaupungin uudistamis- ja 
perusparannushanketta koskevaa kaupunginvaltuuston hyväksymää 
rahoitusosuutta. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.12.2016 § 164

HEL 2016-013212 T 02 05 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallituk-
selle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää

 hyväksyä 768 500 euron suuruisen sijoituksen tekemisen Stadion-
säätiö sr:n perusparannusrahastoon käytettäväksi Olympiastadionin 
uudistamis- ja perusparannushankkeeseen, 

 myöntää kaupunginkanslian käytettäväksi vuoden 2016 talousarvio-
määrärahoja 768 500 euroa sijoituksen maksamiseen talousarvion 
tililtä 8 22 19, Arvopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet.

Samalla kaupunginhallitus päättää, että Stadion-säätiö sr:n peruspa-
rannusrahastoon tehtävä sijoitus luetaan osaksi kaupungin uudistamis- 
ja perusparannushanketta koskevaa kaupunginvaltuuston hyväksymää 
rahoitusosuutta. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 1118
Lausunto sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
laiksi pelastuslain muuttamisesta

HEL 2017-011913 T 03 00 00

SM17190871; SMDnor-2016-1495 ; SM042:00/2016

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Vastaehdotus:
Mika Raatikainen: Päätösehdotuksen loppuun ehdotan lisättäväksi alla 
olevan tekstin uudeksi kappaleeksi:

Pelastuslain 57 § määrittää pelastustoimen kelpoisuusvaatimukset ja 
58 § sisäministeriön myöntämät erivapaudet.  

58 §:n tarkoituksena on turvata pelastushenkilöstön saatavuus, ellei 
kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ole saatavilla virkaan tai teh-
tävään esimerkiksi haja-asutusalueella. 

Pelastuslain hengen mukaista ei kuitenkaan ole myöntää erivapauksia 
kelpoisuusehtoihin 58 §:n mukaisesti ja täyttää virkoja tai tehtäviä eri-
vapauden saaneilla henkilöillä, jos saatavilla on kelpoisuusvaatimukset 
täyttäviä hakijoita. 

Tämän vuoksi lakitekstiin tulisi lisätä seuraava tarkennus 58 §:ään,... 
että "sisäministeriö voi myöntää erivapauden vain määräajaksi, ellei 
kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ole saatavilla."

Mika Raatikaisen vastaehdotusta ei käsitelty asian käsittelyn keskeyttä-
misen vuoksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheen-
johtajan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esi-
tykseksi eduskunnalle laiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaises-
ta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta seuraa-
van lausunnon:

Kaupunginhallitus viittaa pelastustoimen järjestämistä koskevaan uu-
distukseen antamaansa lausuntoon ja toteaa, että pelastustoimen tulee 
säilyä Helsingin kaupungin omana toimintana.

Yksityiskohtaiset kommentit

Väestönsuojelu

Väestönsuojarakentamiseen kohdistuvien harkinnanvaraisten vapau-
tusten ja helpotusten myöntämisen siirtäminen aluehallintovirastolta ja 
sisäministeriöltä rakennusluvan myöntävälle viranomaiselle on perus-
teltua ja kannatettavaa. Päätöksenteko on lähempänä rakentajia ja on 
hakijoiden kannalta selkeämpää, kun poikkeuksista ja helpotuksista 
päättää aina rakennuslupaviranomainen.

Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunta

Mikäli vastoin maakuntauudistuksen periaatteita kuntien velvoitteita li-
sätään siirtämällä jälkitorjunta kunnan vastattavaksi tulee uusista ja laa-
jentuvista tehtävistä suorittaa 100 prosentin osuus laskennallisista kus-
tannuksista. 

Kansainvälinen pelastustoiminta

Pelastuslain 27 §:n 3 momentin 2 kohdan säätämä velvoite tulee huo-
mioida pelastustoimen rahoituksesta päätettäessä, koska tämä tehtävä 
on osittain uusi.

Paloilmoittimien erheellisten ilmoitusten maksullisuus

Muutosesitys on perusteltu ja kannatettava, se selventää ja yhdenmu-
kaistaa pelastuslaitosten laskutuskäytäntöä ja tämän seurauksena ole-
tettavasti vähentää valitustarvetta hallinto-oikeuksiin.

Pelastuslaitoksen vastuu koulutuksesta

Pelastuslain 56 §:ssä säädetään pelastuslaitoksen koulutusvastuusta. 
Pelastuslaitoksen koulutusvastuu ei ole muuttumassa, mutta pykälään 
on esitetty muutosta siten, että siinä säädetty riittävä koulutus täsmen-
nettäisiin tarkoittamaan Pelastusopiston laatiman opetussuunnitelman 
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mukaista koulutusta. Tämä muutos on kannatettava ja selkeyttää ny-
kyistä järjestelmää.

Avotulen teko

Pelastuslain 6 §:n muuttaminen siten, että avotulen teko kielletään 
myös ruohikkopalovaroituksen aikaan, on perusteltu ja tarkoituksenmu-
kainen muutos.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Sisäministeriö pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa luonnoksesta hal-
lituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi pelastuslain muuttamisesta ja 
väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamises-
ta. Lausunto on pyydetty toimittamaan 15.12.2017 mennessä. Lausun-
non antamiselle varattua määräaikaa on pidennetty 19.12.2017 asti.

Ehdotuksen pääasiallinen sisältö

Esityksen tavoitteena on tehdä maakuntien perustamista, maakuntauu-
distuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtä-
vien uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädännöstä sekä valtio-
neuvoston asetuksen valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta joh-
tuvat tarpeelliset muutokset pelastuslakiin sekä eräisiin muihin lakeihin.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia, Pelastusopistosta 
annettua lakia, palosuojelurahastolakia ja eräitä muita lakeja. Esityksel-
lä tehtäisiin maakuntien perustamista koskevasta lainsäädännöstä, 
maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja 
valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevasta sekä valtioneu-
voston ohjesäännön muuttamisesta tehtävät muutokset pelastuslakei-
hin.

Pelastuslakiin tehtäisiin lisäksi eräitä tarkistuksia, jotka koskevat öljy- ja 
aluskemikaalivahinkojen torjuntaa, pelastustoimeen kuuluvan ulkomail-
le annettavan avun vastaanottamista, paloilmoittimen aiheuttamista er-
heellisistä ilmoituksista perittäviä maksuna, pelastustoimen sivutoimi-
sen henkilöstön ja sopimushenkilöstön koulutusta sekä väestönsuojien 
rakentamista. Väestönsuojeluun liittyvien säännösten systematiikkaa 
selkeytettäisiin. 

Ehdotetut  lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020. Pelastuslain 
öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaa, sivutoimista ja sopimuspalo-
kuntien henkilöstön koulutusvaatimuksia sekä väestönsuojien rakenta-
mista koskevat säännökset tulisivat voimaan 1.1.2019. 
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Pelastuslaki

Kansainvälinen pelastustoiminta

Pelastuslain 38 §:ssä on säädetty päätöksenteosta kansainvälisen 
avun antamisesta tai pyytämisestä. Avun antamiseen osallistuvan hen-
kilöstön asemasta on säädetty laissa siviilihenkilöstön osallistumisesta 
kriisinhallintaan (1287/2004). Voimassa oleva lainsäädäntö ei sisällä 
säännöksiä kuntien, maakuntien, alueen pelastuslaitosten tehtävistä ja 
vastuista kansainvälisessä pelastustoiminnassa. Mahdollisuus hyödyn-
tää kansainvälisen avun antamiseen hankittua erityiskalustoa ja -varus-
teita sekä tehtävään koulutettua ja harjoitettua henkilöstöä kotimaisissa 
onnettomuustilanteissa on osoittautunut epäselväksi. 

Pelastuslain 27 §:n 3 momentin 2 kohtaan esitetään otettavaksi sään-
nös, jonka mukaan pelastuslaitos osallistuisi tämän lain 38 §:ssä tarkoi-
tettuun pelastustoimeen kuuluvan ulkomaille annettavan avun ja pelas-
tustoimeen kuuluvan kansainvälisen avun vastaanottamisen edellyttä-
män valmiuden ylläpitoon

Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunta

Esityksessä ehdotetaan, että öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan 
ylin johto, ohjaus ja valvonta kuuluvat sisäministeriölle. Esityksen mu-
kaan merellisten ympäristövahinkojen torjunnan vastuuketjujen selkeys 
on välttämätön edellytys menestykselliselle toiminnalle. Torjuntatöiden 
johtajan torjunnan toteuttamiseen liittyvät taloudelliset vastuut tulee olla 
saman hallinnonalan ministeriön ohjauksessa. 

Öljyvahinkojen torjuntalainsäädäntö ehdotetaan siirrettäväksi osaksi 
pelastustoimen säädöksiä siinä laajuudessa kuin kyse on pelastustoi-
mintaan rinnastettavasta toiminnasta. Ympäristöministeriölle kuuluisi 
jatkossakin ympäristövahinkolainsäädännön sekä ennallistamiseen ja 
kunnostamiseen sekä erityistilanteiden jätehuollon ohjaamiseen liittyviä 
tehtäviä.

Väestönsuojelu

Ehdotuksen mukaan tiettyjen väestönsuojarakentamiseen liittyvien hel-
potusten myöntäminen siirtyisi sisäministeriöltä ja aluehallintovirastolta 
kuntien rakennuslupaviranomaisille. Vuosittain rakennetaan noin 480 
väestönsuojaa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka on toimivaltai-
nen viranomainen tässä asiassa, on antanut vuosittain noin 10 myön-
teistä päätöstä rakentamisvelvoitteesta vapauttamiseksi. Sisäministe-
riön käsittelemät alueelliset vapautukset ovat harvinaisia yksittäista-
pauksia. 
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Esitetyllä muutoksella ei ole tarkoitus muuttaa aluehallintoviraston ny-
kyisin soveltamaa ratkaisukäytäntöä. Vapautuksen myöntäminen edel-
lyttäisi edelleen, että väestönsuojan kustannukset olisivat yli neljä pro-
senttia rakentamisen kokonaiskustannuksista. Harkinnan varaisten va-
pautusten ja helpotusten myöntämisen siirtäminen tehostaisi eri helpo-
tusmuotojen kokonaisvaltaista käyttöä ja parantaisi aluekohtaisten yh-
teissuojien käyttömahdollisuuksia. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Sisäministeriö, lausuntopyyntö 2.11.2017
2 Luonnos hallituksen esitykseksi 1.11.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Sisäministeriö

Päätöshistoria

Pelastuslautakunta 21.11.2017 § 36

HEL 2017-011913 T 03 00 00

SMDno-2016-1495

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
hallituksen esityksestä laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikai-
sesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta:

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi pelastuslakia, Pelastusopistosta 
annettua lakia, palosuojelurahastolakia ja eräitä muita lakeja. Pelastus-
lakiin tehtäväisiin lisäksi eräitä tarkistuksia, jotka koskevat öljy- ja alus-
kemikaalivahinkojen torjuntaa, pelastustoimeen kuuluvan ulkomaille 
annettavan avun ja pelastustoimeen kuuluvan kansainvälisen avun 
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vastaanottamista, paloilmoittimien aiheuttamista erheellisistä ilmoituk-
sista perittäviä maksuja, pelastustoimen sivutoimisen henkilöstön ja so-
pimushenkilöstön koulutusta sekä väestönsuojien rakentamista. Väes-
tönsuojeluun liittyvien säännösten systematiikkaa selkeytettäisiin.

Pelastusopistosta annettuun lakiin tehtäisiin eräitä Pelastusopiston teh-
täviin liittyviä tarkennuksia ja Palosuojelurahastolakiin tehtäisiin eräitä 
Palosuojelurahaston ohjaukseen ja valvontaan liittyviä tarkennuksia.

Esityksen tavoitteena on tehdä maakuntien perustamista, maakuntauu-
distuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtä-
vien uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädännöstä sekä valtio-
neuvoston asetuksen valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta joh-
tuvat tarpeelliset muutokset pelastuslakiin sekä eräisiin muihin lakeihin.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos esittää lausuntonaan, että hallituk-
sen esitys laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muutta-
misesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta on pääosin kanna-
tettava ja maakuntien perustamista, maakuntauudistuksen täytäntöön-
panoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorgani-
sointia, maakunnalle siirtyväksi esitetyn pelastustoimen tehtäväkoko-
naisuuden sekä pelastustoimen uudistustarpeiden mukainen.

Pelastuslaki on pelastustoimintaa, onnettomuuksien ehkäisyä ja väes-
tönsuojelua sääntelevä yleislaki. Pelastuslaissa määritellään eri tahojen 
vastuut pelastustoimen tehtävien hoitamisessa. Pelastuslaki sisältää 
myös säännökset pelastustoimen palvelutasosta ja pelastustoimen 
alueiden yhteistoiminnasta. Pelastuslaitos pitää tärkeänä tarkentaa pe-
lastuslaitoksia ohjeistavaa ja velvoittavaa lainsäädäntöä tehokkaan ja 
vaikuttavan palvelutuotannon mahdollistamiseksi sekä yhteiskunnalli-
sen turvallisuuden ylläpitämiseksi ja esittää tämän johdosta seuraavia 
tarkennuksia pelastuslakiin:

Yksityiskohtaiset huomiot, esitysehdotukset ja perustelut

Avotulen teko

Pelastuslain 6 §:n muuttaminen siten, että avotulen teko kielletään 
myös ruohikkopalovaroituksen aikaan, on perusteltu ja tarkoituksenmu-
kainen muutos.

Pelastuslaitoksen vastuu koulutuksesta

Pelastuslain 56 §:ssä säädetään pelastuslaitoksen koulutusvastuusta. 
Pelastuslaitoksen koulutusvastuu ei ole muuttumassa, mutta pykälään 
on esitetty muutosta siten, että siinä säädetty riittävä koulutus täsmen-
nettäisiin tarkoittamaan Pelastusopiston laatiman opetussuunnitelman 
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mukaista koulutusta. Tämä muutos on kannatettava ja selkeyttää ny-
kyistä järjestelmää.

Kansainvälinen pelastustoiminta

Esitysehdotus

Pelastuslain 38 §:n 3 momentin 2 kohtaan esitetään otettavaksi sään-
nös, jonka mukaan maakunnan pelastuslaitos osallistuisi tämän lain 38 
§:ssä tarkoitettuun pelastustoimeen kuuluvan ulkomaille annettavan 
avun ja pelastustoimeen kuuluvan kansainvälisen avun vastaanottami-
sen edellyttämän valmiuden ylläpitoon. Helsingin kaupungin pelastus-
laitos haluaa muistuttaa, että edellä mainitun säädöksen velvollisuudet 
huomioidaan myös pelastustoimen riittävänä rahoituksena.

Perustelut

Pelastuslain 38 §:n 3, momentin 2 kohdan säätämä velvoite tulee huo-
mioida pelastustoimen rahoituksesta päätettäessä, koska tämä tehtävä 
on osittain uusi.

Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunta

Esitysehdotus

Lausuttava lakiluonnos perustuu hallitusohjelmassa mainittuun ympä-
ristövahinkojen torjunnan merellisen operatiivisen johtovastuun siirtoon 
sisäministeriön hallinnonalalle. Lisäksi lakia öljyvahinkojen torjunnasta 
(1673/2009) esitetään kumottavaksi ja sen pelastustoimea koskevia 
säädöksiä siirrettäväksi osaksi pelastuslakia. Helsingin kaupungin pe-
lastuslaitos on lausunut merialueen ympäristöonnettomuuksien torjun-
nan operatiivisen johtovastuun siirtoa selvittäneen työryhmän raportis-
ta, eikä ota tässä lausunnossaan kantaa johtovastuun siirtoon.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos esittää pelastuslaissa säädettäväk-
si, että pelastustoimen viranomaisen tulee voida vastata myös öljyva-
hingon jälkitorjunnasta, mikäli se katsoo tämän tarpeelliseksi jälkitorjun-
nan vaativuuden tai öljyvahingon kriittisen sijainnin vuoksi. Pelastuslain 
111 a §:n 2 momentin tekstiä tulisi täydentää siten, että lakiin jää mah-
dollisuus sopia öljyvahinkojen jälkitorjunnasta laajemmin. 

Ehdotettu täydennys lainkohtaan: ”Kunta vastaa öljyvahinkojen jälkitor-
junnasta alueellaan, ellei muuta ole sovittu.”

Perustelut

Luonnoksessa pelastuslakiin esitetään lisättäväksi uusi pykälä 111 a §, 
johon otettaisiin öljyvahinkojen jälkitorjuntaa koskevat säännökset ku-
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mottavaksi ehdotetusta öljyvahinkojen torjuntalaista. Esityksen yksityis-
kohtaisissa perusteluissa todetaan, että jälkitorjunta ei kuulu pelastus-
toimintaan, eikä siten pelastustoimen viranomaisten tehtäväksi. Nykyi-
sin voimassa olevassa laissa öljyvahinkojen torjunnasta (1673/2009) 
24 §:ssä on säädetty, että torjuntatöiden johtaja päättää, milloin johto-
vastuu siirretään jälkitorjunnasta vastaavalle kunnan asianomaiselle vi-
ranomaiselle. Vastaavan sisältöistä sanamuotoa ei ole käytetty nyt lau-
sunnolla olevassa pelastuslain luonnoksessa. 

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kanta on, että pelastustoimen vi-
ranomaisen tulee voida vastata myös öljyvahingon jälkitorjunnasta, mi-
käli se katsoo tämän tarpeelliseksi jälkitorjunnan vaativuuden tai öljyva-
hingon kriittisen sijainnin vuoksi. Johtovastuun säilyttäminen pelastusvi-
ranomaisella on perusteltua, kun on tarpeen tehdä laajamittaisia jälki-
torjuntatoimia nopeasti ja tehokkaasti. Esimerkkejä tällaisesta tapauk-
sesta olisivat öljyn kulkeutuminen rannikolle, joilla sijaitsee tiheää asus-
tusta, valtionhallintoa, merkittäviä elinkeinoelämän toimijoita, kriittistä 
infrastruktuuria tai muita yhteiskunnallisesti tärkeitä toimintoja tai raken-
teita taikka sellainen ranta-alue, jolla on merkittäviä luonnonsuojelulain 
mukaisia arvoja.

Pelastuslakiluonnoksen 2 a §:n 8 kohdassa käytetty jälkitorjunnan mää-
ritelmä vastaa voimassa olevan öljyvahinkojen torjuntalain (1673/2009) 
3 §:n 8 kohdan määritelmää jälkitorjunnasta. Pelastuslaitos pitää hyvä-
nä luonnoksen yksityiskohtaisiin perusteluihin kirjattua täsmennystä, 
jonka mukaan öljyvahingon rajoittaminen sisältäisi myös kerättävissä 
olevan öljyn poistamisen tai käsittelemisen niin, ettei siitä aiheudu ym-
päristölle enempää pilaantumisen vaaraa. Pelastuslaitoksen kanta on, 
että pelastustoimintaan kuuluvien torjuntatoimien voidaan katsoa päät-
tyvän vasta pelastusviranomaisen varmistuttua siitä, ettei vahingon laa-
jenemisen riskiä ole.

Paloilmoittimien erheellisten ilmoitusten maksullisuus

Esitysehdotus

Luonnoksessa ehdotetaan pelastuslain 96 §:n sanamuotoa tarkistetta-
vaksi siten, että siitä kävisi nykyistä selvemmin ilmi, että myös muut 
kuin laitteen vikaantumisesta aiheutuneet erheelliset paloilmoitukset 
ovat laskutettavia erheellisiä paloilmoituksia. Samalla selvennettäisiin 
sitä, että erheellisten paloilmoitusten ehkäiseminen voi edellyttää myös 
muita toimenpiteitä kuin paloilmoittimen teknistä korjaamista. Pelastus-
laitoksen oikeudesta periä maksuja erheellisistä paloilmoituksista sää-
dettäisiin nykyiseen tapaan. Helsingin kaupungin pelastuslaitos pitää 
ehdotettua 96 §:n sanamuodon tarkistusta tarkoituksenmukaisena.

Perustelut



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2017 66 (144)
Kaupunginhallitus

Asia/13
11.12.2017

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

Esitys ei laajentaisi säännöksen soveltamista nykyisestä, mutta se sel-
ventäisi ja yhdenmukaistaisi pelastuslaitosten laskutuskäytäntöä ja näin 
ollen oletettavasti vähentäisi valitustarvetta hallinto-oikeuksiin.

Väestönsuojelu

Esitysehdotus

Muutettavan pelastuslain vaikutuksia arvioivassa kappaleen kohdassa 
3.4.1 Väestönsuojarakentaminen, on pelastuslaitoksen näkemyksenä 
ilman perusteluja todettu, että ”Väestönsuojelu koostuu useista erilai-
sista yhteensovitetuista järjestelyistä. Kyse on kokonaisuudesta, jossa 
väestön suojaamisessa hyödynnetään kaikkia toimenpiteitä kulloinkin 
tarkoituksenmukaisella tavalla.” 

Ehdotetaan muutettavan muotoon: ” Väestön suojaaminen koostuu 
useista erilaisista yhteensovitetuista järjestelyistä. Kyse on kokonaisuu-
desta, jossa väestön suojaamisessa hyödynnetään kaikkia toimenpitei-
tä kulloinkin tarkoituksenmukaisella tavalla.”

Perustelut

Muutettavan pelastuslain vaikutuksia arvioivassa kappaleen kohdassa 
3.4.1 Väestönsuojarakentaminen, väestönsuojelun koostumista kuvaa-
vissa virkkeissä on sekoitettu pelastustoimen vastuulla oleva ”väestön 
suojaamisen keinovalikoima”, joka muodostaa jonkinlaisen loogisen ko-
konaisuuden ja ”väestönsuojelu”, joka ei muodosta kokonaisuutena yh-
teensovitettua järjestelyä.

Esitysehdotus

Pelastuslain 2 a §:n 4 kohdan määrittelyt ovat puutteelliset, mikäli tar-
kastellaan vain valmiuslain (1552/2011) 3 §:n mukaisia olosuhteita. Eh-
dotetaan lisättäväksi pykälän määrittelyihin ”kansallinen aseellinen 
selkkaus”.

Perustelut

Valmiuslaissa (1552/2011) ei huomioida kansallista aseellista selkkaus-
ta, jossa väestönsuojelua voidaan myös toteuttaa.

Esitysehdotus

Pelastuslakiluonnoksen 64 §:ssä säädetään pelastustoimen viran-
omaisten varautumisesta väestönsuojeluun. Helsingin kaupungin pe-
lastuslaitoksen näkemyksenä lakiluonnoksen 64 §:n 1 momentissa vii-
tataan virheellisesti kaikkiin valmiuslain (1552/2011) 3 §:n poikkeusoloi-
hin.
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Perustelut

Pelastuslain luonnoksen 64 §:ssä viitataan pelastustoimen viranomais-
ten vastuusta kouluttaa väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstöä 
poikkeusolojen tehtäviin. Ilmeinen rajaus on valmiuslain (1552/2011) 3 
§ 1 kohta, jossa poikkeusoloilla tarkoitetaan Suomeen kohdistuvaa 
aseellista tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavaa hyökkäystä ja sen 
välitöntä jälkitilaa. Lakiluonnoksen 64 §:ssä tulisi viitata ainoastaan val-
miuslain (1552/2011) 3 §:n 1 kohdan mukaisiin poikkeusoloihin.

Esitysehdotus

Ehdotetaan, että lakiluonnoksen 64 §:n 1 momentin virkkeeseen lisä-
tään rajaus ”omalta osaltaan”.  

Ehdotettu muokattu lainkohta: ”Pelastustoimen viranomaisten… varau-
tumalla [lisäys:] omalta osaltaan valmiuslain 121 §:ssä säädettyyn 
väestön siirtämiseen sekä huolehtimalla muistakin näitä vastaavista toi-
menpiteistä.” 

Momenttia esitetään muutettavaksi ja tarkennettavaksi siten, että va-
rautumisvelvollisuus koskisi evakuointien sijaan valmiuslain 121 §:ssä 
säädettyä väestön siirtämistä.

Perustelut

Pelastuslain 64 §:n ehdotettu lainkohdan muokkauksen perusteena pe-
lastuslaitos esittää sitä, että väestön siirtämisen toiminnalliset vastuut 
jakaantuvat laajasti eri viranomaisille. Lakiluonnoksen muotoilu yhdis-
tettynä valmiuslain (1552/2011) 121 §:ssä säädettyyn sisäministeriön 
yleisjohtovastuuseen johtaa harhaan väestön siirtämisen vastuista ja 
roolituksista.

Tarkennus pelastustoimen varautumisvelvollisuuteen koskien eva-
kuointien sijaan valmiuslain 121 §:ssä säädettyä väestön siirtämistä on 
erittäin tarpeellinen. Evakuointi-termi ei sellaisenaan ole riittävän yksi-
selitteinen ja saattaa sekoittua esimerkiksi tämän lain 36 §:ssä säädet-
tyyn suojaväistöön, puolustustilalain (1092/1991) nojalla sotilasviran-
omaisen määräyksellä suoritettavaan väestönsiirtoon tai poliisilain 
(872/2011) nojalla poliisimiehen määräämään paikan tai alueen tyhjen-
nykseen.

Lakiluonnoksessa ei ole onnistuttu kattavasti selventämään väestön-
suojelun terminologiaa ja toimintarajauksia. Lakiluonnoksen ja valmius-
lain (1552/2011) 116‒120 §:n väestönsuojelun rajaukset ovat ristiriitai-
set muun muassa valmiuslain 3 §:n 2 kohdan osalta. Pelastuslain 64 
§:ssä Pelastustoimen viranomaisten varautuminen väestönsuojeluun 
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säädetään, että: ”Pelastustoimen viranomaisten on varauduttava toi-
mintansa hoitamiseen poikkeusoloissa…” Pykälän otsikossa viitataan 
väestönsuojeluun, mutta sisällössä säädetään laajemmin poikkeusoloi-
hin varautumisesta. Lain otsikko ja sisältö ovat ristiriitaiset.

Lain 64 §:ssä säädetään myös, että: ”…riittävin suunnitelmin ja etukä-
teen tapahtuvin valmisteluin kouluttamalla ja varaamalla henkilöstöä ja 
väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstöä poikkeusolojen tehtäviin… ” 
Väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstö rajautuu lakiluonnoksen mu-
kaan ainoastaan valmiuslain 3 §:n 1 kohdan mukaisiin poikkeusoloihin, 
ei poikkeusoloihin kokonaisuudessaan, kuten pykälän muotoilu antaa 
ymmärtää. Valmiuslain 3 §:n 2‒5 poikkeusoloissa henkilöstö ei nauti 
väestönsuojelustatusta, eikä siten ole väestönsuojelun johto- ja erityis-
henkilöstöä. Lakiluonnoksen väestönsuojelukäsite on suppeampi ja ris-
tiriidassa valmiuslain (1552/2011) 116 §:n rajausten kanssa.

Esitysehdotus

Pelastuslain 67 §:n säätämää velvollisuutta osallistua väestönsuojelu-
koulutukseen esitetään täydennettäväksi siten, että maakunnan pelas-
tusviranomaisen tulisi myös olla koulutusta tai harjoitustoimintaa järjes-
tävä taho. 

Ehdotettu muokattu lainkohta: ”…Pelastusopiston tai maakunnan pe-
lastusviranomaisen järjestämään väestönsuojelukoulutukseen..”

Perustelut

Pelastuslain 67 §:ssä tulisi pelastuslaitoksen näkemyksenä olla säädet-
tynä väestönsuojelukoulutuksen ja -harjoittelun järjestämismahdollisuus 
maakunnan pelastusviranomaiselle Pelastusopiston lisäksi. Tämä huo-
mioisi paremmin alueellisia paikallisia tarpeita.

Esitysehdotus

Pelastuslakiluonnoksen 75 §:ssä säädetään väestönsuojarakentamisen 
helpotusten myöntämisestä. Helsingin kaupungin pelastuslaitos esittää 
lakipykälään lisättäväksi täydennyksiä päätöksentekomekanismien val-
vonnasta.

Perustelut

Pelastuslain 75 §:ssä tulisi pelastuslaitoksen näkemyksenä säätää sel-
keästi, kuinka helpotusten päätöksentekoa valvotaan ja minkälainen 
painoarvo on pelastusviranomaisen kannalla. Säädetyssä lainkohdassa 
helpotusten myöntämisessä tulee huolehtia siitä, että ohjaus- ja valvon-
tamekanismit ovat kunnossa. Pelastuslaitoksen näkemyksenä on, että 
muuten on vaarana, etteivät väestönsuojien rakentamiseen liittyvät hel-
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potukset ole valtakunnallisesti yhteneviä ja päätökset voivat olla myös 
pelastustoimen alueella eroavaisia johtuen kuntien rakennusvalvonnan 
oikeudesta päättää asiassa.

Esitysehdotus 

Pelastuslakiluonnoksen 89 §:ssä säädetään tiedonsaantioikeudesta 
pelastustoimintaa ja valvontatehtäviä varten. Helsingin kaupungin pe-
lastuslaitos esittää lakipykälään lisättäväksi täydennyksiä tiedonsaan-
tioikeuksista.

Perustelut

Pelastuslaitoksen näkemyksenä on, että pelastuslain 89 §:n mukaista 
tiedonsaantioikeutta tarkennetaan lakipykässä niin, että pelastus- ja 
väestönsuojelusuunnittelua varten pelastusviranomaiset saisivat tietoja 
alueella tosiasiallisesti työskentelevistä ihmisistä. Nykyisellä kirjauksel-
la tilastolainsäädäntö estää tämän. Mikäli tiedonsaantioikeus ulotettai-
siin pelastuslaissa myös tilastojen ulkopuolelle, tiedonsaanti helpottu-
nee. Tiedonsaannille on tarpeet etenkin ulkoisen pelastussuunnitelman 
vaativien kohteiden kanssa tehtävässä yhteistyössä ja suojaväistöjä 
suunniteltaessa.

Koneellinen allekirjoitus

Esitysehdotus 

Helsingin kaupungin pelastuslaitos esittää lisäesityksenä pelastuslakiin 
tai valtioneuvoston asetukseen pelastuslaista tai lakiin sähköisestä 
asioinnista viranomaistoiminnassa (24.1.2003/13) pykälän lisäämisen 
koskien koneellista allekirjoitusta.

Ehdotettu uusi lainkohta (mallina valtioneuvoston asetus merimieselä-
kelain täytäntöönpanosta 28.12.2006/1408): ”Pelastusviranomaisen 
päätös voidaan antaa automaattisessa tietojen käsittelyssä tai muuten 
ainakin osittain painomenetelmää käyttäen aikaan saatuna asiakirjana. 
Tällöin allekirjoitus voidaan merkitä päätökseen koneellisesti. Tästä on 
oltava maininta asiakirjassa.” 

Perustelut

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 20 §:n 
mukaan: ”Haastehakemus, haaste sekä sähköisenä viestinä lähetettä-
vä tuomioistuimen toimituskirja ja muu oikeudenkäyntiasiakirja voidaan 
allekirjoittaa koneellisesti. Hallintoviranomaisen toiminnassa syntynei-
den asiakirjojen samoin kuin ulosoton asiakirjojen koneellisesta allekir-
joittamisesta säädetään erikseen.”
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Koneellisella allekirjoituksella tarkoitetaan sitä, että fyysisen allekirjoi-
tuksen sijasta asiakirjaan on kirjoitettu asianomaisen henkilön nimi 
tekstinkäsittelyohjelmalla (HaVM 14/2002 vp). Koneellinen allekirjoitus 
on eri asia kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun 
lain 16 §:n mukainen sähköinen allekirjoitus.

Nykytilassa pelastuslaitoksen toiminnassaan antamat rutiininomaisetkin 
päätökset mm. erheellisten paloilmoitusten johdosta tehtävistä mak-
suunpanoista on manuaalisesti allekirjoitettava, koska pelastustoimen 
palveluprosesseilla ei yleensä ole käytettävissä sähköisen allekirjoituk-
sen sisältäviä tietojärjestelmiä. Manuaalinen allekirjoittaminen aiheuttaa 
turhia mutkia ja kustannuksia päätösprosessiin.

Esittelijä
pelastuskomentajan sijainen
Kari Virtanen

Lisätiedot
Ville Mensala, esikuntapäällikkö, puhelin: 31030030

ville.mensala(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2017 71 (144)
Kaupunginhallitus

Asia/14
11.12.2017

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

§ 1119
Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Nord Stream 2 Ag:n 
hakemuksesta kahden maakaasuputken sijoittamisesta Suomenlah-
den talousvyöhykkeelle

HEL 2017-011170 T 11 01 01

ESAVI/9101/2017

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Ozan 
Yanarin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Nord St-
ream 2 Ag:n hakemuksesta kahden maakaasuputken sijoittamisesta 
Suomenlahden talousvyöhykkeelle seuraavan lausunnon: 

Helsingin kaupunginhallitus viittaa Helsingin kaupungin ympäristöpalve-
lujen ympäristönsuojeluviranomaisena antamaan lausuntoon ja toteaa, 
että hakemuksen hyväksymiselle ei ole estettä.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin ja kau-
pungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Nord Stream 2 Ag:n 
hakemuksesta kahden maakaasuputken sijoittamisesta Suomen ta-
lousvyöhykkeelle ja valmisteluvasta. Lausuntoa on pyydetty 20.11.2017 
mennessä. Lausunnon antamiselle varattua määräaikaa on pidennetty 
19.12.2017 asti.
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Saadut lausunnot

Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan ja ympäristöpalvelujen 
lausunnot. Helsingin Satama Oy ei ole lausunut asiasta.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 ESAVI, lausuntopyyntö Helsingin kaupungille ja ympäristönsuojeluvi-
ranomaisille 13.10.2017 kahden maakaasuputken sijoittamisesta

2 Hakemus
3 Täydennys 6.10.
4 Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Etelä-Suomen aluehallintoviras-
ton ympäristölupavastuualue

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Ympäristöpalve-
lut Ympäristönsuojelu Yksikön päällikkö 29.11.2017 § 141

HEL 2017-011170 T 11 01 01

Päätös

Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö päättää antaa seuraavan lausun-
non kaupunginhallitukselle ja Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

Lausunto

Hakemuksessa on otettu huomioon aiemmat kokemukset, YVA:n tulok-
set sekä siitä annetut lausunnot. Kokonaisuudessaan hakemuksessa 
on tarkasteltu eri toimintojen vaikutuksia huolellisesti. Putkien linjaus ei 
ole Helsingin vesialueella, on kaukana rannikosta ja Helsingin merialu-
een ohittaessa putket kulkevat pääosin syvillä pehmeillä pohjilla. Räjäy-
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tysten vedenalainen meluvyöhyke ei myöskään ulotu Helsingin merialu-
eelle.

Aiemmassa Helsingin ympäristölautakunnan kaupunginhallitukselle 
9.5.2017 antamassa lausunnossa Nord Stream 2 -maakaasuputkihank-
keen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja koko hanketta kos-
kevasta arviointiraportissa tuotiin esille, että arviointiselostuksessa esi-
tetyt toimenpiteet vedenalaisen melun haittavaikutusten vähentämisek-
si olivat varsin yleispiirteisiä. Vedenlaisen melun riskialueille tuli laatia 
tarkemmat selvitykset toimenpiteistä, joilla minimoidaan haittavaikutuk-
set eliöstölle ja kiinnittää huomiota työvaiheiden ajoitukseen. Nyt käsi-
teltävässä hakemuksessa toimenpiteitä vedenalaisen melun haittavai-
kutusten vähentämiseksi on tarkennettu, mm. suunnitelmilla asentaa 
kuplaverhot herkille alueille vedenalaisen melun vähentämiseksi. Päivi-
tetyn arvion mukaan kokonaismerkittävyys Itämeren norpan Suomen 
populaation osalta laskee kohtalaisesta vähäiseksi  itäisen Suomenlah-
den alueella. Arvion mukaan on epätodennäköistä, että hankkeella olisi 
vaikutusta indikaattoreihin, jotka koskevat hylkeiden runsautta, popu-
laatiotrendejä ja levinneisyyttä tai pitkäaikaisvaikutusta ekosysteemiin 
tai ympäristön hyvän tilan saavuttamiseen. YVA-vaiheen jälkeen 
Kallbådanin luotojen ja vesialueen osalta sekä Sandkällanin eteläiseltä 
merialueelta on tehty nyt Natura-arvioinnit. Lisäksi on tehty tarvehan-
kinnat Tammisaaren ja Hangon saariston, Pohjanpitäjänlahden meren-
suojelualueen, Söderskärin, Långgörenin saariston ja Pernajanlahden 
Natura 2000-alueiden osilta. 

Aiemman lausunnon mukaan kiviaineksen kasauksen ja ammusten rai-
vauksen aiheuttama sedimentin ja haitta-aineiden leviäminen kohdistuu 
arviointiselostuksessa esitetyn mallin perusteella putkilinjakäytävän lä-
histölle. Haitta-aineiden osalta voi mallin perusteella ilmetä haitattoman 
pitoisuuden ylittäviä arvoja joillakin alueilla. Näillä alueilla tuli tehdä tar-
kempi arvio haitta-aineiden leviämisestä vesipatsaaseen ja niiden vai-
kutuksesta kalojen ravintoon ja kaloihin. Päivitetyn arvion mukaan sota-
tarvikkeiden määrä on 70 % suurempi kuin mitä YVA:ssa on arvioitu. 
Kuitenkin Nord Stream-putken kokemukset osoittavat, että muodostu-
nut kraatteri on aikaisempaa arviota pienempi ja vapautuneen sedi-
mentin määrä vähäisempi. Olisi kuitenkin hyvä jatkaa selvityksiä, olisi-
ko sotatarvikkeiden siirto tai purkaminen aluksella mahdollista haittojen 
vähentämiseksi. Raivaukset tulisi lisäksi tehdä mahdollisuuksien mu-
kaan sellaisissa sääolosuhteissa, että niistä aiheutuvat haitat, kuten 
haitta-aineiden leviäminen olisivat mahdollisimman vähäistä. Hakemuk-
sessa on tarkasteltu aiemman YVA-arvioinnin lisäksi Nord Stream-
hankkeen vaikutuksia kaloihin. Yksittäisiä kalakuolemia esiintyy paikal-
lisesti ja haitta-aineiden sekä sedimentin vaikutukset on arvioitu koko 
kilohailikalakannan näkökulmasta merkityksettömäksi.  
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Hakemuksen ja siinä esitettyjen selvitysten mukaan riskit onnettomuuk-
sille ovat pieniä. Hankkeen toteutuksessa tulee kuitenkin varmistaa hy-
vä riskinhallinta sekä se, että toimenpiteet ympäristöhaittojen minimoi-
miseksi on sisällytetty lupaan ja että toteutus tehdään suunnitellun mu-
kaisesti. Toteutuksessa on noudatettava ohjeistuksia ja sopimuksia ja 
vietävä ne koulutuksin käytäntöön. 

Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö katsoo, että hakemuksen hyväksy-
miselle ei ole estettä. 

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Helsingin kaupungilta ja 
ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Vesilain (587/2011) Nord 
Stream 2 AG kahden maakaasuputken valmisteluluvasta ja sijoittami-
sesta Suomen talousvyöhykkeelle (ESAVI/9101/2017) 20.11.2017 
mennessä. Lausunnolle on pyynnöstä myönnetty lisäaikaa 15.12.2017 
saakka. 

Nord Stream 2 AG

Hankkeen kuvaus

Nord Steam 2 AG suunnittelee rakentavansa kaksi merenalaista maa-
kaasuputkea Narvanlahdelta Venäjältä Lubmanin alueelle Saksaan. 
Putkilinjan pituus Suomen alueella on noin 374 km. Kaksi merenalaista 
kaasuputkea reititetään kulkemaan ns. eteläistä reittiä pääasiassa Nord 
Stream AG-putkilinjojen vieressä. Kaasuputkilinjojen reitti kulkee Suo-
men talousvyöhykkeellä, eikä reitti ulotu Suomen aluevesille. Pienim-
millään etäisyys Suomen aluevesiin on 0,6 km ja Suomen rannikkoon 
19 km. Kaksoisputkilinjan toimituskapasiteetti on noin 55 miljardia kuu-
tiometriä maakaasua vuodessa. Maakaasua toimitetaan Itävallan 
Baumgartenissa sijaitsevan maakaasun jakelukeskuksen kautta Sak-
saan ja Luoteis-Eurooppaan sekä Keski-ja Kaakkois-Eurooppaan. Ha-
kemus koskee toimenpiteitä, joita Suomen talousvyöhykkeellä ja alue-
vesillä on tarkoitus tehdä. 

Hanke käsittää arviolta vuodet 2018-2020. Rakennustyöt aloitetaan ke-
väällä 2018 tutkimuksilla, meren muokkaustöillä ja sotatarvikkeiden rai-
vauksella. Suomen talousvyöhykkeen itäosassa putkenlaskukäytävä si-
joittuu pääosin kovalle pohjalle, joka koostuu savesta, kun taas keski-ja 
länsiosa sijoittuu pehmeille savi-ja mutasedimenteille. Valittu eteläinen 
reitti on pohjoista reittiä lyhyempi. Suurin osa reitistä kulkee syvien ve-
sien alueilla, yli 60 m:n syvyydessä. Joillain alueilla merenpohjaa muo-
kataan paikallisesti ennen putken laskua. Suomen talousvyöhykkeellä 
merenpohja on epätasaista, jossa on kallioita ja harjanteita. Putkilinjaa 
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tuetaan tarvittaessa todennäköisesti Suomesta saatavalla puhtaalla 
graniitti-kiviaineksella (n. 4,5 milj. t) ja kiviaineksella myös tarvittaessa 
peitetään putken osuuksia. Kiviainesta tarvitaan erityisesti vapaiden 
jännevälien korjaamiseen sekä putkilinjojen risteämisissä. Kiviaineksen 
sijoittamiseen on valittu vähemmän melua aiheuttavia ja sedimenttiin 
häiriötä aiheuttavia ankkuroimattomia DP-aluksia, joiden laskuputkien 
instrumentoitu pää mahdollistaa kiviaineksen tarkan ja hallitun kohdis-
tamisen laskun meren pohjaan. Putket on katodisuojattu korroosion es-
tämiseksi. Putket hitsataan ja kiinnitetään toisiinsa aluksilla. Putkien 
kiinnityksestä syntyy mm. metallijyrsinjätettä sekä betonipölyä ja hit-
sausjätettä. Lisäksi aluksilla syntyy mm. jäteöljyjä ja lietettä. Aluksien 
jätehuollossa noudatetaan HELCOM ja MARPOL 73/78 -sopimuksia. 
Maakaasun syöttö aloitetaan Venäjältä. Putkilinjan käyttöikä on vähin-
tään 50 vuotta. Putket eivät tarvitse juuri huoltoa käyttöikänsä aikana. 
Kiviainesta joudutaan todennäköisesti lisäämään painumisen vuoksi ja 
on mahdollista, että sotatarvikkeita joudutaan raivaamaan merivirtojen 
tai troolien kuljettaessa niitä turvakäytävälle. Sekä putken sisäisiä- että 
ulkoisia tarkastuksia tehdään säännöllisesti. Linjaa valvotaan jatkuva-
toimisesti päävalvomosta Sveitsistä. Muita valvomoita on myös Sak-
sassa ja Venäjällä. Kun käyttöikä on tullut päätökseen, putket joko 
poistetaan tai jätetään putket merenpohjaan puhdistettuina ja vedellä 
täytettyinä tuolloin voimassa olevien määräysten mukaisesti. Hank-
keessa ollaan säännöllisesti yhteydessä viranomaisiin. 

Nord Stream 2 AG on toteuttanut YVA-menettelyn sekä EU:n YVA-di-
rektiivin (2011/92/EU) ja sen kansallisten täytääntöönpanosopimusten 
mukaisesti Suomessa että soveltavien YVA-säännösten mukaisesti 
muissa maissa, joissa hanketta toteutetaan. Lisäksi Nord Stream 2 AG 
on laatinut valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista 
tehdyn yleissopimuksen (SopS 67/1997), "Espoon sopimus") -mukai-
sen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, joka antaa yleiskuvan 
hankkeesta ja sen rajat ylittävistä vaikutuksista.

Hankkeen vaikutukset ympäristöön

Hankkeen ilmastovaikutuksista on tehty päästöarviot. Hankkeen raken-
nusvaiheesta Suomen merialueilla aiheutuvat CO2-päästöt ovat noin 
357 000 t, NOx-päästöt 7000 t, SO2-päästöt 230 t ja hiukkaspäästöt 
200 t. Käyttövaiheessa CO2-päästöt ovat 90 000 t, NOx-päästöt 1800 t, 
SO2-päästöt 58 t ja hiukkaspäästöt 50 t. Hankkeen rakentamisen aika-
na syntyvät päästöt ovat hiilidioksidin osalta 10 %, typen oksidien 9 %, 
rikkidioksidin 10 % ja hiukkaspäästöjen osalta 9 % Suomenlahden lai-
valiikenteen vuosittaisista kokonaispäästöistä.

Sotatarvikkeiden raivaus paikalla putkilinjan reitillä sekä kiviaineksen si-
joittaminen aiheuttavat merenpohjan morfologian muutoksia ja muutok-
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sia pintasedimentin laadussa sekä sedimentin ja haitta-aineiden resus-
pensiota. Haitta-aineiden leviämistä ja resuspensiota on mallinnettu eri-
tyisesti hankkeeseen kehitetyllä MIKE 3 -malleilla. Mallinnuksissa on 
käytetty Nord Stream -hankkeen kokemuksia ja näytetuloksia. Hydrog-
rafiset skenaarioissa on huomioitu eri sääolosuhteet. Raivauksen ai-
heuttama kraatterin koko vaihtelee 7-205 m³:n välillä sedimentin omi-
naisuuksista riippuen. Putkenlaskun aiheuttama eroosiota esiintyy peh-
meillä sedimenteillä 34-40 m:n syvyyksissä.  Putkien peittoalue on noin 
0,03 % Suomen talousvyöhykkeen pohjan pinta-alasta. Putkien asteit-
tainen hautautuminen sedimentteihin vähentää peittoalueen vaikutusta. 
Vaikutus elinympäristöjen fyysiseen menetykseen on arvioitu vähäisek-
si lajitasolla ja merkityksettömäksi elinympäristötasolla. Hakemuksessa 
on arvioitu sotatarvikkeiden raivauksesta, kiviaineksen sijoittamisesta ja 
putkilinjan tukirakenteiden vaikutuksesta aiheutunut häiriö merenpoh-
jaan vähäisiksi ja putken lasku DP-aluksilla merkityksettömäksi. Rai-
vauksen vaikutus veden laatuun on arvioitu olevan lyhytaikaista lisäten 
hetkellisesti pohjanläheisen veden samentumista ja sedimenttien pöl-
lyämistä ja haitta-aineiden irtoamista. Mallinnustulosten mukaan kiin-
toaineksen kohonneita pitoisuuksia esiintyy 1000 m:n päässä raivaus-
paikoista, yli 10 mg/l -pitoisuuksia esiintyy noin vuorokauden ajan. Rai-
vaustoimenpiteiden ollessa paikallisia ja lyhytkestoisia, vedenlaatuun 
aiheutuvat vaikutukset on arvioitu vähäisiksi ja merkityksiltään pieniksi. 
Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen, biottiseen ja abiottiseen 
ympäristöön on arvioitu lajitasolla ja elinympäristötasolla merkityksettö-
miksi. Raivauksen vaikutukset kalakantoihin on arvioitu merkityksettö-
mäksi. Yksittäisiä kalakuolemia esiintyy raivausten yhteydessä ja re-
suspension aiheuttamia haittavaikutuksia esiintyy pelagiaalissa kutevan 
kilohailin mätiin, pitkäaikaisia haittavaikutuksia kalayhteisöihin ei arvioi-
den mukaan ole. Putkenlasku niin ikään aiheuttaa hetkellistä kiintoai-
neksen, ravinteiden ja haitta-aineiden resuspensiota, mutta ravinteiden 
irtoamisella ei mallinnustulosten mukaan ole vaikutusta Suomenlahden 
rehevöitymiseen. Haitta-aineet voivat irrotessaan lisätä aineen biosaa-
tavuutta ja aiheuttaa toksisia vaikutuksia eliöstöön ja kertyä ravintover-
koissa. Hakemuksen perusteella vaikutukset merenpohjan eliöstölle 
ovat kuitenkin merkityksettömiä. Putkien korroosionestossa käytettä-
vien anodien vaikutusta veden laatuun on arvioitu paikalliseksi. Kohon-
neita sinkkipitoisuuksia voi esiintyä anodien välittömässä läheisyydessä 
ja putkien hautautuessa vaikutus siirtyy sedimenttiin. Myös lämmönsiir-
ron vaikutus putkista meriveteen on arvioitu pieneksi. 

Hankkeesta aiheutuvaa melua ovat putkenlaskusta aiheutuva melu se-
kä kunnossapitoliikenteen aiheuttama melu. Lähimmän herkän Natura-
alueen Kallbådanin luotojen ja vesialueen läheisyydessä putkenlaskus-
ta aiheutuva melu kestää arviolta 2-3 päivää ja on tasoltaan matalaa. 
Vaikutus alueeseen on arvioitu rakennusvaiheessa merkityksettömäksi, 
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kuten myös käyttövaiheessa, sillä kunnossapitoliikenne ei eroa tavan-
omaisesta alusliikenteestä. Putkenlaskussa käytetään ankkuroimatto-
mia aluksia, mikä vähentää melua. Sotatarvikkeiden raivausta on mal-
linnettu tarkemmin YVA-selostuksen jälkeen tarkennetuilla tiedoilla. So-
tatarvikkeiden todellinen määrä on noin 70 % suurempi kuin YVA-se-
lostuksessa esitetty määrä ja tarvikkeiden sijainti-ja kokotiedot ovat tar-
kentuneet. Niiden sotatarvikkeiden raivauksessa, jotka sijaitsevat itäi-
sellä Suomenlahdella tai lähellä suojelualueita, käytetään kuplaverhoja, 
jotka vähentävät vedenalaisen melun voimakkuutta 6-8 dB:ä. Melun 
vaimeneminen pienentää vaikutusetäisyyttä kahteen kolmasosaan ver-
rattuna tilanteeseen, jossa verhoa ei käytetä. Todennäköisyys sille, että 
yksittäinen harmaahylje altistuu painevammoille, vähenee. Lisäksi käy-
tetään akustisia karkottimia. Vaikutukset merinisäkkäisiin populaatiota-
solla jäävät vähäisiksi, yksilötasolla kohtalaisiksi. Vaikutukset pyöriäi-
siin, joiden esiintyminen alueella on epätodennäköistä, jää merkitykset-
tömäksi ja pohjaeliöstöön jäävät rajallisiksi. Itämerennorpan levinnei-
syysarvioita on tarkennettu YVA-selostuksen jälkeen. Osapopulaatios-
sa on vain noin 100-300 yksilöä. Osapopulaation kannalta Suomen put-
kilinjan osuudella on 12 sotatarviketta kriittisillä alueella. Raivaus ta-
pahtuu avomerellä ja raivauksen kesto on hetkittäistä, jolloin on epäto-
dennäköistä, että norppia esiintyy alueella. Mainittujen vaikutusten vä-
hentämistoimenpiteiden johdosta vaikutus Suomenlahden populaatioon 
sekä yksilöihin arvioidaan YVA-selostuksesta poiketen vähäiseksi.

Arvioiden mukaan putkilinjojen läheisyydessä ei esiinny merkittäviä lin-
tujen levähdys-tai ruokailupaikkoja, lintualueet sijaitsevat vähintään 
kahdeksan kilometrin päässä putkilinjoista. Lavaliikenne ja raivaus ai-
heuttavat meluhaittoja ja sedimentin sekoittuminen putkenlaskun ja ki-
viaineksen sijoittamisen yhteydessä tilapäisiä vaikutuksia ravinnonhan-
kintaan pääosin matalikkoalueilla.  Vaikutukset eivät ole merkittäviä 
suojelullisesti huomioitaville lajeille. Vaikutukset eivät ole muuttuneet 
YVA-selostuksesta, jossa vaikutukset ilmassa kantautuvasta melusta ja 
visuaalisesta häiriöstä on arvioitu merkityksettömiksi, sedimenttien le-
viämisestä aiheutuvat vaikutukset merkityksettömäksi ja rakentamisai-
kainen vedenalaisen melu vaikutus vähäiseksi. Valittu eteläinen reitti 
on hieman parempi merilintujen osalta, koska se sijaitsee kauempana 
rannikkoalueilta.

Putkilinja ei ylitä suojelualueita. Lähin suojelualue Sandkallanin etelä-
puolisen merialueen Natura-alue. Eteläisen reitin valinta vähentää suo-
jelualueisiin ja kasvillisuuteen liittyviä vaikutuksia. Vaikutusten koko-
naismerkittävyydet ovat pysyneet jokseenkin samoina YVA-selostuk-
seen nähden. Potentiaalisia vaikutuksia Natura 2000-alueisiin on selvi-
tetty vielä YVA-vaiheen jälkeen. Lähimmän Natura-alueen Sandkallanin 
vaikutusarvion johtopäätöksenä on, ettei hanke edelleenkään heikennä 
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merkittävästi alueen luonnonarvoja (riutat). Vaikutukset vedenalaisiin 
elinympäristöihin ja lintuihin arvioitiin merkityksettömiksi. Hankkeen vai-
kutus vieraslajeihin on arvioitu merkityksettömäksi. 

Lisätiedot
Saija Rautakorpi, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32037

saija.rautakorpi(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala 6.11.2017

HEL 2017-011170 T 11 01 01

Taustaa

Nord Stream 2 AG (”hanke”) suunnittelee rakentavansa kaksi merena-
laista maakaasuputkea Suomenlahteen kuuluvalta Narvanlahdelta Ve-
näjältä Lubminin alueelle Saksaan. Putkilinjan pituus Suomen alueella 
on noin 374 kilometriä. Uudet putket reititetään kulkemaan pääasiassa 
olevien Nord Stream -maakaasuputkien vieressä. Hankkeen maakaa-
suputkien reitti kulkee Suomen talousvyöhykkeellä, eikä ulotu Suomen 
aluevesille. Pienimmillään etäisyys Suomen aluevesiin on 0,6 km. Uu-
sien putkilinjojen etäisyys Suomen rannikosta on pienimmillään 19 km. 
Suunniteltu rakentamisaikataulu on keväästä 2018 vuoden 2019 lop-
puun. 

Hanke on toteuttanut ympäristövaikutusten arviointimenettelyn EU-di-
rektiivien ja sen kansallisten täytäntöönpanosäännösten mukaisesti 
Suomessa ja muissa maissa, joissa hanketta koskevia putkenlaskutöitä 
tehdään. Lisäksi hanke on laatinut arviointiselostuksen hankkeen val-
tioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista. Suomessa YVA-viran-
omaisena on toiminut Uudenmaan elinkeino,- liikenne- ja ympäristökes-
kus (”ELY-keskus”). ELY-keskus on kuulemismenettelyn jälkeen toden-
nut lausunnossaan 26.7.2017 YVA-selostuksen täyttävän ympäristövai-
kutusten arviointimenettelystä annetussa valtioneuvoston asetuksessa 
määritellyt sisältövaatimukset.

Uudet putkilinjat on suunniteltu laskettavan merenpohjaan käyttäen dy-
naamisesti asemoitavaa putkenlaskualusta ankkuroitujen alusten si-
jaan. Putkilinjan tukemiseksi merenpohjaa muokataan tarvittaessa pai-
kallisesti kiviaineksella. Työ suoritetaan siten, että sedimenttien vapau-
tumista merenpohjasta minimoidaan. Olemassa olevat putkilinjan kans-
sa risteävät kaapelit ja muut maakaasuputket suojataan ennen putken-
laskua. Suomessa yksittäiset putkikappaleet kuljetetaan putkenlaskua-
lukselle kuljetusaluksilla Kotkan Mussalosta ja Hangon Koverharista.
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Uusien putkilinjojen suunniteltu käyttöikä on vähintään 50 vuotta niiden 
asentamisen jälkeen. Putkilinjat eivät tarvitse korjausta eivätkä juuri-
kaan huoltoa käyttöikänsä aikana. Kiviainesta on mahdollisesti sijoitet-
tava lisää ensimmäisten käyttövuosien aikana.

Hankkeen YVA-selvityksessä arvioitiin, että hankkeen vaikutukset ovat 
pääosin merkityksettömiä tai vähäisiä ja rakennusaikaan rajoittuvia. 
Vain sosiaalisten vaikutusten ja vaikutusten hylkeisiin arvioitiin olevan 
kohtalaiset. Selvityksen mukaan voidaan todeta, ettei hankkeen kah-
den putkilinjan rakentamisesta aiheudu merkittäviä pitkän aikavälin vai-
kutuksia Suomen talousvyöhykkeellä.

Lausunto

Hankkeen putkireitin suunnittelu on tehty ja ympäristövaikutukset ar-
vioitu riittävällä tasolla sekä tarpeeksi laajasti. Helsingin kaupungin kau-
punkiympäristön toimialalla ei ole lausuttavaa asiasta.

Lisätiedot
Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi
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§ 1120
Valtuutettu Jape Lovénin toivomusponsi Vuosaarenlahden venesa-
taman tankkausaseman sijainnista  ja kunnallistekniikasta

HEL 2017-001998 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 15.2.2017 hyväksymän toivomusponnen (Jape Lovén) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Loven Jape, toivomusponsi, Kvsto 15.2.2017 asia 21

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 15.2.2017 valtuutettu Jape Lovénin aloitetta Vuosaaren-
lahden venesataman kehittämisestä junioritoiminta huomioiden kau-
punginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto vaatii toimijoiden kanssa yhteistyössä selvitettä-
väksi seuraavat yksityiskohdat nykyisen yleissuunnitelman toteuttami-
sen yhteydessä: tankkausaseman sijainti ja kunnallistekniikka myös ve-
nelaiturin päässä olevalle tontille/tonteille." (Jape Lovén)
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Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
ja kaupunkiympäristölautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Vuosaa-
renlahden venesataman yleissuunnitelma on toteutettu liikuntaviraston 
ja kaupunkisuunnitteluviraston yhteistyönä. Suunnitelman laatimisen 
yhteydessä on kuultu kaikkia alueen toimijoita. Asemakaavassa alue 
on venesatama-aluetta, jossa alueelle on merkitty rakennusoikeuksia. 
Alueella ei ole erillisiä tontteja. 

Asemakaavan mukaan laiturin pää on venesatama-alueen (LV) aallon-
murtajalle ja polttoaineen jakeluasemalle tarkoitettua aluetta, ja alueelle 
on osoitettu kaksi erillistä rakennusalaa sekä paikka veneluiskalle. Alu-
een täyttöä ei ole vielä suoritettu loppuun.  Mikäli alueen toteutuksessa 
poiketaan merkittävästi alueen asemakaavasta, tulee asiasta neuvotel-
la kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituksen kanssa mahdolli-
sen poikkeamisluvan edellytysten osalta. 

Venesatamaa rakennetaan vaiheittain nykyisen vuonna 2009 vahviste-
tun asemakaavan muutoksen sekä sitä edeltäneen asemakaavan ja 
yleissuunnitelmien mukaisesti käytettävissä olevien  määrärahojen puit-
teissa. Alueen yleissuunnitelma on päivitetty vuosina 2013 ja 2016. 
Tarkoitus on leventää ja pidentää aallonmurtajaa sekä laajentaa aallon-
murtajan kärkeä. 

Huomiota on kiinnitettävä siihen, että kaikkia osapuolia kohdellaan tas-
apuolisesti. Kaupunginvaltuuston hyväksymän toivomusponnen mukai-
sesti tankkausaseman sijaintipaikka sekä kunnallistekniikan mahdolli-
nen rakentaminen aallonmurtajan päähän selvitetään yhteistyössä alu-
eella toimivien tahojen kanssa siinä vaiheessa, kun niiden sijoittaminen 
ja rakentaminen tulee ajankohtaiseksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Loven Jape, toivomusponsi, Kvsto 15.2.2017 asia 21
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 31.10.2017 § 67

HEL 2017-001998 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Vuosaarenlahden venesataman yleissuunnitelma on toteutettu liikunta-
viraston ja kaupunkisuunnitteluviraston yhteistyönä. Suunnitelman laati-
misen yhteydessä on kuultu kaikkia alueen toimijoita. Asemakaavassa 
alue on venesatama-aluetta, jossa alueelle on merkitty rakennusoi-
keuksia, alueella ei ole erillisiä tontteja. 

Asemakaavan mukaan laiturin pää on venesatama-alueen (LV) aallon-
murtajalle ja jakeluasemalle tarkoitettua aluetta. Kaupunkiympäristölau-
takuntakunta lausui asiasta 24.10.2017. Lausunnossa muistutettiin, et-
tä mikäli alueen toteutuksessa poiketaan merkittävästi alueen asema-
kaavasta, tulee asiasta neuvotella Kaupunkiympäristön toimialan ase-
makaavoituksen kanssa. 

Venesatamaa rakennetaan vaiheittain käytettävissä olevien määrära-
hojen puitteissa jonka yhteydessä tulee huomioida, että kaikkia osa-
puolia kohdellaan tasapuolisesti. Kaupunginvaltuuston hyväksymän toi-
vomusponnen mukaisesti tankkausaseman sijaintipaikka sekä kunnal-
listekniikan mahdollinen rakentaminen aallonmurtajan päähän selvite-
tään yhteistyössä alueella toimivien tahojen kanssa siinä vaiheessa, 
kun niiden sijoittaminen ja rakentaminen tulee ajankohtaiseksi.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Ari Maunula, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87809

ari.maunula(a)hel.fi
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunta 24.10.2017 § 159

HEL 2017-001998 T 00 00 03

Hankenumero 5264_123

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Vuosaarenlahden venesataman vuonna 2016 päivitetyn yleissuunnitel-
man toteutussuunnittelu sekä toimijoiden vuokrasopimuksiin ja raken-
nuslupiin liittyvät neuvottelut ovat aluetta kaupungin sisäisen vuokrauk-
sen kautta hallinnoivan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuulla.

Alueen voimassa olevassa asemakaavassa venesataman laiturin pää 
on venesatama-alueen (LV) aallonmurtajalle ja polttoaineen jakeluase-
malle tarkoitettua aluetta, ja alueelle on osoitettu kaksi erillistä rakennu-
salaa sekä paikka veneluiskalle. Alueen täyttöä ei ole vielä suoritettu 
loppuun. Mikäli alueen toteutuksessa on tarpeen merkittävästi poiketa 
asemakaavasta, tulee asiasta neuvotella kaupunkiympäristön toimialan 
maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden asemakaavoi-
tuksen kanssa mahdollisen poikkeamisluvan edellytysten osalta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315

kaisa.karilas(a)hel.fi
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§ 1121
Valtuutettu Jape Lovénin toivomusponsi Rastilan leirintäalueen uu-
delleensijoittumisesta Helsingissä Helsingin uudessa yleiskaavassa

HEL 2016-012104 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 27.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Jape Lovén) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Loven Jape, toivomusponsi 13, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - kaupunki-
kaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että selvitetään mah-
dollisuudet Rastilan leirintäalueen uudelleensijoittumiselle Helsingissä 
nykyisen kaltaisena matkailukohteena ennen kuin leirintäalueen nykyis-
tä aluetta voidaan käyttää rakentamiseen." (Jape Lovén)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
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menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
liikuntalautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Rastilan 
leirintäalueen uudelleen sijoittamisen mahdollisuudet nykyisen kaltaise-
na matkailukohteena Helsingissä tullaan selvittämään ennen kuin ny-
kyistä leirintäaluetta voidaan käyttää rakentamiseen.

Rastilan leirintäalueen toimintaa koskevat tilastot matkailija- ja yöpy-
mismäärineen sekä tiedot leirintäalueen käyttämästä rakennuskannas-
ta, majoituskapasiteetista ja sen käytössä olevasta pinta-alasta ovat ol-
leet käytettävissä jo yleiskaavan valmisteluvaiheessa. 

Yleiskaavan ehdotusvaiheessa tehdyssä leirintäalueen sijaintipaikka-
selvityksessä on tutkittu vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja Rastilan leirintä-
alueelle Kivinokassa ja Savelanpuistossa sekä Degermossassa, Gra-
nössä ja Talosaaressa Östersundomin yleiskaava-alueella. 

Kivinokan sijainti osoittautui tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa hy-
väksi, muttei Rastilan tasoiseksi. Alueen nykyinen rakenne uimarantoi-
neen, kartanoympäristöineen ja kesämajoineen sopisi erinomaisesti lei-
rintäalueelle. Leirintäalue lisäpalveluineen voisi tuoda Kivinokan nykyis-
tä paremmin kaupunkilaisten yhteiseen käyttöön. Leirintäalueen sijoittu-
mismahdollisuudet alueelle nykyisen kaltaisena matkailukohteena vaa-
tivat vielä yksityiskohtaisempaa suunnittelua, mutta ei liene mahdolli-
nen nykyisessä mittakaavassaan.

Östersundomin sijaintipaikkavaihtoehdoista varteenotettavimmaksi 
osoittautui Degermossa. Retkeilypalvelut voisivat toimia siellä vetonau-
lana Sipoonkorven matkailulle, ja tukea koira-, hevos- ja kotieläintoi-
mintaa sekä maastopyöräilyä. Myös tästä vaihtoehdosta tarvitaan yksi-
tyiskohtaisempaa jatkosuunnittelua sekä infrastruktuurin rakentamista. 
Degermossa ei kuitenkaan sijaitse ainakaan vielä niin hyvien julkisten 
kulkuyhteyksien äärellä, kuten Rastilan leirintäalue nykyään.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Loven Jape, toivomusponsi 13, Kvsto 26.10.2016 asia 5
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2017 § 98

HEL 2016-012104 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Rastilan leirintäalueen mahdollisuudet uudelleen sijoittua Helsingissä 
nykyisen kaltaisena matkailukohteena tullaan selvittämään ennen kuin 
nykyistä leirintäaluetta voidaan käyttää rakentamiseen.

Rastilan leirintäalueen toimintaa koskevat tilastot matkailija- ja yöpy-
mismäärineen sekä tiedot leirintäalueen käyttämästä rakennuskannas-
ta, majoituskapasiteetista ja sen käytössä olevasta pinta-alasta ovat ol-
leet viraston käytettävissä jo yleiskaavan valmisteluvaiheessa. 

Yleiskaavan ehdotusvaiheessa tehdyssä leirintäalueen sijaintipaikka-
selvityksessä on tutkittu vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja Rastilan leirintä-
alueelle Kivinokassa ja Savelanpuistossa sekä Degermossassa, Gra-
nössä ja Talosaaressa Östersundomin yleiskaava-alueella. 

Kivinokan sijainti osoittautui tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa hy-
väksi, muttei Rastilan tasoiseksi. Alueen nykyinen rakenne uimarantoi-
neen, kartanoympäristöineen ja kesämajoineen sopisi erinomaisesti lei-
rintäalueelle. Leirintäalue lisäpalveluineen voisi tuoda Kivinokan nykyis-
tä paremmin kaupunkilaisten yhteiseen käyttöön. Leirintäalueen sijoittu-
mismahdollisuudet alueelle nykyisen kaltaisena matkailukohteena vaa-
tivat vielä yksityiskohtaisempaa suunnittelua, mutta ei liene mahdolli-
nen nykyisessä mittakaavassaan.

Östersundomin sijaintipaikkavaihtoehdoista varteenotettavimmaksi 
osoittautui Degermossa. Retkeilypalvelut voisivat toimia siellä vetonau-
lana Sipoonkorven matkailulle, ja tukea koira-, hevos- ja kotieläintoi-
mintaa sekä maastopyöräilyä. Myös tästä vaihtoehdosta tarvitaan yksi-
tyiskohtaisempaa jatkosuunnittelua sekä infrastruktuurin rakentamista. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2017 87 (144)
Kaupunginhallitus

Asia/16
11.12.2017

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

Degermossa ei kuitenkaan sijaitse ainakaan vielä niin hyvien julkisten 
kulkuyhteyksien äärellä, kuten Rastilan leirintäalue nykyään.

Tällä hetkellä matkailupalvelujen ja Helsingin imagon kannalta on Ras-
tilan nykyinen leirintäalueen sijainti ainutlaatuinen ja lautakunta kehot-
taa pohtimaan myös nykyisen sijainnin säilyttämistä.

Käsittely

28.02.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Kohta 5) lausunnossa muotoon: Kivinokan sijainti osoittau-
tui tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa hyväksi, muttei Rastilan ta-
soiseksi. Alueen nykyinen rakenne uimarantoineen, kartanoympäristöi-
neen ja kesämajoineen sopisi erinomaisesti leirintäalueelle. Leirintä-
alue lisäpalveluineen voisi tuoda Kivinokan nykyistä paremmin kaupun-
kilaisten yhteiseen käyttöön. Leirintäalueen sijoittumismahdollisuudet 
alueelle nykyisen kaltaisena matkailukohteena vaativat vielä yksityis-
kohtaisempaa suunnittelua, mutta ei liene mahdollinen nykyisessä mit-
takaavassaan.

Kannattaja: Eija Loukoila

Vastaehdotus: 
Jape Lovén: Kohta kuusi muotoon: (6) Östersundomin sijaintipaikka-
vaihtoehdoista varteenotettavimmaksi osoittautui Degermossa. Retkei-
lypalvelut voisivat toimia siellä vetonaulana Sipoonkorven matkailulle, 
ja tukea koira-, hevos- ja kotieläintoimintaa sekä maastopyöräilyä. 
Myös tästä vaihtoehdosta tarvitaan yksityiskohtaisempaa jatkosuunnit-
telua sekä infrastruktuurin rakentamista. Degermossa ei kuitenkaan si-
jaitse ainakaan vielä niin hyvien julkisten kulkuyhteyksien äärellä, kuten 
Rastilan leirintäalue nykyään.

Kannattaja: Eija Loukoila

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Lisätään uusi kohta kohdan kuusi jälkeen: Tällä hetkellä 
matkailupalvelujen ja Helsingin imagon kannalta on Rastilan nykyinen 
leirintäalueen sijainti ainutlaatuinen ja lautakunta kehottaa pohtimaan 
myös nykyisen sijainnin säilyttämistä.

Kannattaja: Eija Loukoila

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä jäsen Lovénin tekemät 
ja jäsen Loukoilan kannattamat vastaehdotukset yksimielisesti ilman 
äänestystä.
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14.02.2017 Pöydälle

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Satu Tarula, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37164

satu.tarula(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 19.01.2017 § 17

HEL 2016-012104 T 00 00 03

HEL 2016-012151, HEL 2016-012152

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 

Liikuntalautakunta kannattaa kaikkia kolmea Rastilan leirintäalueen tu-
levaisuutta koskevaa toivomuspontta ja pitää niissä esitettyjä selvitys- 
ja arviointitarpeita tärkeinä. Rastilan leirintäalueen merkitys Helsingin 
matkailulle on niin suuri ettei sen toimintaa kannata lakkauttaa ellei uusi 
vastaavat palvelut käsittävä alue Helsingissä ole käytettävissä. 

Rastilan leirintäalue on Rastilan metroaseman vieressä historiallisessa 
kartanomiljöössä meren rannalla sijaitseva viiden tähden leirintäalue, 
jossa on vuosittain lähes 100 000 yöpymistä. Tämä on lähes kolme 
prosenttia Helsingin 3,5 miljoonasta yöpymisestä. Rastila on Suomen 
kansainvälisin leirintäalue, sillä sen asiakkaista 49 prosenttia on ulko-
maalaisia. Rastilassa yöpyvät jättivät vuonna 2015 noin 10,6 miljoonaa 
euroa matkailutuloa Helsingin seudulle. Henkilöä kohden Rastilan 
asiakkaat jättävät Helsingille enemmän rahaa henkilöä kohden vuoro-
kaudessa (117,00 euroa) kuin ulkomaiset risteilymatkustajat (65,00 eu-
roa).

Rastilan leirintäalueella on kymmenen (10) vakituista työntekijää ja ke-
säisin tämän lisäksi noin 40 helsinkiläistä nuorta kausityöntekijää, jotka 
saavat työssään arvokasta kokemusta kansainvälisistä matkailualan 
tehtävistä. Rastilan vuotuinen liikevaihto on noin 1,4 miljoonaa euroa, 
josta käytetään vuosittain yli 600 000 euroa aineiden, tarvikkeiden, ta-
varoiden ja palvelujen ostoon suurin osin Itä-Helsingin alueen yrityksil-
tä. 

Rastilan leirintäalueen koko on 14,249 hehtaaria ja alueella on majoituskapasiteettia:

 6 saunallista lomamökkiä
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 7 hirsimökkiä
 5 perhemökkiä
 4 leirintämökkiä
 165 sähköistettyä ja tontitettua matkailuajoneuvopaikkaa
 80 telttapaikkaa 
 lisäksi kesäisin kesähostelli Karavaanin 65 vuodepaikkaa sekä kou-

lun hiekkakentällä 20 matkailuajoneuvopaikkaa

Kokous- ja vuokratila:

 Isännän talo
 Aitta
 Kartanon kenttä
 2 rantasaunaa
 2 perhesaunaa 

Muut palvelut:

 keskushuolto- ja toimistorakennus
 vastaanottorakennus
 4 yleisökäytössä olevaa huoltorakennusta, joissa naisten ja miesten 

WC:t ja suihkut, 2 invasuihkua ja invawc:t, lasten hoitohuone, lasten 
leikkihuone, sisäkeittiö, kemiallisen wc:n tyhjennys ja asiakkaitten 
pyykkitupa

 3 kesäkeittiötä
 2 grillauspaikkaa
 tv-huone/ lasten leikkinurkka
 2 lasten ulkoleikkipaikkaa 

Lisäksi eräs Rastilan kiistattomista valteista on hieno kahvilana ja ravin-
tolana toimiva kartanorakennus monipuolisine tiloineen. 

Teknisiltä ominaisuuksiltaan Rastila on huipputasoa esimerkiksi ener-
giatehokkuuden ja kierrätyksen osalta. Kaupunki on investoinut Rasti-
lan leirintäalueeseen pelkästään vuosina 2011 – 2016 yli 2 miljoonaa 
euroa. Vastaavien tilojen rakentaminen muualle maksaisi infrastruktuu-
reineen 15 – 20 miljoonaa euroa, jonka suuruisen rahoituksen löytymi-
nen miltään taholta olisi erittäin epätodennäköistä.

Helsingin leirintämatkailun suuri ongelma on jo vuosia ollut Rastilan 
matkailuajoneuvoalueen pienuus, josta syystä Rastilasta joudutaan 
vuosittain lomasesongin aikaan ohjaamaan noin 2 000 matkailuajoneu-
voa muualle, yleensä Porvooseen tai Järvenpäähän. Jotta näin mittava 
matkailutulojen menetys ei jatkuisi, on liikuntalautakunta lausunnos-
saan Östersundomin yleiskaavasta esittänyt 250 matkailuajoneuvon 
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kapasiteetin omaavan leirintäalueen perustamista Östersundomiin Ras-
tilan lisäalueeksi.

Rastilan leirintäalueen sijainti metroaseman vieressä on poikkeukselli-
sen hyvä jopa Euroopan mittakaavassa. Suora ja nopea metroyhteys 
vähentää vuosittain tuhansia matkailuajoneuvojen käyntikertoja Helsin-
gin keskustasta helpottaen näin sekä ruuhkia että pysäköintiongelmia.      

Esittelijä
osastopäällikkö
Turo Saarinen

Lisätiedot
Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi
Terhi Paarnio, leirintäpäällikkö, puhelin: 310 71439

terhi.paarnio(a)hel.fi
Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto(a)hel.fi
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§ 1122
Helsinki Garden -hankkeen suunnittelualuevarauksen muuttaminen 
ja täydentäminen

HEL 2017-011489 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli tonttipäällikkö Sami Haapanen. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

A

Kaupunginhallitus muuttaa ja täydentää Projekti GH Oy:lle Helsinki 
Garden -hanketta varten 27.6.2016 (655 §) tekemäänsä suunnittelua-
luevarauspäätöstä seuraavasti:

1

Varattava alue käsittää oheisen liitekartan 1 (Arkkitehtuuritoimisto 
B&M/Helsinki Garden/19.10.2017) mukaiset maanpäälliset ja maanalai-
set aluevaraukset. Pohjoisen Stadiontien itäpuolella sijaitsevan osan 
(keskuspuisto) kohdalla maanalainen rakentaminen on suunniteltava 
niin, että rakentamisesta aiheutuu alueen maanpäällisen osan luontoar-
voihin ja maisemaan mahdollisimman vähäinen vaikutus ja että raken-
tamistyöstä aiheutuvat haitat minimoidaan. 

Varauksensaaja on tietoinen, että uusi varausalue käsittää muun ohella 
HJK:lle pitkäaikaisesti vuokratun kenttäalueen (kenttä nro 7). Varauk-
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sensaaja on tietoinen, että tämän alueen luovuttaminen Helsinki Gar-
den -hankkeelle edellyttää muun ohella sitä, että alue vapautetaan kau-
pungin hallintaan.

Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitteluvaraus oikeuttaa varauk-
sensaajan ainoastaan tutkimaan mahdollisuuksia sijoittaa HJK:lle ny-
kyisellään vuokratulle alueelle maanalaisia tiloja. Varauksensaajalla ei 
ole siten tämän suunnitteluvarauspäätöksen perusteella oikeutta suorit-
taa alueella mitään muita toimenpiteitä.

Kaupunki ei vastaa hankkeelle eikä kolmannelle mahdollisesti aiheutu-
vista vahingoista eikä haitoista, mikäli alueen luovuttaminen rakenta-
mista varten viivästyy hankkeen edellyttämästä aikataulusta tai estyy. 

2

Varauksensaajan tulee Helsinki Garden -hankkeen jatkosuunnittelussa 
ja toteutuksessa pyrkiä minimoimaan hankkeen rakentamisen aiheutta-
mat haitat alueen jalkapallotoiminnalle sekä varausalueen ympäröivien 
kiinteistöjen muille käyttäjille. Hankkeen jatkosuunnittelun ja toteutuk-
sen lähtökohtana tulee pitää sitä, etteivät mainittujen toimijoiden toimin-
taedellytykset alueella pysyvästi heikkene. 

3

Helsinki Garden -hankkeen jatkosuunnittelun lähtökohtana on, että 
vanha jäähalli (”Nordis”) integroidaan osaksi hanketta. Tässä tarkoituk-
sessa vanha jäähalli saneerataan palloilu- ja monitoimiareenaksi, jolla 
on mahdollisuus tukea myös rakennettavan pääareenan tapahtuma-
käyttöä. Varauksensaajalla on mainitusta syystä oikeus ryhtyä jatko-
suunnittelemaan vanhan jäähallin sekä sen tontin uutta käyttöä hank-
keen jatkosuunnitelmiin sisältyvänä.

Vanhan jäähallin myynnistä tai muusta luovuttamisesta hankkeelle neu-
votellaan ja päätetään erikseen sen jälkeen, kun kaavoituksen yhtey-
dessä vaadittavat ja tehtävät hankkeen vaikutusten arvioinnit mm. kau-
pungin talouteen, ympäristöön, palveluihin ja elinkeinoihin on saatu. 
Mahdollinen luovutus tapahtuu käyvästä arvosta, jonka taso varmiste-
taan ulkopuolisella asiantuntijalla. 

Vanhan jäähallin viereen sijoittuvan Jääkenttäsäätiön omistuksessa 
olevan harjoitusjäähallin mahdollisesta luovuttamisesta hankkeelle neu-
votellaan ja päätetään osapuolien kesken myös erikseen.  

4

Kaupunki (tilapalvelut, Jääkenttäsäätiö) luovuttaa hallussaan olevat, 
jatkosuunnittelun edellyttämät vanhan jäähallin rakennusta ja sen tont-
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tia koskevat tiedot varauksensaajalle ja oikeuttaa varauksensaajan te-
kemään jatkosuunnittelun edellyttämiä katselmuksia ja tutkimuksia ra-
kennuksessa ja sen tontilla.

5

Kaupungin ja Helsinki Garden -hankkeen yhteisenä tavoitteena on, että 
vanha jäähalli sekä sen viereen sijoittuva harjoitusjäähalli luovutetaan 
Helsinki Garden -hankkeelle sen toteutuksen edellyttämässä aikatau-
lussa ilman aiheetonta viivytystä ja kiirehtimistä.  

Vanhan jäähallin sekä sen viereen sijoittuvan harjoittelujäähallin tiloja 
hallinnoivan Jääkenttäsäätiön tulee pidättäytyä sellaisista toimenpiteis-
tä, jotka voisivat estää tai haitata näiden rakennusten luovuttamista 
hankkeen vapaaseen hallintaan 1.1.2021 lukien. Tapahtumista sekä 
muista toimenpiteistä, jotka kohdistuvat edellä mainitun määräpäivän 
jälkeiseen aikaan ja joilla voi olla vaikutusta rakennusten luovuttamisel-
le hankkeelle, Jääkenttäsäätiön tulee sopia erikseen kaupunginkans-
lian kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.    

6

Pisararadan ratasuunnitelma ja Pisararataa varten laadittu asemakaa-
va nro 12290 on huomioitava Vauhtitien ajoyhteyden suunnittelussa. 
Helsinki Garden -hankkeen ajoyhteys tai sen rakentaminen ei saa es-
tää tai haitata hyväksytyn ratasuunnitelman mukaisen Pisararadan 
suunnittelua tai toteutumista.     

7

Muutoin noudatetaan aikaisemman varauspäätöksen ehtoja.

B

Kaupunginhallitus edellyttää selvitettävän mahdollisuus tilapäisen hallin 
rakentamiselle Töölön pallokentän alueelle, jotta lasten ja nuorten har-
rastusmahdollisuudet ja jalkapallon edellytykset
säilyvät.

Tiivistelmä

Kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että Projekti GH Oy:n Helsinki Gar-
den -hankkeen Nordenskiöldinkadun suunnitteluvarauspäätökseen teh-
dään muutoksia ja täydennyksiä hankkeen asemakaavoituksen saami-
seksi liikkeelle, jatkosuunnittelun edistämiseksi ja ohjaamiseksi sekä to-
teutusedellytysten varmistamiseksi.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2017 94 (144)
Kaupunginhallitus

Asia/17
11.12.2017

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

Varauksensaaja on suunnitellut ja kehitellyt kaupunginhallituksen 
27.6.2016 myöntämän varauksen jälkeen hanketta liikenneyhteyksil-
tään ja maanalaisilta osiltaan yhteistyössä kaupunkiympäristön toimia-
lan palveluiden kanssa pohjautuen päätöksessä edellytetyn arkkiteh-
tuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen.

Suunnittelun edetessä on yhdessä kaupungin asemakaava-, maaomai-
suuden kehittäminen ja tontit - sekä tilapalveluiden kanssa todettu, että 
on syytä tarkistaa suunnitteluvarauksen aluerajausta asemakaavoituk-
sen saamiseksi liikkeelle. Lisäksi on ilmennyt tarve suunnitteluvaihees-
sa esittää vanhan jäähallin (”Nordis”) integroimista Helsinki Garden -
hankkeeseen jatkosuunnittelun edistämiseksi ja toteutusedellytysten 
varmistamiseksi. Vanhan jäähallin integroiminen hankkeeseen voi olla 
perusteltua ottaen huomioon mm. halliin kohdistuva merkittävä korjaus-
velka sekä sen potentiaali täydentää jo nykyisellään merkittävän liikun-
tapaikkakeskittymän liikunta- ja tapahtumapaikka tarjontaa. Lopullisesti 
integroinnista voidaan kuitenkin päättää vasta, kun kaavoituksen ja jat-
koneuvotteluiden yhteydessä saatavat selvitykset ovat käytettävissä.   

Varauspäätöksen muutosesitystä on valmisteltu muun ohella yhteis-
työssä ympäröivien kiinteistöjen omistajien ja niiden toiminnanharjoitta-
jien, Jääkenttäsäätiön, Stadion-säätiön ja HJK:n kanssa. Pyydetyissä 
lausunnoissa nämä ovat tuoneet huomionsa päätöksentekoon ja jatko-
suunnitteluun sekä painottavat erityisesti, ettei Helsinki Garden -hanke 
saa vaikeuttaa ja heikentää toiminnanharjoittajien nykyisiä toimintae-
dellytyksiä, samoin korostaneet sitä, että koko Töölön liikunta- ja urhei-
lualuetta tulee kehittää yhteistyössä.

Esittelijän perustelut

Hakemus ja neuvottelut

Projekti GH Oy (jäljempänä myös varauksensaaja) on osoittanut lauta-
kunnalle 19.10.2017 päivätyn Helsinki Garden -hanketta koskevan 
suunnitteluvarausalueen rajausta koskevan muutoshakemuksen, jossa 
varauksensaaja esittää muutoksia kaupunginhallituksen tekemään voi-
massa olevaan suunnitteluvarauspäätökseen.

Hanketta on kehitelty kaupunginhallituksen 27.6.2016 myöntämän 
suunnittelualuevarauksen jälkeen pohjautuen päätöksessä edellytetyn 
arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen. Suunnittelun edetes-
sä on yhdessä kaupunkiympäristön asemakaava- ja muiden palvelujen 
kanssa todettu, että varausalueen rajausta on syytä tarkistaa. Tarkis-
tukset johtuvat pääasiassa liikennejärjestelyihin, logistiikkaratkaisuihin 
sekä pysäköinnin järjestämiseen liittyvistä toiminnallisista reunaehdois-
ta. 
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Varauksen muutoshakemus on esityslistan liitteenä 2, hankekuvaus liit-
teenä 3 ja sijaintikartta liitteenä 4.

Lisäksi Helsinki Garden -hanke on neuvotteluiden kuluessa ilmoittanut, 
että sillä on halu tutkia vanhan jäähallin integroimista osaksi hanketta. 
Hankkeen näkemyksen mukaan palloilu- ja monitoimiareenaksi sanee-
rattava vanha jäähalli voisi tapahtumapaikkana yhdessä pääareenan 
kanssa muodostaa Suomessa uniikin toiminnallisen kokonaisuuden. 
Vanhan jäähalli saneerattaisiin yksityisellä rahoituksella.    

Voimassa oleva suunnitteluvarauspäätös

Kaupunginhallitus päätti 27.6.2016 (655 §) varata Projekti GH Oy:lle 
Nordenskiöldinkadun alueelta maapäällisiä ja maanalaisia alueita Hel-
sinki Garden -hankkeen jatkosuunnittelua, toteutusedellytysten selvittä-
mistä ja varmistamista, arkkitehtuurikilpailua sekä asemakaavoitusta 
varten 31.12.2018 saakka mm. seuraavin ehdoin:

- Hankkeen jatkosuunnittelu, toteutusedellytysten selvittäminen ja var-
mistaminen sekä asemakaavan muutos on tehtävä yhteistyössä Hel-
singin kaupungin kaupunginkanslian, kaupunkisuunnitteluviraston, kiin-
teistöviraston, liikuntaviraston, Jääkenttäsäätiön, rakennusviraston, pe-
lastuslaitoksen ja kaupunginmuseon kanssa ja museoviraston kanssa 
sekä tarvittavilta osin muiden ympäröivien kiinteistöjen kuten Olympia-
stadionin ja Sonera Stadiumin omistajien ja toiminnanharjoittajien kans-
sa.

- Luovutettava alue määräytyy lopullisesti ympäröivien kiinteistöjen se-
kä toiminnanharjoittajien (mm. Jääkenttäsäätiö, Helsinki Stadion 
Oy/HJK, Stadion-säätiö) kanssa tehtävän suunnitteluyhteistyön ja alu-
eella järjestettävän arkkitehtuurikilpailun sekä kumppanuuskaavoituk-
sella laadittavan lainvoimaisen asemakaavan muutoksen tuloksena. 
Alueen hankkeita ja koko Töölön pallokenttäkokonaisuutta tulee kehit-
tää siten, että hankkeiden toimintaedellytykset alueella säilyvät.

- Varauksensaajan tulee järjestää kustannuksellaan arkkitehtuurikutsu-
kilpailu yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa hankkeen rea-
lististen toteuttamisedellytysten varmistamiseksi ja kaupunkitilaan sovit-
tamiseksi. Kaupunkitilaan ja ympäristöön liittymisen reunaehdot määrit-
telee kaupunki. Ratkaisemattomia haasteita ovat muun muassa jalka-
palloilun toimintaedellytysten säilyminen alueella heikentymättöminä ja 
alueen viher- ja virkistysyhteyksien säilyminen ja vahvistaminen. Va-
rausalueeseen on mahdollista tehdä muutoksia.

- Vanhan jäähallin suojelukysymys, purkaminen tai integroiminen Hel-
sinki Garden -hankkeeseen selvitetään arkkitehtuurikilpailun ja asema-
kaavan muutoksen laatimisen yhteydessä.
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- Vanhan jäähallin mahdollisesta luovuttamisesta varauksensaajalle tai 
apporttiomaisuutena perustettavalle yhtiölle sovitaan osapuolten kes-
ken erikseen ja siitä päättää kaupungin toimivaltainen elin.

- Kaupunki sitoutuu olemaan tekemättä varausaikana varausalueella 
toimenpiteitä tai sopimuksia, jotka haittaisivat hankkeen toteutumista 
lukuun ottamatta Sonera Stadium -hanketta koskevia suunnitelmia.

Suunnitteluvarauspäätös on kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä 5.

Suunnittelualuevarauksen muutokset ja täydennykset sekä niiden perustelut

Esittelijä toteaa, että Projekti GH Oy on kaupunginhallituksen 
27.6.2016 tekemän varauspäätöksen ehtojen mukaisesti jatkosuunni-
tellut ja kehitellyt hanketta yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan 
palveluiden kanssa pohjautuen varauspäätöksessä edellytetyn arkki-
tehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen.

Suunnittelun edetessä on yhdessä kaupungin asemakaava-, maaomai-
suuden kehittäminen ja tontit - sekä tilapalveluiden kanssa todettu, että 
on syytä tarkistaa suunnitteluvarauksen aluerajausta asemakaavoituk-
sen saamiseksi liikkeelle.

Edelleen on ilmennyt tarve nyt jo suunnitteluvaiheessa esittää vanhan 
jäähallin (”Nordis”) liittämistä Helsinki Garden -hankkeeseen jatkosuun-
nittelun edistämiseksi ja toteutusedellytysten varmistamiseksi. 

Suunnitteluvarausalueen rajauksen muutos

Suunnitteluvarausalueen rajaus tulee muuttaa Projekti GH Oy:n hake-
muksen mukaiseksi hankkeen jatkosuunnittelun edistämiseksi. Tarkis-
tukset johtuvat pääasiassa liikennejärjestelyihin, logistiikkaratkaisuihin 
sekä pysäköinnin järjestämiseen liittyvistä toiminnallisista reunaehdois-
ta.

Koska uusi suunnitteluvarausalue käsittäisi muun ohella HJK:lle pitkä-
aikaisesti vuokratun kenttäalueen (kenttä nro 7), varauksensaajan tulee 
olla tietoinen, ettei muutos oikeuta varauksensaajaa tässä vaiheessa 
muihin kuin maanalaisiin tiloihin liittyviin suunnittelutoimenpiteisiin. 

Lopullisesti mahdollisuudet po. alueen hyödyntämiseen selviävät kaa-
voituksen yhteydessä laadittavissa selvityksissä ja käytävissä neuvotte-
luissa. Mikäli po. alueelle osoitetaan kaavassa Helsinki Garden -han-
ketta palvelevia maanalaisia tiloja, alueen luovuttaminen Helsinki Gar-
den -hankkeelle edellyttää muun ohella sitä, että alue vapautetaan kau-
pungin hallintaan, josta tulee neuvotella alueen nykyisen vuokralaisen 
kanssa.  
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Kaupunki ei varausehtojen mukaan vastaisi hankkeelle eikä kolmannel-
le mahdollisesti aiheutuvista vahingoista eikä haitoista, mikäli alueen 
luovuttaminen rakentamista varten viivästyy hankkeen edellyttämästä 
aikataulusta tai se estyy.    

On tärkeää, että jatkosuunnittelussa ja mahdollisessa toteutuksessa 
huomioidaan HJK:n ja alueen muiden toimijoiden toimintaedellytykset. 
Varausehtojen mukaan varauksensaajan tuleekin hankkeen jatkosuun-
nittelussa ja toteutuksessa pyrkiä minimoimaan hankkeen rakentami-
sen aiheuttamat haitat alueen jalkapallotoiminnalle sekä varausalueen 
ympäröivien kiinteistöjen muille käyttäjille. Hankkeen jatkosuunnittelun 
ja toteutuksen lähtökohtana tulee pitää sitä, etteivät mainittujen toimijoi-
den toimintaedellytykset alueella pysyvästi heikkene. 

Suunnittelun edetessä tulee siksi myös selvittää mahdollisuus tilapäi-
sen hallin rakentamiselle Töölön pallokentän alueelle, jotta lasten ja 
nuorten harrastusmahdollisuudet ja jalkapallon edellytykset
säilyvät.

Pohjoisen Stadiontien itäpuolella sijaitsevan osan (keskuspuisto) koh-
dalla maanalainen rakentaminen tulee suunnitella niin, että rakentami-
sesta aiheutuu alueen maanpäällisen osan luontoarvoihin ja maise-
maan mahdollisimman vähäinen vaikutus ja että rakentamistyöstä ai-
heutuvat haitat minimoidaan. Varauksensaajan velvoittaminen suunnit-
telemaan toimenpiteet niin, että alueen luontoarvot ja maisema pysyvät 
täysin ennallaan ja ettei rakentamisen aikaisesta työstä aiheudu lain-
kaan haittaa, asettaa suunnittelua koskevat tekniset vaatimukset koh-
tuuttoman korkeiksi ja saattaa johtaa hankkeen toteuttamiskelpoisuu-
den alenemiseen. Riittävänä on pidettävä, että rakentaminen tehdään 
mahdollisimman haitattomasti ja niin, että maanpäällinen osa ko. alu-
eesta on olennaisilta luontoarvoiltaan ja maisemaltaan palautettavissa. 

Pisararadan ratasuunnitelma ja Pisararataa varten laadittu asemakaa-
va nro 12290 tulee myös huomioida Vauhtitien ajoyhteyden suunnitte-
lussa. Helsinki Garden -hankkeen ajoyhteys tai sen rakentaminen ei 
saa estää tai haitata hyväksytyn ratasuunnitelman mukaisen Pisarara-
dan suunnittelua tai toteutumista.     

Vanhan jäähallin ("Nordis") liittäminen Helsinki Garden -hankkeeseen

Alustavien neuvotteluiden ja selvitysten perusteella on perusteltua pitää 
hankkeen jatkosuunnittelun lähtökohtana sitä, että kaupungin omista-
ma vanha jäähalli integroidaan osaksi Helsinki Garden hanketta ja se 
saneerataan palloilu- ja monitoimiareenaksi. Vanha jäähalli on nykyisel-
lään verrattain heikossa kunnossa ja halli edellyttäisi lähivuosina kau-
pungilta todennäköisesti merkittäviä korjausinvestointeja, jotka rasittai-
sivat kaupungin investointitaloutta. Vanha jäähalli voisi myös yhdessä 
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suunnitellun pääareenan kanssa muodostaa Suomessa poikkeukselli-
sen tapahtumapaikkakokonaisuuden. Edelleen vanhan jäähallin sanee-
raaminen palloilu- ja monitoimiareenaksi loisi potentiaalia kehittää jo 
nykyisellään merkittävää liikuntapaikkakeskittymää edelleen monipuoli-
semmaksi.      

Vanhan jäähallin mahdollisesta integroimisesta osaksi Helsinki Garden 
–hanketta otettaisiin tarvittavat ehdot suunnitteluvaraukseen. Varau-
sehtojen mukaan varauksensaajalla on mainitusta syystä oikeus ryhtyä 
jatkosuunnittelemaan vanhan jäähallin sekä sen tontin uutta käyttöä 
hankkeen jatkosuunnitelmiin sisältyvänä.

Vanhan jäähallin myynnistä tai muusta luovuttamisesta Helsinki Gar-
den -hankkeelle neuvotellaan ja päätetään erikseen sen jälkeen, kun 
kaavoituksen yhteydessä tehtävät hankkeen vaikutusten arvioinnit mm. 
kaupungin talouteen, palveluihin ja elinkeinoihin on tehty. Mahdollinen 
luovutus tapahtuu käyvästä arvosta, jonka taso varmistetaan ulkopuoli-
sella asiantuntijalla.

Vanhan jäähallin viereen sijoittuvat Jääkenttäsäätiön omistuksessa ole-
van harjoitusjäähallin luovuttamisesta Helsinki Garden -hankkeelle neu-
votellaan ja päätetään myös erikseen.  Luovuttaminen on Helsinki Gar-
den-hankkeen toteutuessa todennäköisesti tarpeen, koska suunnittelu-
ratkaisun toteuttaminen edellyttänee harjoitushallin purkamista.  

Kaupunki (Tilapalvelut, Jääkenttäsäätiö) luovuttaa hallussaan olevat 
jatkosuunnittelun edellyttämät vanhan jäähallin rakennusta ja sen tont-
tia koskevat tiedot varauksensaajalle ja oikeuttaa varauksensaajan te-
kemään jatkosuunnittelun edellyttämiä katselmuksia ja tutkimuksia ra-
kennuksessa ja sen tontilla.

Kaupungin ja Helsinki Garden -hankkeen yhteisenä tavoitteena on, että 
vanha jäähalli sekä sen viereen sijoittuva harjoitusjäähalli luovutetaan 
Helsinki Garden -hankkeelle sen toteutuksen edellyttämässä aikatau-
lussa ilman aiheetonta viivytystä ja kiirehtimistä. Tästä syystä vanhan 
jäähallin sekä sen viereen sijoittuvan harjoittelujäähallin tiloja hallinnoi-
van Jääkenttäsäätiön tulisi pidättäytyä sellaisista toimenpiteistä, jotka 
voisivat estää tai haitata näiden rakennusten luovuttamista hankkeen 
vapaaseen hallintaan 1.1.2021 lukien. Tapahtumista sekä muista toi-
menpiteistä, jotka kohdistuvat edellä mainitun määräpäivän jälkeiseen 
aikaan, ja joilla voi olla vaikutusta rakennusten luovuttamiseen hank-
keelle, Jääkenttäsäätiön tulee sopia erikseen kaupunginkanslian kans-
sa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.    

Muutoin noudatetaan aikaisemman varauspäätöksen ehtoja.

Ympäröivien kiinteistöjen ja niiden toiminnanharjoittajien lausunnot
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Varauspäätöksen muutosesitystä on valmisteltu alkuperäisen varaus-
päätöksen ehtojen mukaisesti muun ohella yhteistyössä ympäröivien 
kiinteistöjen omistajien sekä niiden toiminnanharjoittajien kanssa.

Jääkenttäsäätiö, Stadion-säätiö ja HJK ovat myös näiltä pyydetyissä 
esityslistan liitteinä 6-8 olevissa lausunnoissaan tuoneet huomionsa jat-
kosuunnitteluun ja päätöksentekoon. Lausunnoissa painotetaan erityi-
sesti, ettei Helsinki Garden -hanke saa vaikeuttaa ja heikentää lausun-
nonantajien nykyisiä toimintaedellytyksiä, ja korostetaan sitä, että koko 
Töölön liikunta- ja urheilualuetta tulee kehittää yhteistyössä. Lisäksi 
lausunnoissa tuodaan esiin jatkosuunnittelussa huomioitavia seikkoja. 
HJK ja Palloliitto vastustavat suunnitteluvarausalueen muutosta tässä 
vaiheessa.

Suunnitteluvarauksen muutos on tärkeä, koska se ohjaa ja antaa tukea 
hankkeen jatkosuunnittelulle ja selvityksille. Suunnitteluvarausalueen 
muutokselle ei ole esitettävät varausehdot huomioiden estettä, koska 
se oikeuttaa ainoastaan suunnittelutoimenpiteisiin eikä se rajoita esi-
merkiksi HJK:n mahdollisuuksia käyttää aluettaan voimassa olevan 
vuokrasopimuksen osoittamiin tarkoituksiin.    

Kaavaprosessissa hankkeen suunnittelu on vasta alkuvaiheessa. Työ-
suunnitelman mukaan asemakaavoituksen osallistumis- ja arviointime-
nettely (OAS) ajoittuisi tulevaan vuodenvaihteeseen, asemakaavan 
muutosluonnos valmistuisi keväällä 2018 ja muutosehdotus syksyllä 
2018. Hanketta koskeva yksityiskohtainen asemakaavoitus tullaan 
Kaupunginhallituksen suunnitteluvarauspäätöksen ehtojen sekä maan-
käyttö- ja rakennuslain (MRL) vuorovaikutusmenettelyn kautta toteutta-
maan tiiviissä yhteistyössä em. tahojen kanssa.

Kun Helsinki Garden -hankkeen suunnittelu on suunnitteluvarauksen 
aikana edennyt asemakaavoituksen ehdotusvaiheeseen, kaupungin-
hallitukselle tullaan valmistelemaan esitys varsinaista toteuttamista 
koskevaksi varaukseksi hankkeelle asetettavine yksityiskohtaisine eh-
toineen. 

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu tulee asemakaavoituk-
sen edetessä käymään erikseen kaikkien em. lausunnonantajien kans-
sa neuvottelut näiden toimintaedellytysten turvaamiseksi alueella, sa-
moin tekemään tarvittavat sopimusesitykset kaupungin toimivaltaisille 
elimille.

Lopuksi

Ehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen lukuun 
ottamatta Pohjoisen Stadiontien itäpuolta koskevaa varausehtoa.
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Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 28.11.2017 § 246

HEL 2017-011489 T 10 01 01 00

Urheilukatu, Nordenskiöldinkatu ja Pohjoinen Stadionintie

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ginhallitus muuttaisi ja täydentäisi Projekti GH Oy:lle Helsinki Garden -
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hanketta varten 27.6.2016 (655 §) tekemäänsä suunnittelualuevaraus-
päätöstä seuraavasti:

1

Varattava alue käsittää oheisen liitekartan nro 3/Arkkitehtuuritoimisto 
B&M/ Helsinki Garden/19.10.2017 mukaiset maanpäälliset ja maanalai-
set aluevaraukset.

Varauksensaaja on tietoinen, että uusi varausalue käsittää muun ohella 
HJK:lle pitkäaikaisesti vuokratun kenttäalueen (kenttä nro 7). Varauk-
sensaaja on tietoinen, että tämän alueen luovuttaminen Helsinki Gar-
den -hankkeelle edellyttää muun ohella sitä, että alue vapautetaan kau-
pungin hallintaan.

Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitteluvaraus oikeuttaa varauk-
sensaajan ainoastaan tutkimaan mahdollisuuksia sijoittaa HJK:lle ny-
kyisellään vuokratulle alueelle maanalaisia tiloja. Varauksensaajalla ei 
ole siten tämän suunnitteluvarauspäätöksen perusteella oikeutta suorit-
taa alueella mitään muita toimenpiteitä.

Kaupunki ei vastaa hankkeelle eikä kolmannelle mahdollisesti aiheutu-
vista vahingoista eikä haitoista, mikäli alueen luovuttaminen rakenta-
mista varten viivästyy hankkeen edellyttämästä aikataulusta tai estyy. 

2

Varauksensaajan tulee Helsinki Garden -hankkeen jatkosuunnittelussa 
ja toteutuksessa pyrkiä minimoimaan hankkeen rakentamisen aiheutta-
mat haitat alueen jalkapallotoiminnalle sekä varausalueen ympäröivien 
kiinteistöjen muille käyttäjille. Hankkeen jatkosuunnittelun ja toteutuk-
sen lähtökohtana tulee pitää sitä, etteivät mainittujen toimijoiden toimin-
taedellytykset alueella pysyvästi heikkene. 

3

Helsinki Garden -hankkeen jatkosuunnittelun lähtökohtana on, että 
vanha jäähalli (”Nordis”) integroidaan osaksi hanketta. Jatkosuunnitte-
lun lähtökohtana on, että vanha jäähalli saneerataan palloilu- ja moni-
toimiareenaksi, jolla on mahdollisuus tukea myös rakennettavan pää-
areenan tapahtumakäyttöä. Varauksensaajalla on mainitusta syystä oi-
keus ryhtyä jatkosuunnittelemaan vanhan jäähallin sekä sen tontin uut-
ta käyttöä hankkeen jatkosuunnitelmiin sisältyvänä.

Vanhan jäähallin myynnistä tai muusta luovuttamisesta hankkeelle neu-
votellaan ja päätetään erikseen sen jälkeen, kun kaavoituksen yhtey-
dessä vaadittavat ja tehtävät hankkeen vaikutusten arvioinnit mm. kau-
pungin talouteen, ympäristöön, palveluihin ja elinkeinoihin on saatu. 
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Mahdollinen luovutus tapahtuu käyvästä arvosta, jonka taso varmiste-
taan ulkopuolisella asiantuntijalla. 

Vanhan jäähallin viereen sijoittuvan Jääkenttäsäätiön omistuksessa 
olevan harjoitusjäähallin mahdollisesta luovuttamisesta hankkeelle neu-
votellaan ja päätetään osapuolien kesken myös erikseen.  

4

Kaupunki (tilapalvelut, Jääkenttäsäätiö) luovuttaa hallussaan olevat, 
jatkosuunnittelun edellyttämät vanhan jäähallin rakennusta ja sen tont-
tia koskevat tiedot varauksensaajalle ja oikeuttaa varauksensaajan te-
kemään jatkosuunnittelun edellyttämiä katselmuksia ja tutkimuksia ra-
kennuksessa ja sen tontilla.

5

Kaupungin ja Helsinki Garden -hankkeen yhteisenä tavoitteena on, että 
vanha jäähalli sekä sen viereen sijoittuva harjoitusjäähalli luovutetaan 
Helsinki Garden -hankkeelle sen toteutuksen edellyttämässä aikatau-
lussa ilman aiheetonta viivytystä ja kiirehtimistä.  

Vanhan jäähallin sekä sen viereen sijoittuvan harjoittelujäähallin tiloja 
hallinnoivan Jääkenttäsäätiön tulee pidättäytyä sellaisista toimenpiteis-
tä, jotka voisivat estää tai haitata näiden rakennusten luovuttamista 
hankkeen vapaaseen hallintaan 1.1.2021 lukien. Tapahtumista sekä 
muista toimenpiteistä, jotka kohdistuvat edellä mainitun määräpäivän 
jälkeiseen aikaan ja joilla voi olla vaikutusta rakennusten luovuttamisel-
le hankkeelle, Jääkenttäsäätiön tulee sopia erikseen kaupunginkans-
lian kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.    

6

Pisararadan ratasuunnitelma ja Pisararataa varten laadittu asemakaa-
va nro 12290 on huomioitava Vauhtitien ajoyhteyden suunnittelussa. 
Helsinki Garden -hankkeen ajoyhteys tai sen rakentaminen ei saa es-
tää tai haitata hyväksytyn ratasuunnitelman mukaisen Pisararadan 
suunnittelua tai toteutumista.     

7

Muutoin noudatetaan aikaisemman varauspäätöksen ehtoja.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Pohjoisen Stadiontien 
itäpuolella sijaitsevan osan (keskuspuisto) kohdalla maanalainen ra-
kentaminen on suunniteltava ja toteutettava niin, että maanpäällinen 
osa tonttia säilyy luontoarvoiltaan ja maisemaltaan ennallaan, eikä kär-
si rakentamisen aikaisesta työstä.
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Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että selvitetään mah-
dollisuus tilapäisen hallin rakentamiselle Töölön pallokentän alueelle, 
jotta lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet ja jalkapallon edellytyk-
set säilyvät.

Käsittely

28.11.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Silvia Modig: Pohjoisen Stadiontien itäpuolella sijaitsevan osan (kes-
kuspuisto) kohdalla maanalainen rakentaminen on  suunniteltava ja to-
teutettava niin, että maanpäällinen osa tonttia säilyy luontoarvoiltaan ja 
maisemaltaan ennallaan, eikä kärsi rakentamisen aikaisesta työstä.

Kannattaja: Eveliina Heinäluoma

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Silvia Modigin vastaehdotuk-
sen.

Vastaehdotus:
Silvia Modig:  Lautakunta edellyttää myös, että selvitetään mahdolli-
suus tilapäisen hallin rakentamiselle Töölön pallokentän alueelle, jotta 
lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet ja jalkapallon edellytykset 
säilyvät.

Kannattaja: Eveliina Heinäluoma

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Silvia Modigin vastaehdotuk-
sen.

Vastaehdotus:
Silvia Modig: Varauksensaaja vastaa siitä, että juniorijalkapallohalli pa-
lautetaan pallokenttä 7:lle samantasoisena välittömästi rakennustöiden 
päätyttyä varaajan kustannuksella. 

Kannattaja: Eveliina Heinäluoma

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Varauksensaaja vastaa siitä, että juniorijalkapallohalli pa-
lautetaan pallokenttä 7:lle samantasoisena välittömästi rakennustöiden 
päätyttyä varaajan kustannuksella. 

Jaa-äänet: 8
Matti Enroth, Kaisa Hernberg, Nuutti Hyttinen, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Mikko Särelä
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Ei-äänet: 5
Eveliina Heinäluoma, Mai Kivelä, Jape Lovén, Silvia Modig, Amanda 
Pasanen

Esittelijän ehdotus jäi tältä osin voimaan äänin 8-5.

21.11.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Esko Patrikainen, tontit -yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi
Sami Haapanen, tonttipäällikkö, puhelin: 09 310 36437

sami.haapanen(a)hel.fi
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§ 1123
Lisärakennusoikeuden varaaminen Kiinteistö Oy Auroranlinnalle 
(Sörnäinen, tontti 10250/2)

HEL 2017-010861 T 10 01 01 02

Päätös

A

Kaupunginhallitus päätti varata Kiinteistö Oy Auroranlinnalle Helsingin 
kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin nro 10250 tontin 
nro 2 asemaavan muutoksen nro 12358 mukaisen lisärakennusoikeu-
den (1 400 k-m²) sääntelemättömien, vapaarahoitteisten vuokra-asun-
tojen suunnittelua varten 31.12.2019 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontille kaavoitettu lisärakennusoikeus tulee toteuttaa vapaarahoittei-
sena, sääntelemättömänä vuokra-asuntotuotantona.  

2

Varauksensaaja on tietoinen, että kaavamuutoksen nro 12358 mukai-
sen lisärakennusoikeuden toteuttaminen edellyttää muun ohella tonttia 
10250/2 koskevan voimassa olevan maanvuokrasopimuksen nro 
20666 muuttamista, tontilla sijaitsevan huonokuntoisen pysäköintihallin 
purkamista sekä kylmän ulkoiluvälinevaraston, jätetilan sekä kahden 
auton autohallin toteuttamista kadun varteen pihakannen alle.

Varauksensaaja vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta koko-
naisvastuuperiaatteella. Varauksensaaja vastaa tällöin kustannuksel-
laan muun ohella kaikista lisärakennusoikeuden käyttöön ottamisen 
edellyttämistä purku- ja muista toimenpiteistä siltä osin kuin niitä ei 
mahdollisesti korvata korvausinvestointikustannuksina. Lisäksi varauk-
sensaajan tulee kustannuksellaan ja vastuullaan hankkia kaikki hank-
keen toteuttamisen vaatimat viranomaisluvat sekä noudattaa niiden eh-
toja ja määräyksiä.

Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle tai kolmannelle mahdollisesti ai-
heutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, kuten suunnittelu- 
ja muista kuluista, jotka varauksensaajalle saattavat aiheutua esimer-
kiksi siitä, että hanketta koskevat luvat eivät tule lainvoimaisiksi tai nii-
den myöntäminen pitkittyy tai estyy, varauksensaajan hankkeen toteut-
tamisen mahdollisesti edellyttämä asemakaavan muutos tai poikkea-
mispäätös ei tule voimaan taikka tontin toteuttaminen muutoin viivästyy 
tai estyy.
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Kaupunki ei myöskään vastaa varauksensaajalle tai kolmannelle aiheu-
tuvista kustannuksista eikä mahdollisista vahingoista, mikäli tonttia 
10250/2 koskevan vuokrasopimuksen muuttamista koskeva päätös tai 
muu asiaan liittyvä päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai 
ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

3

Tontille 10250/2 toteutettavan uudisrakennuksen (lisärakentaminen) 
suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota energiate-
hokkuutta parantaviin ratkaisuihin. Rakennuksen tulee täyttää vähin-
tään C-energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset siten, että E-lu-
ku alittaa tason 120 kWh/m²/vuosi, ellei kaupunkiympäristölautakunta 
painavasta varauksensaajasta riippumattomasta syystä toisin päätä.

Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan tontin 10250/2 
maanvuokrasopimuksen muuttamista ja lisärakennusoikeuden vuok-
raamista esittämään kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kau-
punkirakenne -palvelukokonaisuuden maaomaisuuden kehittäminen ja 
tontit –palvelulle tontille rakennettavaa rakennusta koskevan energiato-
distuksen tai muun rakennuksen energiatehokkuutta osoittavan maao-
maisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun hyväksymän selvityksen.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä vuokrasopimuksen 
muuttamisesta ja lisärakennusoikeuden luovuttamisesta, mikäli varauk-
sensaajan hanke ei täytä edellä mainittua vaatimusta eikä kaupunkiym-
päristölautakunta myönnä vaatimuksesta poikkeusta.

4

Varauksensaajan tulee noudattaa asemakaavamääräyksiä sekä mah-
dollisia alueellisia rakentamistapaohjeita. Hankkeen suunnittelu ja to-
teutus tulee tapahtua yhteistyössä kaupungin alueellisten yhteistyö- ja 
koordinointiryhmien kanssa.

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan kulloinkin voimassa ole-
vaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -
palvelukokonaisuuden maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun 
kaupungin tonttien rakennuttajille laatimaa toimintaohjetta kaivu- ja lou-
hintatoimenpiteiden suorittamisesta ja kaadettavista puista. Toimin-
taohje on päivitetty viimeksi 30.6.2017. Toimintaohje on liitteenä 4.

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan myös sopimaan kai-
kista tontin 10250/2 lisärakentamisen toteuttamisen ja käytön mahdolli-
sesti edellyttämistä rasitteista ja yhteisjärjestelyistä. Varauksensaajan 
tulee esittää mainitut laadittavat sopimukset kaupunkiympäristön toi-
mialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden maao-
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maisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun hyväksyttäviksi. Kaupunki ei 
vastaa mistään rasitteista ja yhteisjärjestelyistä mahdollisesti aiheutu-
vista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista.

5

Tontin 10250/2 alapuolella ja läheisyydessä sijaitsee maanalaisia tiloja 
ja/tai rakenteita, jotka on otettava huomioon tontin rakentamisessa. 
Olemassa olevien maanalaisten tilojen/rakenteiden läheisyydessä ole-
villa alueilla rakennettaessa tai louhittaessa on otettava huomioon maa-
nalaisten tilojen sijainti ja rakenteiden suojaetäisyydet siten, että ei ai-
heuteta haittaa olemassa oleville maanalaisille tiloille ja rakenteille.

6

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan ja to-
teuttamaan lisärakennusoikeuden ilman aiheetonta viivytystä sekä 
osaltaan aktiivisesti edistämään po. lisärakennusoikeuden suunnittelua 
ja rakentamista. 

7

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään 
kesken varausajan, mikäli on ilmeistä, ettei tontin lisärakennusoikeuden 
rakentamista aloiteta varausaikana ja hankkeen viivästyminen johtuu 
varauksensaajasta riippuvasta syystä.

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, 
ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä 
muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita.

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä mainittuja lakisääteisiä velvoit-
teitaan tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön 
johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö 
tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. vero-
tus) tai muusta vastaavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kau-
pungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken 
varausajan.

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päätty-
mään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin 
tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaa-
jalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään 
kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaa-
ja tai varauksensaajan yhteistyökumppani ei noudata varausehtoja ja 
kaupungin niiden perusteella mahdollisesti antamia ohjeita.
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8

Lisärakennusoikeus sijaitsee tontilla 10250/2, joka on vuokrattu varauk-
sensaajalle, Kiinteistö Oy Auroranlinnalle, 31.12.2032 asti voimassa 
olevalla maanvuokrasopimuksella. Lisärakennusoikeuden toteuttami-
nen edellyttää voimassa olevan maanvuokrasopimuksen muuttamista. 
Hakemus tontin vuokrasopimuksen muuttamiseksi tulee tehdä hyvissä 
ajoin ennen rakennustöiden aloittamista. Rakentamista ei saa aloittaa 
ennen kuin maanvuokrasopimuksen muutos po. tontista on allekirjoitet-
tu.

9

Varauksensaajan on korvauksetta sallittava tontilla 10250/2 sijaitsevien 
viemäreiden, johtojen ja muiden kunnallisteknisten rakenteiden sekä 
maanalaisten tilojen sijoittuminen po. tontilla, ellei kaupungin tai johto-
jen omistajien kanssa muuta sovita. Varauksensaaja vastaa kustannuk-
sellaan mahdollisista johtosiirroista.

10

Myös varauksensaajan yhteistyökumppanit ovat velvollisia noudatta-
maan tässä varauspäätöksessä varauksensaajalle asetettuja varau-
sehtoja.

B

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan päättämään 
varausehtojen vähäisistä muutoksista, lisäyksistä ja tarkennuksista.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Varaushakemus
2 Asemakaava nro 12358 kartta
3 Sijaintikartta
4 Toimintaohje 30.6.2017

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
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hallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto on 16.3.2016 hyväksynyt Käenkuja 6:n täydennys-
rakentamista koskevan asemakaavan muutoksen nro 12358. Asema-
kaavan muutos on tullut lainvoimaiseksi 10.5.2016.

Kaavamuutoksen mukaiselle tontille 10250/2 on kaavoitettu lisäraken-
nusoikeutta 1 400 k-m². Lisärakennusoikeus mahdollistaa toisen piste-
talon rakentamisen tontille. Tontti 10250/2 on vuokrattu Kiinteistö Oy 
Auroranlinnalle 31.12.2032 saakka. 

Kiinteistö Oy Auroranlinna pyytää 29.8.2017 päivätyllä hakemuksella, 
että kaupunki varaisi sille tontille 10250/2 kaavoitetun lisärakennusoi-
keuden vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakentamista varten.

Esittelijän perustelut

Hakemus ja suunnitelmat

Sörnäisten Vilhonvuoren täydennysrakentamista koskevan asemakaa-
van muutoksen nro 12358 mukaiselle tontille 10250/2 sijoittuu muun 
ohella uusi asuinkerrostalon rakentamisen mahdollistava rakennusala. 
Tontti 10250/2 on vuokrattu pitkäaikaisesti Kiinteistö Oy Auroranlinnalle 
ja tontilla sijaitsee entuudestaan vuokralaisen omistama kahdeksanker-
roksinen kerrostalo. Tontille ei ole tarkoitus hakea tonttijakoa vaan uusi 
asuinrakennus on tarkoitus rakentaa vuokralaisen hallinnassa olevalle 
tontille 10250/2.

Kiinteistö Oy Auroranlinna (Y-tunnus 0689784-0) pyytää 29.8.2017 päi-
vätyllä hakemuksellaan, että kaupunki varaisi sille tontille 10250/2 kaa-
voitetun lisärakennusoikeuden vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen ra-
kentamista varten. Varaushakemusta on alustavien rakentamisaikatau-
lujen osalta päivitetty sähköpostilla 5.10.2017.

Hakija on esittänyt arkkitehtuuritoimisto Ahonen Veikko Oy:n laatimat 
suunnitelmat uudisrakennuksen toteuttamisesta tontille 10250/2.  
Suunnitellussa uudisrakennuksessa on yksi porrashuone ja 20 asun-
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toa. Varastotilat sijaitsevat maantaso- ja ullakkokerroksessa. Muut yh-
teistilat sijaitsevat jo ennestään samalla tontilla olevassa rakennukses-
sa. Lisäksi kadun varteen pihakannen alle rakennetaan kylmä ulkoilu-
välinevarasto, jätetila sekä autohalli 2 autolle. Muut pysäköintipaikat, 
yhteensä 13 kappaletta, ovat olemassa olevassa autohallissa, johon 
ajetaan pihan kautta. 

Hankkeelle on myönnetty rakennuslupa 27.6.2017 (rakennuslupatun-
nus 10-1374-17-A). Rakennustöiden olisi tarkoitus käynnistyä syksyllä 
2018 tai alkuvuodesta 2019 ja uudisrakennuksen olisi tarkoitus valmis-
tua arviolta keväällä 2020. Tuleva rakennus tulisi vuokrakäyttöön etu-
päässä Helsingin kaupungin työntekijöille.

Hakemus on liitteenä 1.

Asemakaava ja lisärakennusoikeus

Kaupunginvaltuusto on 16.3.2016 hyväksynyt Käenkuja 6:n täydennys-
rakentamista koskevan asemakaavan muutoksen nro 12358. Asema-
kaavan muutos on tullut lainvoimaiseksi 10.5.2016.

Kaavamuutoksen mukaiselle tontille 10250/2 on kaavoitettu lisäraken-
nusoikeutta 1 400 k-m². Lisärakennusoikeus mahdollistaa kahdeksan-
kerroksisen pistetalon rakentamisen tontille. Kaavamääräysten mukaan 
tontin autopaikkojen lukumäärä tulee olla 13.

Tontti 10250/2 on vuokrattu pitkäaikaisesti Kiinteistö Oy Auroranlinnalle 
31.12.2032 asti voimassa olevalla maanvuokrasopimuksella. Po. tontil-
la sijaitsee entuudestaan kahdeksankerroksinen kerrostalo. Tonttijakoa 
ei ole tarkoitus hakea vaan lisärakennusoikeus tullaan toteuttamaan 
nykyisen vuokralaisen hallitsemalle tontille 10250/2. 

Ote asemakaavasta nro 12358 on liitteenä 2 ja sijaintikartta liitteenä 3.

Varauksen perustelut ja varausehdot

Tontille kaavoitettu lisärakennusoikeus 1 400 k-m² esitetään varatta-
vaksi tontin 10250/2 nykyiselle vuokralaiselle, Kiinteistö Oy Auroranlin-
nalle, vapaarahoitteisten, sääntelemättömien vuokra-asuntojen suunnit-
telua varten. Varaus olisi voimassa 31.12.2019 asti, mutta tarkoitus on, 
että lisärakentaminen voisi käynnistyä jo vuoden 2018 puolella. Tontille 
voidaan rakentaa 20 uutta vuokra-asuntoa.

Lisärakennusoikeus sijaitsee Kiinteistö Oy Auroranlinnalle pitkäaikai-
sesti vuokratulla tontilla 10250/2. Vuokrasopimus on voimassa 
31.12.2032 asti. Lisärakennusoikeuden käyttöönotto edellyttää purku- 
ja rakennustöitä vuokralaisen hallitsemalla tontilla. Uudisrakennuksen 
paikalta tulee purkaa pois huonokuntoinen pysäköintihalli. Uudisraken-
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nuksen varastotilat sijaitsevat maantaso- ja ullakkokerroksessa, muut 
yhteistilat jo ennestään olemassa olevassa rakennuksessa. Lisäksi ka-
dun varteen pihakannen alle tulee rakentaa kylmä ulkoiluvälinevarasto, 
jätetila sekä autohalli 2 autolle. Muut pysäköintipaikat ovat olemassa 
olevassa autohallissa, johon ajetaan pihan kautta. Edellä mainitut sei-
kat huomioiden sekä ottaen lisäksi huomioon hankkeen pieni koko (1 
400 k-m²) sekä tavoite edistää täydennysrakentamista, voidaan pitää 
perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena, että lisärakennusoikeus vara-
taan tontin nykyisen vuokralaisen toteutettavaksi. 

Tontinvarauksessa noudatettaisiin kaupungin tavanomaisia varauseh-
toja. Kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja 
tontit –palvelun toimintaohje kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittami-
sesta ja kaadettavista puista 30.6.2017 on liitteenä 4.

Kaupunki ei varausehtojen mukaan muun muassa vastaa mistään va-
hingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli hankkeen vaatimat luvat 
eivät tule lainvoimaisiksi tai mikäli tonttia 10250/2 koskevan vuokraso-
pimuksen muuttamista koskeva päätös tai muu asiaan liittyvä päätös 
oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen pää-
töksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Voimassa olevan maanvuokrasopimuksen muuttaminen

Tontti on kaupungin omistuksessa ja se on vuokrattu Kiinteistö Oy Au-
roranlinnalle pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella vapaarahoitteisia 
vuokra-asuntoja varten 31.12.2032 saakka.

Lisärakennusoikeuden toteuttaminen edellyttää voimassaolevan maan-
vuokrasopimuksen nro 20666 muuttamista muun muassa vuokra-ajan 
ja vuokran osalta. Tämän vuoksi lisärakennusoikeudelle tulee määritel-
lä vuokrausperusteet. Maanvuokrasopimukseen otetaan lisäksi uusia 
ehtoja muun muassa lisärakentamisen osalta. Tämän ohella voimassa 
olevaan sopimukseen tullaan sisällyttämään sopimuksesta tällä hetkel-
lä puuttuvat kaupungin vakioehdot koskien muun muassa maanalaisia 
rakenteita. 

Lisärakennusoikeuden rakentamista ei saa aloittaa tontilla 10250/2 en-
nen kuin maanvuokrasopimuksen muutos on allekirjoitettu.

Täydennysrakentamishanke, täydennysrakentamiskorvaus ja korvausinvestoinnit

Sörnäisten Vilhonvuoressa tontille 10250/2 on asemakaavan muutok-
sella nro 12358 osoitettu lisärakennusoikeutta 1 400 k-m², siten että ny-
kyiselle tontille on mahdollista rakentaa kahdeksankerroksinen asuin-
kerrostalo. Uudisrakennuksen paikalta puretaan huonokuntoinen pysä-
köintihalli. Lisärakennusoikeus esitetään varattavaksi tontin 10250/2 
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nykyiselle vuokralaiselle vapaarahoitteisten, sääntelemättömien vuok-
ra-asuntojen suunnittelua ja rakentamista varten.

Kiinteistölautakunta on päätöksellään 9.3.2017 (§ 110) muuttanut vuok-
ratonteilla tapahtuvan täydennysrakentamisen edistämisperiaatteisiin 
liittyviä soveltamisohjeita seuraavasti:  

1

Täydennysrakentamiskorvausta ei suoriteta, mikäli asemakaavamuu-
toksen tuoma lisärakennusoikeus jää tontinvuokralaisen, tämän omista-
jana toimivan tahon tai muutoin näiden intressipiirissä olevan tahon 
hyödynnettäväksi ja tästä aiheutuu tälle merkittävää taloudellista hyö-
tyä.

Täydennysrakentamiskorvaus voidaan kuitenkin suorittaa, mikäli täy-
dennysrakennettavan tontin vuokralainen on valtiontukemaa pitkäaikai-
sella korkotuella vuokra-asuntotuotantoa, asumisoikeusasuntotuotan-
toa tai niihin verrattavaa pitkäaikaisella korkotuella toteutettavaa sosi-
aalista asuntotuotantoa toteuttava taho, ja uusi asemakaavan muutok-
sella muodostettava tontti toteutetaan mainittuna asuntotuotantona.

Lisäksi korvaus voidaan suorittaa myös muissa tilanteissa, mikäli se on 
painavista syistä perusteltua. Tilanteissa, joissa korvauksen suorittami-
nen on muista painavista syistä perusteltua, se voidaan suorittaa aina 
myös alennettuna.

2

Vastaavasti vuokralaiselle rahana maksettavia korvausinvestointikus-
tannuksia voidaan alentaa tai jättää kokonaan maksamatta, mikäli lisä-
rakennusoikeus jää vuokralaisen, tämän omistajana toimivan tahon tai 
muutoin näiden intressipiirissä olevan tahon hyödynnettäväksi tai tämä 
muutoin saa erityistä hyötyä täydennysrakentamisesta.

3

Täydennysrakentamiskorvaus voidaan maksaa kertakorvauksen sijaan 
myös maanvuokran alennuksena tai näiden yhdistelmänä.

Täydennysrakentamiskorvauksen maksaminen

Kiinteistölautakunnan edellä mainitun päätöksen perusteella todetaan, 
että täydennysrakentamiskorvausta ei tälle hankkeelle makseta, koska 
lisärakennusoikeus jää vuokralaisen hallitsemalle tontille 10250/2 tä-
män toteutettavaksi.  Lisärakennusoikeus esitetään varattavaksi vapaa-
rahoitteisten, sääntelemättömien vuokra-asuntojen suunnittelua ja ra-
kentamista varten. Lisäksi voidaan katsoa, että vuokralaiselle aiheutuu 
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merkittävää taloudellista hyötyä, koska tämä saa hyödynnettäväkseen 
tontille kaavoitetun lisärakennusoikeuden ja sitä kautta lisää liiketoimin-
nan mahdollisuuksia ja vuokratuloja. Sen sijaan lisärakennusoikeuden 
toteuttamisesta aiheutuvat korvausinvestointikustannuksiksi katsottavat 
kustannukset korvataan. Asiasta tullaan päättämään erikseen tontin 
vuokrasopimuksen muutoksen jälkeen tai sen yhteydessä. 

Selvyyden vuoksi kuitenkin todetaan, että vuokranantajan ja vuokralai-
sen välillä noudatetaan täydennysrakentamiskorvauksen ja korvausin-
vestointikustannusten osalta kulloinkin voimassa olevia kaupunginval-
tuuston päättämiä periaatteita ja kiinteistölautakunnan päättämiä sovel-
tamisohjeita.

Lopuksi

Ehdotus varauspäätökseksi on kaupunkiympäristölautakunnan esityk-
sen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Varaushakemus
2 Asemakaava nro 12358 kartta
3 Sijaintikartta
4 Toimintaohje 30.6.2017

Muutoksenhaku

A Kunnallisvalitus, valtuusto
B, C Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 21.11.2017 § 237

HEL 2017-010861 T 10 01 01 02

Käenkuja 6

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ginhallitus päätti varata Kiinteistö Oy Auroranlinnalle (Y-tunnus 
0689784-0) Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) kort-
telin nro 10250 tontin nro 2 asemaavan muutoksen nro 12358 mukai-
sen lisärakennusoikeuden (1 400 k-m²) sääntelemättömien, vapaara-
hoitteisten vuokra-asuntojen suunnittelua varten 31.12.2019 saakka 
seuraavin ehdoin:

1

Tontille kaavoitettu lisärakennusoikeus tulee toteuttaa vapaarahoittei-
sena, sääntelemättömänä vuokra-asuntotuotantona.  

2

Varauksensaaja on tietoinen, että kaavamuutoksen nro 12358 mukai-
sen lisärakennusoikeuden toteuttaminen edellyttää muun ohella tonttia 
10250/2 koskevan voimassa olevan maanvuokrasopimuksen nro 
20666 muuttamista, tontilla sijaitsevan huonokuntoisen pysäköintihallin 
purkamista sekä kylmän ulkoiluvälinevaraston, jätetilan sekä kahden 
auton autohallin toteuttamista kadun varteen pihakannen alle.

Varauksensaaja vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta koko-
naisvastuuperiaatteella. Varauksensaaja vastaa tällöin kustannuksel-
laan muun ohella kaikista lisärakennusoikeuden käyttöön ottamisen 
edellyttämistä purku- ja muista toimenpiteistä siltä osin kuin niitä ei 
mahdollisesti korvata korvausinvestointikustannuksina. Lisäksi varauk-
sensaajan tulee kustannuksellaan ja vastuullaan hankkia kaikki hank-
keen toteuttamisen vaatimat viranomaisluvat sekä noudattaa niiden eh-
toja ja määräyksiä.

Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle tai kolmannelle mahdollisesti ai-
heutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, kuten suunnittelu- 
ja muista kuluista, jotka varauksensaajalle saattavat aiheutua esimer-
kiksi siitä, että hanketta koskevat luvat eivät tule lainvoimaisiksi tai nii-
den myöntäminen pitkittyy tai estyy, varauksensaajan hankkeen toteut-
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tamisen mahdollisesti edellyttämä asemakaavan muutos tai poikkea-
mispäätös ei tule voimaan taikka tontin toteuttaminen muutoin viivästyy 
tai estyy.

Kaupunki ei myöskään vastaa varauksensaajalle tai kolmannelle aiheu-
tuvista kustannuksista eikä mahdollisista vahingoista, mikäli tonttia 
10250/2 koskevan vuokrasopimuksen muuttamista koskeva päätös tai 
muu asiaan liittyvä päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai 
ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

3

Tontille 10250/2 toteutettavan uudisrakennuksen (lisärakentaminen) 
suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota energiate-
hokkuutta parantaviin ratkaisuihin. Rakennuksen tulee täyttää vähin-
tään C-energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset siten, että E-lu-
ku alittaa tason 120 kWh/m²/vuosi, ellei kaupunkiympäristölautakunta 
painavasta varauksensaajasta riippumattomasta syystä toisin päätä.

Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan tontin 10250/2 
maanvuokrasopimuksen muuttamista ja lisärakennusoikeuden vuok-
raamista esittämään kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kau-
punkirakenne -palvelukokonaisuuden maaomaisuuden kehittäminen ja 
tontit –palvelulle tontille rakennettavaa rakennusta koskevan energiato-
distuksen tai muun rakennuksen energiatehokkuutta osoittavan maao-
maisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun hyväksymän selvityksen.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä vuokrasopimuksen 
muuttamisesta ja lisärakennusoikeuden luovuttamisesta, mikäli varauk-
sensaajan hanke ei täytä edellä mainittua vaatimusta eikä kaupunkiym-
päristölautakunta myönnä vaatimuksesta poikkeusta.

4

Varauksensaajan tulee noudattaa asemakaavamääräyksiä sekä mah-
dollisia alueellisia rakentamistapaohjeita. Hankkeen suunnittelu ja to-
teutus tulee tapahtua yhteistyössä kaupungin alueellisten yhteistyö- ja 
koordinointiryhmien kanssa.

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan kulloinkin voimassa ole-
vaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -
palvelukokonaisuuden maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun 
kaupungin tonttien rakennuttajille laatimaa toimintaohjetta kaivu- ja lou-
hintatoimenpiteiden suorittamisesta ja kaadettavista puista. Toimin-
taohje on päivitetty viimeksi 30.6.2017. Toimintaohje on liitteenä nro 4.
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Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan myös sopimaan kai-
kista tontin 10250/2 lisärakentamisen toteuttamisen ja käytön mahdolli-
sesti edellyttämistä rasitteista ja yhteisjärjestelyistä. Varauksensaajan 
tulee esittää mainitut laadittavat sopimukset kaupunkiympäristön toi-
mialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden maao-
maisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun hyväksyttäviksi. Kaupunki ei 
vastaa mistään rasitteista ja yhteisjärjestelyistä mahdollisesti aiheutu-
vista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista.

5

Tontin 10250/2 alapuolella ja läheisyydessä sijaitsee maanalaisia tiloja 
ja/tai rakenteita, jotka on otettava huomioon tontin rakentamisessa. 
Olemassa olevien maanalaisten tilojen/rakenteiden läheisyydessä ole-
villa alueilla rakennettaessa tai louhittaessa on otettava huomioon maa-
nalaisten tilojen sijainti ja rakenteiden suojaetäisyydet siten, että ei ai-
heuteta haittaa olemassa oleville maanalaisille tiloille ja rakenteille.

6

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan ja to-
teuttamaan lisärakennusoikeuden ilman aiheetonta viivytystä sekä 
osaltaan aktiivisesti edistämään po. lisärakennusoikeuden suunnittelua 
ja rakentamista. 

7

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään 
kesken varausajan, mikäli on ilmeistä, ettei tontin lisärakennusoikeuden 
rakentamista aloiteta varausaikana ja hankkeen viivästyminen johtuu 
varauksensaajasta riippuvasta syystä.

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, 
ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä 
muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita.

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä mainittuja lakisääteisiä velvoit-
teitaan tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön 
johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö 
tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. vero-
tus) tai muusta vastaavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kau-
pungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken 
varausajan.

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päätty-
mään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin 
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tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaa-
jalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään 
kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaa-
ja tai varauksensaajan yhteistyökumppani ei noudata varausehtoja ja 
kaupungin niiden perusteella mahdollisesti antamia ohjeita.

8

Lisärakennusoikeus sijaitsee tontilla 10250/2, joka on vuokrattu varauk-
sensaajalle, Kiinteistö Oy Auroranlinnalle, 31.12.2032 asti voimassa 
olevalla maanvuokrasopimuksella. Lisärakennusoikeuden toteuttami-
nen edellyttää voimassa olevan maanvuokrasopimuksen muuttamista. 
Hakemus tontin vuokrasopimuksen muuttamiseksi tulee tehdä hyvissä 
ajoin ennen rakennustöiden aloittamista. Rakentamista ei saa aloittaa 
ennen kuin maanvuokrasopimuksen muutos po. tontista on allekirjoitet-
tu.

9

Varauksensaajan on korvauksetta sallittava tontilla 10250/2 sijaitsevien 
viemäreiden, johtojen ja muiden kunnallisteknisten rakenteiden sekä 
maanalaisten tilojen sijoittuminen po. tontilla, ellei kaupungin tai johto-
jen omistajien kanssa muuta sovita. Varauksensaaja vastaa kustannuk-
sellaan mahdollisista johtosiirroista.

10

Myös varauksensaajan yhteistyökumppanit ovat velvollisia noudatta-
maan tässä varauspäätöksessä varauksensaajalle asetettuja varau-
sehtoja.

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ginhallitus oikeuttaa lautakunnan päättämään varausehtojen vähäisistä 
muutoksista, lisäyksistä ja tarkennuksista.

C

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lauta-
kunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 10. kaupungino-
san (Sörnäinen) asuinkerrostalojen (AK) korttelin nro 10250 tontin nro 2 
asemakaavan muutoksen nro 12358 mukaisen lisärakennusoikeuden 
lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka 
seuraavin ehdoin:
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1

Tontin (AK) 10250/2 lisärakennusoikeuden osalta vuosivuokra määrä-
tään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951=100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 
sääntelemättömän vapaarahoitteisen vuokra-asuntotuotannon osalta 
49 euroa (nykyarvo 946 euroa/k-m², 9/2017, ind. 1931).

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

Vuokrausperusteet ovat voimassa 31.12.2019 asti.

2

Tontista perittävää vanhaa maanvuokraa tullaan tarkistamaan 1.1.2033 
lukien silloin erikseen määriteltävien uusien vuokrausperusteiden ja 
käytäntöjen mukaisesti. 

3

Mainittu vuokra-aika 31.12.2075 saakka koskee koko tonttia 10250/2.

4

Muuten noudatetaan soveltuvin osin tavanomaisia asuntotonttien vuok-
rausehtoja ja kaupunkiympäristölautakunnan mahdollisesti päättämiä li-
säehtoja.

Käsittely

21.11.2017 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jaakko Stauffer (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta)

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tiina Aitta, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 73889

tiina.aitta(a)hel.fi
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§ 1124
Hankintaoikaisu ja päätöksen korjaaminen, maarakennuskiviaines-
ten hankinta 1.1. – 31.12.2018

HEL 2017-009302 T 02 08 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus kumosi rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan 
maarakennuskiviainesten hankintaa koskevassa päätöksessä (27 §, 
9.11.2017) Helsingin KTK Oy:n valinnan puitesopimustoimittajaksi, se-
kä korjasi hankintapäätöstä siten, että vertailutaulukko suurpiirialueen 1 
osalta korjataan tämän esityksen liitteenä olevan uuden vertailutaulu-
kon mukaiseksi ja Kalliorakennus-Yhtiöt Oy valitaan toimitettavien ki-
viainesten sopimustoimittajaksi.

Muilta osin alkuperäinen hankintapäätös ja siihen liittyvät vertailutaulu-
kot säilyvät ennallaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Dickman, hankintalakimies, puhelin: 310 38821

tanja.dickman(a)hel.fi
Maiju Silvennoinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 38429

maiju.silvennoinen(a)hel.fi
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Korjattu tarjousvertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintaoikaisu-
päätökseen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Hankintalain 133 §:n mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheelli-
sen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn rat-
kaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien ase-
maan, ja ratkaista asian uudelleen, jos päätös tai muu hankintamenet-
telyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen vir-
heeseen. Hankintayksikkö voi itse ottaa hankintapäätöksen tai ratkai-
sun korjattavakseen 90 päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun 
kohteena oleva päätös tai ratkaisu on tehty. Päätöksen tai ratkaisun 
korjaaminen ei edellytä asianosaisen suostumusta.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupun-
ginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Hankintamenettelyssä havaittiin päätöksenteon jälkeen virhe. Alkupe-
räisessä hankintapäätöksessä vertailutaulukkoon oli erehdyksessä 
merkitty Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:n suurpiiriä 1 koskevat tarjoushinnat 
Helsingin KTK Oy:lle varattuun sarakkeeseen. Tosiasiassa Helsingin 
KTK Oy ei tarjonnut kiviaineksia lainkaan suurpiirille 1. Hankintapäätös-
tä on korjattava tämän esityksen vertailutaulukkoliitteen mukaisesti uu-
della vertailulla suurpiirille 1 toimitettavien kiviainesten osalta.

Korjauksen perusteella Helsingin KTK Oy:n tarjous ei sisällä millekään 
suurpiirille halvimpia tarjoushintoja yleisimmistä lajikkeista, mikä oli tar-
jouspyynnössä mainittu tarjousten valintaperusteeksi. Kalliorakennus-
Yhtiöt Oy valitaan työkohteisiin toimitettavien kiviainesten sopimustoi-
mittajaksi, koska sen tarjoushinnoissa on korjauksen perusteella hal-
vimpia yksikköhintoja alueelle 1. Muiden sopimustoimittajiksi valittujen 
osalta hankintapäätös säilyy ennallaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Dickman, hankintalakimies, puhelin: 310 38821

tanja.dickman(a)hel.fi
Maiju Silvennoinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 38429

maiju.silvennoinen(a)hel.fi
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Korjattu tarjousvertailu

Oheismateriaali
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1 Tarjousvertailu, toimitettavat kiviainekset
2 Tarjousvertailu, noudettavat kiviainekset

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintaoikaisu-
päätökseen

Päätöshistoria

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 09.11.2017 § 27

HEL 2017-009302 T 02 08 01 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Staran toi-
mitusjohtajan ja logistiikan yksikönjohtajan tekemään puitesopimukset 
rakentamisessa käytettävien kiviainesten hankinnasta Staran työkohtei-
siin ajaksi 1.1. - 31.12.2018 seuraavasti:

1. Työkohteisiin toimitettavista kiviaineksista Helsingin KTK Oy:n, 
Konevuori Oy:n, Lemminkäinen Infra Oy:n, Rudus Oy:n ja Seep-
sula Oy:n kanssa;

2. Toimittajien varastoalueilta noudettavista kiviaineksista Oy Gö-
ran Hagelberg Ab:n, Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:n, Konevuori 
Oy:n, Lemminkäinen Infra Oy:n, NCC Industry Oy:n, Rudus 
Oy:n, Seepsula Oy:n ja YIT Rakennus Oy:n kanssa.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan edellä mai-
nituilta sopimustoimittajilta kiviaineksia sopimuskauden aikana arvonli-
säverottomalta arvoltaan noin 4,5 miljoonalla eurolla (alv 0 %), joka on 
hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo. 

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin 
tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. EU-kynnysarvot ylit-
tävissä hankinnoissa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 
päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saa-
neen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.
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Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, liitteineen ja muutoksenhakuoh-
jeineen Staran logistiikan hankinnalle, jonka tulee huolehtia päätöksen 
tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Maiju Silvennoinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 38429

maiju.silvennoinen(a)hel.fi
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§ 1125
Sosiaali- ja terveystoimialan eräiden virkojen perustaminen ja erään 
viran lakkauttaminen

HEL 2017-012545 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti liitteen 1 mukaiset sosiaali- ja terveystoimia-
lan virat ja lakkautti liitteen 1 mukaisen viran 1.1.2018 alkaen.

Toimialan johto, lähijohto ja perheneuvolan työntekijät seuraavat kevät-
kauden 1.1.-31.5.2018 ajan päätöksen vaikutuksia perheneuvolan sosi-
aalityöntekijöiden mahdollisuuksiin jatkossa tehdä hoidollista sosiaali-
työtä ja perheneuvontaa sekä seurata perheneuvoloiden asiakasjono-
jen tilannetta.

Käsittely

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki:

Lisätään päätösehdotukseen toinen kappale:
"Toimialan johto, lähijohto ja perheneuvolan työntekijät seuraavat ke-
vätkauden 1.1.-31.5.2018 ajan päätöksen vaikutuksia perheneuvolan 
sosiaalityöntekijöiden mahdollisuuksiin jatkossa tehdä hoidollista sosi-
aalityötä ja perheneuvontaa sekä seurata perheneuvoloiden asiakasjo-
nojen tilannetta."

Kannattaja: Marcus Rantala

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Paavo Arhinmäen vas-
taehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimialalle perustettavat virat ja lakkautettava virka

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus perustaa liitteen 1 mukaiset sosiaali- ja terveystoi-
mialan virat ja lakkauttaa liitteen 1 mukaisen viran 1.1.2018 alkaen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta 
hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan. Kunta-
lain 11 luvun 87 § mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, 
joissa käytetään julkista valtaa. 

Perustettavaksi esitettävien virkojen tehtävissä käytetään julkista val-
taa. Virkasuhdetta edellyttäviä tehtäviä ovat sosiaalihuoltolain (Sosiaali-
huoltolaki 30.12.2014/1301) mukaiset yksilöhuollon päätökset ja palve-
lutarpeen arvioinnit, toimeentulotukipäätösten (Laki toimeentulotuesta 
30.12.1997/1412) tekeminen sekä potilaan tahdosta riippumattomaan 
hoitoon määrääminen. 

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henki-
löstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohta-
jaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole 
muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt 
tehtävää muulle viranhaltijalle. Henkilöstöjohtaja on päättänyt perustet-
tavaksi esitettävien virkojen tehtäväkohtaisesta palkasta tehtävien vaa-
tivuuden arvioinnin perusteella.

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä (Laki 
kunnallisesta viranhaltijasta 11.4.2003/304). Virkojen perustamiselle on 
varattu määräraha vuoden 2018 talousarviossa. Henkilöitä, joita virka-
järjestely koskee, on kuultu henkilökohtaisesti.

Virkoja esitetään perustettavaksi yhteensä 63 ja samassa yhteydessä 
lakkautettavaksi yksi virka seuraavasti:

Perhe- ja sosiaalipalvelujen maahanmuuttopalveluihin esitetään perus-
tettavaksi viisi uutta sosiaalityöntekijän virkaa ja perheneuvolaan johta-
van sosiaalityöntekijän virka sekä kaksi sosiaalityöntekijän virkaa. 

Perheneuvolan 34 sosiaalityöntekijän toimen tilalle esitetään perustet-
tavaksi sosiaalityöntekijän virat ja kahden johtavan sosiaalityöntekijän 
toimen tilalle johtavan sosiaalityöntekijän virat. 

Terveys- ja päihdepalveluiden palvelukokonaisuuteen esitetään perus-
tettavaksi sosiaalityöntekijän yhdeksän toimen tilalle sosiaalityöntekijän 
virat, kahden vastaavan sosiaalityöntekijän toimen tilalle sosiaalityönte-
kijän virat ja kahden sosiaalityöntekijän toimen tilalle sosiaaliohjaajan 
virat sekä sosiaaliohjaajan toimen tilalle sosiaalityöntekijän virka. 
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Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut palvelukokonaisuuteen idän pal-
velualueelle esitetään perustettavaksi kotihoitopäällikön virka. Kotihoi-
topäällikön viran perustamisen yhteydessä esitetään lakkautettavaksi 
kuntoutuksen osaamiskeskuksen johtajan 1.1.2018 avoin virka. 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut palvelukokonaisuuteen Helsingin 
sairaalaan esitetään perustettavaksi kolme erikoistuvan lääkärin virkaa. 
Yksi erikoistuvan lääkärin viroista sijoittuu kotisairaalaan ja kaksi Mal-
min sairaalaan. Osastonhoitajan toimen tilalle esitetään kotihoidon oh-
jaajan virkaa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimialalle perustettavat virat ja lakkautettava virka

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.12.2017 § 1102

HEL 2017-012545 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

04.12.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi
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§ 1126
Helsingin Musiikkitalon urkuhanketta koskevan yhteistyösopimuk-
sen hyväksyminen

HEL 2017-008989 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Helsingin Musiikkitalon suureen 
konserttisaliin sijoitettavien urkujen hankintaa koskevan yhteistyösopi-
muksen, joka on liitteenä 1. 

Samalla kaupunginhallitus kehotti kaupunginkanslian talous- ja suunnit-
teluosastoa tekemään yhteistyösopimukseen perustuvat pääomasijoi-
tukset edellyttäen, että niihin on kulloinkin riittävät määrärahat kaupun-
gin talousarviossa. Vuodelle 2018 ajoittuvat pääomasijoitukset tehdään 
talousarvion kohdalta 8 06 02 Arvopaperit, Muut kohteet, Khn käytettä-
väksi.

Päätös on ehdollinen niin kauan kunnes opetus- ja kulttuuriministeriö, 
Yleisradio OY, Helsingin Musiikkitalon säätiö, Kiinteistöosakeyhtiö Hel-
singin Mannerheimintie 13a ja Helsingin Musiikkitalo Oy ovat osaltaan 
hyväksyneet yhteistyösopimuksen saman sisältöisenä. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
Atte Malmström, Konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteistyösopimus Musiikkitalon urkuhankkeen toteuttamisesta.pdf
2 Urkuhankkeen ohjausryhmän asettaminen.pdf
3 Urkujen suunnitteluryhmän asettamispäätös.pdf
4 Urkuhankkeen kustannusjako rahoittajakohtaisesti.pdf
5 Helsingin Musiikkitalon säätiö, avustushakemus 21.6.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Taustaomistajatahot Esitysteksti
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Kiinteistöyhtiö Esitysteksti
Helsingin Musiikkitalon säätiö sr Esitysteksti
Helsingin Musiikkitalo Oy Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Säveltäjä Kaija Saariaho ilmoitti kesällä 2017 tulevansa lahjoittamaan 
Helsingin Musiikkitalon säätiölle miljoona euroa konserttiurkujen hank-
kimiseksi Helsingin Musiikkitalon isoon konserttisaliin. Musiikkitalon 
säätiö kääntyi tämän jälkeen Musiikkitalon taustatahojen eli Opetus- ja 
kulttuuriministeriön, Yleisradion ja Helsingin kaupungin sekä merkittä-
vien säätiöiden puoleen rahoituksen saamiseksi urkuhankkeelle. Mu-
siikkitalon taustatahot ovat valmistelleet hanketta syksyn 2017 aikana. 
Valmistelun kuluessa säätiöiltä on saatu tieto huomattavista lahjanlu-
pauksista. Urkuhanke on näin mahdollista toteuttaa näiden tahojen ra-
hoituksella, edellyttäen, että kaikki taustatahot hyväksyvät hanketta 
koskevan yhteistyösopimuksen. 

Urkuhankkeessa keskeisiä toimijoita ovat edellä mainittujen lisäksi Kiin-
teistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a, joka tulee toimimaan 
hankkeessa rakennuttajana ja jonka omistukseen urut tulevat,  sekä 
Helsingin Musiikkitalo Oy, joka hallinnoi mm. Musiikkitalon isoa kon-
serttisalia.

Esittelijän perustelut

Helsingin Musiikkitalo (Musiikkitalo) valmistui vuonna 2011. Musiikkita-
lon suunnittelivat LRP arkkitehdit Oy (Marko Kivistö, Ola Laiho ja Mikko 
Pulkkinen).  Rakennuksen omistaa Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Man-
nerheimintie 13a (Kiinteistöyhtiö). Kiinteistöyhtiön omistavat Suomen 
valtio/Senaatti-kiinteistöt 48 %:n osuudella, ja Helsingin kaupunki ja 
Yleisradio Oy (YLE) kumpikin 26 %:n osuuksilla. Kiinteistöyhtiön omis-
tussuhteet noudattavat talon käyttötarkoitusta. Rakennuksesta noin 
puolet on osoitettu yhden pääkäyttäjän, Sibelius-Akatemian opetustoi-
minnan käyttöön. Ns. yhteiskäyttötilat eli suuri konserttisali, harjoitussali 
ja aulatilat ovat taas merkittävässä määrin kahden muun pääkäyttäjän, 
Radion sinfoniaorkesterin (RSO) ja Helsingin kaupunginorkesterin  
(HKO ) käytössä, ja Sibelius-Akatemia käyttää niitä vain vähäisessä 
määrin. Kiinteistöyhtiön ja pääkäyttäjien välissä toimii Helsingin Musiik-
kitalo Oy (Palveluyhtiö), joka hallinnoi yhteiskäyttöiloja Kiinteistöyhtiön 
kanssa tekemänsä vuokrasopimuksen perusteella. Palveluyhtiö vuok-
raa näitä yhteiskäyttötiloja edelleen pääkäyttäjille ja muille tapahtumien 
järjestäjille. Lisäksi Palveluyhtiö vastaa Musiikkitalon lipunmyynti-, nau-
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lakko- ja ravintolapalvelujen järjestämisestä sekä konserttien ja muiden 
tapahtumien vaatimasta tekniikasta. 

Musiikkitalon pääsalin, suuren konserttisalin, akustiikan suunnittelun 
konsulttina toimi Nagata Acoustics (Yasuhisa Toyota). Suureen kon-
serttisaliin oli alun perin tarkoitus sijoittaa myös konserttiurut, ja niille on 
varattu paikka suuren konserttisalin etuosassa. Korkealaatuisten kon-
serttiurkujen puute on rajannut konserttisalin ohjelmistoa, ja ollut selkeä 
puute.

Musiikkitalon säätiö, jonka tehtävänä on mm. edistää ja vaalia moni-
puolisen musiikkikulttuurin esille tuomista, käynnisti kesällä 2017 urku-
hankkeen, jonka tavoitteena on saada korkealaatuiset urut suureen 
konserttisaliin. Sysäyksen urkuhankkeelle antoi säveltäjä Kaija Saaria-
hon ilmoitus, että hän tulee lahjoittamaan Musiikkitalon säätiölle urku-
jen hankintaa varten miljoona euroa. Säveltäjä Saariaho allekirjoitti tä-
män sisältöisen lahjakirjan syyskuussa 2017. Säveltäjä Saariahon lah-
joituksen lisäksi urkujen hankinta edellyttää muuta rahoitusta. Musiikki-
talon säätiö käynnistikin toimenpiteet lisävarojen hankkimiseksi hank-
keelle. Säätiön toimenpiteet hankinnan rahoittamiseksi kohdistuvat kol-
meen tahoon: Musiikkitalon pääkäyttäjien omistaja- ja taustatahoihin, 
eli opetus- ja kulttuuriministeriöön, YLEen ja Helsingin kaupunkiin. Toi-
nen varainkeruun kohde ovat muut säätiöt. Kolmanneksi Musiikkitalon 
säätiö on järjestämässä varainkeräyskampanjaa. Tällä suurelle yleisöl-
le suunnatulla kampanjalla on kaksi tavoitetta: kerätä mahdollisesti vie-
lä tarvittava rahoitus urkujen hankintaan, ja kerätä varoja, joilla voidaan 
tukea urkumusiikin esittämistä Musiikkitalossa.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö, YLE ja Helsingin kaupunki (jäljempänä 
Taustaomistajatahot) ovat valmistelleet urkuhankkeeseen osallistumis-
taan yhteistyössä. Omistajatahoilla on ollut yhteinen näkemys siitä, että 
korkeatasoisten urkujen saaminen Musiikkitalon suureen konserttisaliin 
on merkittävä laadullinen parannus Musiikkitalon konserttitoiminnassa. 
Korkealaatuiset urut mahdollistavat urkumusiikin nykyistä huomattavas-
ti tasokkaammat esitykset mitä tulee sointiin ja äänimaailmaan yleises-
tikin. Korkealaatuiset urut ovat myös omiaan edistämään urkumusiikin 
kehittymistä laajemminkin, mm. uusien urkumusiikin sävellysten kautta.  
Viimeisten vuosien aikana Euroopassa on toteutettu useita merkittäviä 
urkuhankkeita, mikä osaltaan kertoo urkumusiikin merkittävyydestä. 

Musiikkitalon säätiö on vastannut hankkeen alkuvaiheen valmistelusta, 
sekä asettanut hankkeelle ohjausryhmän ja asiantuntijaryhmän. Asian-
tuntijaryhmässä ovat edustettuina Suomen parhaat urkuasiantuntijat. 
Lisäksi ryhmä kuulee merkittäviä kansainvälisiä urkuasiantuntijoita, se-
kä Musiikkitalon konserttisalin akustiikasta konsulttina vastannutta 
Yasuhisa Toyotaa. Ohjausryhmän ja asiantuntijaryhmän kokoonpanot 
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ilmenevät liitteistä 2. ja 3. ja ne liitetään myös yhteistyösopimuksen liit-
teiksi.

Musiikkitalon säätiö on ottanut vastuun urkuhankkeen rahoituksesta ja 
lähtenyt keräämään hankkeen rahoitusta eri tahoilta. Rahoitushaun 
käynnistyessä Musiikkitalon säätiö arvioi urkuhankkeen  kokonaiskus-
tannuksiksi 3,8 miljoonaa euroa, perustaen arvionsa asiantuntijaryh-
män siihenastiseen työhön, ja muualla Euroopassa toteutettujen kor-
kealaatuisten urkurakennushankkeiden kustannuksiin. 

Musiikkitalon säätiön asettama asiantuntijatyöryhmä on syksyn aikana 
todennut, että uruille konserttisalissa varattu tila ei mahdollista riittävän 
korkealaatuisten urkujen hankintaa. Tämä merkitsee, että konserttisa-
lissa on tehtävä rakenteellisia muutoksia, joihin ei ollut varauduttu en-
simmäisessä kokonaishintaa koskevassa arviossa. Urkuhankkeen ra-
hoitustarvetta on tämän vuoksi tarkistettu, ja siihen on lisätty arvio kon-
serttisalin etuseinän rakenteiden muutostöiden aiheuttamista kustan-
nuksista. Lisäksi hankinnan kokonaishintaan on lisätty varautuminen 
ennakoimattomiin lisä- ja muutostöihin, 10 prosenttia hankintahinnasta. 
Näin ollen urkuhankkeen hankinnan kokonaishinnaksi on arvioitu 4,2 
miljoonaa euroa (alv 0 %). Hankkeelle kerätty rahoitus mahdollistaa ur-
kujen takuuaikaisen huollon ottamisen osaksi hankintahintaa. Urku-
hankkeen kustannukset ajoittuvat pääosaltaan kolmelle vuodelle. En-
simmäisessä vaiheessa kustannuksia syntyy hankkeen vaatimasta sel-
vitystyöstä, ja tarjouskilpailun valmistelusta sekä siihen liittyvästä tar-
jousten arvioinnista ja päätöksenteosta. Tälle vaiheelle on kustannusar-
viossa varattu noin 300 000 euroa. 

Tavoitteena on, että hankintasopimus voidaan allekirjoittaa toukokuus-
sa 2018, jolloin hankintahinnasta on arvioitu erääntyvän maksettavaksi 
viidesosa, arvion mukaan 600 000 euroa. Vuonna 2018 kustannuksia 
kertyisi näin ollen yhteensä 900 000 euroa. Loput kustannuksista koitui-
sivat rakentamisen etenemisen myötä vuosina 2020 - 2021. Viimeinen 
erä urkujen rakentamisen ja asentamisen hinnasta  erääntyisi alalla 
noudatetun käytännön mukaisesti vuoden ja kolmen kuukauden kulut-
tua siitä, kun rakentaja on luovuttanut urut Kiinteistöyhtiölle, arvion mu-
kaan vuonna 2023. Hankintaan sisältyvät myös urkujen vuosihuollot 
kymmenen vuoden aikana sekä tarvittavat asiantuntijapalvelut. Arvio 
hankkeen rahoituksen ajoittumisesta ja rahoitusvastuiden jakautumi-
sesta on liitteenä 4. Tämä liite tulee myös yhteistyösopimuksen liitteek-
si. Koska urut suunnitellaan ja rakennetaan yksilöllisesti, on arvio eri 
vuosien rahoitustarpeesta tässä vaiheessa suuntaa antava kuitenkin 
niin, että 4,2 miljoonaa euroa on hankinnan kattohinta.

Musiikkitalon säätiö on kaupungille osoittamassaan, 14.8.2017 saapu-
neessa hakemuksessaan pyytänyt, että kaupunki osallistuu hankkee-
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seen 500 000 euron suuruisella summalla. Musiikkitalon säätiö on lä-
hettänyt vastaavan kirjeen myös OKM:lle ja YLElle. Nämä Taustaomis-
tajatahot ovat  kukin tahollaan valmistelleet asiaa siltä pohjalta, että ra-
hoituksen myöntäminen hankkeelle edellyttää, että hankkeelle on osoi-
tettavissa riittävä kokonaisrahoitus, ja että kaikki Taustaomistajatahot 
tulevat mukaan hankkeeseen niin, että niiden rahoitusosuudet ovat 
keskenään yhtä suuret, ja että ne kattavat vain osan urkuhankkeen 
kustannuksista.  Mikäli nämä edellytykset täyttyvät, on OKM:n tarkoitus 
suorittaa oma osuutensa yhdellä kerralla siten kuin valtion talousarvios-
sa säädetään. Ylen tarkoituksena on suorittaa oma osuutensa kolmes-
sa erässä niin, että ensimmäinen erä maksetaan vuonna 2019.

Musiikkitalon säätiö on lähettänyt urkuhankkeen rahoituksen saamisek-
si hakemuksen myös joukolle merkittäviä suomalaisia säätiöitä. Fredrik 
Pacius Minnesfond, Jane ja Aatos Erkon säätiö, Suomen Kulttuurira-
hasto, Jenni ja Antti Wihurin rahasto ja Svenska kulturfonden ovat il-
moittaneet, että ne tulevat rahoittamaan hanketta merkittävällä, yhteen-
sä 1, 7 miljoonan euron suuruisella lahjoituksella.

Urkuhankkeelle on näin ollen koossa 4,2 miljoonan euron rahoitus, jos 
Taustaomistajatahot tekevät kukin tahollaan myönteisen päätöksen. 
Rahoitus riittää kattamaan urkuhankkeen kustannukset edellä mainitun 
arvion mukaisesti. Jos tarjouskilpailu ei tuota tarjousta, jonka perusteel-
la hanke olisi toteuttavissa tällä summalla, eikä Musiikkitalon säätiö 
pysty järjestämään tarvittavaa lisärahoitusta, niin hanke päätetään. Jos 
urkuhankkeen kustannukset ylittävät arvioidun rakennusaikana, niin 
tarvittavaa lisärahoitusta voidaan saada mm. kansalaiskeräyksen kaut-
ta.  Taustaomistajatahot eivät ole sitoutuneet mahdollisten ylitysten kat-
tamiseen vaan sopimuksen perusteella Musiikkitalon säätiö vastaa ra-
hoituksen hankkimisesta.

Taustaomistajatahot ovat yhdessä Musiikkitalon säätiön, Kiinteistöyh-
tiön ja Palveluyhtiön kanssa valmistelleet niiden keskinäisiä velvoitteita 
ja vastuita määrittävän yhteistyösopimuksen. Yhteistyösopimuksessa 
on määräykset koskien urkuhankkeen aloitusvaihetta, tarjouskilpailun 
järjestämistä ja toteuttamista, hankkeen rahoitusta ja kustannusten 
ajoittumista sekä urkujen omistajuutta koskien. Yhteistyösopimuksen 
määräysten nojalla Kiinteistöyhtiö tulee vastaamaan tarjouskilpailun 
valmistelusta yhteistyössä Musiikkitalon säätiön kanssa sekä tarjouskil-
pailun toteuttamisesta. Kiinteistöyhtiö toimii hankkeessa rakennuttajana 
ja urut tulevat sen omistukseen. Kiinteistöyhtiö tulee raportoimaan 
omistajatahoille säännöllisesti hankkeen etenemisestä. Musiikkitalon 
säätiö kantaa vastuun hankkeen rahoituksesta.

Yhteistyösopimuksen 5. kohdan määräykset koskevat urkuhankkeen 
rahoituksen hankkimista ja rahoituksen kanavoimista hankkeelle. Ra-
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hoituksen kanavoimisessa hankkeelle noudatetaan vastaavaa mallia 
kuin Tanssin talossa, jossa Kiinteistö Oy Kaapelitalo toimii rakennutta-
jana. Lahjoittajatahoja ja sopijaosapuolia on tässä hankkeessa kuiten-
kin enemmän, mikä näkyy myös rahoituksen kanavoinnissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahoituksesta tullaan myöntä-
mään valtionavustuslain (688/2001) mukaisena valtionavustuksena. 
OKM osoittaa valtionavustuksen Kiinteistöyhtiölle urkuhankkeeseen 
käytettäväksi. Valtionavustuspäätöksen ehtona on, että eduskunta 
myöntää siihen määrärahan valtion talousarviossa ja siihen voidaan liit-
tää tarkempia ehtoja sen käyttämisestä. Ministeriö sitoutuu rahoitta-
maan hanketta korkeintaan 500 000 tuhanteen euroon asti.  

Kaupunki ja YLE tulevat yhteistyösopimuksen nojalla rahoittamaan ur-
kuhanketta kumpikin korkeintaan 500 000 eurolla. Kaupunki ja YLE 
ovat kumpikin Kiinteistöyhtiön omistajia, ja  ne sijoittavat oman osuu-
tensa Kiinteistöyhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, 
erikseen sovittavan maksatusaikataulun mukaisesti.

Musiikkitalon säätiö lahjoittaa samoin yhteistyösopimuksen nojalla Hel-
singin kaupungille hanketta varten saamansa lahjoitusvarat sen mu-
kaan kuin niitä tarvitaan urkuhankkeen rahoittamiseen, ja tarvittaessa 
myös kansalaiskeräyksen kautta kertyneet varat. Helsingin kaupunki si-
joittaa Musiikkitalon säätiöltä näin saamansa lahjoitusvarat Kiinteistöyh-
tiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, erikseen sovittavan 
maksatusaikataulun mukaisesti.

Urkuhankkeelle kohdistettavat pääomasijoitukset perustuvat kaupungin 
omaan rahoitusosuuteen ja hankkeeseen kohdistettuihin lahjoitusvaroi-
hin. Rahoitustarvetta koskevan arvion mukaan kaupungin oma osuus 
urkuhankkeen rahoituksesta vuonna 2018 on 107 143 euroa. Pääoma-
sijoitukset on mahdollista rahoittaa vuoden 2018 talousarvion kohdasta 
8 06 02 Arvopaperit, Muut kohteet Khn käytettäväksi. Myös lahjoitusva-
rojen sijoittaminen on talousarviossa määrärahavaikutteista. Siihen ei 
ole talousarviota valmisteltaessa varauduttu. Toimintavuoden aikana 
tullaan arvioimaan lahjoitusvarojen perusteella syntyvä talousarviokoh-
dan ns. tekninen ylitystarve. Kaupungin pääomasijoitusten aikataulu ja 
määrä, myös vuoden 2018 osalta, täsmentyvät tarjouskilpailun ratket-
tua. 

Yhteistyösopimuksessa on myös määräykset urkujen tulevasta käytös-
tä. Kohdassa 8. todetaan, että Kiinteistöyhtiö ja Palveluyhtiö ottavat 
Kiinteistöyhtiön omistukseen tulevat urut osaksi niiden välistä vuokra-
sopimusta. Palveluyhtiö ottaa täysimääräisesti vastatakseen urkujen 
käyttämisen ja huollon aiheuttamista kustannuksista. Määräyksen taus-
taksi voidaan todeta, että palveluyhtiö käsittelee näitä kustannuksia 
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vastaavasti kuin muitakin Musiikkitalon toiminnasta aiheutuneita kus-
tannuksia, ja perii pääkäyttäjiltä ja ulkopuolisilta vuokraajilta vuokraa, 
joka kattaa sille välineistön huollosta yms. aiheutuvat kustannukset. 
Isommat huoltotoimenpiteet ovat 10 vuoden ajanjaksolta osa hankin-
taa. Ns. viikkohuollon kustannukset ovat vuositasolla arviolta 6 500 eu-
roa. 

Yhteistyösopimuksessa on lisäksi määräykset tilanteesta, jossa urku-
hanke päättyy ennenaikaisesti, sekä hankkeen lopputilityksestä. Mah-
dollisesti käyttämättä jääneiden varojen osalta sopimuksessa lähde-
tään siitä, että Taustaomistajatahojen saamat palautukset ovat keske-
nään yhtä suuret, ja vastaavat hankkeen toteutuneista kustannuksista 
osuutta, joka vastasi Taustaomistajatahojen osuutta hankkeen arvioi-
duista kokonaiskustannuksista.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
Atte Malmström, Konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteistyösopimus Musiikkitalon urkuhankkeen toteuttamisesta.pdf
2 Urkuhankkeen ohjausryhmän asettaminen.pdf
3 Urkujen suunnitteluryhmän asettamispäätös.pdf
4 Urkuhankkeen kustannusjako rahoittajakohtaisesti.pdf
5 Helsingin Musiikkitalon säätiö, avustushakemus 21.6.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Taustaomistajatahot Esitysteksti
Kiinteistöyhtiö Esitysteksti
Helsingin Musiikkitalon säätiö sr Esitysteksti
Helsingin Musiikkitalo Oy Esitysteksti
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§ 1127
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 49. 

jaostot  
- konsernijaosto 4.12.2017
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta  
- ympäristö- ja lupajaosto 8.12.2017
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuurijaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveysjaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 7.12.2017
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta 7.12.2017
  
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  
- kaupunkitietopäällikkö  
- rahoitusjohtaja  
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja  
- tietotekniikkaapäällikkö  
- viestintäpäällikkö  
  
keskushallinnon viranhaltijat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- Korkeasaaren eläintarha  
  
henkilöstökassatoimikunta  

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 1106, 1110, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123 (A) ja 
1127 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 1107, 1108 ja 1109 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

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

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

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, jolla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä
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 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1123 (B), 
1125 ja 1126 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
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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 seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
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
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 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.

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 1124 §.

Mikäli hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta hankintapäätöstä muute-
taan, on asianosaisella oikeus valittaa päätöksestä markkinaoikeudelle.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
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 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.
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Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankin-
nan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on 
vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, 
jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Ozan Yanar Jaana Pelkonen

Anni Sinnemäki
poissa: 1112 §

Pia Pakarinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 20.12.2017.


